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o DIREITO DO PODER TEMPORAL..
PAIlTE SEG(J~Di\.

f:APnULO l.

() DIREITO' DE REGULAR E DIlUGLR OS NEGOCIOS DOS

CASA3IENTOS, PARA O FIM DO E&TADO, FICOU SALVO

E INTEIRO, AI]) IMPERANTE CIVIL, TAMB-EM P.ELA LEI

EVANGELlCA, PELA DOUTRINA DOS APOSTOLOS E PRI

MEIROS PADRES DO CHRISTIANlSl\lO, E FOI TAl\1BEl\1

RECONHECIDO E UESPElTADO PELA IGREJA U IVERSAL.

Tu Jlorém falia o que comêm a sãa doutrina, ensina aos v lhos que
sejãosobrios, honestos,prudentos, sãos na fé, nacal'idade, lia paciellcia...

Que inslruão na prudencia as mulheres moças, que amem a seus
maridos, queirào bem a-seus (ilhos, 'rue sejão prudentes, castas, sobrias,
cuidadosas da casa, benignas, sujeitas a seus maridos, para que a palavra
de Deos não seja hlasphemada ....

Faze-te a ti mesmo úm exemplar de boas obras em tudo, lia douLrilla,
na integridade e na gravidade.

As luas palavras sejão sãas e irreprehcnsiveis, para que os nossos
adversarios se envergonhem, não tendo que dizcr de nós mal algum ....

Advcrte os (fiei) que s~jão sujeitos aos principes e aos magistradoS',
que lhes obedeção, que estejão promptos para toda a boa obra; quo
não digão .nal de ningoom, nem scjãU questionadOl'cs, massocegados,
mostrando toda a mansidão para com lodos os h"IDons !.• , .

S. PAULO A TITO, CAr. m.

Na p"imeil'a parle desta obra comprovei pelos principios,
do direito pbilosophico que, o direito de dirigir os negocias
dos casamentos, para o fim da souida<le, compete ao suprt>tD1>
poder do E lado, isso é, ao imperante civil; e fiz ver pela
b:istoria que, entre os povos da antiguidade, o mesmO' S:J

premo pOtter civil estava IJg llSO e ner'CÍeio continu'o do
Wesmo direito.

CASo li. t
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Em seguimento da disrussiio. nesta parte da obra provarei

que, o supremo poder civil permanecia DO uso e exercicio
do mesmo direito de regul:lr e dirigir os nf'gocios dos casa

mentCJs, para o fim do Estado, tambem depois da vinda de

Jesus Chrislo, pela lei evangelicao' pela doutrina dos i\postolos

e primeiros padres do Christianismo. e que o mesmo direito

do impel',lIIte civil foi reconhecido pela igr"ja universal.

Da historia dos Romanos consta que, no irnJlf'rio roma

no, cujo dorniuio se eslendia sobre quasi todo o mundo então

conhecido, DO tempo, em que Jp.sus Christo veio enll'c nós,

para fazer regenerar e para salvai' a bllllJ:lIlidade, os nego

cios dos casamentos regula vão-se 1)elas leis ci,ois, chamadas

Julia e Papia Poppaca.

Estas leis detel'lninárão o direito e os impC'dimentos do

cas:lInenlo, c os casos do divorcio, sem fazer obrigatorio

a qU;l(quel' rito ou fórma da celebração do matrimonio, pois

que reconheceu-se. como geralmente valioso, o pl'ineipio de

que, a existencia I('gal do casamento, tinha por sua condi

ção, as respectivas leis civis e o consentilJlPnto mutuo dos

cootractantes e daquelles, em cujo podei' I'lIes se acuflo;

e que o rito e qualquer fôrma da celebraçiio só sen iflO,

para ter, por meio deJlas, um documento sobre o consenti

mento dos respecti\'os, em refereucia a seu casamento,

Jesus Christo, COIllO liliJo de Deos. na sua eterna sabe

uOI'ia, éonuecia melhor do que qualquer outro que, a de·

pravação e os vicios, que desllloralisão e fazem degenerar

O estado malrimoni"l, entre os povos, não têm, )lor sua

causa e coouição, li oleis civis rf'!{ulamrntares do casamt'nto,

nem as forlllalidaues e ritos da celd)raçfto, como cousas

meramente exlel'iores e tl'ansceudeulaes, mas sim as

aberrações dos principios, que formiio e dclermillfto o

estado moral do homem, e que actufto irnmediatamellle
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sobl'e os sentimentos, sobre o espil'ito, sobre a alma e von··
tade, ennobrpcendo ou aviltando-as, nas suas determinações
e lia slIa tpndencia e intr.nç:io de agil',

Uma lei civil, que procul'a I"l'gulal' e garantir obrigatoria
mente os n('gocios llIalrilllvniaes só lias suas correlações I'X

teriores: e 110 tocante a JU()l'alida.le intel'na e individual,

proceuc permissi\'amentc', nuuca pólle apreselltar-se como
causa de ulIIlllal mOl'ul ; pois que a IIlIica c rf'rdadeira causa
de moralmente hom c lLIoralml'ute lIIal é a livre vontade do
homem, pela qual elle Sc dl'termilw df' contractal' ou 1150

coutractar um tal (III tal cêl~alllellto, e de fazer de seu lIIatri
monio, ClIlrererenl:ia i:l sua moraliuade interna indi\·idual, ou
uromero palliati\'o. para di 'farçar a 5ua libidinagem, e cobrir
pela bypocrisia, os vicios de slla alma: ou fazer do lIlesnllJ,
uma união pura e ilUlIIul:ulada, em cUllljlrinH'1I10 do oflicio
da natureza, e em glurilkaçúo dos priucipios da moralidude
e da religião.

A lei matrimonial, sendo, na sun parle intc'rior,ou lIn pnrte,
pela qll<.ll ella se refl're á moralidade (Ia alma e do espirito.
lIleramente perruis!õi\·a. n:lo impelle a nillgul'llI nem uo vicio
nem á imllloralidade, pois '1"1', procurlllldo prclllunir e ga
"anlir a sociedadf! e os particlllares contra 05 prt'joizos llIa
teria '5 e prevaricações (>xlcrillrps, deixa á livr(! \outade e
cOllvicç;lo de t:udil 11m de tratar sobre o Seu CaSll II H' 11 to con
forme os SP.US selll imenllls,e de clrect lal' ti tal tratado,coufol'lllc
lIS illspirações de soa conl icç;lo e de sua cOllsl:iCllc,a. In
crepal' pois uma lei ciril, pOl' causa de sl'nH'lh:lIIlc qllalidade
Jlerlllis~iva, seria O l'leslllo 'Iue. areusa la de illlmol'al e vicio
sa, pt'lélrilzao de t'lb n;lo '("cre'r collocill' se e ('h>var-s(! acima
li.. onj('uilç;io c salll'doria de Ilens. MIO oppl'imilldo no

blllllt'1lI ii ('xistcllcia da livl'e vlllltade, ela COIJ\ iCÇ:10, elo

1II0tu proprio c dos selltillll'ntns do COrtlçflo, de que a Di-



vina Providtlncia dotou o homem, justamente como da condi

ção do mel:ito e da fonte de toda. a virtude,. moralidade e

religiosidade.

gxigi'r da 16i civil que el1a, por. disposições oppressivas,

restrictivas e coactivas, obri~lle o homem, mesmo contra

a sua vootade r á moralidade interior da alma, ou á mora

lidade indi\lidual do espirüo e dos senümentos, seria o.

mesmo que, procmar destruir mesmQ o conceito do merito,

da virtude e religJosidade ; porque estas, sem livre vontade,

sem convicção e livre detcrminnção, não podem existir.

A lei civil tem por sua missão e por seu assumpto, re

gular e diJ:igir ns CQ.fL'clações exteriores do homem, para

prevenir e evitar prejuizos materines e lTlundanos, e gnran

til' a mutua coexistencia socia!. Ad salutcm civium, civi
tatisque incolumitatem, vitamque hominum et quietem,
cOllditm sunt leges. (Cícero, Ii\'. 2 de legibus.) Em conse
quencia disso, é da competencia da legislação civil de regular

os negocios matrimoniaes em tudo, cm que elles se rcferem

ás cOl'l'elações exteriores. E' da compctellcia da legis.

hçào civil de dirigir por leis adequadas ao fim do Estado, os

negocios matrimolliaes pelo modo quc, os casamcntos sejão

. gratos c aceitos para os homens, gralos e vantajosos para

a sociedade, e UllI verdadeiro palladio para a conservação

da paz, e sustentação da boa harlllonia cntre os cidadãos

ou membros da sociedade. Tudo o mais, que está fóra destas

considerações, acba-se fóra da competencia da legislnção civil.

e ultrapassa os limites de sua providencia; e em consequen

cia disso, a legi!>lação civil não tem li direito de obrigar

os cidadãos, por meió dc leis coaClivas, para que eJlcs se

casem pelo modo que, os sens casamentos sejão não só

aceitos e gratos para os homens, antajosos pal'a a so

ciedade, e feitos em sustentação da paz e boa harmonia
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enl1'e os mem'bros da sociedade, mas ainda tambem meri
torias perante o Deos. A legislação civil, querendo procedt'r
por este modo, destruiria ipso facto e no conceito mesmo,
aquillo, que procura real isar flor suas prOloidencias; pois
que, forçar e obrigar coactivamente alguem. a um acto me·
ritol'Ío, seria o mesmo que, destruir e tirar mesmo n pos
sibilidade e toda a occasião para o merito. Um mel'ito
coactivamente obrigatol'ie, é uma contradicção no conceilo
e um absurdo mesmo no pensamento,

A legislação ci\'il, querendo se mo.strar cuidadosa a res
peito qne, os cidadãos se apresentem com factos meritorios
perante o Deos, antes de tmlo deixe salva e intacta a condiçãO
e a p.ossibilidade do merito, o qne consiste no deixar um
campo e movimento livre á vontade dGterminallte, á'convic
ção e aos senlimentos da alma: pois que obrigar o cidadão
a um casamento chamado lLeritorio perante o Deos, seria o
mesmo qne, prescrever ao mesmo Deos, para que elle se con
tente, como de om acto meritorio, daquillo, que o cidadão lhe
(merece, em consequencia do cumprimento de lima obrigação
coucliva e obrigatoria mesmo contra a sua vontade. e não
daflUillo, que elle queria lhe o[erecer espontaneamente, pelo
motuproprio, pela sua convicção, pela boa e livre vontade,
e pela inspiruçãô dos sentimentos de 6ua alma.

A lei civil, sendo uma norma detel'minativa <10 direito,
decretada em garantia da liberdade, propriedade e justiça
indivifJual, cess:lria ser lei, e ipso {aclo se tornaria em
um mel'o dictame do arbitrio e da tyraDnia, se ella pr~cu

raria privar o homem da propriedade dos seus mais sagrados
direitos, da propriedade de livre vonlade, de convicçiio e de
motu proprio, e da possibilidade de ser verdadeiramente
moral e religioso, o que pôde existir só pela livre determi.
Dação do espírito, e não por uma obrigação coacljYa,
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o systema de procurar tirar ao )wmem a FUNESTA LI

BERDADE de se perverter, é bom pal'a trélllsformar a socie
dade humana cm um rebanho de idiol~s e seres il'racionaes,
e em cOlllubernio de lJypocritas ; mas é um meio contlem
nado, impio e ineplo pal'a formar da alma c do espil'ito I.JU
mano uma imagem de Deos!. ...

A alma do homem deixa-se formar e ennobrccel' por
meio de instrucção, doutrina, argumenlos esclarecentes,
e por meio de exemplos; e não por meio de uma lei, que
mauda, impera, obriga coaclivamenle, sem apresenlar
razões para convencer, persuadir e guiar' os senlimentns e
a noss,a interna determioaçfto : entrelanlo lal é a lei civil, a
que, destle qne existI', n 'si~tem como razão e argumento,
aSila simplrs existrncia, e expressa vonlade, !lem se imporlar
com a convicçiio indiviJual.

Tudo isso, digo, Jesus Chrislo, nn sua etel'nn snhedol'ja,

conhecia c entendia melhor do que qllalquer' OUII'O, e por
isso, como regenerador do espirito hUl11nno, em negocios
malrimooiaes, como em olltros assumptos, t1eixou ellc, ao
imperaolc ou legislação civil, o 1150 e eXI:rcicio do direilO de
dirigir e regular os negocios, lias suas correlaçôrs eXlel'io

res, c em referencia nos fios mundanos e a bem da sociedilde,
a respeito dos qllues, a voulade individunl acha-se subordi
nnda á vOlllnde publica, que se exprime por meio de uma
lei coactivamcnle obrigatol'in, -e lomou para si nformação e
euoobrccimento do sentimento e do espirito, para as im
fazer susceplivcl e disposta n vontade do homem, a confor
mm'-se Das suas delerminnções, pelo modo que, os seus
actos não só salisfaçilo. em suas correlações exteriores,
á lei coacti"ameole obrig:Jtol'ia, mas que clles, pelo seu
yalor intrin eco, se tornem tambem meritol'ios, apresen
tando o cunho da convicçiio ou da sinceridade. e dando
provas da consciencia e da disposição do espirito,
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Jesus Christo concentrava o valor e a essencia da soa

doutrina salvadora em dous principios ou dous manda

mentos; a saber: PI'imeil'O: tt Amarás o Senhor teu Deos,
de todo o teu corarão, t de toda a tua alma, e de todo o teu
entendimento, e de todas as tuns forras . • Srgnodo: c Ama
rás o teu proximo como a ti mesmo.» (5. Marcos XlI.

30.31.)
Confrontando estes dous principios de Jesus Christo com

os preceitos do Decalogo, fica claro que, Jesus Christo, pelos

dons mandamentos fundamentaes da sua doutrina, desig

nou a base e o ohjecto de dous podel'es , tempol'al e espi

rilnal; e designou o cOlltingtmte, pelo qual elles têm a

concorrer para a r~alisação dos dous principios. ou dous

preceitos fuodamentaes, base de toda a felicidade mundana

e ('tema.

O primeiro mandamento de Jesll~ Christo, como tambem

os tres primeiros preceitos do Decal ..go, occupão-se com o

estabelecimento e designação do culLo, pelo qne, o homem

tem a adoraI' a Deos, como creador, pai celeste e seu

1Jernfeitol', Promovei' e concorrei' á realisação deste man

damento, constitue a missão da religião e do poder espi
ritu.a!, tpodo para este fim á sua disposição, como meios

adequados, a instrucção. dontrina , cxhortações, promessa

do céo e da eterna felicidade, ou a amença com os so[ri

meotos do inferno e purgatorio, e com um castigo eteroo,

A sancção deste mandamento em tndo refere·se para o

futnro j pois que a sua transgressão en volve só offensa

contra Deos, sem pl'ejurJicar a sua eterna existencia e as

suas inalLera\'eis allribuições, como outros tnntos direitos

da divindade; por conseguinte, neste caso, só se trata da

punição do olfensor, e não tambem da rehabilitação ou

indemnisação do ofl'endido, pois que Deos, por meio de
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Clualq l1~r olú!nsa, 'Dão póde S1j(f1"er prejo~o algum" e assim,

&em se póde fallar .-de rehabilitação e reparação 'cl seu res

peito. Neste cailo,por baile da pU:ll'ição,.1ier~esó a iMensidade

da :a~lcia da alma e espírito, peja qual-se pl\atioou a olfensa.

ou antes desrespelLo, con(,ra a santidade, bondade e vonta~

do C.reador. Eis a razão por qu,e a legislaÇ.ão ch,illOu poder

temporal lião póde tomar, por objecto de sua lei e .de seu

procedimenlo, a determinação e repressão de seme'lhanl.es

o{ft'-Ds:ls, porque a nenhum legislador ou juiz morlal foi

dado de conhecer a vODlaue .especial do Creador, nem

ajuizar a intensidade da muJicia ou perversidade da alma.

em que propriamente consiste o crimé em referencia a Deos.

O seguudo mandamenlo, COIDO tambem os sete uILiUlO,S

preceitos do Decalogo, têm por ohjeclo e por fim, a justa e

conscienciosa organisaçi1o das nossas correlações para CflDl

os nossos proximos, isso é: a realjsação do principio de

amor do proxiUlo. A resolução (leste problema ~ a erree

tuação deste prjncipio caostituem a missão (la legislação

ci\'i\ e do poder tempol'al ou mundano, que, 'para esse fim,

t-êm iJ. ·sua disposição meios mundaDos e matel'iaes, porque

t-rata-se d<l repressão das olTensas maleriaeli e .mundanas, e

os meias devem ser sempre adequados e proporcionados ao

fim. ti Pama maleriaLis, vis corporalis, Ga1'Gl'r, laqueus,

gladius, cm-ni(cx, exel'cílus, nervi polilzi:ce et mU9tdllnce
guberrnalionis suru, de q1tibus auctoritas ecclesiaslica dispo-
nendi (acu/talem non habel.» (Aeschinio em Simão Scllardi,

Sylloge historico-politico-ecdesiastica.) A sancção destes

preceitos ou leis> nos seus resultados, deve ser prompta e im

mediala,pois que as olfensas, resultantes ela transgressão des

tes preceito ,e.1l\'olvem prejuizo,damno,perda e so{fl'imeotos,

em referencio á existencia e direilos dos outros, nossos seme

iUaBtes; por conseguinte, a repreheosão ou punição do



9

ofI'ensor acha-se ínseparavelmente tigad.a á rebabilitação e
reparação d, olTendido: e é justamente ,esta ,circumst:~ncia,

que nece~~ta e determina a competencla e rntcr-vençao da
legislaçãO' civil e do podei' temporal ou 10 undano, cuja m.s
São, neste caso~ fica realísavel pela razáo e em coosequencía,
(te se deixar .a·verignar a existenria e graduação da olfensa,
pela força da razão h.umaoa, pOis que, a existencia e quali
dade destas offensas se expl'imem sensiveltnente, por meio
de pr(!juizos, commetl.jdos ou intentados contra o olfcndido,
nosso proximo e nosso semelhaDt>e.

Neste caso a legislação civil acha Dma base certa e fila

para as suas determinações e seu procedimento, pois que,
lhe serve de pl'incipio a regra gel'al: «Quod tiúi fleri nor.

"is, alleri ne (ecel'is. J) - O QUE QUEREIS QUE FAÇÃO A v6s OS

HOMENS, ISSO MESMO FAZEI YÓS A ELLLS. n (5, Lucas VI. -31.)
Todos os homens sendo irmfJos entre si, e dotados da

mesma natureza. dos mesmos sentimentos e atlribuiçõ~

humanas, cada um póde ajuizar por si mesmo: se o seu
acto, que pretende praticar, envol\'e ou não um prejuizo,
Ou qualquer olI'ensa, em referencia a seus semelhantes?
porque, para decidir sobre o assumpto, precisa tomar por
cl'iterio sómeute os seus proprios sentimentos e a sua pro
pria consciencia, pergu nta ndo a si mesmo: se os ou tros
pl'aticarem o mesmo faeto, que eu tenciono prélticar, teria
eu ou Dão a experimentar e pussar por uma olfensa? A pro
pria conscieocia, por meio de uma resposta sincera, sobre a
tal questão, define a regra, que se deve seguir.

É dilferente disso a nossa posição elD referencia a De~,
pois que, os conhecimentos de suas attribuiç6es e de sua
yontade, actlãu-se acima da nossa iotelligencia e dos nosso~

sentidos, e só se reveláo. como objecto da crença. pelos
m,sterios da religião; por conseguinle, a legislação civil não
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póde ter pretenções justas e bem fundadas para regular, por
l!Jeio de leis obrigatorias, as cOITelações entre o homem e
Deos, pois que, o assumpto se basêa oa mera crença indi\'i
dual: e nflo em uma sciencia intuiliva e limitada a certos
principios, os quaes, a simples sãa razão humana, pela sua
força e pelas oper<tções da sua pl'opria intelligeocia e dos
seus proprios sentimentos, poderia resolver.

Todas as seitas religiosas, que comp3l'ecêl'ão sobre o ho
rizonte, desde o principio dos seculos até hoje, derivárão,
os srus ritos e a apresentação do seu culto, do mesmo
priocipio e da mesma crença geral, a saber: que os seus
conhecimentos sobre as attribuições da divindade, e o seu
modo de adorai' e senil' a Deos, lhes fóriio comlllunicados
por lUeio 'de uma revE'Jação sobrenatural, feita por imrne
diata iutervenção divina, Deste principio e crença geral
resulta que, o poder espil'Ítunl, a fluem cabia a missão de
occupal'-se com as determinações do culto divino, ficou
limitado, pela natureza das cousas, exclusivamente aos
assumptos, que necessitão revelaçáo sobrenatural; pois que
os negocios, que seguem principios, sujeitos á intuiçiio e
exploração da pura e recta rnzno bumana, não precisão da
revelação sClbrenalllral, emqllanto os principias da soa cxis
tencia e as regras de sua marcha e de seu desenvolvimento
são determinadas invariavelmente peJa sua natureza, e sujei.
tas ã penetração dos nossos seu tidos e da nússa in relligencia.

O poder temporal 00 imperio civil, sob qualquer fórrna
que se <lpresentou desde o principio dos seculos até hoje.
tinha sempre por sua base e por seu fim, o mesmo priocipio
geralmente reconhecido, a saber: que a sua existencia acba-. e
constituida para garantil' a vida, pl'opriedade e direitos dos
membrlls da socieda(le, e para executar a justiça distributiva
entre os concidadãos e os habitantes, un.idos sob o mesmO
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domínio terrilorial. Este principio, gel'lIlmente reconhecido
entre loelos os povos, leva á evidencia qur, a missão do poder
temporal ou impel'ante civil cousiste: em detel'minar, por
meio de regras ou leis delinilivas e explicitas, <IS correlaçoes
enlrc os homens. como membros da sociedade,-em gllrantir
a SUlI vida, propriedade e direitos, e em execul<lr e admi
nislrar a justiça di"tribuliva em todos os casos e assumptns,
que se hasêão nas correlações de homem com homem, quer
como eoncidadãos, quer como membros da grande familia
bumanilJria,

Jesus Christo,pl'oclamando de um lado o: «Regnum meum

non esl de hoc mundo», e confessando de outro lado que
• Elle. 'T)('io para preencher e não abolir (l lei. r~conhecp.u

que a ~ua missllo consistia cm estahelecel' a liberuade da
consciencia, para que cada UIll, que quizesse ouvir as suas
palavr.!s e seguir a sua doutrina, pudesse achar a Slla salva
ção peranle Deos, pela sua fé, pelo seu culto e modo de

adorar e servil' fi divindade.
Em refereucia as cousas munelanas e correlações,que exis

tem entre homem e homem, como membros da sociedade e
da grllnde familia humanitaria, Jesus Christo não sómente se
sujeitou n si mesmo, em tudo,ao procedimenlo da autoridade
ci\'il, deixando executar contl'a si meslllo a vergonhosa
sentença de n.orte, e assim dando exemplo vivo de sua
extrema sujeição, para com a lei e a legalidaue do poder
Inunda no ou civil, mas rccommendou ainda tambem a seus
discipulos, em palavras bem explicit:ls, a mesm:l sujeição

ás leis e fls autoridndes temporaes, di7.eLHlo: «Todo o

• bomem estpja sujeito ás pOlestades superiores, porque
• não ba potestade que não venha ue Dcos, o, Aquelle pois
• que resiste fi pOlestade, resiste á ordenação de Deos, e os,
• qne Ibe resistem, a si mesmos trazem a condemnação;
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c porque os prrncrpes não são para temer quando se faz o que
c é bom, mas qualldo se faz o que é máo. Queres tu pois não
« temer li potestade? obra bem, e terás 10uvGr deHa mesma .•

~( Porque o principe' é ministro de Deos para o teu 'bem.
M9S se obras mal, teme, )orque não é tlebalde que eHe
traz a espada .... E' logo necessarío que lhe estejais sujeí
tos, não sómente pelo temor do castigo, mas tambem por
obrigação da conseieneia; porque POl' esta causa pagais
t9mbem t1'ibutos, pois que são ministros de Deos, servin
do-o nisto mesmo.

« Pagai pois a todos o que lhe é Devido: a quem tributo,
tributo; u quem irnl~osto, imposto; a quem temor, tem01';
a quem 'honra, honra. A nioguem deveis cousa alguma;
se não é o amor, com que vos amais uns aos outl'OS, porque
Ac:1UELLE QUE A~rA AO PROXIMO, TEM CUMPRIDO A LEI. » (Aos
Rom. X.II1.)

Jesus Christo limitou a eSp'hera de sua missão, á salvação
da alma ou do espirito do homem, em I'eferencia ávida
eterna; e foi sómente a este respeito que constituio e pro
clamou o seu poder iudependente da autorillade e irifluen
cia de qualquer poder mundano e lei civil, quando dizia:
« O (rneto do espirito é a caridade, o gozo, a paz, a pa
cieDcia, a benignidade, a bondade, a magnauimidade, a
mansidão, a fidelidade, a modesti;'t, a cOlltineDcia e a cas
tidade, CONTRA ESTAS COUSAS NÃO BA LEI! J) (S. Paulo ati
Gaiatas V. 22, 23.)

Por estas cqnsiderações podemos chegar á justa determi
nação dos limites da competencia e da esphera da activida
de entre os dous podE'res temporal e espiritual; e podemos
decidi.' soh.'e a linha demal eacionul e sobre os ponlos, em
qt~ os negocios Jnatrimoniaes se acbão sujeitos á -dí!'po
aição do podei' tempo.ral ou do imperante civil.
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Precisa sómente conrl'oDtar os pri nClplOs acima men
cionados com as cOl'relações e com os assumptos, de que
se compõe o estado matl'imonial, e que se achão insepara

velmente ligados á natureza e ao caracter do matrimonio,
e teremos resolvida a questão, Sigamos um pouco por ~ste

rlnno a argumen tação .
O caractel', a Datureza e o fim do matrimonio, em refe

rencia ás cOlTelações mundanas e materiaes: são ou não
assumptos, POI' cuja resolução bastão, em si e por si mesma.,
a natureza e a sãa razão humana, ou antes são consas,

cujo cenhecimen to e determinação nec€ssitão ulDa revela·
ção especial e sobrenatural? A esta qnestão será forçoso
de I'espollder que, o matrimonio em suas cOl.'relaçiiies ma
teriaes e muudanas, é um mero officio da natureza,
cnjo Iim e attribuições, a natureza mesma ensinou, por
meio de um mero instincto aos animaes, e pelos senti
mentos do coração, pela força da razão e pelas luzes do
espirito humano, aos homens, conforme aquillo: Nalurale
est, quod natura omnia animalia c/oeuit" , , Mne malri
moniwn, hine procreatio et. edueatio prolium; e por CO/1
seguinte, é forçoso de reconllecel' flue, o conceito do
matrimonio e o estado matl'imonial Das suas cOITelações
mundanas e temporaes, quaes são: as r,ondições da lega
lidade do vinculo ou contracto matrimonial, a determinação
dos di/'eitos e das obrig::.tções entre os consorles e a sua
geração, a decisão das questões contcnciosas sobre a lega
Iidade, validade, sustentação, separação e nuIlidadea do
viucnlo, e a dcterminação das suas conseqncncias em
referencia aos bens e ii hel'ança mumlana,-não precisão de
uma I'evelação especial e sobl'enatql'at c por csla razão, a
tal respeito, o vinculo matrimonial acha-se sujeito ao proce
dimento da legislaçãO civil, e á autoridade do podeI' tem-
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poral, e não á do espiritual, pois que. o podei' espiritual

s6 tem pOl' sua missão de tratai' sobre assuIIlpto5 de reve·
lação sobrenatural.

EIlI nada prejudica ao valor desle "rgumento e dessa
minha asserção a circumstaucia, de ter Jesus Chri~lo ele
vndo o matrimonio à dignidade do sacI'amenlo, e de ler clle

feito, a rrspeito da existeocia e qualidade do caracter sa

cramentaI do matrimonio, uma re\'t'laçiio ('special soun'

natural, pois ~Iue. esta cirCUUl5lancia só proHI qlle, a parte

sacramental do malrimonio é resultado de uu~a re ve!aç:lo

so1.>rcnalural e divina. e que por esta razão, o malrimonio,
no tocanle á sua parte saeJ'Hmenlal, pl:'rt(:nce á c,pl)('rn

do poder espirilual, e passa como objecto da crença illdi

\'idual, c qne por eslc mOlivo, o mesmo mau'ilJlouio, na slla

p'lrle sacramenlal, urlO póde constiluir assulIlplO da delibera
ção ,pHra a legislaçiio ci ~il, nem pLlSS:lr COIllO arl igo de lei civil,

obrigaloria mesmo contra a vonla!le conlr;]. a CIllsciPllcia,
e cl'eoça inui\idual, nelll apresenlar-se ('omo malc-ria para

O procedil\l'~lll0 do pou!'r lempol'HI; ma' que \ice \'ersa,

a naIUJ'eza, o carélclcl' e os atLri1.>utos do vineulo ou con

tr:lcto malrimoll ia I, como asslIlIlplO sn!.>re certas 1:0rrl'la

ÇÕl'S lUUlld,l\las C tell'poraes, u:l0 seudo o\)jr'clo ele l'ev('laç:'iO
e 'pt'cial sobrenatural. llIas sim o do "ollhecillJl'nlll lIaltlral
da iUldligeucia e da sãa r.lz;)o hllll1aua. \1;10 póde pas aI'

eomo 1I1lJ a 'sulJIplO da eOIllIlt'IPIICla elo poder e~piriltl.d,

pois que a ('splwra da lIIis~ão dI' 'te. limita-se exc1.:ilva

mellte soure os uegoclos de reve\;lção espe(;ial e sobre

natllral.
U p(l(J\~1' ci~il legisla e pl'úcecle cm Iwgoeios 1I1i1lJ'illlo

niaes, 110 locante ii leglllidaJe e ás coudições do ~illcull)

matrilllllllial, e no tocilule ,IS corl'l'laçõcs, que, em cOlIse

qucueia daquellc ~'iuculu, uascem cnll'e o llOmem, lIIulher e
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a sua geração; isso é: o poder temporal legisla e procede
em 'negocios ID3trimoDiaes, emquanto o malrimonio se apre
senta, como UUla instituição social, contractada eoU'e ho
mem e mulher. em oexo para com o fim da sociedade
publica e para com o destino de uma no\'a geraçiio, em
concl1l'so para ti snstentaçi.o dos membros ela sociedade
publica, e da gl'ande familia da humanidade, e em con
CUI'SO para a realisação do pl'ecp.ito sobre amor do pl'oximo;
e o poder espiritual procede na parte, pela qual O matri
monio ~e quer apresentaI' como um facto especialmellte
merilorio para com Deos ; i~so é, elllf(uanto OeSlado matri
moniaI, conforme a doutrina da revelação, serve de base,
pal'a procurar e achar, por meio uelle, uma certa graça
divina; e por este modo concurre ao E'stabclecilllenLO de
uma nova cOlTdação clltre homem e Creador, e acLa-se
eUl nexo sobrenatural COIll a realisação do preceito subre
o amor de Deos,

Assim pois o poder ,temporal peru'acta e dirige os ne
gocios malrimolliues, cllIquunlo o estado matrimunial se
refere ás currelações mundanas e tcmporacs, e tcm pOl'

ohjecto as correlações entre homem e lJOLDem, isso é, entre
homem, mlllber e sua geraçiio, e acha se elll nexo coro a
re~lis,'çflo do preceito sobre o amOl' do proximo ; e o poder
cspil'iwal peru'acta o mesmo e!>tado mUlrimollial em refe
rencia a seu caracter sacraml'ntal, que apresenta e estal.Je
Ieee uUla correluçào especial e sobrenatural eutre homem
e Deos,

O matrimonio, em referencia ás condições de sua legali
dade e validade como conlraclo, elll rrferencia ás correlações
(Iue por mcio dellc resllltfto para os cOlIsorll's e a sI/a gera
Ção. e em I'pfercllcia ao fim da sociedade, com que se acha
itniUlaUleote Jigat:o,-é 11111 ohjecto do conhecimeuto oatul'al
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da intelligencia e simples sãa razão bumana ; pelo contrario,
em refercncia á correlação sobrenatural e mysleriosa, por
cuja base elle sene. pelo seu caractel'"sacl'amental , é objecto
da I'evclação sobrenatural. e pop conseguiote da mera
crença ou do mero sentimento religioso,

Procurar pois sujeitar á autorida.de do poder espiritual os
negocios do casamento, em I'ef~rencia á validade e legalidade
de sua existencia como contracto, e em referencia a tudo
aquillo, que nelle se apresenta, como omeio da natureza e
objecto do conhecimenlo n<-tural da intelligencia e süa razão
humana, e que, por conseguinte. pela sua natureza é in
tciramente independente do seu caracter s[lcr:lmcntal e
!>obrenatural, - seria o mesmo que, procurar fazer passar
como objecto da mera cl'ença aquillo,quC'pela sua natureza é
ohjeclo incontest1l\1el da scienda, do conhecimento natural
da intelligcncia c sita razão humana i-seria o lDeslOO que,
procurar confundir aquillo, que é segundo, e pela simples.
natureza, com aquillo, que existe só por uma revelação espe
cial e sobrenatural i-seria o mesmo que, pI'ocurar auiquilar
a marcha nalural, e fazeI' parai' o desenvohimenlo do co
nhecimento, das sciencias e c1ns forças naturaes da sãa I'azão
humana pOl' meio da theologia e pOI' interpretação arbill'a
r;a, myslificanlio o uso da sãa razão bumana. Entretanto, tal
é a tcndencia da doutrina do Reverendissimo Sr, cooego
Joaquim Pinto de Campos e dos seus seclarios, que proclL
l'ão fazer dogma e myslerio do mais simples e mais natural
conbecimento da intelligencia c sãa razão LlUmana, para
as im apoderar-se: em nome de Dco , de uma direcção pri
vilpgiaua e arbitraria dos negocios mundanos, fazendo
sem distincção oso do argumento dogmalico: «Â Igrrja
disse D (Ecclesia dix;t). e aqoillo. que a IgrC'ja. diz, equivale
ã vontade de Deos, pois que SeSYS C:hrislo dcclarou :
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• Que aquelle, que não ouvir a Igrejn, é como o Gentio e

Publicano.•
Pal'a apresentar em maior relevo a injustiça, nrbitrarie

dade e iniquidade da pretenção e do modo de pensaI', por
meio de que esforção-se alguns a allegar e fazer acreditar
que, o direito de dirigi.r e regulai' as condições do contracto
natural do matrimonio, não compete ao supremo poder do
Estado, ou ao imperante civil, IDas sim ao poder espiritual
ou sacerdocio,-examinemos um pouco mais de pel'to a na
tureza e o caracter do matrimonio na sua qualidade de
C(Jntl'aclo natural, em referencia ás suas cOI...elações mun
danas; e depois na sua qualidade sacramental, em referen
cia á correlação sobrenatural, que por meio delle resulta
entre o homem e Deos, isso é. em referencia a seu fim
meramen te espil'i tuaI.

O matrimonio, na sua qualidade de contracto natural,
refere-se excIusi\'amente a certas cOl'I'elaçõcs exteriores e
mundanas, e tem por base ele suu existencia a promessa e
consentimento mutuo dos contractantes, pnra o cumprimento
das condições, que, pela sua natureza, aculio-se intima e
inseparavelmente ligadas J não sómente com as correlações
da familia., mns lambem com a hoa ordem da vida social e
com o fim do Estado, e sem cujo cumprimento, a harmonia
nas cOl'l'elações da família, o curso da boa ordem na vida
social, C a realisaçno do fim do Estado, em grande parte se
acharião compromettidos, e por causa disso, para evitar
um tal compromeltimento, o cumprimenlo dessas condições
deve-ser obrigatorio, para os contraclantes, mesmo contra
a sua vontade.

O caracter sacramental do matrimonio, isso é, a correla
ção sobrenatural, que. por meio do estado matrimonial,
cm consequeucia de uma especial graça divina, resulLa entre

CASo lI. 2
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o Lomem e Deos, tem por sua condição n firme crença e

proposito dc scrvir-se de seu estado matrimonial, como de

um meio merecedor da graça especial, sacrilicatldo por

meio delle a Deos, com a imitação daquel1a pureza e firmeza

da fé, daquelle amor e daquelln castidade da alma, com que

Jesu Christo sacrificou a seu Pai eterno, para a salvação do

genero humano, e com qual pureza e firmeza da fé, amor e

ca tiJadc da alma, uoio-se Jcsu Chri to com a sua Igreja,

para o bcm e piritual daquclles, que por sua propria boa "on

tadc sc con liluil'cm membros della, para seauir a doutrina, e

imitar o exemplo de en divioo Alllor, A im poi , o carac

tcr acramenlal do matrimonio tem pOl' ua ab olula condi

çno a crença ou fé individual, a di po ição, determinação e

actividade da alma ou espirilo, e rcaii a- e pela qualidade e

firmeza da fé, e pela execução dos aclos meramente c piri

tuaes que rrrangcão ao matrimonio aliá mero omeio da

nalureza o caracter sobrenatural de e tornar elle em om

meio mel'eCedOI' da (' pecial graça di"ina,

O matrimonio, na ua qualidade de contracto natural,

revela- e e começa a exi til' pela muloa e reciproca pro

me a do conlractante. e pelo ou entimento mutuo na

condiçõE:' em oja reali ação c o UI' o para o tal fim,

elle não póde ler e[eilo, uem apre eUlar r llllado- ouU' ora

inhel'eole :i natureza ela 13 ~ i teu ia, ~ im poi o ca
ra I r d matrimonio como olracto no eu p iDcipio e

na ua 00 quen ia 1 m 'or oudição a reei rociJadc

da orr laç- do' contra laot ,

. ' nte outrnrio om cara 1 r n rameDtnl do ma-

trimonio poi que, e le e r \' h np' ola i olada e e-

paradameot por 3m o 'outra ln emqllanto e

b a na qualidad da iudi idu I. u firme intento
da alma ar om P r J rontrimooio Da ua
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parte sacnllncntal se aprcsellla por ambos os contraclanles

em separado, pois que, a crença c firmcza da fé, e o decisivo
intento de sel"\'ir-se do scu estado matrimonial, como de um
meio merecedor da especial graça divina, que constituem a
coudiÇ<'lO do cal'acter sacramental do matrimonio,-süoactos
puramente do espirito. que não são sujeitos á cOlldiçiio da

reciprocidade, mas dependentes exclusi,'amenlc da vontade
individual e tla cousciel~cia do espirito, cxcluindo a inge
rcncia ohrigatoria ue um terceil'o, e a toda e qualquer
coacçiio e dominio extcrior.

Sem cOllsentimento mutuo no casnlllento e na sociedade
conjtlgal, não póde existir o matrimonio, ncm como con
tracto, nem como sacl'nll1ento; mas pelo consentimento
mutuo cm casamnllto só. e sem fé especial no ca
ractel' sacramcllta\ do matrimonio, existc pOl' ambas as
partes o matrimollio como conlracto, sem existir 1H'lo mcs
mo modo e no mesmo tem po tambcm como S1I cramcn to.
Tcmos exemplo para isso, nos casamentos chamados mixtos,
quc têm v,dol' como contracto natul'al do matrimonio, cm
refcrcncia a ambas as P,lI"tcs coulraclaotcs; c na sua qua
lidade ou carLlcte\' sacrumental, - meSmo conforme a dou
trina c presumpção úa Igreja e tios tltcologos,-clle e~islc

s6 pnra a parte calholica,
Por esta cirCUtn!'.lüncia mesmo a Igreja Apostolica Roma

na e todos os theologos rcconllcccm fIlie, \ln viu,l publica
social, e na grande família dos povos, o casamento póe!
existir como legitimo e ,'alido, Sl'lU compromellimento da
moralidade publica, e cm plcna ompatibilidade com a rcu
IIsação dos fius da vida social,-pcla sua exclusiva e unica
lIualidadc de contracto Ilwlrilllouial; c (!lIC pOl' conse
guinte, o caracter sacramenlal do matrimonio se I'('alisa
indrpcntlcntemente do acto ue realisaçi10 dos /ins da socic-
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dade, e que não é o cal'actel' sacramental que con.;;titue a
legilimidade e vé.lidade cio matrimonio, mas sim o cumpri
mento das condições, pl'e~cl'iptas em regulamento do con
tl'acto matrimonial; e emquanlo estas condições se referem
ás cOl'l'elações puramente externas e mundanas, é iucon
testavel que, o direito de as regul,,1' e determinaI', por meio
de IJma lei obrigatoria mesmo contra a vontade dos con
traclantes, compete no supremo pode!' do Estudo, ou im
perante civil; pois que são elles, a quem ficou confiado o
clil'eilo de dirigil' e I'egular os negocios Jnulldanos, conforme
aquillo: « E' por meio de Deos que reinflo os I'eis, e de
cretão os legisladores o que é justo, (Pro\', 8.) \'ós sabeis
que os que t~m autoridade entl'e os povos, si10 nquelles
que os dominão; e que os seus principes têm poder sobre
ellcs. » (5, Marcos, .1 , 112.)

O poder espiritual não tem por missão o legislar solm~

assumptos exteriores e negocios mundanos, mas sim O pré
gal' com zelo c paciellcia a doutrina de Jesu Christo, con
forme aquillo: «Eu fui constituido prégador e Apostolo,
doutor t.las gErltes na ré e na verdade.«( 5, Paulo a Timo
theo I, cap. Ir, 7. )ll Eu te esconjuro diante de Deos e de
Jesus Christo, que ha <Ie julgar os vivos e os mortos....
no seu reino,-que préglles a palavra-, que instes a tem
po e fóra de tempo, que repreltendas, rogues, admoestes
com toda a pnciencia e doutrina. «(5. Paulo [I Timotheo II,
cap. IV, 2, 3.)ll Omeu reino não é deste mundo, se o meu
reino fos~e deste mundo, certo que os meus ministros ha
vião de pelejar para que eu não fosse entregue aos J udeos,
mas agora não é daqui o meu reino .... Eu, .. ao que vim
[10 mundo foi para daI' testemunho da verdade, e tudo o que
é pela verdade ouve a miuha voz.• (JOãO: XVIII, 26, 27.)

Portanto, o poder espil'itual amhicionando o direito de
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dirigir e regular os negocios mUlldallos,-qutles são a di
recção e regulamento dos negocios mntrimoniaes na sua
p3l1e de contracto ntltural,-e procurando impôl' decretos
obrigatorios a um povo inteiro, contra a soberana vontane
nacional, e procUI'ando PÔI' obstaculos ti legislação soherana
de um paiz iudependente, no exercicio dos direitos illna·
tos e inberentes á sua existencia e na funcçllo de SUíl alta
missão,-não s6 se desviaria do verdadeiro caminho da sua
sagrada ·vocação, incorrendo a imputação das palaHas ua
escriptura: «( O üm do preceito (e do procedimento do po
der espiritnal) é excitaI' a caridade, nascida de um coração
puro, e d.e uma boa consciencia, e de UMA FÉ NÃO FINGIOA;

donde npartando-se alguns se derão a discursos \;ãos, QUE

RENDO SER DOUTORES DA LEI, não sabendo uem o que dizem,
nem o que af!il'miío» (S. Paulo a Timotheo J, C3p, I, 5,
6, 7); mas o mesmo poder espiritual, )lor nU! tal proce
dimento, desnatnralisaria também o destino dn doutrina
e\'angelica, pois quP., Jesu Cbristo fez ouvil' a sua voz e
prégou a sua dontrinn, lião para exercer por IUeio deHa
um dominio sobre os bomens, nem para dirigir e regular
os negocios e as correlações de3te mundo, ~omo um dictadol'
ou um rei ambicioso e absoluto; mas sim» para ensinar,

para 1'eprehender, P(I1'{l corrigir, para i1l.llruir na justiça,
para que o homem por meio deI/a se aperfeiçoe estando
preparado parti toda a obra boa. l( (5. Paulo a Timoth. II,
cap. 1II, 16, 17.) Jesu Cbristo não ambicionou por sua
missão o direito de obrigar os homens por uma lei coactiva,
mas sim o de instl'ui-los e de guia-los por bons conse
lbos e bons exemplos.• f.om toclos os dons do seu diyino
poder., " commullicoll-nos as IUui grandes e preciosas
graças que tinha promettido. para que por ellas sejamos
feitos pal'ticipantes da natureza divina, fugin,do da corrup-
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ção e da concupiscencia, que ha no mundo.... ajuntai pois
á vossa fé a vil'lude, e á virtude a sciencia, e á scieucia
a temperança, e á temperança a paciencia, e á paciencia

a piedade, e á piedade o amor de vossos proximos, e ao
amor do proximo a caridade. (S. Pedro, Epist. IJ, cap. I,
,3-7.) A caridadel que épacieute e henigna. A caridade! que
não é invejosa, não obra temera ria nem precipitadamente,
nem se ensoberbece; que não é ambiciosa, NÃO DI SCII.

OS SEUS rnOPRTOS INTERESSES, não se irrita, IIÜO suspeita
mal; NÃO FOLGA COM A JUSTIÇA, MAS FOLGA COM II VERDADE;

QUE TUDO TOURA, T no CR~, TUDO ESPERA, TUDO SOFFRE ! II

(S. Paulo os Corinthios, XlIC á-7.)
Eis o caracter da caridade, de que Jesus Christo nos

deu exemplo, c que elle procurou 1I0S inspirar, pela sua
,doutrina. Eis o fim e o deslino da doutriua, que Jesu Chris
to nos ensinou pela suu "oz, e pela: .hoca dos Apostolos!

Confira quem quizer o caracter e as atlribuições da cari
dade, ensinada por Jesu Chrislo, com o caracter e qualidade

daquella. que o Sr. conego Campos e seus seclarios apre
selJtão, na sua doutrina sobre a tolerancia e sobre os casa
mentos mixlos, e -reja, seé possi\'('l conciliar esta especie

de caridade mesquinha com aquella, que Jesu Chrislo nos
inculcou e I'ecommendou.

o entendei' do SI'. conego Campos e de seus sectarios, o

preceilo di\'ino sobre o amor do proximo, elllrefel'encia a não
Catholicos ApostoJieos Romanos, realisal'-se-ba pela oppres
.são, pri\'alldo-os do direilo natural ele unir-se em matrimonio
.legal, e pl'i \'ando· os do gozo e exerci cio de difTerentes direitos
politicos e sociaes. Tal é por estes senhores, eminente

mente catholicos, a npplicação e o senso pratico do pre
ceito divino: Tudo o que não quereis que os outros fação
-a rós, lambem mio o fazeis aos outros... '
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Perante Deos não ha di[p,rença nem excepção das pes

soas. Nós somos obrigados de amar os nossos proximos,
não por causa de suas qualidades pessoaes, nem pam tes

tcmunhar-Ihes a nossa gra-ça ou favol' especial, mas sim para
cumpril' o mandamento de Deos, e para testemunhar a
nos~a ohediencia pal'a com o preceito divino, pOl' alUOI' de

Deos. Eisa razão porqueaescriptura diz: «(perante o Deos) e

em Jesus Chrislo oque vale é a fé, que obra pela cm-idade... ,
hemos sido chamados á liberdade... para servirmos uns
àos outros pela cnridáde, .. Porque toda a lei se encerra
neste só preceito: AMARÁS AO TEU PROXIMO COMO A TI

AlESMO. Se rós porém vos mordeis e ros devorais uns aos
outros, vêde nüo vos consummaz's uns aos outros (S, Paulo
aos Gaiatas, V, 6-16). Levai as carga& uns dos OUl1'OS, e
dessa maneira cumprireis a lei de Chrislo.. , PrOl:e cada
um a sua obra, e enltlo lerá gloria em si mesmo sómenle,
e ntIo em outro, (Aos Gaiatas, VI, 2, h.). ,.

Mencionei mais acima que, os theologos ea Igl'eja univer
salreconbeccndo c admitlindo a validade e legilimidade dos

casamentos mixlos, ljJSO (acloreconheccm e admittcm que, em
referencia â moralidade publica da grande familia do Estado,

é ioteil'amenle indilIerenle, ou ao menos de igual compa
tibilidade, se o contracto malrimonial dos casaes se achão 011

não revestido do caracter sacl'alllcntal; pois que, sem isso

não SP. podia admiltir que, a Igreja consentisse na realisação

dos matrimonios, dcstiluidos do caracter sacramental; re

conhecem e admitlem ipso (acto mais que, em refe
rencia aos negocios exteriores, tempol'aes e mondanos.

e ellJ referencia ao fim do Estado, legitima e valida.

mente pMe-se separai' o contracto natural do matrimonio,

do seu caractel sacramental; pois que, DOS casamentos
mittos, para a parte não catholíca, acha-se isolada e sepa-
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radamentesó o contracto naturlll do matrimonio, sem que elle
perdesse por esta razão, em qualquel' parte, a sua legitimidade
e validade,

A' "Ista desla circmmtancia, não posso bastante lldmirm'
eomo é que, o Heverendissimo SI', conego Campos e seus
sectarios llsseverão que: cc Aquellt' que suppuzer divisivcl
cnlre os catholicos o sacramento do contracto matrimonial,
pretendendo regulai' a sua validade, ataca o dogma, e in
vade os direitos da Igreja r(~duzindo o matl'imonio amem
concubinato», pois que, se a indivisihilidade do sacrarnentó
do contracto matrimonial, entre os catholicos passa como
dogma, ipso (nclo passar-se-ha como dogma tambem a as
serção, que no entendei' de um catholico, o contracto ma
trimonial, tomado em si só, s~UJ participação do sacramento,
se apresenta não como matrimonio, mas sim como concu
binato, ou antes, conforme a linguagem da escriptum sa·
grada, como fornicação; e assim, pelo arglllUento do Re.
"erendissimo Sr, :conego Campos, chegamos ao resultado
de que, no casamento mixto, não sp.ndo o matrimonio
revestido do caracter sacramental pOl' parte não eatholica,
o 'seu vinculo, pelo concubito fica como mera fornicação,
e que assim, a partecatliolica, por meio de sua união com o
tal fornicador, torna-se em mero instrumento; e como
cumplice da fornicação. a im como o homem solteiro torna·
se em mero instrumento e co-réo do adulterio, pelo con
cubito com uma mulher casada; e que por conseguinte.
aceitando a Igreja o casamento mixto, como valido, legitimo
e rato (isto é de rito), justifica e sancciona pelo seu proprio
facto, o concurso e a cumplicidade para a fornicação,

Se o acto de contractar o matrimonio~ como um merO
omcio da natureza e sem participação do 8acramento. é um
peccado mortal, e um acto inteiramente oppósto á ,·outade
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de Deos, assim como o neverendíssimo SI', cooego Campos
e seus sectarios pretendem, como é então que a Igreja
ensina e assevera que, o ,matrimonio mixto é tambem um
vinculo feito pOl' Dcos, c por isso sujeito á npplicação do
principio dogmntico: «Quos Deus conJun.7.'il, homo non
separei? »

Se o casamento mixto, por causa de faltai' nelle de um
lado o caractel' sacrllmental, é um acto relllmente opposto
á vontade de Deos, assim como alguns pretendem,
Deste caso é forçoso confessa·r que, a sua legitimação da
pal'le da Igrcja, se cfTectua por um modo inteiramenLe
opposto ao principio dogmaLico: é o Dcos que aJunia
os casaes; porque neste caso, sendo o tal ajuntamento
contra a vontade de Deos, não se póde asscverar que é Elle,
o Deos, que ajulIta os contractantes; e por isso antes devia
se dizer que, o tal njuntamcu!O se efIeclua: :!junrando o ho
mem aquelles, quc Deos separou. « 01l0S Delis separavil,
homo conjungil, II

Analysando por este modo o caracter dos casamentos
rnixtos, e confrontando os argumcntos agora menciona
dos com a doutl'ioa do Reverendissimo SI', conego Campos e
seus sectarios, é impossivel não cahil' na alternativa se
guinte: o principio dogmatieo, c é Deos que ajunta os
casaes em matrimonio,» e pOl' isso aellão-se elles sujei tos ao
principio: Cl Quos Dew; conJunxit, homo n011 sepm'el II ,-ou
tem a sua perfeita applicação, em referencia aos casamentos
mixtos, ou não; na pl'imeil'a; hypotbese, isso é, se admit
tirmos que, o mencionado principio dogmatico: é Deos que
ajunta os casaes em casamento, e por isso achão-se elles
sujeitos ao principio: • QllOS Deus con/llnxil, homo rum
,eparet J > tem a sua perfeita applicaçi" o para com os casa
mentos mixtos, -é forçoso conCessa(qlle, os matrimonios
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mixtos se acflão em completa harmonia com a vontade de
Deos, e por isso elles consliturm um acto licito, compativel
não s6 com o 'moral natm'al ou philosophico, mas tambem
com o moral religioso j pois que, sem eSlas condições seda
impossivel mesmo SUppÔl' que, Dcos, que é o verdadeit'o es
pelho de toda a virtude, pUl'cza da .. frita e santidade, queda
('onsentil' na rcalisação daquelles casamentos j e (JOI' conse-:
guinte, na falta de taes qualificações, nem a Igl'eja pode
ria admilli-los e sancciona-Ios, scm commeUcr [lUl escandalo
e compromellilllento contra a vonlade de Deos j e neste caso
é forçoso confessar tambem que, se a Igreja, pela sancção
dos C3salllcntos mixtos, não contraria a vontade de Deos,
ainda menos contraría a mesma vontade divina ° supremo
poder do Estado e a legislação civil, admillindo o casamento
civil; pois que, nos casamentos mixtos a Igreja dá a sua
~ancção, tendo conbecimento exacto e toda a certeza a res
peito de que, em uma parte, o casamento vai ficai' sem carac
ter sacramenlal, e quc assim elle se executa em opposição
com a vontade de Deos; a legislação civil, pelo contrario,
admittindo a validnde e legilimidade do contracto ma
trimonial, como oIDeio da natureza, em referencia ás cor
relações mundanas, -não indaga, nem perscl'Uta 05 senti
menlos e a intenção interior dos contractantes, e por
couseguinte, nem ambiciona ter conhecimento e certeza a
respeilo: se elles, na suá consciencia querem e devem ou não,
procedei' á participação do caracter sacramental do malri
monio? A boa fé do procedimento do poder temporal acha
a sua justificação, na circumstancia, de que, elle procnra
garantir, por uma lei coactivamente otirigatoria, só aquillo,
que se refere ás correlações exteriores e ao fim da sociedade;
-e para tudo O resto, qUê se acoo fóra desta coósidêração,~

-deixa a cada um a liberdade de agir', conforme o 'dictame di
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conscilmcia, inspirações e sentimentos da sua alma; cum i

prindo poreste modo o poder te'lnporal a sua alta missão, em
conformidade da dOutrina evangelica, que diz: a Os homens
« fOl'ão chamados d liberd(tde ..... para servirer1~ uns aas
« oulros pela caridade do npirilo. II (5. Paulo aos GaiataS,
V.1.3.) A legislação que deixa salva c livre a consciencia c
actividade espiritual do homcm, em nenhuma parte do
Evangelho está nem incrf)p[lda, nem condemnada, nell'l
ameaçada; pois que, a doutrina de Jesu ameaça só os legis
ladores opprcssores e tyrannos, quando di1J: II Ai de vós,
c doutores da lei, que carregais os homem de obrigações,
« que elies não podem d{'sempC7lhar, e vós nem com um
'« dedo vosso lhes alUviaili a carga... Ai de vós, doutores
« da lei, que depois de te·rdes arrogado a vós a chave da
« scieneia, nem vós ou(,ros entra5tes, nem deixastes entrar
« os que vinhão para entrai', » (Lucas XI. 66. 52.

Jesus Christo, os Apostolas e primeiros padres do Chris
tianismo queixárão-se amargamente contra a perseguição,
com que ficárão opprimidos no exercicio da liberdade da
consciencia, e nas operações do espirita; e hoje alguns padres
fanatkos procurão increpal' a legislnçãO civil <l o suprcmo
podeI' temporal do Estado, por causa de elles deixarem a cada
um a liberdade da consciencia,-assim como o manda a lei da
caridade por Jesu Chl'isto ensinada, -c por causa de elles
não quererem encal'l'egar-sc com o desempenho do cargo de
um mandarim papal, e de cxecutor dos decretos oppressiv08
de alguns padres exaltados, que ql1erião revestir-se com os
poderes dos dictadores e tyrannos, para dominar os povos,
em Ingar de ensina-los e instrui-los, - e amibicionão para si
a espada dos Cesares, que mala, em lugar de ti PROVER-SE DA.

'ESPADA DO ESPIRITO, QUE É A PALAVRA DE DEOS. (5. Paulo
-aos Ephesios, VI. 17.); a pnlavra de Deos, que diz: Ir Sdgue
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• a justiça, a fé, a esperança, a caridade) a pa.z... Evita
u questões desassizadas, B QUE NÃO SERVEM PAliA INSTRUCÇÃO,

« sabendo que produzem contendas; PORQUE NÃO CON\'EM

II QUE °SERYO DO SENHOR SE PONHA A ALTERCAR: mas que seja
« manso para com lotlos, CAP.IZ DE INSTRljlll, SOFFRLDO; que
• corrija com moc1estia aos que resistem fi verdade, na es-
• perança de que poderá Deos algum dia dar-lhes o dom da
• penitencia, para lhes fazer conhecer a ,-erdade.» (5. Paulo
a Timoth. Ep. II. cap. II. 22 - 25.) .Jesu Christo e os Apos.
tolos ensioárão que u os homens süo chamndos á liberdade
para servirem uns nos outros pt1lu caridade do espirito J

(5. Paulo aos GalatasV. 13.), eas alLl'ibuições da caridade do
espirito são «rz tolemnciu, apnciencia, a benignidade e bon·
dade (5. Paulo aos Gaiatas, V. 22. 23.), e o sacerdcc;o de hoje
eosina , e mesmo procura ohrigar, por uma lei coacti va, para
que, os clll'islftos apostolico-romanos sejão iutolerantes e
impacientes para com os scus proximos não calholicos, e
para qlle ellcs procurem exterminar POI' um procedimento
oppressivo, do gremio dos povos, todos os, que or,o qucrem
cleixar-se escravisar por elles. -Jesu Cbristo dizia: «Tende
fi ,"os firmes e não ros mettuis outra vez debaixo do jugo da
I( escravid50 J (A.os Galalas, V. 1.); e tlizia: u que a liver
dade do espirito nlio estlÍ debaí:ro da lei.» (Aos GaIatas, V.
18. 23.) Tutlo i~so assim ensina o Evangelho, a doutrin:l de
Deus; se algulls padres qoerem-nos ensinar o contrario,
repillamos as suas especulações, dizendo: • é preferível
obedecer a Deo,ç do que aos homens, ao sacerdorio!... O
Apostolo, achando-se a cada passo soh a pel'seguição dos
principes e governadores, que não Só não quizel'ão admiuir,
masantesprocurál'ão demais a mais opprimir a liberdade do
espirito,tinha observado na sua Episl. aos Efes: VI. 12, que
os libertadores do espirito têm • que lutar contra os princi-
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r pados e potestades, contl'a os governadores das trevns do
c mundo, contra os espiritos da malícia, espalhados por
r esses ares. ; hoje o mesmo Apostolo poderia exclamar que,
temos de lutar contra o fanatismo e ignorancia de muitos

saccrdotr.s, que, como governndores das trevas I esforção-se
a escravisar o espirito.

O Apostolo, aos Corinthios VI. 3 - 9, fallnndo do seu
minislerio, diz: «Não fIemos a ningnem occasião alguma de
« escandalo, para que não seja viluperado o nosso ministe
r rio; Ulas em todns as cousas nos portemos cm nossas
« mesmas pessoas como ministros de Deos, NA MUITA PA
r CIENCIA ... , NA CASTIDADE, NA SCIENCTA, NA. MAl'iSIDÃO, NO
I ESPIlUTO SA 'TO, NA CARIDADE NÃO }o'INCIDA... , pelas armns
I <ln jOsliçn .... NA CARIDADE NÃO FINGIDA, que é PACIENTE e
I benigna», assim como Jesu Corista o eusina, S. Paulo,
Epist. L nd Corinthios cnp. XIV. ft-8.- A caridnde, que a
maior parte do sacerdocio apresenta, é Iingida, é ambiciosa,
busca os seus proprios interC'sses, se irritn, suspeila u cada
passl) o mal, não qller ser tolcrnllle, nem quer crel', eSj)(:l'a1'
e so[rer; enlão nas suns nttril.>uições ella é inteiramente op
posla áquella, que Jesus Christo nos ellsilln, e que elle qllcr
110S inspiraI' pelo seu exemplo e pela stln doutrinn, em
S. Paulo aos Corillthios XllI.li-S ... A obra da fé cm Jesus
Chrislo é a caridade; aql1illo, que, n maior parte do sacer
doei o de boje apresenta, não é a fé cm Jesus Christo, Illas
sim a hypoerisia ... cc ElIes são os falsos irmãos, que se entre
« metlêrão a ESQUA.DRINHAR ANOSSA l111ERDADE PARA. NOS RE
I DUZIREM Á 5ELH'IDÃO ; aos ql1aes nem só uma hora quizemos
« estnr em slljei~ão, para que permaneção entl'e nós a ca
« ridade, a liberdade e a verdade do E\'angelho. » (5. Paulo
aos GaIatas II. li. 5.).....

Se, em referencia aos casamentos mixtos, admitlimos a
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Q~lll'a hypothese, a saber que. a respeito delles não tem
applicação o principio dogmatico: « é lJeos que ajunta os
consortes em matrimonio II, e que por. conseguinte a respeito
dellcs não tem valor o pI'incipio: «Quos Deus conjlln:r.it,
homo non separet », neste caso é preciso confessar que, é a
Igreja mesma que dilacel'a e profana o sacramento do ma
trimonio, e d<i exemplo para os escnndalos. concolTendo pelo
seu procedimento a um acto inspirado e dirigido pela
Ç.onsciencia do mal, contra a vontade divina, e prevaricando
e deixllnd(\ prevaricar ue proposilO ti doutrina salvadorn,
modilicnndo-a e sujeilando-a ás considernções muudnnns e
aos interesses pessones, embora Jesus CllI'islo reileradas
"eles ensinou «uP. • peralJle Deos não ha excepção de pes

IC sons. I - « Meus irmãos, n(io queirais pôr a fé da gloria
« de nosso Senhol' Jesus Christo em cxcepçfto de pessoas...
« Se vós corntudo cumpris a lei cardeal, co.oforme ;JS es
« cripturns: amarás o teu proximo COIllO a ti mesmo: fazeis
« bem; mas se vós fazeis excepção de pe soas, commeueis
« nisso um peccndo, sendo condemnados pela lei cumo
« transgressores; porCJuc qualquer, quc tivcr guardado toda
II a lei, e faltnr em um só ponlo, fez-se 1'60 de ler lodos
« ,'iolado ... Tll leus fé ... moslra-me tu a tun fé cm ouras,
« e eu te moslrarei a minha fé pelas minhas obras, .. II

(S. Tiago II. 1. 8 - 10. iR.)
VcjiiO o He\'erendissirno Sr. conego Campos e seus secla

rios como encolltrnl' a sahida da alternativa acima apre
sentada, em salvação de sua doutrina e cm defesa de seus
principias!
_Para tal fim recorreráõ talrel ao mystel'íoso argumento,

baseado no direilo de di pensa e licença pontiticdl, citando
em seu favor o conhecido; «TLH!p Q que vós ligardes sobre
u a term, será ligado tnlllheUl no céo; e tudo o que vós
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l( desatardes sobre a tena ~ será desatado tambem no céo, 1\. ~

(S. Malh. XVlII. 18.)
Em refutação do árgumento, baseado no tal mysterioso e

pretendido direilo de dispensa papal, em refel'cncia aos
negocios matrimoniaes, seja sufficiente, por esla vez, ap.'e
senlar a doutrina de alguns theologos catholicos, '1ue ares:;
peito pronunciárão os seus argumcnt?s, apontando como
abuso o tal dil'eito de dispensa em negocios do matrimonio ..
Assim Godcfredo, Abhade Viudocensi, a respoito diz:

« Suntquidam, qui RomanreEcclesire omoia liccre pUlam,
« et quasi, quadam dispeusationc aJiter, quam divina
«( scriplllra prrecipit, eam faccre posse. Quicunguc igitlll'
a sic snpit, dcsipit. Nam Uomanre Ecclesi<e , post PCII'um,
q minime licet, quoel Pelro non Jicuit. Pclro qure Jignnda
« eralllligandi~ et qme solrenda el'ant soIvendi esl li Chl'isto
« data potestas, non (lulem qure liganda solvendi H,I qllre
a erant solrenda ligandi concrssa facultas. » (Lutlovicus
Thomassini, de dispensationilws, velus et nova Ecclcsicc
discipliua, Tom. II. Part. H, Lib. 111. cap. 28.)

(Suo alguns, quejulgão quc, á Igreja Romana é tudo licilO,
e que ella, por mcio de alguma dispensa, possa procedei'
por outro modo do que lhe é prcscripto na escriptura sa
grada. Todos os que assim pensão, enganão-se. Pois que á

Igreja Romana nãó é permiltido, depois de Pedro, fazei'
aCJllillo, que não foi permiltido a Pedl'O mcsmo, Jcsus Christo
deu a Pedro o podcl' de ligar na lerra aquillo, que lem a
ligar- e conforme a vonlade de Deos, e de desalar aquillo,
que tem a desatar-se conforme a vonlade divina; mas não
lhe deu o poder de ligar aquillo, que tem a desalar-se, ou
desatar aquiIJo que tem a ligar-se pela vonlade de Deos.)

E Bernardo o Episcopo tliz: a Quomodo vel Abbatis jus-
• sio, vel Papre permissio licilllm Cacere valuit, qllod pu rum
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« malum fuit. .. Apostolicam inquillotlicentiam quresivimus
• el impetravimus. Utinam non licentiam qllresivissetis scd
• consilium; id cst, non ut liceret: sed an liceret? Unde
• tamen qurercbatis licentiam ut liceret, quod n'ou licebat.
« Facere itaque volebatis, qnod non licebal. Sed qllod
c noo Iicebat, malum erat. Mala igitnr eml iutentio qure
• in malum tendebat. D (Epist. 7& na citada obra de Ludo
vico ThomassinL)

(Como é que o preceito do ahbnde ou a permissão do
papa pMe fazer licito aqnillo, que é mal em si e por si? Era
prefel'ivel pedil' a tal respeito não licelJça, mas conselho,
isso é, u:io pedir licença, mas antes perguntar: se é ou não
licito de fazer? Elllquanto procurastes licença, para tornal'
licito aqnillo, que em si e por si mesmo é prohibido~ por este
vosso facto provastes que tivestes a vontade de fazer o que é

pl'ohibido. isto é, o qne é mal. Portanto tivestes uma inten
ção má e uma teodencia. ou disposiçãO para o mal.)

João, ahhade Salis1Jcricosc, e intimamente ligado ao
mal'tyt' S. Thomaz, nas suas epistolns 191, ~23 e 230 diz:
« Mala facienda 1J0n snnt, ut pl'oveniant bona, nec salu1Jl'is
« esse poterit dispcnsatio~ pel' quam sncrilegoruLll uugetul'
« numerus.» (Na obra citada de LUfJovico Tholllassini.)

(l fio é licito fazer ou concorrer parn o mal de um lado,
com a in tenção de produzir um certo bem de outro lado;
nem pôde ser snlutar uma dispens:\ ou licença, pOl' meio da
qual só se pe1'llelúa a preteução dos ~acrjl('gos e dos mal
intencionados. )

O mencionado Episcopo Bernardo, relativamente ao mes
mo assumpto, diz aioda o seguinte: « Malum jam corde
• conceperant ~ opcl'e tamen ausi Don fueruDt implere, nisi
( cum licencia. Couceperunt dolorem, sed Don pepel'eruDt
« ioiquitatem ~ donec, iniquo cODceptui, Papa prrebuisset
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«3ssensum, Quo lucl'o, qno\'e saltcm compenl1io mali?
(/ Num quicl idco allt malllm psse elesinit aut minOl'atlllll est,
a fluía Pa~a concessiL? Quis vel'o malllm cssc neget, assclI
U sllm JlI'Leberc mala? .. (t a obra dc L. TlJomassini, I. c.)

(Nos seus senlimentos concebêriio a intençiio para o 111;,1,

mas l'altou-Ihes o animo de cx·ccuL3-lo ~il~m liceuça. Scnlíl'iio
a presença da dóI' ao nascer ela inlençno para o mal,e por isso
fizerào dependclI te il perpclraçiio eI<J iuíq uid<Jde do cOllsen li
mento do papa. Qual podel'ia ser o Incro ou <J incJelllnisação
por aquelle mal? Pel'derú o mal. o seu caraclel' de mill, ou
sCl'á diminuída a sua inlensidadl~, pda I'az{,o de tcr o papa
conscntido ·lIa sna pel'pcLr.içiio? Dar o seu cons<:nlillJenLo ao
pralicar UIll LIlal, nüo é tambEIll um mal pOI' si?

O me~mo EpisCl1PO BCl'l1ardo. ua slla Epist. 70., diz: t( Non
« pigl'it:ll1tul' crchro terrer limina ApostolOl'um, inl'en
II 1111'j ibi ... CJ.ui Sum fal'eallt improb<e volllnlati. QULA Ro
u ~IANI VALI1E DILIGU T MUNEllA, SEQOUNTUR RETRIBUTIO ES.

a NuJe Iluda loquor, ucc relego veneranda, sed iovene
« I'anela confulo ... (I~m L, Tbomassini. I. c.)

(Muiros niio deixiio haler ú porla da Sé apostoliea , pela
I'nzão de estal'elll certos de encontrai' ahi genle disposta a
favorecer as suas improbidades, pois qne, os Rom~~llos gos
lão lIIuito de dons e das 0[Crl3S, e querem dai' e achar uma
relribuição ainda aqui nesta terra. Apresento as cousas
como ellas ão, não procuro profanai' o ~Jue é sngrado. mas
confundi" aquillo, que não mercce nl~m respeito: nem apre
ciação ... )

Poderia eu apresentaI' cilações s .melbantes de ulDa iufi
nidade uas obras dos theologos calh~licos, lIlas para que
l'eCOITel' a tal respeito á opinião dos homens, qnantfo temo'!
por nos a parle, como províl invencível c incontestavel, a
doutt'iua de Jesu Chl'islO, o Evangelho, os actos c epistolas

CAS, II. 3
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dos Apostolos, e a vida dos onze pl'imeiros seclllos do Ca
tholicismo e CllI'istianisUlo?

Nem o Evangelho, nem os actos e epistolas dos Apostolos,
nem os primeiros onze seculos da vida do Clu'istianismo,
apresentão caso algum de dispensação, feita pela Igreja em
negocios do matl'imouio,

Conforme a narração de [vo, na sua Episl. 1.álJ, foi o
papa Pascoalll que abrio o caminho, em 1099, para este
abuso, dando pela Ilrimeirél vez dispensação a Felippe r, rei
da França, que se casou COIll Berlranda, sua parenta, e que
por causa disso ficolI snjeito á censura ecclesiastica • da qllal
promelleu livra-lo o papa Pascoal [, com a condição de
elles vivercm por 11m ccrto lempo separados, como IlOl' peni
tencia, e pelo modo que, n;io podiãO nem faltar entre si, sem
presença de algumas tcstClllunhas. Passado o tempo de tal pe
nitencia, o dito papa deu ordem aos Bispos da França, para
que eltes, em'consequcneia da dispensação concedida pela
san la Sé, farão aj un tal'. por meio de uma celebração solemne,
os ditos augustos casaes, lempol'ariamenle separados, em ma
trimonio Ir.gilimo. valido e rato. -O dito papa f,u.ia isso não
em salvação das almas, mas pela I'azão tlc elte nccessital' o
apoio e protecção ele Felippe, rei da França,

Durante os seclllos " II, xm , XIV, XV e XVI, época
da corrupção do Catholicismo, snccessivamente augmen
tou-se o numero destes abusos quasi em infinito, e conce
dêrào-se dispensas tão cscandalosamente. de que a historia
destas dispensações e licenças ficarú para sempl'e, como uma
mancha indeleveJ e monumento pCl'eune da corrupção, na
hi toria dos papas.

O Concilio Tridcntino, na sua sessão XXIV, canone lU ,
determinou que a Igreja tinba não só o direilo de augmentar
o numero dos impedimentos em negocios matrimoniaes,
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mas tambem o direito de conceder dispensas a respeito de
algons destes impedimentos, entre os quaes refel'em-se pela
praxe da Igl'eja tamhem os casamentos chamados mixtos.

Abase da fé christãa, que nos ensina o caminho da ver
dade eda salvação, é o Evangelho; pois que, é o Evangelho,
que nos informa a respeito de tuclô, que Jesu Chl'isLO julgou
Decessario communicar-nos, para n clTecLuação da nossa
salvação e para a nossa jusLificação perante o Deos. «É o
Evangelho, pelo qual foi allDunciada a incorrupLivel palavra
de Dcos vivo, que permanece etel'llamenLe, e de que tinha
renascido a humanidade. n (I. S. Pedl'o, II. 23. 25.)

A Igreja pois, a quem couhe a sagrada missão de susLen.lal'
e propagar a doutrina de ,Tesu Christo, cm sahação «os
povos, por amor de Deos, tem por vocação concorrer á
salvação das almns, ensinando a vontade de Deos, revelada
pelo E\'angelho. a POI' isso foi O Evnngelho Lambem prégado
a aos morLos: pnra que na verdade sejão julgados segundo
a os homens em carne, mas vivão segundo Deos em espi
a rito ... Cada um segundo a gmça que receben, commu
« nique-a aos outros, como BONS DISPE~SEIROS das difTeren
« tes graças, que Deos dá. Se algueUl falia, seja conforme as
« palavras de Deos; se alguem minisLra, seja conforme a
« vil,tude que Deos dá ; pal'a que em todas as cousns seja
« Deos honrado por Jesn Christo, o qual tem a gloria e o
« imperio nos seculos e seculos (I. S. Pedro, IV. 6, 10.11),
a e cuja palavra julgará no (lia ulLimo os que não quizerão
« onvir o Evangelho de Deos (I. c. 1.7), Pelo que, tendo nós
• esta administração e segundo a misericol'dia, que temos
« alcançado, não desmaiâlllos; antes lançamos fóra de nós
« as pdixões, que pOI' ignominiosas se occultão, não nos
• conduzindo com arLificio, NE~I ADULTERANDO A. PALA. VRA. DE

« DEOS, mas recommendando-nos mesmo á consciencia dos
CAS, II. 3 a



« homens, diante de Deos, na mànifeslação da "culade .. :
« cujo pharol é o Evangelho, gloria ue Chl'isto, o qual é a
« imagem de Deos. Nós Dão prégamos a nós mesmos, mas
« a Jesu Christo nosso Seuhor, e nós nos consideramos
e como serros vossos por Jesu. (5. Paulo II. aos Coriuthios

e IV. 1.-5.) A sabedoria, que vem lá de cima, pl'imeira
« mente é na verdade casta, depais pacifica, moderada,
«. DOCIL, susceptivel de todo o bem, cheia de ·misericordia
« e de bons frueLos, não julga, não é dissimulada. (5. Tia
e go. III. 1. 7.) »

Jesu Chri lO mandou os :\postolos e seus discípulos,
assim como o Pai tem mandado a Elle. Elle foi mandado
piml cumprir a lei, dando teslemunha do eu amor para com
o seu clerno Pai, por quem foi mandado, e para CNn a
humanidade, de cuja si.1lvação eJle se incumbia, sujeitando
se com pacicllcia e cal'idade a 10da espccie de perseguições,
solTl'imentos e insultos, por CilUsa da realisação de sua di
vina missão. É esta mesmissima a larefa, de que se aeha ell

cancgada a IgI'l'ja, na realisação de sua rocação; cIla pois
não tem o direito ele p"ocIII'al' allivinr a sua c31'ga, por lUcio
de procedimento,,> arbitrarios, c favoraveis sómcllle ii sua
posiç50 IllUndllDa, mas sim, a obrigação de dedicar-s com a
abnegação de Jesu Chrislo. ao ensaio e cumprimento das leis
evangelicas, recuando perante [IS consas mundanas c pe
rante o cargo de regular as correlações tempol'acs do
homem e limitando -,e exciusiv[lmente ás occllpações da
salvaçiio da alma em referencia ã vida eterna, imitando o
exemplo do seu divino Me tre, que proclamoll o a REGNUM

lfEUM NON EST DE lIOe MUr\DO. D

« Se guardardes os m~us preceitos, permanecereis no
« meu amor, assim como eu tambem gnardt'i os prf'ceitos
« de meu Pai, e permaneço no seu amor. (S. João XV. 1.0.)
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« O meu })J'eceito é este: que vos ameis uns aos ontJ'os como
a eu vos amei. Ninguem tem maior amor do que este, de
« dar asna propria vida pOl' seus amigos. Vós sois meus
u amigos, se fizerdes o que eu vos maudo, Já VOli não cLJa
u marei servos, porque o servo não sabe o que faz !leu
a senhol' " eu íOS descobri tudo quanto ouvi de meu Pai ...
« lss(l" que eu vos mando: QUE VOS AMEIS UNS AOS OUTROS.-

(I. c. 12-15,17.) .

u Não ha' mais de que um Legislado " um Juiz, que pMe
« perder e póde salvar)) (S, Tiago, V. 12), e isso é ti pa
lavra de Deos, que se revelou em Jesus Christo. ))

« O que crê em mim, niio crê em mim, mas naquelle quo
(I me enviou.,. Eu, que sou a Inz, vim ao LIlundo: para que
« todo o que crê em mim, uão fique em Irevas. E se alguem
I ouvir as minhas palnHas e não as guardar, eu não o julgo;
u porque não vim a julgar o mundo, mas a sul\'lI-lo, O que
u me despreza, e não recebe as minhas palavras, tem quem
l( o julgue: a palavra, que eu tenho fallauo, esta o julgará no
u l.1ia ultimo. Porque eu não fallei de mim mesmo, mas o~

u Pai, quê me enviou, é o JIIesmo que me prescl'e\'eu pelo
u seu mandamento o que eu devo uizcl', e o que devo faJlar,
u E eu sei que o seu mandamento é ti vida etCJ'na. Assim
« que, o que eu digo, digo· o segundo m'o disse o Pai.
(8, João XIII. fJ5 - 50.)

A Igrl'ja pois não é legislador, nem juiz, pois que, não é
ella a palavra, que julgará no dia ultimo; por conseguinte, a
Igreja, q!1erendo concorrcr á elJectuação da salvação das
almas no dia ultimo, não pMe arrogar por sua missão o
negocio de rcformal' e augmentar o calalogo dos peccados,
designando como taes, e flllminanuo com anathemas, factos
que mesmo Jesll Cbl'i!'to, os.A postolos e os primeiros chris
tãos, pelo Evangelho, l'econhecêrão como actos licitos c
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conformes â vontade de Deos,-que é invariavel para sem
pre e universal para lOUOS,'- e por isso pralicaveis pOl' cada
um, segundo as inspirações da consciencia, sem precisar
para isso dispensação ou licença qnalquer; porque a unica
dispensação é o amor de Deos e do proximo, e a unica li
cença o intenlO de não conlral'iar pelos nossos faclos a
vontade divina,

Tal faclo é, enlre os outros, o act:l do casamento cha
mado mixto.

Os c.asamentos mixlos farão em uso e vigor desde o pl'in
cipio do Christi.lOismo; enlrelanto, ~lem Jesus Christo, nem
os Apostolos, nem os primeil'Os padi'es do Chl'istianismo
descob.'il'ào nelles o caracter infractol' de lei e vontade di
vina, mas pelo contl'al'io farão ellcs I'econhecidos como
factos confOl'mes â natureza, e conformes á realisação do
preceito divino: « Amarás a teu pro:rimo como a ti mesmo, I

E por 11m semelhante modo de pe ..sar que considera
S, Paula o cal'actH e a nalureza dos matrimonias mixtos,
dizendo: g Se algllm irmão tem muthel' infiel 1 c esta con
I sente cm habitaI' com elle, não a largue, E que se uma
« mulher fiel tem marido que é infiel, e estll consente elO
« cohabitar com ella. não largue a tal a seu marido; porque
« o maJ'Ído infiel é santificado pela mulher fiel; e a l1Iulhel'
« infiel é santificada pelo marido fiel.» (L aos Corinth, VII.
12, 13, 1lJ.)

Estas palavras do -\.postolo achão a sua resolução no
pl'cceito do amol' do proxiruo: « Amarás a teu proximo
CI com') a ti meSl!'O, l) - « Se \'6s fazeis excepção de pessoas
« cOllllllelleis nisso um pcccado, » - « Não \'05 resilllais,
u il'lnflos, uos contra o~ outros, pnra que não ejabjulgn
« dos.» (5, Tiago V. 9.) - « Porque desprezas tn 8 teu
« il'mflO? Pois qUE! todos compal'rccllIOS aule o tribunal ~Ie
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((-Chr'sto... , e cada um de nós dará conta a Deos de si
(( mesmo. ») (Aos Hebreos XIV. 10. 12.)

O Apostolo, pelas sua palavras acima ll1encionadas, fez
dependente a separação, nos casamentos mixtos, da vontade
do inlieI: e não do fiel, querendo indicar por esta dOlltrina,
de que, 05 senlimentosde um fiel, em referencia ao preceito do
amor tlo proximo, devem ser, confOl'me o Evangelho, muito
wais elevados e sagrados, do que ellcs poderião admitlir
alteração, por causa da qualidade das pessoas, com as quaes
nos achamos em relação aqui neste mUfldo, -e que pelo
contrario, a idéa do amol' do proximo, que.se inspira ao in
fiel, pelos principiosdasua relil;ião é muitoinferior, l!porisso
deixa-so modificar á vontade, e admille excepção na~ pessoas.

Al1lilralguma pessoa, mesmo talro7. indigna cm si sendo ella
nosso pro -iUlO, conforme alei evangeJica, niio só não é um
peccado 011 u n acto illicito, mas pelo contrario é uma obri
gação c o cumprimento do nosso dever, pois qu!', a Escrip
tura diz: « Sé'alguem dissl'r que ama a Dcos, e abonoce o seu
« proxi mo, diz uma meu tira; pois que amamos ao 110 so pro
II ximo por amor de Doos; rejeitando eoliio o amor elo pro
l( ximo, rejcilamús o amol' de Deos.) (I. S. João IV. 20.)

Jesu Christo, s'Jpportaodo a tristp pena de morte em
slIlvaçilO da humanidade, mOI'l'eu igu<JlrneoLe por justos e
inju!:>tos, para cumpril' a lei do amor, pal'a com u seu etel'110
Pai. Jesl1 Chl'isto, unindo-se á Igreja, uuio-se não sómente
áqllelles, flue passão na Igl'cja, como antos e eleitos, mas
unio-se tamhem com aquella massa, que se acha na Igreja,
como hYPocl'ilas, como incr dulos, como peccadores; e
tudo isso elle fez, para satisfazer ao amor para com o seu
Pai, e ao amOI', que concebeu para com a salvação da hu
manidade.

Omle pois a razão de asseverar que, um fiel pecca, ou faz
CASo II. ô b
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contra a vontade de Deos, tomando pai' slla l1Iulher uma
herege ou uma não sei de qoe dilTen'nte seita religiosa?

O matrimonio não se faz por motivo, para que, o mal'ido
faça homenagens, por meio delle, aos sentimentos religio os
da sua esposa, ou "ice·versa; mas sim, se faz para satisfazer a
lei e omcio da natu~eza, e pal'a dar provas do amai' do proxi
mo e do amor de Deos, cumprindo os consortes, pai' tal fim,
a lei da lidelidade e as obrigações conjugaesreciprocamente,
e usando de seu estado matrimonial, como de um meio para
cumprir a lei do amor de Deos, isso é, dando provas da liI"
meza da fé, da pUI'eza e castidade da alma e do amol' do espi
rita parn com Deos, assim como Jesu Cbristo deu provas de
todo isso, por meio de sua união á Igreja, Eis a razão paI' que
o Apostolo, I. aos CorintlI. VIl, 29, diz que « os que têm ml~

lhel'es sejlio como se não as t·ivessem, isso é, que Deos julga,
como castos e incoLTuptosaquelles, que, no seu estado matri·
monial, lhe s 'rvem com a pureza da alma, ardor da fé e com
boas obras, porque pelo mótl'imonio, a este respeito, niD
guem lica sujeito aO poder e ás correlações do seu consorte.

Advertem os padres, fortemente cuidadosos na salvaçãO
dos outros e fracos Da ua propria fé, e descooHados da dos
outros, de que, por meio de casamentos mixtos, a parte ortlIo
c10xa ou catholica fica exposta á occasião de se perverter, e
sujeita á necessidade de solTrer insultos, e passaI' por uma
luta, por causa da sua r ligião,

Em refutação da primeira dessas observações, bastará
me responder que, se a parte catholica, por meio de casa
meoto mixto, achando uma occasião de se perverter, ella
se perverte na r~alidade, a causa deste mal não se basêa no
casamento rnixto mas sim na cirCumS1aDCia, de que talvez
a Igreja ou os fOltemente cuidadosos padres deixárão de
revestir os seus discipulos, de uma doutrina conscienciosa,
edificante e intrepida, e de provê-los sullicientemente, por
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meio de insll'lIcção e seus exemplos, de virtudes cl1"is
tãas, quaes siío: a tempCI'ança, a paciencia, a '5abedoria e
a forlalrza dp espirito, pois que. sem essas vÍl'tudes não h3
fil;meza da fé, nem cODstaLlcia na convicçiio,

Neste caso, então os ,'especti\'os padres prestal'ião um ser~

viço muito múi~ salutifero e mais seguro pal'a os fieis e para
a Igrrj<l, se elles, em lugar de perder o lempo e força, com
a prohibiçflO e disptDSaçl10 dos casamentos mixtos, em
pregilriiio cada minuto em consagrar a instrucção, a dou
trina rvangelica e a apresentação de bons e edificantes
exemplos, para revestir por meio delles os seus discipulos,
de grandes virlndes christãas, quaes são: a temperllnçil,
paciencia, s<lpiencia e fortaleza do e::;pirito, base da firlD('z;,t
da fé, isso é, do ·amor de Deos.e do proximo.

On,de niíO ha possibilidade de se pel'vel'ter, lá não ha
possipilidade para a existeucia da virlude. Se o conceito
dos Reverendissimos SI'S, padres orthodoxos ou eminente
mente catholicos, em referencia da virlude, é tal, de qne elles
jnlgão que, a virtude tcm a estremecer-se e succ\lJnbir á p,'i
meil'a occasião fav0raveJ para se prcverLel', -tem muita razão
de nos pl'égar que, a vi·rlnde só existe eorre as quatro mu
ralhas dos convenlOs, porque, de lá é1~hão-se banidas cui
cl~dosam,eJ)te tod(ls as occasiões de se pel'vel'lel', e neste
caso tem muita razão dp- fazer I1ma cruzada, paI'a que, a vir
tllde~ na vida ~ocial dos homens, se organise e esl.t1beleça
pelo allgmento dos claustros c conventos. Entretanto o
divino Mestre, os Apostolo!' e primeiros I~adres do CllI'is
tianismo( aprcscutár50 um procedimenlo inteiramente op
poslo, porque E:lles n50 sómenle nfio se retirárão em
dau 11'05, mas pelo contrario frequenlfll'ão os conventiclIlos
dos Gelllios c Phariseos, nfio receianr10 nem estremecendo
da occasião de sc pervcrter. u ESCl'cvi· \'OS que não tives eis
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communicação com os fornicarios. Não elltendendo por
certo com os fOl'Dicarios destc mundo, ou r.om os aval'cntos
ou ladrões, ou com os que adorão idolos; de outra sorle
devereis sahir desle mundo. » (Aos Corinth. V, 9. 10,)
Por C!ltas palavras o Apostolo dá a entender, quc aquelle
que não queria vel'·se em contaclo com os peccadores, e
pOl' conseguinte, não tel' tambcm a occasião de se perver
ter, deveria sahir desle mundo. Aquelles que procurão Só
pl'etextos paril se perrener, acharáõ perigo em qualquer
circumstancia; aqnclles pelo contrario, que se achão revesti
dos da firmeza da fé, corroborada com boas oljras,- sauda
l'áõ a occasião mais sclluctora, como occasiiio pal'J dai' PI'O

vas da sua virtude, e não para se pcrverler, A hase da \'i.,tude
c do vicio e peccado está em nós, c não fMa de nós, Niio te
deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Eis
a dontrina evangelica do Apostolo, aos Romanos, XXIII. 21.

Jesus Chrislo recolllmendou a sens discipulos de Ol'arcm,
nflo pal'a fílzer afastar a tentação, mílS para fortificai' íl SUíl
fé, de não entrm'em na tcntílção, 011 antes pal'a terforça de
repellir a tentação, (5. Lucas, XII. 12.)

Os Apostolos ensinão que a firmeza de fé em Jesns
Christo. é capaz até de produzi.' milagl'es. (5. Lucas, VIlI.
!J8.) E pOl' i so tambem 5. Pedro, Episl. 1. cap. III. v. 1

diz: «As mulheres sejão sujeita!'. aos mal'idos. para qlle
e se ainda alguns ha QUE NÃ.O CREM NA PALAVRA (do Evan·
e gelho), ejão estes ganhados. pela boa vida de suas mulhe
e rcs, sem o SOCCOITO da p<lla vra, D

POI' essas palanas o Apostolo confessa c proclama <[ue,
o sectarios da verdadeira doutrina dc Jesus, achão-se reves
tidos dos pI'incipios de moral mu;1O supel'ior do que 05

01111'0 , e qne elle , em con ummação daqnelles principio,
"prc então tambem factos muito superiol'es, do que 05
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outl'OS sectal'ios, e que por esse modo, elles devem
necessariamente tambem actual' muito mais, e t('l' uma in
fluencia moral muito maior, sobl'e (I espirito e estado moral
dos outros, uo que aquclles outros pouião tel', por
meio de seus factos ue cal'actel' inferiol', sobl'(' elles j é por
este motivo que o Apostolo não duvida asseverar que,
pela boa "ida de uma fiel, será ganhado e disposto o es
pirito do marido infiel, para crer na palnHa, na qual antes
não quiz acrediLar, A fé dos Apostolos Catholico -Roma
nos de hoje, é tão pouca na snperioridade e sanlidade dos
principios que ensinão,-c a sua CI'ença, na firmeza da fé

e nas boas obras dos seus discipulos, é tãe fraca que, elles
estremecem á vista uos casamentos mixtos, tendo medo, de
que, os seus discípulos e discipulas serão inferiores nas
boas obras, e llue pOl' isso elles terão a succumbil' perante
as boas obras dos memhl'os das outras seitas, no caso
de se unirem com tlles em casamento, Para então preve
ni!' uma semelhante desgraça, prohibirão-s~ os matrimo
nios mixtos, sujeitando a possibilidade de sua realisação
a certas uispensas e licenças pecuuiarias,- meio desconhe
cido entre os primeiros Chrisléios - para assegurai' a firmeza
da fé entre os membros da Igreja ou membros de Jesus
Chl'isto, " ,

Tempora mulantll1', et nos mufamur in illis.

Quanto á outra observação de alguns padres e theologos.
a sabei' que, pOl' meio dos casamentos mixtos a parte ca
tholicil fica muitas vezes exposta da parte não catholica,
aos insultos e o[cnsas pOl' cansa de sua fé, e por esse modo
fica blasphemada a religino, unic[I verdadeira e salvadol'[I de
CbristQ -, ella acha a sua completa refutação nas palavras
do Apostolo: Il Carissimos, 1150 vos perturbeis no fogo da
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« tl'ibulação, que é para prova vossa, como se vos aconte

« cesse alguma cOllsa de novo; mas folgai tle serdes parti
II cipantes das penalidades de Chrislo, para que folgueis
• tambem com jubilo I];:. [lPP[lrição da sua gloria. Se sais
• vituperados pelo nome de Christo, be;navcntul'ados seI1/'is;
« porque o que 'ha J(~ hOllra, de gloria c de virtude de

(I Deos, e o espirito, que é delle, repousa sohre "ós. Porém
« nenhum de \'ÓS pade'ça como homicida, ou ladrão, ou
.. maldizente, ou cohiçador do alheio. S-e 'cNe l)Orém pa
« dece como Christão, não se envergonlie; mas glorifique
« a Deos nesle nome: assim q'LJe lamhem aqnelles qm~ s0f
« frem srgUindo [I vontade de peos, encommendem [IS snas

« [lImas ao seu fiel Creador, fAZENDO BOAS OBRAS.» (S. Pe

dro. IV. 12-16. 19.) ~ II VOS recommendo, que vos POI'
« teis conforme o Evangelho .... e em nada tenhais medo
« dos vossos adrcrsarios.... porque ti vós é dado POI'
« Cbrislo, não sómenle que creais nelle, senão que pad'e

(I çais tambem por clle.» (,\os Filipp. 1. 27 - 29.)
- « Todos os que qup-rem1)ivel' piamente em Jesus Chrislo,
pa.dec-eráõ perseguiçã@ » (lI. LI Timolheo IV. 12 )

A discussão sobre os easiJlIlentos mixtos pertratarf'i eu de
pl'oposito, e com [I devida minuciosidade mais allili.xo. Os
argumentos, que, em combinação com os preceitos <Ia Es
criptul'a fagratla,até agora apresentei,-siio sufficientes, para
deduzir delles, a consequencia de incontestavel veracidade a
respeito qne, os matr'imonios mixtos, POI' Jesn Chl'islO e
pelos Apostolos, e durante os primeirns seculos do Chl'is
ti[lnismo, forão reputados como aclos licitos, e não sómcnlC
não conlrarios á vontade de Oeos, mas, pelo contrario, in
teiramente compativeis e conformes ao preceito dado sobre
Onmor do proximo; e qne por este I~odo, é forçoso COll-
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fessal' que, par:l sahil' da alternativa, quc eu acima apresentei,
em refcl'cncia ao caracter dos cnsamentos rnixtos,-é preciso
reconhecer que, o Jlrincipio dogmntico: «é Deos que ajunta
os casrles em casamento I) , C pOl' is (): a O homl'ln ruía separe
llquillo qzZe Deos ajuntou. )), tf'1Tl o seu vnlor e perfeita appli
cação, sem condiçfio e sem necessidade dn dispcnsação,
t'lmbem em ref~renr.ia aos casamentos mixtos, e qoe por
conseguinte, o casamento, sem alrectal' a moralidade pu
blica do Estado, e sem cOlllpromctler as cOI'l'elações so
ciaes e o fim da existencia social,- póde existir síllf fac
torinmente para a grande família hUlllanital'ia, nn sua
simples qunlidadc de conlracto natural, isso é, como mero
officio da oaturezn; pois que, nesta simple: qualidade de
contrnclo, existe elle para um dos consortes tamhem nos
casamentos mixtos, reconhecidos como legitimos, validos ~

ratos (isto é, existentes em conformidade do rito) mesmo
pela Igreja univ('rsal; e sendo o casalnenlo chnlllado civil,
nfio outl'a cOllsa sentio um matrimouio na sua qualidade de
contracto natural, ou COlllO oOkio da naturcza, -assim comd
elle existe pal'a n parle nãocalholica noscasarnenlos mixtos,
é forçoso confessnl' que, o tal casamento civil pelo mesmo
modo póde existir em si c por si, lias grandes associnçõcs elos
povos, sem prejudicar a mornlidade publica, e sem compro
IllCllel' ns correlações suciacs e o fim dn coexistencia socinl.

A Escl'iptura diz: «Para evitar a fOl'lIicnçào cada um tenha
\( sua mulher, e cada uma tenha SéU marido. O marido
• pague a sua mulher o que lhe deve; e da mesma maneil'a
« tnlllbem a mulher ao marido, A mulher não tem poder no
« seu corpo, Illas lcm-o o marido; e lambem da mesma
f sorte o marido n50 lem podeI' 110 scu COI'pO, mas telll-o
I a mulllel'. ão vos dcfraudeis UI1I :'0 Olltl'O, scnão talvez
a de COlllmuUl accordo por algu/11 tempo, para vos appli-
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« cardes á oração: e de novo tornai a cohabitar, para que
« não vos tente Satanaz por vossa incontinencia. Eu digo-vos
u isso, como uma cousa que se vos perdôa, e não pai' mau
« damento. (1. aos Corinth. VII. 2-6.)

II Seja POR TODOS Il'atado com honra o matrimonio, e o
« leilo f>em macula. Porque Deus julgará os FORNICA RIOS E

« ADULTEUOS.}) (S. Paulo aos Hebreos XIII. lJ.)
Á vista destes argumentos, consignados nas pnginas da

Escriphlrll sagrada, em referencia ao matrimonio, como
omcio da natureza, com muita razão podemos pretender
qlle, aquelle, que quer impugnar a le3alidade e moralidade
natural do casamento civil, prore:

1. Que o matrimonio civil, em si e por si mesmo. nilo é
um meio idoneo e efficaz para evitar a fomicação, tendo
cada uma o seu marido certo, e cada um a sua lIlulhel' certa,
assim como o Apostolo pretende na sua Epistola I. aos Co
rinth. VII. 2 - 6, acima mencionada; nem um meio apto e
sufficieute para prevenir e eviL:lI' fumicação e adulterios,
como faclos cendemnados pela razão divina e humana, e

pela lei evangelica, assim como o meSmO Apostolo ensiua,
na sua Epistola aos Hebrees, 'm. á, acima reproduzida,
Prove mais:

11. Que o casamento civil, ou o matrimonil) contractado

como omcio da natureza I é incompaLivel com a moralidade
publica,-que elle impossibilila a realisação dos fins da vida
cqnj ugar , -que comprometLe a organisaç:'to e e/Tectuação das
correlações sociaes, e a rc:alisação do fim do Estado. Prbve
mais:

III. Que o casamento civil impede o desenvolvimento e
livre seguimento dos sentimentos religio os, e a livre acti
vidade do espirilo, quacs 50 I conforme a doutrina do
Apostolo (aos Gaiatas, V. 22. 23): a célridade, a paz, a
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paciencia, a benignidtlde , a bondade 1 a magnanimidade, a
mansidão, a fidelidade, a, modestia, a continencia e a
CASTIDADE. E finalmente prove,

IV, Que o casamento civil, isso é, o matrimonio con
traclado simplesmente com<! ollicio da natureza, é explici
tamente cOlldemnado pelo Evangelho, ou pçla doutrina de
Jesus Christo e pl::los Apostolos; pois que todo e qualquer'
facto não prohihido nem pelo Decalogo I nem pelo Evan
gelho, julgar-se-ha como moralmente licito e compativel
cOm a vontade de Deos'o

Para prohihir o direito de eífectuar um facto, que não foi

desigllado nem peJo Decalogo, ncm pelo Evangelho, como
peccado ou como um acto opposto ii vontade de Deos,
não é sufficiente a opinião de alguns theologos, nem os de
crrtos dos papas; pois que, 11 missão do E\'angelho e da
doutrina de Jesus Christo consiste justamcnte no esclarecer
nos e no ensirHlr-nos ::s vontade de Deus, e tuclo o, que
teUJos ::s fazer ou omillir, para a consumm::sção da nossa
5alvação na vida eternn. Sllppôr pois,que, Jesus Christo,como
filho de Deos, nll sua etema sabedoria, e os Apostolos,
revestidos de especial inspiração divina par'a o tal fim, e
cOJUlIlunicando imlllediatamente e em pessoa com o seu
divipo Mestre, oüo obstante sua divina missão. especial,
-tinhão f::sltado de dar-nos um f:nsaio completo, pelo Evan
gelho, a respeito de tudo, que se precisa para a consumma
ção da salvação da nossa alma,- seria em si mesmo um
peccado, e pelo mesmo modo peccaria lamuem aquelIe, que
ousasse asseveraI' quP, o cumprimento dos deveres prescrip.
tos pela lei evangelica, em si e por si mesmo, não bastão
para conseguir a vida eterna e a salvação, annunciada e
exoperada por' Jesus Chrislo; pois que, se a missão de Jesus
Christo era exopel'ar a salvação da hUDlanidade, e ensinar
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o modo, pelo que cada um podia chegar á consummação da
salvação da sua alma, para a vida eterna,-seria um absurdo
pretendei' que o homem, além dos devel'es presoriptos por
Jesu Christo parll a salraç50 da alma, tiuha ainda outros
a cumprir, em referencia a Deos, para tornar-se merecedor

da vida promettidll,
Eu sei muito bem que, a primeira obsenação, que os

membros da irmandade dos eminentemente c:llholicos vflo
oppõr de cada lado á nrgumentaçào, que acahei de apresen
tar .• - será o cautico: « Quisquis non auciiverit EccLesiam,
« sit tibi SiCllt f.:thniws et Puú{icflnu,,! ))

O sacerdocio ou clero catholico moderno, na maior
parte, concentra a sua sahedoria evangelica, nn apresenta
ção dos seguintes tTechos, para elles summamente edifican
tes, a saber: « Aos que \'ÓS perdoardes os peccados, ser
a lhes-hão eIles perdoados: e aos que r6s os retiverdes,
« ser-lhes-hão retidos. )) (.João, XX. 2R.) a Aquelle que nno
a ouvir a Igreja, tem-o por um gentio ou UIll publicnno. »

(S, lVIatheus, XVIII. '17.) « Em verdade vos digo que todo o
« que vós ligardes sobre a terra, será ligado tamhem no
a céo: C tudo O 'que vós desatardes sobre a terra, será
« desatado tambem no céo.» (I. c. 18.)

O poder, (;onstituido por estes nrtigos do Evangelho, foi
concedido no sncerdocio em npoio da sustentação e propa
gnção do Evangelho em apoio da doulrina eminada por
Jesn Christo, e como em consngração da sun elr.vada mis
são. Porém a vnidade e ambição, que levárno o clero para
cobiçar o domíuio do mundo, tOl'nárão o tal poder sagrado
em mero instrumento da propaganda do dorniuio hicral'
chico, e IUudát'üO-DO em lima espada de Damode,;: que ono
só pairava, com o seu aspecto ameaçador, acimél ela cabeça de
céHla um, Ulas fez tambem cahil' como victimas, todos os que



tinhão· bastante fé e força de oppôr-se á escra\"Ídão esplrl-'
tual; organisada e protegida pelo dominio sacerdotal.

c Aquelle que não abra'ça, as sãas palavras de nosso
c Senhor J-esll Christo, e aquella doutrina, que é conforme
« á piedade,-é um soberbo, que nada sabe, lUas antes titn
c bêa sobre questões e contendas de palavras: donde se
« Griginão invejas, bulhas ... , más suspeitas I altercações...
u crendo que A PIEDADE f: UM INTERESSE. II (I a Timotheo,
VI. 3-7.)

O clero catholico, em lugar de seguir e imitar O exemplo
do Apostolo, que dizia: «Antes sofTrf.remos tudo, por nl1o'
cc occasíonarmosalgum obstaculo ao Erangelho de Ch7-isto",
olha os livros do Evangelho como uma Cilrta de doação,
que serve só para provar o podel' e dominio sacerdotal; e
para que fallasse para os outros mesmo a occasião de se
illuminarem com as Juzes da doutrina e"angelica, declarou-a
por seu exclusivo dominio e mOllopolio, prohibindo a lei
tura della, e substituiudo·-a pelos decretos papaes e pelos
caooues dos concilios. Fez-se isso pela razão de terem os
papas c concilios a ambição de pretender que, a sua lingua
gem e doutrina, são mais adequadas ao conceito e forças
intel!cctuaes do povo, do que as palaHas expressas de Jesu
Cluisto e dos Apostolos, consignadas no Evangelho. A in
vençfio de Guttenberg frustrou a realisação do intento, pelo
que, o clero nuhelava o não deixar espalhar os livros do
Evangelho enlre os povos; lIlas a prohihição papal, feita em
referencia á leilura dos livros do Evangelho, conseguio sem
pre, em bastante graDeIe escala, os seus fins desgraçados,
porque os povos, entre os quaes se não praticou e não pratica a
leitUl'a dos livros do Evaun-elho, ficárão na ignorancia, men
dicidade e preguiça, esperando o melhoramento de sua sorte
da Providencia, assim como o Turco ou Mahometano a espera

CASo li. 4
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do fatalismo; e tudo isso talvez pela razão de que sejão
cumpridas 'as 'pala'vras da Esc.-iptura: R Deos lhes deu um
" espirito de estupidez; olhos para que não vejão, e ouvidos
li para que não oução até o presente dia.» (.\os Romanos,

.< I. 8.) Estes povos, se tivessem lido o Evangelho, talvez ahi,
nas palavras do Salvador, encontrassem lima doutrina tão
edificante que fossem jã desde muito tempo tirados do seu
torpôr e preguiça, e impeli idos ao tl'abalho honesto, o que
constitue o destino do homem neste mundo: « Vos rogamos,
(( irmãos, que vades cada vez mais avante no amor; e que
« procureis viver quietos, e que trateis dos vossos negocios,
(( e que TnAUALHEIS COM AS YOSS,~s ~JÃ.os. como "o-lo temos
II ordenado, e que andeis honestamellte com os que estão
« fóra, e não cobiceis cOllsa alguma de <lIguem. l) (I aos
ThessaJolJicenses, IV. i1.) «Nós vos intimamos, irmãos,
« em nome ele nosso Senhor Jesu Chl'isto, de que vos aparteis
« de todo o il'mão, que andar DESOr.DE~ADAMENTE ... , porque
« vós mesmos sabeis comO de\'eis imitar-IJOs : pois que não
« vivemos OESllE(',RADOS entre vós, NEM CO~lE~JOS DE GIlAÇA o
(( pão de algllm~ antes com trahalho e fadign , trabnlbaodo
li de noire e din, por nã,> sermos pesados a nenhum de vós...
« e para o{ferecer em nós mesmos um modelo que imitas
II seis; porque, ainda quando eslava mos comvosco, vos
« deounciavamos i so qLle: (\SE ALGUEM NÃO QUER TRAnALllAR,
« NÃO COMA..)) (I. C., Bp. n. cap. III. 6-10.)

O sacel'docio catholico sendo desde seculos, em maior
pnrle, antes simples agentes do dominio papal e meros em
pregados de uma administração bierarchica e politica, do
que prégadores ela verdade e\'angclica e apostolos da pri
mitiva fé christãa, - apresenta Lima vocnção anles para
negociar com gado, on traficar na praça et ubíqua lOCOrll112

com apolice com acções dos bancos praticar o desconto
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das lelras c cambias, exercer usura com os emprestimos ,
intrigar nas eleições ~ selllPar discordias entre os partidos,
fomentai' contendas e lutas politicas, e em geral fazer de

si um instrumento para os fortes contra os fracos, negocial'
nas festas e fóra dellas, com as missas ~ discursos sagl'a~los ,
proci~sões, casamen LOS, di voreios, eu terros, etc. ~ etc., do
que para o zelo e missão e",augelica , do que para ser (l'pOS
tolo da verdade en1 ngelica, e elo que pnl'n npresentnr-se
como exemplo e modelo do nmor do proximo e do amor de
« Deos nüo de palavra, iU'm de lingl/a. ~ mas por obra

e em verrlr!de.» (S. João, Epist. 1. cap. m. 18.)
Bem poucos achão-se hoje no saccrdocio com a consciell

eia da sublime missão~ que o \postolo designou pelas pala
vras seguintes: cc Tu porém f~ll1a () que convem á sãa
r doutriua... FAZE TE À TI MESMO mi EXEMPLAR DE ROAS
« OnRAS EM nJno, na doutrinn, nn illLegridade, na gravidade.
c< As tuas palavra5 sejão sãas, irrcprchclIsiveis, pnra que
( os nossos adversarias se envergonhem, não tendo que
« dizer de li mal algulll ... ENSJ;'iA AOS IR~)ÃOS qlle, I'cnlln
• ciando n impicclad .. e ns paixões muudanas. vivão neste
« seeufo sobl'ia, jusL" e piamenLe; agunnlaudo a esperança
• bellJaVenluracla e a vincln g-Iol'iosa do Sclhaclor nosso
« Jesu Cltristo, ([ue se deu a si mesmo por nós outros ... ,
« para nos purificar para si, como povo agradavel e segui
r clor de boas obras.» (A. TiLO. n. 1. 7. 8. O. 12. 13.)
K Foge das questões illlpertinentes... , e de disputas, e ue
« contestações sobre a lei, porque são inuteis e vãas. » (I. c.
III. Ç).) « Seja um bom ministro de Jcsu Chri 10 criado cou!
• as palavl'ils da fé e da boa dou Lri oa... Despreza as fabulas
, impertinentes, e exercita-te <'ID ourns de piedade... Sé o
a exemplar dos fiei na convcrs(fçt.io, no modo de tratar

q com o pro.rimo~ na cal'id(/de~ na fé e na castidade ...
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« Porque assim -fazendo, tu te salvarás tanto· a ti mes·mo~·

« como os irmãos que te ouvem. II (I a· Timoth. 6" 7.
12. 16.) «Ab"ace constantemente a palaHa da fé, que é
li. segundo :.l doutrina, para que possa exbortar conforme a
a s5a doutl'ina e convencer aos que contJ'adizem, porque
« ha ainda muitos desobedientes e v50s falladores, e é ne
a ces'sario com'encel' a estes. II (A Tito, I. g. 10. 11.)

u neixando tO<l3 a u.alicia e todo o engano, e fingimento,
« e invejas e toda a sorte de detracções; como meninos
a rccelll-nascidos, desejais o leite racional, sem dolo, para
a com elle crescerdes para a salvação... Christo ,·os esco
« Iheu para que rós, COIUO pe<.ll'as vivas, sejais edi
l( lica<.los em casa espiritllal, clIl sacerdocio sanlo, pnra
l( OFFERECER SACl1IFICIOS ESPIRITUAES, que sejão acei lOS a
« Deos por Jesu Cbristo.» (S. Pedro, Epist. I. cap. 11.1..
2. 5,) Dizei aos ricos: « As rossas riquezas apodreceráõ ...
« o vosso ouro e a rossa prata se enferl'njarúõ: e (I ferru
« gem delles dará teslemunho contra vós.. , Ajuntasles para
« vós um thesouro de ira, lá para os dias uI limos. Sabei
« que o jornal, que vó~ relil'esles, dos trabalhadores, que
« ceifárão os vossos campos, clama, e que os seus grilos
« subirão até os ollvidos do Senhol'... Tendes vivido em
(l <.Ielicias sobre a terra, e em dissolução haveis cevado os
« vossos corações para a dia do sacrificio, .. CONDEMNASTES
« E MATASTES o Jl.'S:·O, SEM QUE ELLE VOS llESISTISSE ....»
( . Thiago, V. 2-6.) Prégai a todo o mundo: a Don<.le

avêm as guerras e contendas entre vós? Não vêm ellas das
u vossas concupiscencias, que combatem em vossos mcm
abro ? Cobiçais, e não tendes o que quereis; matais e
« invejais, e não podeis alcançar o que desejais; litigais e
« fazeis guerra, e não tendes o que pretendeis. porque não
* pedis; pedis e não recebeis, e isso porque pedis mal,
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« que a amizade deste mundo é inimiga de Deos? Logo, todo
cc aquelle, que qllizer ser amigo deste seculo, se constitue
« inimigo de Deos. Acaso imaginais vós que em vão diz a
II Escriptura: que o ESPIRITa, QUE HaBITA. EM Y6s, VOS AMA

u COM CIU~iE? ... (I. c. cap. IV. 1-5. )

Reconheço que a objecçiío ou observação, que se faz pelas
palavras ua Escriplura : « Quisrtuis 110n audirHJril Ecc!esiam,

, sit tibi sicut E lhnicus ei Publicanils I), é do Evangelho, e
que por conseguinte, como bom christão, estou obrigado a
sujeitar-me a esta disposição evangelica; mas observo tam
bem que, estou obrigado a isso sómente no caso, em que a

Igreja se apresenta com o Evangelho, e com as palavras do
Salvador na sua voz c no coração; e quanuo procura eusi
nal', por seu pl'oprio exemplo, a imiLnção de Jesll Curisto,
assim como fez o Apostolo, que dizia: c( Sêue meus imilauo

« I'es, assim como cu son ue Christo. »( I. aos Coriuthios,
XI. 1.) II É preciso fazer tudo pelo Evangelho, para delle se
cc fazeI' participante.» (I. aos Corintbios. IX 23.) O
Evangelho é o cons'elho do Senhor, dado em nossa instruc
ção, para podermos concorrer COlll nossas obras para a
consuLllmação ua salvação do nosso esp:rilo na ,'ida fulura.
« O Erangelho annuncia-se com a doutrina do Espirito,
II (/ccommodando O espiritual 00 cspi,.iLUfll.» (I. aos Corin

1bios, II. 13. 16.)

A' vista desta doulrina evangelica, seja-me licito pcrgllnlar
ao Reverendíssimo SI'. COllCgO Campos e seus seclarios: se
a fórma exterior da celebração do casamento, ue qne pro
priamente se trata pelo casamento chamado eÍ\'il, é um
assumpto de instrucção e materia ue doutrina, qltC se en
sina pelo Espirito, que l'em ao homem supernatural e e!ipe-
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ciaImente de Deos, para accommodar o espiritual ao espi.
ritual: (1. aos Coriuthios, 11. i2. i3.) ou antes, se é orna
COl1~a e 11In assnmpto, qlle se conhece pelo espirito que re
side no homem, conforme a sua natureza? (I. aos Cario thios,.
II. 11.)

Qnaes sejão as fonualidades da celeht'ação do mall'imo
nio? e cm que maneira se execntem as formalidades da ce
lebração? s50 é1ssurnptos de lUcro interesse material; e em
refercncia á Igreja, são quenões desassis.:das, lJue, confor
me a Escriptllra diz, u50 servem para a instrucção, mas
produzf'lU só contcndas; e por isso é um asslllllpto, que se
acha fóra da cOlllpetencia do procedimento da J~rej:t j por
que « não convem que o servo do Senhor se ponha a altel'l:ar
(sobrc negocios materiaps); mas qne seja manso... e capaz
de instruir») (em negocios do espirito). (S. Paulo II. a Timo
tbeo, II. 23, 2h.)

Dar aos homens UIU conceito elevado do caracter e fim do
matrimonio, instruí-los e prol'ê-los de bons conselhos, para
que elles se possão apresentar, pelos sentimentos da sua
alma e pela sua conducta e modo de viver no estado ma
trimonial, caros e aceitos não só para com os iJomens e
pal'a COm a sociedade, mas lambem para com Deos; e para
tal fim esclarecê-los da sua correlação sobrenatural, qu~ se
cstabelece por meio do estado matrimonial entre o homem
e Deos,-eis assumptos que occnpál'ão a attenção e cuidados
de Jesu Cbristo e dos ApostoJos, e que su1>lllinistrão á
Igreja um teneno vasto C cxtenso para o dcsempenho e para
a reaJisação da sua elevada missão j relativélUlente a estes
assnrnptos, o sacerdocio póde encontrar no Evangelho. uma
coutrina ampla, e instrucção extensa, para communicar com
bom proveito, a vontade de Oeos, que quer re\"clar-se pe
rante a alma e espirito do homem, 'sem querer fazer-se de-
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pcndente das fOl'malidadcs, e,sem querer deixar-se excontcll
lal' por meio de cel'cmonias, mas sim por meio de obras boas.

« Não foi creado o varão por causa da mulher, mas sim
41 a mulher por causa do varão; comtudo isso, nem o varão
« é ::.em mulher: nem a mulhel' sem varão no Senhor. »

(I. aos Corinthios, XI. 9, 11.)
« Corno a Igreja é sujeita a Christo (attendão hem o Ile

verendissimo SI'. conego Campos e spus sectarios) este
texto da Escriptul'a diz: que a Igreja é sujeita a Christo, e
não identica com Christo) , {( assim scjão tambem sujeitas as
« mulheres em tudo a seus maridos. Vós, maridos. amai
« as vossas mulheres, como tambem Chrislo amou a Igreja,
« e por ella se entregou a si mesmo, para a sanctificar. o,
• para apresentar a si mesmo a Igreja gloriosa) sem macula,
« sem ruga e sem outro defeito semelhante, mas santa e
r immaculada. Assim é que tambem os maridos devem
« amar as suas mulheres, como a seu proprio corpo. O que
« ama a sua Ululher, ama a si mesmo. Porque ninguem
« aborreceu jámais a sua propria carne: mas cada um a nutre
« e f?menta, como ,lambem Jesu Christo o faz á sua Igreja;
I porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos
« seus ossos, por isso O homem deixará a seu pai e a sua
(t múi: se unirá a sua mulher: e serão dous em uma carne.
« Este Sacramento é grande, mas eu digo em Chrislo e na
« IgrejJo Comtudo, tamhem vós, cada um de per si, ame
« a sua mulher como a si mesmo, e a mulher reverer.cêe O

I seu marido. , (Aus Ephesios, V. 2!l- 33.)
« Igualmente as mulheres sejão tambem sujeitas a seus

« maridos: para que, se ainda alguns lia, que não crêm na
c palavra, sejão estes ganhados pela boa vida de suas mu
I lheres, sem o soccorro da palavra, considerando a vossa
c santa vida, que é em ·temor e piedade.•
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« Não seja o adorno destas, o exlerior enfeite dos cabel
e los riçados, ou as guarn~ções d~ renda de ouro, ou a gala
• de compostltra .dos vesLidos: mas o homem, que está
ff esconctido no coração, cm incorruptibilidade de um es
« pirito pacifico e modesto, que é rico diante de Deos.
" Porque assim é que n'outwo tempo se adornavão até as
({ -santas mulheres, que esperavão em \)eos, estando sujeitas
( a seus proprios maridos...

« Do mesmo modo vós, maridos, cohabitai com ellas,
« segundo a scicncia, tratando as com honra, como a vaso
« mulheril mais fraco, e como herdeiras connosco da graça

ft da vid<J: para que se não impeção as vossas orações. E
c sêde finalmente todos de um mesmo coração, compassi,.
C( ,"os, amadores da irmandade, misericordiosos, modestos.
« humildes; não deis IDal por mal, nem maldiçi.io por mal
li dição, mas pelo contrario bemdizei-os: pois para isso fostes

({ chamados, para que possuais a benção por herança.,.
II E tambem se alguma CO'usa padeceis pela justiça, sois

I( bemaventurados. Não temais as ameaças do mundo; mas
« sanctilicai a Christo Senhor nosso em vossos corações,
u apparelhados sempre para responder a todo o que vos pedir
« razão da esperança q,ue ha em vós: mas com modeslia e com
« temor, tendo urna boa consciencia: para que no em que di
I< zem mal de vós, sejão confundidC'sos que desacreditão a vos
li susantacoDvcrsaçi.ioem Christo...» (I.S. Pedro 111.1-1.7.)

Eis assumptos sobre os qnaes concentravão Jesu Christo
e os Apostolos .05 seus cuidados, a sua doutrina, e a revela
-ção da vontade de Deos, em referencia ás obrigações reci
procas dos consarles. Elles não tocárão. com palavra
alguma, nas formalidades "C ceremonias da celebração.. por
que o espil'ito querendo tornar -se merecedor da graça sa
cramentai do matrimonio, Ilã@ necessita'das fó,rmus'exteriol'es.



mas sim da 'Pureza da fé, ·da aastidade e fidelidade da .1Ilma •
e do amor incorruptivel, que são independentes de qu..~quer
,fórma e ceremonia da celebl'lIção, pois que todos aquelIcs
actos e auribuições, como merecedores da graça especia.l
,de Deos, se limitão para a actividade inter.ior do espirito"
cuja fórma e condição determinante são o intento decisivo
da Iivr.e e boa vontade l e a dedicação espontllnea da coo
sciencia; e não algum regulamento Oll pres(;ripto obfigatorio,
'(Iue não podem actuar, com l'r.sullado, sobre a determinação
da alma, SEnão em referencia LI suas correlações com o
.mundo externo ou physico.

Je~n Christo e os i\ postoJos , reCOlllmen dando a virgin
dade perpetua, como uma das vil'tudes, que é mais agradavel
perante Deos, limitarão-se a declarar « que aquelJes que
« não têm dom de cuntinencia, casem-se; pOI'que é melhor
a casar-se c1o:que abrazar-se;»(I. aos C:oriuthios, Vil. 9.)
~ e porque é a vontade de Deos a nossa sa nctificação , para
« que nos abstenhamos da fornicação, » (I"'aos Thessaloni
eenses, IV. 3.) « e para evitar LI fOl'Dicação é preciso que
II' cada um tenha sua mulher, e cada uma tenha seu marido.»
(1. aos Corinth. VII. 2.) «Estás ligado á mulher? não !Jus
« ques soltura. Estás livre de mulher? não busques mulher,
« Mas se tomares llluIJH!r, não peccaste. E se a virgem se
l( casar, não peccou.» (I. c. 27. 28.) « Se alguem julga que
{( parece seI' de~honra .pt'opria , ql\ançlo ii sua filha dOllzeJla
« o ir·lhe passando a idade de caSill', e que assim convem
« fazer-5e-lhe o casamento: faça o que quizer: não pecca se
• casal'. O que {onllou em seu peito lIl\Ia fil'me resolução,
• não o obrigando a necessidade, mas ao les tendo poder
u na sua propria vontade, e com i.sso detel'Inirrou no seu
• coração conservar a sua filha virgem, bem faz. Assim
" que, o que ea,s3 3 sua filha donzella , faz bem: e o que a
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« não casa, faz melhor. »(J. c. 36, 37. 38.) «Aquelles que
« estão unidos em matrimonio, mando, não eu senão o Se
c nhar, que a mulhel' se não separe do marido: e se elle se
« separar, que fique sem casar, ou que faça paz com seu
c marido: e o marido tamhem não abandone a sua mulher.»
(S. Paulo I. aos Corinth. VII. 10. 11.) «A DI.ulher estã Ii
u gada á lei pOl' todo o tempo que seu marido vive: mas se
u morrer o seu marido. fica ella liVl'e: case COlO quem
« quizer;~ (;omtanto que seja no Senho)', POl'ém sel'á mais
li bemaventul'ada se permanecer assim, conforme o meu
« conselho: e julgo que tnmbem eu tenho o espirito de
"Deo=>,» (I. c. 39, hO.)

Todos estes textos do Evangelho mostl'ão que, todas as
vezes que Jesu Christo e os Apostolos fallál'ão no tocaute
aos negocios matrimoniaes, limitárão-se a dar bons conse
luos, para actuar sohre a mOl'alidade do espirito, e a com
municar revelações sobre a ,'olJtade de Deos, pal'a que
aquÉ.'lIes que se quizessem conformar com ella, rela tira
mente o s eu estado matrimoni;:), possão mel'ecel' a graça
especialmente pl'omettida.

« Todo o dom pel'feito vem de lá de cima, e desce do
u Pai das luzes. no qual não ha IDIH.la.uça, nem sombra
« alguma de variação lI. (S. Thiago, L 17.) ou, confOl'me
Pl'opel'cio exprimia:

« Lex relel'na Dei slabili regit omnia nlltu I

« l\'ec mulal t'ario tempore consilium.•

daqui segue-se que, se para mereceI' a especial graça
divina, por meio do estado matrimonial, no tempo de Jesu
Christo e dos Apostolos, era sufficiente conformar-se com a
vontade de Deos, revelada a respeito no Evangelho, serã
sufticiente tambem hoje, para merecer a mesma graça.
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conformar-se s6 com aquil/o, qne a resprito acha-se revelado
no Evangelho~ sem scimportal' com as ceremonias c com a
rórma da celebração, <l5sim como Jesus Christo e os Apos
tolos não se importa vão com semelhantes exterioridades;
pois que, para com Deos, não ha excepção de pessoas, e Elle
não muda o pl'eço de sua graça, assim COlIJO os padres mil·
dão o preço da missa, do sermão ou do enterro.. ,

No tempo de Jesu Christo e dos Apostolos, o direito de
rrglllar o contracto do matrimonio, foi separadoda instituição
sacramental j e as condições do contracto forão reguladas pela
legislação civil: ent"et:tnto nem a JCSlI Christo, nem aos
Apostolos chegou a inspiração de pretender que, a legislação
civil desista do exercicio daquelle direito, porqlle sem isso
ficará prejudicado o dogma de insepnrabilidade, invcntado
em 1858 pelo Reverendissimo Sr. conego Joaquim Pinto de
Campos, na terra de Santa Cruz, a occasião. quando se
suscitava a quest1io : se a legislação do impcrio do Brasil tem

. ou não o direito de regular o contracto matrimonial. nas
suas correlações cxteriore~ e Illundanas, para o fim do Estado,
assim como tinha o mesmo direito, a legislação do imperio
Romano no tempo de Jesu Christo e dos Apostolos?

Jesu Christo, proclamando o principio: (l Regnum 112eum
non est de lzoc mundo ), e « Reddile Coesm'i, qum sunt
Caesaris. et Deo, qum sunt Dei., sanccionOll o direito da
legislação civil, pelo qual esta regulou os negocios matrimo·
niaes, e determinou as condições do contracto mall'imonial.
nas suas cOITelações ex teriores , para com o fim do Estado.
justamente no tempo, em que eUe, Jesu Chrislo, ap,'esentoll
a sua doutrina salvadora. e fez revelação a respeito da
voutade de Deos, e a respeito de tudo, quejulgou necessario
pal'a a consummação da regeneração e salvação do Espirito.
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Quem é, desde Jesu Chrislo, que poderá gloriar-se de
ter sido mandado por Deos, com a especial missão de fazer
Dovas revelações sobre a vontade de Deos, de reforma,' o
Evangelho, e estender a autoridade da Igreja, mesmo sobre
ncgocios mundanos e maleriacs, com a limilaçno e dimi·
nuição dos direitos da soberania do Estado? Quem é, que
recebeu a aulorisação e especial missão de abolir a ordenação
divina, pela qual ficou estabelecido como p"incipio, que os
justos e religiosos receberáõ a sua recompensa só na vida
futura, e que aqui na terra hão de passar igual sorte com os
impios e injustos, pois que, Deos prOllletleu de cc (aze7'nas

cr cel' o seu sol, nqui na (erra, sobre bons e máos, e vir
ce chwca sobreiustos e injustos.» (S. Malll. V. LJ5.) Quem é,
digo, que reoebeu missão de reformar isso, e estabelecer
uma nova ordem de cousas, pela qual os catholicos terão
não só direito exclusivo para a vida futura e felicidade eter
na, mas tambem preferenria e prcrogativas aqui na terra,
110 gozo c exercicio dos direitos mundanos e bens mate
riaes? Teria já cLJegado o Anti- Chrislo, pam annullciar o
fim do mundo pela apresentação da doutrina opposta aos
principias d~ Evangelho!... •

Levanlou-se um doutor da lei, e disse a Jesus para lenta
lo: ce Mestrp., que hei c)e eu fazer para entrar na posse da
• vida cterna?» Disse-lhe então Jesus: «que é, o que está
« escripto na lei L.» O doutor respondendo disse: c( Arnarús
« ao Senhor teu Deos de todo o teu coração, e de toda a tua
a alma, e de todas as tuas forças, c de todo o teu enlendi
a mento: e amarás ao teu proxilllo como a ti mesmo. » E

Jesus lhe disse: a Respondeste bem, faze isso e vi"irás.»
Por ventura, o preceito do amor do proximo se execntará,

não só condemnando para o inferno, em referencia á vida fu
tura, todo o que não se confes!'a &er catbolico aposlolico roma-



no; mas tambemJã aqui na terra, excluindo, pelos nossospro·'
prios votos, pela nossa influencia epelo nosso egoismo,dó gozo·
dos direitoS mundanos, do direito de ter parentes, consortes
e filbos legitimas, todo o que não quel' sujeitar-se ao de-o
creta do concilio Tridentino, e celebrar o seu matrimonio
conforme as formalidades prescl'iptas pelo mesmo concilio.

As palavras do Salvfldor: « Amai a vossos inimigos, fazei
cc bem aos que vos tem odio: dizei bem dos que dizem
« mal de vós, e orai pelos {(ue vos perseguem e calumDi;10n ,
(8, Lucas, VI. 27. 28.) por ven tu "a terão o sentido c appli
cação: opprimi, pelo vosso \'oto, peJa vossa in(]uencia, c de
todo ° vosso poder, todo o que não se confessa ser catho
lico ~postolico romano; e não consenti que mesLUO a lei civil
lhes permilla tel' esposas, Illas só concubinas, nem filbos
legitimos, mas só Espurios, nem laços de parentesco e da
consangllineidade, para que ellcs se achem isolados e
abandonados já,neste mundo, assim COIDO elles se isolárão
da Igreja romana, e aballdollárão a sujeição ao domíuio
papaL .. E ludo isso assim se faz por amor dt' Deos e por
amor do proxilT,o !...

Um dos discípulos perguntoll a Jesus: «~lestre, nós vimos
«a um,queexpellia osdemoniosem leu Nome,elh'o vedámos:
« porque elte 11(10 te segue comnosco. » E Jesus lhe disse:
« Nüo lh'o prohibais: porque o que não é contl'avós, é por
«vós.») ([sso é, o que reconhece o Ch rito, c nada faz coutra elle,
é pOl' Curisto. S. Lucas, IX. á9.) E hoje, em imitação e exe
cução desta doutrina de Jesus, embora que, os protestantes
e OUlros sectarios cI1ristãos, fação os seus casameotosem nome
e Com fé em nosso Senhol' Jesu Cbristo, (Les églises protes
talHes consielerellt la bélléedictioo du mariage, faite par Ie
ministre, commc Ilne cérélllonie utile et propre à fixeI' dans
j'espl'it eles époux les devoirs religieux, que cette nouvelle
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positioo va leu!' imposer, et auirel' SUl' eux la bénédiction de
Dieu par les prieres i mais rlles oe coosiderent pas le ma
riage comme uo sacrement. - Veja: Le Protestantisme et
la Société; par M. Lecerf. Paris, 1853, pago 75.) apezar,
digo, de tudo isso, a irmandade <los eminentemente catholicos
não deixa de gritar: « Precisa prohibir áqnelles sectal'Íos o
matrimonio, e lhes penniltir só o concubinato, porque elle~

não seguem o Christo conforme a nossa idéa1. .. u Embora
o j\postolo ensine que: «Assim amou Deos ao muudo, que
« lhe deu a sen Filho unigellito: para que todo o que crê
« nelle, ni.iO\I)('reça, llWS tenha a vida ete1'l1a u, (S. João,
JIl, 16.) e que r aquclle que crê no Filho de Deos, o
II nosso Senhor Jesu Clll'isto, tem em si o testemunho de
« Deos... porque crê no testemunho que Deos deu de seu
« Filho, e este é o testemunho que Deos nos deu. a vida
f eterna. E est3 vida está em seu Filho... Eu vos escrero
« estas cousas, para que saibais que tendes a rida etel'na
«crendo no Filho de Deos U; (I. S. Joi.io, V.1U-13.)
embora, digo, que tal é a doutrina evangelica, ti irman
dade dos eminentemente cathoJicos contesta para os ecta
rios Chl'isliios, não só a vida etel'Da, não obstante estes,
crendo em Jesu Cllrislo, terem f'1ll si o tcstemunho da vida
eterua, conforme as palanas do Apostolo, mas procura
ainda per eglli-los tambem nesta vida lUundana, negando
lhes o exercicio do~ direitos que lhes são iniJerentes pela
natureza humana...

Eis ar:jumentos, haseados no Evangelho c na doutrina de
Jesu Chl'isto e dos Apostolos, que provão evidentemcnte de
qne, o direito de regular o contr<lcto matrimonial, existia cm
separado da instituição do caracter sacramental, e que o tal
contrato nas suas condições exteriores e mundanas se regu
1:1"3 pela legislação civil, sem que Jesn Christo e os Aposto
los aciJassem neste procedimento o menor incidente prejudi-
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ciéil á sua doutri~a, e sem que ell~s rcclamassem para si o
exercicio do tal dir'eito:dc regular o C!lnl:racto matrimonial, e
sem designa-lo por um requisito esscncial de sua doutl'inae de
scu procedimento, em rererencia éÍ santidade ou caracter sacra
mentai do matrimonio; mas, pelo contl'al'io, limitál'~o-se a
re,'elar a vontade de Deos relativamente á conducta, que os
consortes têm de apl'esenlar, no seu estado matrimonial, em
Pl'ova do scu amor para com Deos e para com o proximo,

Estes mesmos argumentos podem convcnccl' a cada um a

respeito dc qne, llqudle dogma de inuissolnhilidadc do direito
de dirigir o con traclo matrimonial, da instituição sacramental,
de qne o RCH:rcndissimo SI'. conego Joaquim Pinto de C:lm
pos está fall'lndo na slla ~egunda Ihese', nflo é Onlr:l cansa enão
uma mera ficlio tlzeologicfI, nascid:l da vL~id:lde de algnns eX:lI
tados runalicos, quc, por LI n servilismo espiritual, siiodispos
tos a anllllllciar c aprescntar as pretcnções mais i1111bicio:as
de qualqucr papa, comouLUU lIova revelação divina como pura
vontade de Dcos, e conrJiçflo sine qlta. non para a salvação
do homem, conrol'lne a expressão ela hnlla (cUnmnslf/1 tom»
do papa Boniracio VIII, onde se diz: «Subesse 110ll1auo

u Pontifici olllni 11ll0lanae cre3tur:x: declaramus, tlicimus,
« del:illiOlus et pronunciamus O:rJnino esse de necessitate
« saIu tis. I)

Estes argulllelJtos, bilScados lJa doutrina e lei evangelica,
levão á evidencia ele quc, aqueIle direito, pelo qual o concilio
Tridentino procurou regular a rórma e modo da celebl'ação
do contracto matrimonial, por parte da Igreja, não se basêa
nem na doutrina, nem na lei eYaogclica, nem nos actos dos
Apostolas, nem na ré e procedimento dos primeiros padres
do Curistianismo, e que por conseguinte o exercieio daqueIle
direito, para a Igreja, não se acha revestido do caracteJ' d1
rerelação divina, unica base do poder e do procedimento
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da aut~ridade espiritual, e que por este modo o direito de
regular a fórma do contracto matrimonial, até hoje, não
cess-ou de seI' uma das attrihuições da legislação civil, assim
como o el'a no tempo de Jesu Christo e dos Ap.ostolos, e
durante a não interrompida -serie dos seculos decorridos
aotes e depois da éra vulgar até o pl'eseote,

O decreto do concilio Tridentioo, que regula a fórma e
modo da celebração do matrimonio como contracto, ganhou
a sua qualificação obrigatoria não pela sua propria força e
pela sua pl'Opl'ia existcncia, mas sim peJa adhesão e pela
sancção da respectiva autoridade legislativa. ou do impel'ante
civil; esta circumstancia prova que, aquelle decreto do con
ci�io Tridentino , em si e pOI' si mesmo, tinha s6 o valol' de
11m projecto de lei, que ficou elevado. em refercncia ao Estado,
ii categoria de uma lei obrigatoria, pela sancção do poder
legislativo ou do imperante civil, revestindo-se por este modo
o tal decreLo, do cal'C\ctcrde qualquel'simples lei civil, e como
tal se dcixa reformar e modificar, assim como qualquer outrà
lei, pela mcsma antoridade civil, que a sanccionou e adoptou,
assim como temos exemplos a respeito na França, Hollanda,
nos Estados Unidos e outros.paizes, onde a fórma do con
tracto matrimonial e o modo de Slla c1cbração achão-se mo
dificadas e reguladas pela lei civil, sem que por isso os cida
dãos catholicos offrcssem o menor prejuizo e comprometti
menta na sua conscicncia, nosseus seutimentos, no exercicio
de seu culto, e na participação dos sacramen tos.

A legislação civil, regulando a fôrma do cOlltl'acto matl'i-
monial, em l'efel'eucia ás correlações exteriores, que se
estabelecem pelo estado matrimonial entre homem e homem,
e entre o homem e a sociedade, não faz outra cousa senão
dar providencias necessarias para que, os matrimonios se
contractem com a segurança dos direitos individuaes, e com
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a segurança dos interesses da sociedade, isso é: prohjbe
simplesmente aquillo, que podia ser prejudicial aos direitos
individuaes, ql1er naturaes, quer civis, e aos interesses da
sociedade, quaes são: a paz e boa barmonia entre os cidadãos,
e a administração da justiça distributiva, em referencia
ao bem-estai' geral do paiz ; a respeito de tudo mais, que se
acha além disso contingente, deixa ella livre o campo de agir
a convicção individual; e deixa inteiramente illesa e salva a
cOllsciencia de cada um, em referencia á correlação espiri
tual, que, pelo estado matrimonial, se estabelece entre o
homem e Deos.

A legislação civil, procedendo pois pOl' este modo, acha
se f61'a mesmo da possibilidade de se pôr em collisão quer
com os sentimentos da consciencia, quer com a doutrina e
ordenações do poder espiritual; p.ois que, a legislação civil
só determina e probibe aql1illo, que eJlaacha prejudicial, en;}
referencia aos direitos individuaes, e em referencia aos in
teresses da sociedade, e deixa a Igreja ensinar e deter'minar
aqllillo, que é contrario á vontade de Deos, e que é util para
a vida. futura, Por meio de um semelhante procedimento fica
dado a Cesar o que é de Cesar, e a Deos o que é de Deos.

Se alguem continuar a observar que,'o referido decreto do
cODc(lio Tl'identino, relativamente á f6rma e modo da cele
bração do matrimonio, apresenta a doutrina da Igreja, e eu;!
consequencia disso, aqoelle que não quer ouvi-lo esujeitar-se
a tal determinaçãO, vai chamar contra si a disposição da lei
evangelica: u Quisqttis non audiven't Ecclesiam sit tibi sic1-lt
Ethnicus et Publicanus. » Em refutação deste al'gumento
basta-me dizer que, a questão em these versa, não sobre a
conelação entre a Igreja e seus membros, mas sim sobre a
correlação entre a Igreja como poder espiri toai, e entre o
Estado como poder temporal. Aquelle que é membro da

CASo II. 6
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Igreja, acha-se em correlação Sub01'dinada á Igreja. O Es
tado como Estado não é membTo da Igreja, mas sim um
poder independente, constituido em si e por si, e como tal
collocado em correlação não subordinada, mas coordenada
com a Igréja, como um Outl'O poder, igualmente indepen
dente. Esta cOl'l'elação é incompativel COm qualquer sujeição
quel' de um, quer de outro lado, e,na sua existencia norma I
ella fica compromettida, não pela falta da sujeição, mas sim
pela ambição, por meio da qual um destes poderes procura
nullificar a actividade do outro, A Igl'eja pois, querendo
increpar o poder temporal do abuso e da incompetencia da
autoridade, quando este pl'ocura regular as condições do
matrimonio COlDO contracto, estabelecendo o matrimonio
chamado civil,-tem de provar que, o poder temporal po.'
uma semelhante disposição procura nullificar a actividade
da Igreja, isso é: que elIe quer impedir os membros da
Igreja na execução das ordenações e bons conselhos do
poder espiritual, e na participação do sac"amento,

De um semelhante procedimento oppressivo, porém, é im
possivel mesmo accusar a legislação civil; pois qne, {)o poder
temporal declarando que, r.lIe por sua parte não necessita,
como condição sine qua nOI1, pal'a os elTeitos civis do matri
monio, de que, os casamentos fossem celebrados com a solem
nidade ecclesiastica, prescripta pelo concilio Tridealino, não
prohibe a ninguem, nem põe obstaculos, para que aquella
solemnidade não se execute pelos membros da Igreja, mas
procede sómente conforme a sua missão, determinando as
obrigações dos contractantes, em referencia ao fimdo Estado e
deixando qne ambos os poderes independentes prosigão a rea
lisação dos spus fins, por meios adequados á sua vocação.

Jesu ClJristo mesmo dizia: cc Quem não é contra vós, é
por vós.» (S. Lucas, IX, 50,) O poder temporal, pelo ca-
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sarnento civil, não se oppõe á Igreja, para que as disposições
della não se possão efl'ectuar; pOl' conseguinte, qnando elle
procede portal modo, não se pódedizer que, elle é contra a
Igreja; e se não é contra ella, é por ella; e sendo assim, a
Igreja n~o tem nenhum fundamento de queixar-se contra o
poder temporal. assim como Jesu Christo não se queixou
contra a legislação do Imperio romano, quando ella dictava
leis, em regulameuto:dos negocios matrimoniaes.

O Apostolo, fallando da impiedade, que é condemnada
por DeoS' e deve ser condemnada pelos homens, diz o se
guinte: « A virtude de Deos é para dar salvação a todo o que
cl'ê, ao J udeo e ao Grego; porque a justiça de Deos se
manifesta nelle, de fé em fé, conforme está escripto: o justo
vive da fé; e a ira de Deos se manifesta do céo, contra toda
a impiedade e injustiça daquelles homens, que retêm na
injustiça a verdade de Deos... Porquanto, depois de terem
elles conhecido a Deos, não o glorificárão como a Deos, nem
derão graças: antes se desvanecêrão nos seus pensamentos,
e se obscureceu o seu coração insensato... e mudárão a

gloria do Deos incol'1'uptivel em semelhança de figura de

homem con'uptivel, e de aves, e de quadrupedes, e de ser
pentes, pelo que os entregou Deos aos desejos dos seus
corações, á immundicia: de modo que deshonrárão os 5eus
corpos em si mesmos: os quães lUudárão a verdade de Deos
em mentira: e ado1'árão e se1'virão a C7'eatura antes que ao

Creado1', que é bemdito por;todos os seculos... Assim como
elles não derão provas de que tivessem o conhecimento de
Deos: assim os entregou Deos a um sentimento depravado ...
cheios de toda a iniquidade, demalicia.defornicação.de
avareza, de maldade, cheios de inveja, ele homicídios, de
contendas, de engano e de malignidade... , murmuradores"
aborrecidos de Deos, contumeliosos, soberbos, altivos J in·



ventores de males, desobedientes a seus pais, inslplentes,
immodestos, sem benevolencia, sem palavra, sem miseri
cordia... » (Aos Romanos, I. 1.6- 31.)

Por estas c.onsiderações fica evidente que, a Igreja que
rendo increpar a legislação civil, por causa de ella querer
regular, por si mesma, para o fim do Estado, o contracto na
tural do matrimonio,- não é bastante de dizer que, a legisla
ção ci vil, procedendo assim,a laca os direi tos da Igreja; porque
a legislação civil, recusando sustentai' os decretos do con
cilio Tridentino, com a fOJ'ça de uma lei civil e obrigatoria
mesmo contra a vontade, não faz outra cousa senão neg.ar a sua
sujeição á Igreja, isso é, usa do seu direito da inde}'lendencia;
e, como já acima expliquei, a falta da sujeição do poder tem
poral ao podei' espiritual não envolve em si, por maneira
alguma, uma o[ensa contra os direitos da Igreja, porque
o procedimento da legislação civil só envolveria oITensa, no
caso, se ella fosse obrigada, ou pela natureza das cousas ou por
uma expressa lei evangelica, para uma semelhante sujeição; a
obrigação porém para uma semelhante sujeição não só não
se acha constituida e comprovada, nem pela natureza
das cousas, nem pelo Evangelho, mas pelo contrario apre
senta-se, como uma necessidade, o estado independente
de dous po.deres; e sendo assim, é um grande absurdo
asseveraI' que, o poder temporal, faltando a tal sujeição,
isso é, usando de seu direito da independencia, ataca os
direitos da Igreja.

A. Igreja poderia queixal'-se com razão de uma offensa,
commeltida ou intentada contra o seu poder e os seus
direitos, provando que, a legislação civil mostra-se culpada
do crime de lestl liberdade espiritual, obrigando os mem
bros da Igreja a executarem factos prohibidos pela lei
evangelica e oppo. tos a seus sentimentos religiosos, e desig-
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nados como iniquidades, na doutrina do Apostolo ncima
mencionada,

Por meio da analyse, que desenvolvi nesta parte do ca
pitulo até o presente, procurei fazei' patente a diITerença
essencial, qne existe entre ocaracter, natureza, objecto, fim
e destino de uma lei civil, e entre a natureza, objecto e
destino da doutl'ina e disposição: do poder espiritual; como
lambem a differença, que existe entre o objecto, matel'ia
e fim do matrimonio como bontracto, e do matrirndnió
como sacramento, assignalando como base e fórma do
contracto matrimonial a declaração da mutua promessa e
do mutuo consentimento dos contraclantes nas condições,
por meio das quaes achão-se reguladas as correlações reci
procas entre os consortes , a sua gel'ação e a sociedade; e
assignalando como base do sacramento o estado matrimo
niaI, resultante do conll'acto matrimonial, sem respeito
ao modo pelo qual elle celebra-se, unido á fé, por meio da
qual cada um dos consortes acredita na sua consciencia de
que, o seu estado matrimonial toma-se merecedor da especial
graça divina, e estabelece uma correlação espiritual sobre
natural entre a sua alma e Deos, se eUe tiver a firme inten
ção de servir-se do seu eSlado matrimonial como de um
meio para sacrificar a Deos, de firmeza da fé, de pureza da
alma e de amor do espirita, em imilação das virtudes e do
amor de Jesn Christo; e assignalando como objecto ou
maleria do conlracto matrimonial as correlações reciprocas
entre os consOI'tes, sua geração e a sociedade, b que é tudo
material; e como materia ou objecto do caracter sacramental,
a correlação sobrenatural entre o homem e Deos, que é
meramen te espiritua [.

Por meio destas considerações, em combinação com a
doutrina evangelica, cheguei á concl usão de que, o caracter
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sacramental do matrimonio, compondo-se de uma cousa
meramente espiritual, não se acha dependente das correla
ções exteriores, materiaes e mundanas, e por conseguinte
nem p6de ser comprometLido ou frustrado, por disposição da
lei civil matrimonial, que só se occupa com o regulamento
das correlações exteriores e mundanas, sendo pOl' esta razão
que,mesmo Jesn Christo e os ttpostolos limitárão-se em nego·
cios matrimoniaes a actuar com a sua dontrina sobre a alma,
e sobre o ennobrecimento do espirito, e deixál'ão ao poder
temporal intacto e salvo odireito de regular os negocios matri
moniaes, em I'eferencia ás correlações exteriores, isso é, o
direito de determinar as condições, das quaes depende a vali
dade e legitimidade do contracto, nas suas correlações, entl'e
os consortes e sua geração perante a sociedade publica.

Em pl'ova desta mesma asserção continuarei a anaJysar a
destinação da fÓl'ma ou da solemnidade da celebl'ação do
casamento, e a analysar as causas, que podem actuar sobre a
determinação e modificação das condições, de cujo CUI11

primento faz-se dependentea legalidade e existencia da socie
dade conjugal, para assim fazer patente, de um lado, que a
fôrma ou solemnidade da celebração deve ser julgada como
essencial, para com oEstado, em segurança dos direitos e cor-:
relações ligadas ao matrimonio COmO contracto social; e para
fazer patente, de outro lado, de que, a qualidade.da mesma
fôrma e solernnidade da celebração, é uma circumstancia in
teiramente iodi[erente para COm o caracter sacramental do
matrimonio; para fazer patente mais que, as causas, que
actuão sobre a determinação e modificação das condições,
de cujo cumprimento faz-se dependente a existencia legal
do matrimonio, são baseadas exclusivamente nas cor
relações e circumstancias mundanas, e por isso em nada

podem affectar o caracter sacramental do matrimonio; e qoe
sendo assim I a Igreja nenhum motivo real e essencial tem
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para ba talhaI' e guerrear contra o poder temporal, e contra
a legislação civil, sob p.'etexto de fazer passar, em proveito
das almas, com garantia e sancção de uma lei obrigatoria,
orna talou tal fórma da celebração; como tambem nenhum
motivo tem, para guerrear com o fim de fixar e determinar
condições I cuja qualidade e existencia só podem ler valor e
influencia para com as cOl'l'elações mundanas, e com os ne
gocios e com o destino da vida social aqui na terra, e não
tambem para com as correlações e actividade do espirito,
em referencia a Deos e á vida futura,

Os theologos e jurisconsuItos igualmentereconhecem que,
é f) consenso mutuo, em matrimonio, o que dá exislencia
ao casamento (Consensus mutuus (acit nuptias); donde se
segue que, a fórma ou solemuidade da celebração do casa
mento não serve para outl'a cousa,senão para obter, por meio
della, um documento certo, em prova do facto da declaração
do mutuo consenso, isso é: em prova da existencia do
coutracto matrimonial, e em garan tia das condições e
correlações ligadas á sua existencia.

O poder temporal, a quem coube a missão de executar a
justiça distributi va, segundo a lei e segundo as condições
estabelecidas e dictadas pela natureza do contracto, não
póde desempenhar a sua tarefa, sem ter conhecimento ne
cessario da existencia e realidade do facto, que deve servil'
de base a seu procedimento; e emquanto elle não é omnis
cio, não p6de ter conhedmento sobre a existencia (los factos,
senão por meio de provas e documentos concludentes. Eis
a razão, por que é preciso efi'eclllur a declaração do mntuo
consenso, seA'undo cerlas formalidades, isso é: por nm modo,
de que se possa obter, por meio della, um documento de
incontestavel authenticidade, sobre o facto da sua existencia.

É inteiramente dilfercnte disso o negocio em referencia a
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Deos, Elle: para poder assistir com' a sua graça aos consor

tes, não precisa de documento algum, para saber: se o facto

da declul'ação do mutuo consenso e da mutua promessa

tinha ou não lugar entre elles? pois que Elle , ·na sua eterna

omnisciencia, perscruta os nossos rios, e sabe os nossos

mais secretos pensamentos, então sabe tambem tudo o que

se passa na nossa consciencia.

Desta analyse resulta que. se o caracter sacramental do

matrimonio consiste na obra do espirito e firmpza da fé, em

referencia á cOl'l'elação sobrenatural, que se estabelece entre

o homem eDeos, sobre a base do estado matl'imonial,-neste

caso é incontestavel que, a qualidade da fórma ou do modo

da celebração é inteiramente indiITerente para com o caracter

sãcramental do matrimonio; e se a missão da Igreja consiste

no actuar, pela revelação da vontade de Deos, pela doutrina

e pelos bons conselhos, sobre a intenção e determinação do

espirito,-é evidente que, sendo inteiramente indi(Jerente,

para com a intenção t: disposição do espirito, em referencin

ao caracter sacramental do matrimonio, a fórma ou o modo

da celebração, deve ser tambem inteiramente indifferente,

para com a Igreja, a qualidade da mesma fórma da celebra

ção; e sendo assim, é incontestavel que, para a Igreja, falta

completamente a base, para occupar-se com a regularisação

e determinação da fórma da celebração do contracto matri

monial; e que por conseguinte, a base para a tal regulari

sação e determinaçãO existe só para com o podeI' temporal;
pois que, é a este, a quem coube a missão de dar providen

cias em garantia das correlações exteriores e mundanas,

entl'e as quaes referem-se tambem as do contracto matri

uionial, ou da sociedade conjugal e da familia.

Eu apenas posso imaginar uma contradicção mais pal

pavel, do que asseverar de um lado que, é o mutuo consenso



eill matrimonio que faz o casamento como contracto, e é a
firmeza da fé ou dedicação especial do espirito, para sel'vir
se do seu estado matrimonial, resultante do contracto, como
de um meio para tornar-se merecedor de uma especial e
sobrenatural graça divina, - o que constitue o caracter sa
cramental do matrimonio; e de pretender de outro lado que
tudo isso nada vale, isso é: que nem do consenso mutuo
resulta o contracto, nem da firmeza da fé e da dedicação
do espirito resulta o caracter sacramental do matrimonio,
se ao tal consenso UlutU'O e á tal firmeza da fé e dédicação
especial do espirito para com Deos, não acceder a presença
de um padre, e a presença de não sei quantas testemunhas;
entretanto é esta. mesma contradicção, que se procura esta
belecer como regra, declarando o caracter sacramental do
matrimonio dependente da qualidade da fónna ou (~O modo
da celebração.

Quando e poder temporal declara que, elle não concorrerá
com seu apoio e COlD a sua intervenção em garantia das
cOlTelações e direitos, resultantes do estado matrimonial,
senão qnando os consortes procederem, na declaração do
sell mutuo Gonsenso, conforme certas formalidades, estabe
lecidas e prescriptas, com o fim de obter por meio dellas
dOcllmentoauthentico sobrea occurrencia do facto, -opoder
tempornl procede em conformidade de sua missão e de sua
natureza, pois que, não sendo omniscio, pelo estabeleci
mento das formalidades tenciona prover-se de documentos,
em jnstificação do pl'ocedimento, que elle tem a seguir.

O caso é dilJel'ente para com o procedimento da Igreja.
A Igreja, pela sna missão, pertracta os negocios, não em
referencia ás suas co"rrelacões exteriores e mundanas mas. ,
sim cm referencia á consciencia e ao espirito para com Deos.
Procurar pois sujeitar, a este respeito, a existencia do mutuo
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consenso ao concurso e observancia de certas formalidades
exteriores,- aliás um simples meio de obter documentos
sobre a realidade da cxistencia dos acontecimentos,- seria
o mesmo que adoptar e estabelecer como principio, que,
os factos e obrigações tambem em referencia á consciencia,
e em refel'encia a Deos, só ex.isteUJ, emquanto elles se
deixão comprovar e verificar por documentos extel'iol'es; e
seria o mesmo que identificar o procedimento do tribunal
temporal e mundano, com o tribunal espiritual e eterno, ou
antes seria o mesmo que, tel' a ambição, para constituir as
cousas neste mundo, pelo modo que, fossem julgados já aqui
na terra lambem os negocios, que só podem ser julgados
no dia ultimo, e em referencia á vida eterna.

Por um selOelhan te procedimento ticaria plenamente
eversa e cl)mpromettida a doutrina evangelica, que diz:
« A mim bem pouco se me dá de ser julgado de vós ou de
" qualquer oulro homem: pois nem eu me julgo a mim
« mesmo; porque nada me af'gue a consciencia: mas nélll
« por isso me dou por justificado: POJS QUE É o SENHOR QUE

« JULGA; PELO QUE NÃO JULGUEIS ANTES DE TEMPO, ATÉ QUE

« VENHA O SE HOR: o qnal não só porá ás claras, o que se
II acha escondic11) nas mais profuudas trevas, mas descobrirá
" ainda o que ha de mais secrelO nos corações: e então
u cada um receberá de Deos o seu louvor. I) (S, Paulo I.
aos Corinthios, IV. 3. b.. 5.)

Que importa para a consciencia , e em referencia a Deos,
se os consortes fizerão a declaração de seu mutuo consenso
em um lugar erlUO ou em lugar publico? O que seria ainda
preciso, para estabelecer uma obrigação na consciencia e
para com Deos, além da presença da cónsciencia e da pre
sença de Deos? Poderia ser um lugar lão ermo e tão escon
dido, para onde não podia penetrar a sciencia de Deos,
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para ter conhecimento da declaração do mutuo consenso e da
fé dos consoNes? e sendo assim, onde está o poder, com o
direito de proclamar que, o contracto matrimonial, lDesmo
como obrigação para a consciencia e em referencia a Deos,
é lIullo e não existente, por causa ele falta dos documentos
ou formalidades exteriol'cr,:? ... Que significação poderá ter,
em referencia á consciencia I:l Deos I a dilferença entre o
matrimonio clandestino e o matrimonio de rito solemne? ..
O Apostolo dizia: «Seja por todos tratado com honra o
« matrimonio e o leito sem macula. Porque Deosjulgará os
«( fornicarias e adultero~.» (Aos Hebreos, XIII. lt.) Desta
doutrina segue-se que, todo e qualquer matrimonio, que~se

contracta. em presença da consciencia e em presença de
Deos, sem concu rso de outras formalidades, deve ser reco·
nbecido pela Igreja como ex.istente, e tratado com aquella
honra e respeito, de que falia o Evangelbo ; pois que, fazen
do os consortes, o seu voto matrimonial, pela declaração do
mutuo consenso em casamento, fizerão tudo o que é ne
ce sario para não serem julgados como fornicarios, nem
accusados da fomicação, o que é propriamente condemnado
por Deos~ conforme aquillo: « esta é a vontade de Deos~ a
« vossa sanctificação, que vos abstenltais da fornicação, que
«saiba cada um possuir O seu 1 aso em sancti(icação e
« honra. » (L aos ThessaJonic. IV. 3. lt.) E sendo assim,

é impossivel negar á uniãO matrimonial, existente pela con
scicncia, a honra e respeito recommcndado pela Escriptura.

Todos os theologos e jurisconsultos concordão que~ não
é o concubito que faz as nupcias, mas sim o consentimento
mutuo e a fé em casamento; se este principio é verdadeiro,
deve ser verdadeiro tambem o seu opposto~ a saber que:
não é o concubito que faz a fornicação, mas sim o intento e
consentimento em fornicar. D'aqui segue-se que~ se os
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consortes, em presença de sua consciencia e em presença
de Deos, declarão o seu consentimento mutlTO em casa
mento, a Igreja não tem nem a missão, nem o direito, de
dizer qne, não obstante a explicita declaração de tal mutuo
consenso em casamento, o matrimonio é nullo e não exis
tente, por causa de faltar na declaração do mutuo consenso
o concurso de tal e tal solemnidade ou ceremonia. A Igreja,
procurando proceder por este modo, vai nullificar a base
moral das acções, que é a intenção e a determinação da
alma e da consciencia; e vai pôr sob jugo de considerações
mundanas a actividade do espirito, fazendo dependente. a
sua fé e a sua intenção, de formalidades exteriores e mate
riaes, que só têm valol' para a justiça mundana, que julga
segundo as apparencias, e não para a jllstiça eterna, que
procede segundo a actividade do espirito, conforme aquillo :
«Não altendamos as cousas que se vêm, mas sim as que se
não vêm, porque as cousas visiveis são temporaes, e as invi
siveis são eternas .. ,. persuadimos aos homens, mas a Deos
estamos descobertos... , O Pai eterno vê o que se passa mesmO
em secreto e pagará a cada um segundo as suas obras. ))
(II aos Corinth. IV. 18. V. II. e S. Math. VI. 1. 20).

A Igreja proclama com ufania ter por missão a formação
da alma e o ennobl'ecimento do espil'ito; entretanto, a dou
trina, que, em referencia aos negocios matrimoniaes, a
maior parte dos theologos apresenta, é um meio, senão
inteiramente,opposto, ao menos bem improprio e incompa
tivel COID o tal fim; pois que, é segundo a natureza e caracter
do procedimento mundano fazer dependente o valor das
cousas, de formalidades, que se mudão e são meras appa
rencias; por conseguinte, procurando a Igreja tambem de
sua parte estabelecer e segui I', em negocios matrimoniaes.
um tal procedimento, «annuncia a respeito só palavras de
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humana sabedoria n, o que não é de sua missão, «e não
annuncia a doutrina de Espirito, accommodando o espiri
tual ao espiritual)) , (I, aos CorinLb. II. 13.) para que pro
priamente eIla está chamada, conforme aquilLo: (( Não vos
« conformeis com este seeulo, mas reformai-vos em novi
r dade do vosso espirito. para que experimenteis qual é a
, vontade de Deos , boa, agradavel e perfeita.) (Aos Rom.
XII. 2.)

Qual será a doutrina mais mOl'alisadora: asseverar que, o
matrimonio, por falta de talou tal formalidade exterior e
independeáte da vontade da conscieneia, é nullo e não
existente em todas as suas consequencias, e em referencia a
todas as' obrigações inherentes á mutua promessa e ao
Il)utuo consentimento, não só para o fôro externo, ou para
'Ü tribunal mundano: IDas nuIlo tambem para com a con
sciencia, que, pela sua propria boa vontade e livre consen
timento, contractou o tal casamento; e é nuHo mesmo em
ret'grencia a Deos, que á tal determinação e resolução da
'oo.nsciencia assistio: ou antes ensinar que, embora se jul
.g»e... p,or falta de certas formalidades extemas, um casa
mento como nullo e não existente para com o fôro externo,
,Q.t1 para 'com o tribunal munda"oo, não cessa elle de existir
como obl'igatorio para com a consciencia, e em referencia
.a ]Deos, e pO,r isso os consol'les devem sustenta-lo com toda
a reIigJosidade, conforme alluiJlo: «A palavra (ou promessa)
« que uma vez sahio da tua boca, tu a observarás e cum
I prirás assim como prometleste ... , pois o fizeste de tua
c propria vontade, e !) declal'aste pela tua boca.» (Deute
ron. XXIII.) A primeira destas doutrinas procura matel'ia·

lisar o espirito, negando-lhe a liberdade, integridade,
sinceridade e valor da actividade, sem concurreneia de
certas formalidades externas e materiaes; a segunda, pelo
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contrario, colloca o espirito na altura da sua plena inde
pendencia, ensinando-o a exercer a sua actividade, e cum
prir a voz da consciencia com fé e caridade, cuja vida
existe em obras- boas, e não Das formalidades e appal'encias.
Querendo pois a Igreja moralisar o espirito e ennobrecer
os sentimentos da alma, não pMe seguir e prégar a pri
meira, mas sim a segunda destas doutriuas, nem occllpar-'
se com a fixação das formalidades exteriores, mas dedicar-se
exclusivamente ao ensino dos principios, que têm por fim
dispôr a alma e espirito do homem, para confOl'lnal' a sua
actividade e os seus sentimentos com a vontaáe de Deos,
para assim tornar-se merecedor da promettida especial graça
divina e da vida eterna.

O Evangelho apresenta o estado matrimonial como um
meio para evitar a forl1i{lação, conforme aquillo do Apostolo:
«( Para evitar a fornicação, cada um tenha a sua mulher, e
«( cada uma tenha o seu marido. » (L aos Corinth. VII. 2.)
Assim pois, reconhece o Evangelho na uuião do homem com
a mulher, o matrimonio, como uma união licita e conforme
á vontade de Deos, independentemente da sua fórma da cele
bração, touas as vezes que tal união resulta da declaração do
mutuo consenso em casamento; e rejeita só a fornicação,
como uma união opposta á vontade divina, e por isso
clJndemna<.1a para sempre, conforme aquillo do Apostolo:
u Jenhum fornicario, ou immnndo, ou avaro... tem herança
no reino de Deos.» (Aos Ephesios, V. 5,) Por este
modo, todas aqueHas distincções e designações; u ma
trimonio iLlicito », « matrimonio illegilimo» , a matri
monio irrito ou nulLo », etc., etc., são denominações
incogoitas na doutrina evangelica, e só podem ter signifi
cação para o poder temporal ou mundano; porque, no seu
tido do Evangelho, toda a união contractada entre homem
e mulher, com a intenção e proposito de sustenta-Ia indis-
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soluvelmente, com o fim de evitar a fornicação, reputar-s.e
ha como matrimonio, que deve ser tratado com hom'a e
respeito, conforme diz o Apostolo. aos Hebreos, XIII. a.

Na consciencia do homem, e em referencia a Deos, qual
quer acto se determina e ganha a sua qualiticação, conforme
a qualidade da intenção, com que a alma ou espirito con
cone para a execução do facto; d'aqui segue-se que,
assim como é um completo absurdo pretender que, o homem,
ao mesmo tempo possa ler e ncIo ter uma intenção sobre o
mesmo assumpto, é tambem um completo absurdo pretender
que, a intenção da alma, ao meSmo tempo possa existir e não
existir; entretanto, é um tal absurdo, a que nos conduz o pro
cedimento e doutrina dos tbeologos. que ensinão que, em
certos casos, o estado matri monial , embora exista, possa
ser declarado como nullo e não existente, tambem em refe
rencia á consciencia do homem e em referencia a Deos.
Uma semelhante coufusão de idéas resulta daquella posição
falsa, em que acha-se collocado o sacerdocio, pela razão de
elle procurar ao mesmo tempo servir' a Deos e ao mundo;
e de elle procurar julgar sobre os negocios espirituaes, con
forme a sabedoria do mundo, c não pertratar o espiritual
conforme a sua missão espiritual, « conversando e prégando
só em palavras persuasivas de humana sabedoria, e não em
demonstração do espirito e de virtude» (L aos Corintb. II.
á.) , que propriamente é capaz de nos conduzir no Reino de
Deos, conforme aquillo do A))ostolo: l( O Reino de Deos não
consiste em palavras, mas sim na virtude», isso é, «em cari"
clade e espirito de mansidão. ) (L aos Corinth. IV. 20. 21.)

O sacerdocio quer par (orce apresentar-se, em negocios
espirituaes e mesmo em temporaes, COIDO um juiz e como
um tribunal, e, emquanto a tal respeito não lhe foi dada
uma habilitação especial e sobrenatural, melte-se no pro-
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cedimento com uma habilitação espuria e baseada em mera
ambição, por meio da qual elle produz uma confusão na
vida espiritual e mundana, sem chegar jámais ao tim a q\le
anhela; pois que, «querendo estabelecer a sua, pl'opria jus
tiça, rejeita a justiça de Deos, que é a lei de Christo, para
justificar a todo o que crê... ; porque todo aquelle, quem
quer que fôr, que invocar o nome do Senhor, será salvo. »

(Aos Romanos, X. 3 -13.)
A missão do sacerdocio é a mesma, na esphera espiritual,

qual é a de um medico na esphera physica. O medico con-,.
corre, com os seus conhecimentos e com o seu ministerio, á

salvação da vida mundana do homem, sem ter por isso o
'direito e a missão de decidir sobre a vida do homem; pois
que, este direito ficou reservado á Providencia divina e ao
dominio da natureza eterna: por este mesmo modo tem pOl'
missão o sacerdocio o concorrer pelos sens bons conselhos,
pela doutrina e instrucção, pelos seus exemplos e pelo seu
ministerio, para a salvação da vida eterna do homem, sem
ter por isso o direito e a missão de julgar e decidir sobre a
vida e morte eterna do homem; pois que, este direito ficou
resel'Vado á oD1nipotencia , omnisciencia e misericordia di
vina, e á palavra de Jesu Christo no dia ultimo. «Não ha
mais que um Legislador e um Juiz, que póde perdeI' e póde
salvar, D (S. Thiago, IV. 17.) « A mim pertence a vingança:
eu recompensarei, diz o Senhor. )) (Aos Romanos, XII. 29.)
A missão do sacerdocio é a mesma, em referencia ás corre
lações espirituaes, qual é a de um philosopho ou juriscon
sulto, em referencia ás correlações mundanas. O philosoplJo
ou jurisconsulto, pela inspiração de seus estudos, perscruta
e apresenta os principios e verdades, tel.1dentes ao aperfei
çoamento da vida mundana, e das correlações externas e
lemporaes do homem, e para tal fim estabelece as rf'gras
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do justo, bello e hone to, aponta os eI'l'OS, iocrepa os vicios
e condemoa os crimes, sem ler po,' isso o direito e a missão
de obrigar coactivamentc á aceitação de seus j)l'incipios e
venlades; e sem ter o direito de proceder com a autoridade
dc um juiz ou tribuoal, que decide, condemna ou absolve
definitivamente, c que faz imputação do crime, para puni
lo; pois fJue, um lal direito ou missão ficou reservado aos
legisladores e juizes pnra lnl fim constituidos; conforme
nf(uillo: «( É por meio de Oeos que os legisladores decrctão
o que é justo, » (Prov, 8 ) « Estabeleccnís juizes e magistra
dos cm todas as portas", para que julguem o povo com
rcctidão e justiça.. , sem fnzer excepção dc pcssoas, c sem
reccbcr dadiras, porque as dndiras cegão o olhos c tras
IOl'1lào ns pala\'l'i.1s dos justos.» (Deuleron. XVI. 18.19,)
Por estc me. mo modo, o sJcerdocio está chamado a rc"elnr.
cllsinnl' c apI'cseutal' pcla inspiração de sua alta missão,
as ycrdades, tcn dcn tes á formação e aperfeiçoamen to dos
scntimcntos da alma, para o amor de Deos, c habilitar o
espirito por mcio da instrucção, pela palana de Deos c púl'

excmplos cdificantes, ao exercício (las bons obras, cá illlita
çiio das virtudes dc nosso Senhor Je u Chri to, para assim
achar a sahação lia \'iua futura, conforme alfuillo do AIJOS.

tolo: « Eu fui cOLlstituit1o l\iinistro seguudo LI dispensação
« de ])cos, quc me foi dada para comvosco, para dar cum~

(( primcntú ti palavra dc Deos, annUlJciando-\'os o my:.lcrio,
« que esterc escondido pelos seculos... c admoestando todas
« as pessoas, c ensinando a todos os Ilomcns cm toda a
II sabedoria, para que apresentemos a lodo o homem per
a feito em Jcsu Christo)l, (Aos Co\oEsens, I. 25.) «para
Q que procurem arantajar-se cm boas ouras os que crêm
« em Deos, para que, justificados pela sua graça, sejamos
« hel'deiros, segundo a esperança da vida cterna, ') (A Tito,

Ci.S. li, 5
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III. 7. 8.) -sêrn ter por isso- o dil'eilo de' julga'f defirritha
meol-e, e com a autoridade de um(t~ibunal, em referencia á
condcmnação e retribuição da-vida futura (lo homem; pois.
q~le, proceder a· este respeito-, é reservado a Jesu· Clíristo
para o dia ultimo, «( quando elle appar\:lOer com as. Anjos de
« sua ,-irtude... para tomar· ving{lrrça daquelles·, que não
« quizerão conhecer a Deos, e dos, que não obedecêrão ao
«. Evangelho... e para cumprir10de o conselho de-bondade,
« e a obra de fé pelo seu poder... , julgando a cada um
I( segundo a sua obra. )~ (I. aos Thessalonic. 11. 7, 8. 11.)

A!'sim como O medico, observando a reluctancia e deso·
bediencia no seu paciente, não tcm o dir'eito de obriga-lo
coaclivamente e por meio de uma força material, para a
observancia de suas ordenações e prescrjpções, mas sim de
ameaça-lo sómente que, se elle continuar com a sua relu
ctancia e desohediencia, vai expôr a sua vida a risco, e
vai fazer augmentar e pl'olongar as suas dôres e solTrimentos
aqui na terra; e no caso de ficarem estas ameaças sem resul
tado, continuando o paciente com (I sua desobediencia
e rcluclancia contra os bons conselhos e cuidados do
medico, este só tem o direito de negar-lhe a sua ullerior
assistencia e o seu ministerio, sem procurar sujeita-lo
I)or tal mOlivo a uma vingança ou punição; porque com
a sua desobediencia o tal reluctante não faz mal a ningueUl,
senão a si mesmo, recusando os bons serviços dos oulros,
em su tenlação e allivio da sua propria ,"ida mundana;
I)elo mesmo modo o Sacerdocio, como medico espiritual, só
t m o direilo de persuadir e o de ameaçai' os reluctautes e
preval'icadot'e da sua doutrina e dos seus bons conselhos,
com a perda da vida elerna, e com o augmento das dõres
e solTrimentos na vida fUlura; e no caso de ficarem os
tacs pacientes e piriluaes) pel'linaces na Slla desobe-
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dieocia, só lem ellê o' direito de aparlar-sc delles, e de
negar-lhes a sua ulterioFassistcncia e ministcrio em negocios
espiriluaes, por via da exclusão da communhão dos Outl'OS
irmãos, até clles se não emendarem, sem provocar, por
isso, contra elles, a ira dos homens e de Deos; pOl'que
O ministerio do Sacerdocio não se estende até o desejar
a perdição dos peccadores, mas sim limita-se ao concorrer
a sua salvação, imitando o exemplo do divino Mestre,
que declarou que, não veio no mundo, pal'a perder o mundo,
mas silll para salva-lo,

Desta doulrina segue-se que, tendo o sacerdocio por sua
missão o apresentar-se como « ministros de Deos no Evan
gelho ele Christo, para fortificar e consolar os homens na fé l)

(I. C. III. 2), (C não buscando a gloria dos homens... mas
fazendo-se parvu\os entre os OUll'OS, corno uma mlii, fIlie
anima a seus filhos» (I. c. lI. 6. 7.), nflo póde ambicionai'
o direito de dictar leis, e de julgar sobre <IS condições do
contraclo matrimonial, não sómenle pela raz50 de ser este
coulracto em todas as slIas cOI't'elnções uma COusa inleira
mente malerial e mundana, que passa com a nos a vida
temporaria aqui na terra, conforme aquillo da Escnplura :
«( Os filhos desle secu\o casão homens COlll mulheres, e
mulheres com homens, llIas quaudo serão julgados dignos
daquelle seculo da reslll'l'eil;ão do mortos, nem os homens
desposaráõ ll1ulheres, nem as mulheres homens, porque
serão igllaes aos Anjos, e todos filhos da resllJ'l'eição e
filhos de Deos D (5. Luoas, X . 3/1 - 36), mas lambem
pela razão de achar-se a materia e o üm de tal contracto
inseparavelmente ligado com as cOl'l'efações da vida social e
com o fim do Estado, e por causa disso ser indispensavel
mente necessario garantir as soas condições. por meio de
uma lei coacliva e obrigatoria mesmo conH'a a vontade' e
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dietar uma lei coacti\amenle oürigatoria, é da cOlOpctellcia ,
da Irgi:.laç;\o ciril on poder temporal, e não da Ign'ja, nem
do papa, pois que, estes têm a missão só para ac?nselhal' e
sacrific1lr, c não para imperar e obrigar coactivamenle c
1llC' mo eon tra a ronlade, con forme aqni 110 do Aposlolo:

(C Todo o pontifice assumpto (('cntre os homens é conslitnldo
• a fnror dos homens, naquellng cousas, qnc tocão a Deos,

• para o qne oU'crece dons e sacrj[jcios pelos peccados ; o
(C quul se possn condor:I' daqllelles qne ignorão c efrão: por

(( quanlo elle lam!Jelli e lá cercado de enfermidade; e POI'
a c~ta cawa dc\e,JanlO pelo poro, como tambem até porsi

C( mesmo, olTc'recer sacrif:c' os pelos paccados. (Aos Ueht'" V.
1 - 3.) (C Temos Ulll pontifice tal, quz está sentado no céos
(( (l direila do tlJrono da grandeza. ministro das cOllsas
a sanla , C daqlldle rerdadeiro t1ll>ern3cll10, que fixou o
(( Senhor e não O hOl\1em, » (l. c. VII]' 1. 2.) O saccrdocio
tel1l por Illis üo concorrer pcla cOllllllunic3ç'ão da doutrina
cvangelica, ii fol'liOca,flo da f(' dos fieis para com os mys

lerios rcvelados por Jesu. Chrislo e sen Apo tolo ,e entre
oulros, >ara com o caracler sncrt1lllcnlnl do malrimonio I

sem [el' o dircilo de obrigar 'liguem coactirameDle c com a
sancção de uma lei ci\'il, para uma fé semelhante; porque
n fé é UIll dOlll de espirito, que se deixa in.pil'ar c forlifical'
)lor bOlls conselhos, in trucção e hoas obras; mas não incul
caI' ou e forçar pOl' meio ele lIllla lei coacti\'a,

A iutenção e aCliridade do e-pirilo existem para o poder
temporal conforllle n8 aJlP3re!lcias e ircumsla neias ex [cri ores;
d'aqui cgue-sr. qUé, faltando a cirwmstancias exteriores,
que derião prora" a exislencia elo facto e mosll'al' a existeocia
do intenlo Oll actiridnde 03 3lmn,- o poder temporal com
plena razão póde tomar como regra a presllppo içüo, de

que o faelo e a inlenção do espirito reputar-se-hão como
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não existentes"e nullos ,-quando ii sna exisl"eucia não "se acha
"deviuamentc expressa e delerminada "pelas occurrencias e
Cil'CUI115tancias exteriores. Acontece o contrario para CO"nl o
poder espiritual; pois que, ellc tem a pcrtratar os faelos cm
referencia á consciencia, e em rcferencia a Deos; c os
factos 1 a tal respeito. existem em si e p6r si, pelo intento
e pela actividadc do espirilo j por conseguinte, desde 'luc o
espirito apresenl.l, por qualqner modo, O seu in!Cuto c a
sua aClividade determinante, não pude ser ignorada a sua
existcncin, nem rcpntadn a lal acti idnde espiritunl como
nul/a, Illns dCI'c sei' ella qualific:lCla conformc o scu lIIerito
ou dcmerito, e tem n passnl' impreterivelmente por uma im
putação, para receber a SU3 retriLlUição,

Applicando csles principias em referencia ao facto da
declaração do mutuo consenso P.1ll casamento, isso é, em
I'cfcrencia ti celebrnç,io do IlHltr imonio, rica pnlentc que, o
poder temporal, conforme o caracter, nalureza e altrioui
ções de "ua missão, póde achur motivo e razfto sllllicielllc
para dcclarar O contl'acto matrilllonia"( como nullo e n10
existr.n te, em referencia ti slla intcl'I'enção e ao seu procc
dimeuto,- quando o acto de cOlltl'nctnr não cOl...esponde [s
condições, sol.> as quaes elle promellia o SCl! apoio c a slla
garantin; pois qlle, o contraclo matrimonial haseando-se nas
correlações rcciprocas dos cOlltractantes, faz resultaI' rccipro
camente entre os consortes direitos e obrigações, que, em slIa

segllrança, precisão de a!tsistencia e apoio do podei' tempo
ral; o podei' temporal elltão, ob erv:wdo que, o acto de
contrnclar executoll-se sem cnmprimento das condições, sob
as qünes elle promeltia a sua interl'enç50 e sen apoio, -com
plena rélz;IO pótle eHe declaraI' que, cm "cferencia a si , o
acto <10 conll'acto é nullo e niio existente; pois que, se o
CODtraclan!es quizcssem qlle, o seu acto exisla com a [Ol'ça
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.de ganhaI' para si ·a illtel:venção e...o al)oio do podeI' tempo
ral, elles não dei~vão de-cerlo de p,'eenchc.I' as c.ondiçÕe6,
das quaes acha\'ão-se dependentes li tal intervenção e apoio
do poder tempora\. É difTerenle disso o procedimenlo e a
posição uo poder espiritual.

O poder espiritual, pelo caracler e nalureZ3 da sua mis
são, está chamado a auxiliar, por seus bons conselhos e pela
revelação da vonltlde divina, ao espiriLO do homem. para
que, este se possa dirigir na sua aClividade pelo modo de tor
nar·se merecedor da grnça divina e da vida eterna. Da decla
raç50 do nlutuo consenso em matrimonio, feita de boa e
livre vontade e pela detcnninaçflo da actividade do espirito,
rcsuila para cnda um dos contractanles a obrigação de C.UIll

prir a promessn, na consciencia e em referen.cia LI Oeos i
seria ent50 contra o conceito da moral e conlra os principios
e sentimentos religiosos ensinar e declnrnr qne, toda alai
obrigação da consdencia. e em referencia a Oeos, é nulla
e u50 existente, por causa de não ter sido ella cootractada
em presen.ça de um podre e não sei quantas teslemnnha , A

exislencia da acti\'idade do espirito cm tal caso, em referen·
cia ao ncto de contrnctar o malrimonio, n"o se póde negar;
por conseguinte, o tal acto, para CClm a conscienci(l e para
COID Deos, nflo póde ser reputado como nullo e nflo exis
tente, nem ~lIl.>lralJido li uma i,nputnç50, conforme o seu
merito ou demerito i e por isso o espirilo agente, em tal
caso, acha·se sempre suJeito li supportar as consequencias do
seu aclO j e estas consequcncias não se podem reduzir a algum
Degatrvo o que acontece nocaso de se declararl111llo o tal acto
exi tenle i-mas devem-se exprimir 'por algum bemou mal
.positivo; i so é: .devem achai" os seus resultados ClD uma
çxpressa approvação ou reprovilção espiritual, com·a espe
r.ança de graça ou de pena, c com a rctribuiv.\o..na.vida futur<l.
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((oTmalictades, obs@.rvaveis -li ·occasião·da·tleclaraçãO d'O ttlu

tifO consenso:em cllsamenlo,--en-volve indubitavelmente uma
obrigação, cuja contravenção lião pôde ser deixada sem
sancção ; e'o podor temporal de sua parte péde designar por
uma tal sancção a nullidade tio acto do coI1tracto matri
moniai ~ em referencia á íOeu apoio e á sua intervenção,
colloc-anclo-o fóra d{l protecção tia lei; mas o poder espi
·ritual, de sua parte, não pMe estender a tal stlD'cçãO da
nullidade ~ sob o ponto de vista moral e religioso, relativr.
mente á obrigação espiritual ~ que, para os contractantes.
mesmo em lal coso-resulta, na consciencia c em referencia
a Deos i porque absolver os contractantes, tambem no fOro
espiritual, da 011l'igação que para elIes resulta, na conscicn
cia e em referencia a 'Deos, da declaração da mutua pI"o~

messa, feila mesmo sem solemnidade exterior, - seria o
mesmo quP. punir a simples tran.sgressão éle uma lei admi

lIistrativa ou disciplinar, com a autorisação pnra o peccado
e vicio ;- seda o mesmo que favorecer e dar consola'~ão ao
prevat'icadol' da lei, em lugar de excitar nelle os remorsos
dn consciencia, para assim impelli-Io ao cumprimento de
sua promessa, que e\le fez de boa e livre vontade e confor
me a detet'minação do seu espirito, em presença da conscieo:
cia e·de Deos ; ·e para impelli-Io a satisfazer a lei, que (j-cou
deixada sem eumprimeoto.

A Escriptura (]jz que: «para evilar a fornicação é -preciso
'lI que cada um tenha a sua mulher. e cada uma o seu
~ marido B; (I. aos Corinthios, VII. 2.) a união pois ao
homem com a mulher pam um tal fim, em si e por si , nãO
sómeote Dão é um aoto immoral, mas aotes um acto confor
me a vODtade de Deos, "}lois que acha tl sna justifica'Çfro ~a'S

~gil1as Ido Evangelho j por"conseguinte, 'a mutila pro'messa,
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pal'a uma scmelhante união, reJere-se a um acto licito em si
.e por si, e sendo assim, é claro e evidente que, se o
homem e mulher se obrigarem reciprOC;\I11cnte para uma
tal união, pela mulua promessa, declarada em presença dc
Deos e de sua consciencia, - a sua obrigação será \'aliosa e
perfeita, em 5i e por ~i, pcrante Deos e na consciencia; e se
a tal obrigação é perfeita e \'aliosa, cm si e pOI' si , p<ll'a com
a consciencia e Deos, como é possivel que a Igreja dcclal'U
e ensll1a quc, os contractantes, por cansa dc terem faltado,
'por sua ou por alheia culpa, á obscrvancia de uma Ici , que
prescrcvc certas formalidades, tcndentes <l Sl1Slcntação .ela
boa ordem na administração puhlica,- ficão absolvidos da
sna obrignção, quc elles conll'actilrão rcciprocamente, de sua
linc vontadc c da dctcrminuç50 dc cspirito, pCl'unte Deos e nu
sua conscicncia? O marido tirou a virginuade á mulher, c
esta 1ulvez já gerou /ilhos, e ludo isso em consequcncia ue
Bnu união em matrimonio, contractuda com bon fé; e logo
clescobrc-se a grande falta, dc que, na solemnidadc da cele
bração não lignrava o vcrdadeiro e proprio pnrocho, ou
que só era prc cntc uma tcstemunha, e por cansa disso
c.Ieclara-sc quc, tudo aquillo. que de uma e onll'a parle entre
os contl'actauLes inLercedell, é Daria, é mlllo, é cOllsa não
existcnte, que ambos elles são reputados como se nunca
fossem unidos; e que o tal ll1nridu e pai, mesmo contra a
relnctnncia da mulher e scu filho, p6de retirar-se, sendo
absolvido de toda e qnalquer obrigação, não só perante a
lei e fMo exlerno, mas tambem na cOllsciellcia e perante
Deos, Seria ullla lal Iloutrina, a t10ulrilla de Je us r.hristo,
a vontnde de :Qeos, e o diclame dos sentimenlos religiosos,
cuja, bas~ _são o amor de p~os e o amor do proximo?..
Não 1 nã~!.c mil vezes não,! Consulte, ql~em quizer a dou
t~iml.- do. Evangelho, examine o caracter do amo~"dc"ql!.c
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Jesu Clll'isto nos deu exemplo, e !>er"untc' os seus proflrios
sentinlentos. não corrompidos pela hypocrisia, ncm depra
vados pela ambição e egoismo de uma caridade fingida, - c
sentirá cm si n rcrelação (lo Espirito, quc, pela voz tia con
sciellci3 faz allamente entendei' que, IImíl semelhante dou
tl'ina n50 é do Christo, e um semelhante procedimento não
é de IIIll verdadeiro chri5tão, nem é de um liel imitador de
Clu'isto. . . . .. Entretanto, tal é o sentido d:1l(uella dou
trina, qne o concilio Tridentioo npresenta no sell decrelo,
quando diz: «( Qui alile!' qlinm prfisellte Parocho, vcl alio
ft sacerdole, de ipsius Parochi seu Ordinal'ii licencia, et
(C dnohos 've1 tribus teslibus, matrimoninlD cOlltr.111el'e
« allentalJllnt, cos Sélllcta SYllodus, ad sic cootrahcndull1
« omllino illhabiles reddit, et hujusUJodi contraclllS irritos,
« et nullos esse decernit, prout eos prresenti decreto irritos
« facit et annulat. » (Sess. XXIV. de lleformntione mal ri
Illouii.) - (O Sllnto s)'oO'<I(\ declara inbabilila'Jos para con
traclal' o mntrill1onio todos os, quc alleotarem falcr o lal
cOlltl'acto por outra mnneir:l , do que em presença do )1aro
cho, 011 outro sacerdote, autorisado parél tal fim pelo pu
rocho Oll ordinario, e em presença de duas Oll tres teste
munbas J e os contractos, feitos sem o concurso deslas
forlllulidades, declara por invalidos, llullos e irritos.)

Por meio deste decreto, declarando a Igreja nllllo o con
tracto do Illatrimollio, feito sem jlresenp cio p:.lI·ocho e das
testemunhas, absolve os contr3ctantes da obrigação de
cumprir a promessa, que fizerão ,'eciprocamente em pre
sença ue Deos e de sua conscienda, em refercncia á sua
união matrimonial; e embora a tal união e conlracto se fez
Com optima fé e intenção, e da livre vontade cIo espirito,
elle cessa. de SCI' obrigatorio, mesmo na cousciencia c pcraote
Deos, se OccOJ:!'cr alguma falta o.a fOfllwlidade da oell'bração
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scicncia e em presença de De.os" ,declaliállão unir-5:e em
matrimonio, o seu acto fica reputado como se não fosse
feito; ,porqne, conforme a dontrina de tal decreto, é ~a

presença do pal'ocho, qne re·veste a :união dos contrac
tante-s do caracter do casamento; e por isso, sem a tal
presença do parocho, o malrimonio cessa ue ser ma

trimonio, e a mutua promessa dos contraclanles não tel'á
força, ncm merecerá fé, nem na consciencia, nem perante
Deos; e POI' conseguinte os cootl'actantes, ,sem o menor
cscrupulo ua cOll'sciencia, podem recusar a observancia c,o
cumprimento ue sua promessa e da obrigação, estabelecida
na consciencia e em presença de Deos. Assim como ludo iSS9,
por este modo ensina a saal'a congregação do Concilio,
que consultada sobre val:ios assnmptos neste respeito, no
dia 5 de Junho de 1505, decretou que, se occoner al
guma falta na cel~bração do matrimonio, pl'escripta
pelo Concilio Trid'é!ntino, da ta! celebração, não obstante
a dechll'ação do mutuo consenso em casamento, que di!
_parte dos contl'actantes oecorria, e mesmo se esta fõr
confirmada pelo juramento, não resulta obrigação alguma.;
e que os contractantes neste caso, eSLão -absolvidos meSll1D
pelo dil'eito natural da obsel'vancia de tal promessa, oe
da obrigação, que dahi podia resultai'; E QUE ELLtS ~Ão

OBSERVANDO -A. TAL PROMESS.\, NÃO PEceÃO; e que de umn
tal deolaração do mutuo coosenso não ·resulta nem n
força dos eSJlonsaes para um fuLoro matrimonio. (Veja
PI'OUlpta Bibliotheca Tom. V. sob rubrica p.fA.TnmONLU~t

aTt. II numero 2 ).
Se o concilio TridcnLino tiYCsse a força sobrenatlfral pam

effeclUar de que, em cons.eqlleoda de s.e.u decreto de inha
bilit~çito, wdos.os; que não CDDlraclar.em .os seusmatl'imo-



nios em,pl'esen;ça do<parocbo e ,das .testemunbas necessaria.&,
fossenLinhabilitados não..s.6 por .uma fLc,ção. mas tambem u<'\

realidade, para o acl~ de conlractar 'C .pum c.onsummar
OmaU'imoniQ, - seria eu um dos primeiros, que baixava ,a
minha cabeça pcrante.a sublimidade d!! sua or.dena,ção; mas
infelizlllcnte observando que, a tal decretada inllabilitação
não excede a fOl'ça de algumas palavras inertes" que têm .POI'
unico rcsultado absolvei' o prevflricadol' da responsabilidade
das l'onsequencias da sua promcssa ,e ,(lo seu acto, - conSB
flucncias, que envolvem obrigações em rtferencia aos outros
innocentes. e as quues, deixudas sem cumprimento., pro
duzem novos ma'las, os quacs seria bem difficil ,pl'ocul'al'
anniquilar ou remediar pelo voluntario. e gratuito des
conhecimeuto, decretado pela Igreja, -,não duvido declarai'
<lue cu, de minha parte .enxergo no tal decreto, uma dou
triua, inconwativel com os principios de moral e religião
revelada ,por Jésus Christo 110 Evangelho; porque absolvei'
um homem, mesmo no fMo da consciencia, por causa
da falta de certas formalidades exteriores independentes
da vontade do agente. - t.le uma IInião, contractada com
boa fé, da qual I'esultão obrigações, na consciencia e
perante Deos, e em referencia ás pessoas ínnocentes.
- apresenta-se como nm acto, aujo camcter e attribuições
mostrfio-se incol1ciliaveis com os selltimentos da moral ,e
da religiàO,

É impossível nào sen~il' revo]lad(}!l todos os sentimentos
da boa consciencia, moral e,religião, ao ver 'IIm procedimento
tal, qual a Igreja apresentou, por exemplo, em referenda
ao matrimonio e divol'cio .do irqperadol' Napoleão.! com ~

imperatriz Jos~phina.

O Beverendissimo SI', cooego Campos conta esta historia
-no seu folheto, mas'con,ta, SÓIDi!ote o~quella .parte, que lhe
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,f-ez 'c'oiltá pal'a commnnicar; precisa eritão' comill'eril' "a
nal'l'L1ção, pal'a apreciar devidamente o 'aco:ntecimento,

Napoleão I, solicitando do papa Pió VI, em 1801" a sua
cOllsagl'aç5o como imperador, o dito Jlnpa lH'gOll o seu COIl
curso a.tal solemuidade, até que o imperador se não fizesse
1Illil', pOl' meio de uma celehl'ação religiosa, á imperalriz
Josephina, com quem clle esteve ligado nté Já só pOl' meio
de casamento civil; em seguimento, o mesmo papa autoriSoll
o cardeal Pesch, para a execução dn celchrnçlio religiosado
matrimonio. O aclo execnlou-se conforme a prescripç50 do
papa; não obstante isso, cinco allnos depois, em 1809, a
mesma Igreja ou cOllsiStOl'io sacro declaron o tal cas:llllelllo
por irrito e lIullo, pela r:lz50 de não tCI' sido executada a
celebrn .ão do matrimonio ('m presença do proprio p:uocho,
assim como O manda o decreto do concilio Tl'icleL1til1o, mas
sim em prese!Jça do cardeal Pesch, que n;i() leve licença do
respeclivo parocho para o lal fim; cm conseqllellcia eIe'le
procedimento do foro sacro, a iIPpel'atriz Josephina CCi3S0U

de ser esposa do imperador !'\apoleão I, e este unio-se, no
mesmo anno de 1R09, por meio de celebrnção religiosa, e
com a intervençiio da Igreja, em nm no\'o matrimoniO, com
D. Maria Luiza, filha do impel'adol' da l~llstria, COIICOI'l'eudo
por ('ste modo [I Igrcj[l á reali açiio ela lJignmia, prohibida e
condemuada pela doulrina ele Jesu Christo.

Que a impernlriz Josephin3 foi julgada c reconhecida por
todo o mundo como esposa legitima do imperador Napole50,
Olesmo depois da declaraç50 da nullidade do seu casamento,
feita pela consi tario sacro,-provll-se pela cil'cumslancia de
que, mesmo as potencias alliadas, na occasiiio da primeira
restauraç5o, na pacificação dE Pal'is, convcncionárão em
assignal' á ex-imperatl'iz Josephina uma pensão de dons

·.lllill~ões de francos, e úeixárãoplhe Iam bem o .titulo .de im-
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pçratriz. Aconsciencia dos homens· l\Iostrou~se ·mais jllsta,.,
mais moral c ('('ligiClsa, em rcferencia ao~ sagrados laços do .
m,atrimonio, cOlltractaclos cm pre!'ença dc Ocos e da con
sciencia. do que a do fõro sacro, cuja missão justamente é,
sustentai' c nutrir a susceptibilidade d~ cousciencia, para
que ella l1ã.o se deixe illlldir e tranqllillisílr por meio de
pretextos futeis c desculp.:ls liclicins, qU.:lCS são a qualidade
tle uma talou tal ceremo nia, ou o concurso de laes e taes
circulnstáncias pUl'amente exteriores; lI\as que ella procure
a sua consolação só na incorruptivel actil'i(!ade do espirito
e exccução de hoas obras,

Jcsu Christo, para cu nobrecer os sentimenlos monlcs
do homem, ensinou que: « Se estás ligado á mulher.
não busqul's soltura. J) (Aos Corinlllios. Vll. 27,) Elia eu
sinou e rccommenclou isso scm disliucçiio c independente
menle da ceremonia e formalidade, pela qual se declarou a
união c consentimento em casamento; e lambem o Apostolo
dizia: (I ,'landou, lião ClI, r,enão o Senhor, que a mulher se
« não separe do mal'ido ... , e o marido tão pouco deixe a
« sua Illulher ,,; (I. Co Vil. 10. 11.) inculcando por este
modo a. obserrancia da fé conjugal; sem condiçào c selll
referencia ao modo extcrior, pelo qual os cons.orles se unírão
cm matrimonio. E a Igreja, tlllerelldo ennohrecere purilicar
os sentimentos religiosos do homem, e aperfeiçoar de mais
a moral, ensinada por Jesus Chrislo e os Apostolas na dou
1rintt c\'angclica ,-declara que, o homcm só está obrigado a
não separar-se da sua 11lll1hcr) quando a promessa e COI1

seDiilllento muluo em casamento foi feilo cm prescnça do
paroello e algumas testemunhas; e que a promessa feita sem
o concurso desta formalidade, é nada e Bulia em si e
por si, e por isso ncm o homem, nem Ou mulher são obri
gados a guarda-Ia, nem na sua comeiencia, nem em rcfe-
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rcncia a D'eos, c podem elles proceder em tudo assim, como
se entrerlles absolutamente nada intercedia\

-Se foi a invenção desta nova especie de moral, por causa
da' qual o, Reverendissimo' Sr. conego Campos dá, pelaS"
palavras de- Bossuet, ao concilio Tridentino a attribuiçã'o
c'de oraculo visivel dos decretos do Invisivei», confesso
que me sinro profundamente confundido nos meus senti·
mentos: de moral e religião; porque estes me' dizem que, o
homem está: obrígado a cumpl'i1' a sua promessa, que elle
fez da sua,propria boa e livre vontade,-todas as vezes que, a
tal promessa não se refere a um acto immeral ; e emquanto
o aclo de llni!l-se a ullla mulher, com a promessa da fideli
dade mutua, para evitai' a fornicação, não sómente não é

um aclo imllloraJ , mas, pelo conlrario, segundo a dOllllrina
ev.angelica, € licito e couforme a vontade de Deos: segue-se
que~ a doutrina, que ensina de que, o cumprimento de Ullla tal
pl'Omessa , em si e por si, não é obrigalorio na consciencia
e em referenda a Deos, acha-se em con tradicção com os'
pL'incipios da morRI, ensinados pela razão divina e humana,
e por isso não é passiveI admiuir que, elIa possa resultar da
rerelação da vontade de Dcos, ou da doutrina sagrada, que
diz: t( Observa a promessa que salJio dil tua boca, porC)ue
« tu a fizesle de tua IiVl'e c boa vontade. ') (Pt'ov. 8.)

Reconheço a imperfeição da legislação humana, em re
ferencia aos principios, que lhe sel'l'em de base, e em reí'e·
rencia ao procedimento, que ella segue, na determinação e
punição dú ricio e na retribuição do merilo aqui na terra; e
é justamente. por causa disso que, nftc duvido asseverar (Iue,
a Igl'eja, procurando regulaI' os negocios matl'ilOoniaes, na
sua parte do contracto e sacramento, por meio de decretos
de força de uma lei ci,-il, e com uma s<lDcçãO de retribuiçãO
mundana e maleI:ial, qual é a validade e Ilullidade do COD-
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tI'Acto,- como condição da legitimidade e. illegirimidad~ da
geraçllo, e COIlJO condiçã'o do direito para uma herança' mun
darra, e <los direitos' oonjugaes e parentaes,- faz sujeitaI'
o/destino e direoçã'o dos neg'Ocios espirituaes e da religião,
ácimpel'feição do pl'ocedimenLo mundano; pOl'que estes ne
gocios são susceplivcis de uma retribuição na vida futura,
sem deixar sujeitar·se ao julgamento e retribuição neste
mundo, e seUl deixav-se regular pelns condições arbitrarias
de um contracto, cujo fim é, estabelecer só uma base e ga
rantia para o procedimento mundano,

A Igreja, ambicionando para si a regularisação do con
tracto matrimonial, com o fim de estabelecer por meio delle
as condIções exteriores, para a herança mundana, como
tambem para a participação da graça divina,- desnaturalisa
a sublimidade dos sentimentos religiosos, pois qne, por tal
sua disposição, de (acto declara que, a pureza e firmeza da fé,
e a actividade decisiva do espirilo, em si e por si, não
podem merecer a graça di vina, sem concurso de certas
formalidades eXLeriores e independentes da 'ODtade e con
sciencia do e pirito agente. Entretanto, a Escriptura alll'ibue
a força alvadora á fé unida ús boas obras, independente
menle de qualquer formalidade exterior. cc A fé é a sulJstnn
u cia das cousas que se de\'em esperar, e um argumento das
• cousas que não apparecem ... Pela fé é que foi tl'asladado
li Benoc, para que não viesse a morte. II (Aos Behreos,
_'l. 1. 5.) « Quando orais n50 haveis de s(>r como os lJypo
« Cl'ilas, que gostão de orar nos templos e nos cantos das
li ruas, para serem vistos dos homens .. , ora a teu Pai no
• teu coração, porque o teu Pai "c o que se p'1ssa em se
u gredo e te dará a paga. I) (S. Math, VI. 5.6.)

A legislação civil decreta a nullidade do contracto, no
caso de falLarem as devidas formalidades na sua celebração,
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pOI' as~illl dizer, "pel"'"llecessidade, ou pela razão de não
achar lIlllH sancção mais proprin c mais adequada, cm ga
rantia da obscl'I'ancia dc sllas lcis, decretadas para o hem
do Estado, c em favor da boa ndmini!'tração da sociedade;
a legislação civil acha-se reduzida a procurar garantias lias
occurrencias e apparcllcias exteriores, e assim a sua sancção
é tambcm exterior, ligada ás appôrcncias, e por isso bastallte
imperfeita, Para a Igreja o caso é dilTel'ellte, porque sendo
a missão dclla dispô.' o espirito do homem, por meio de
communicação da doutrina, dos exemplos e das virtudes de
Jesu Christo, para conformar-se, na sua aetividade, á

vontade de Deos,-para esse fim €lIa tcm á sua disposição a
s:\Ocção de promcssa da '"ida eterna, e de ameaça com a
pena do inferno, do purgatorio e dos solTrimentos na vida
fnturn, Para cotflo dispôl' o espil'ito dos cOlltract:lUtes para
o sustcntnl', e eUlIlpl'il' as obrigações, que elles contractiÍrão,
lia consciellcia e cm presença de Deos, pela declf'.I'ação da
sua mutua promessa e do mutilo consentimento em casa
mentO,-não lhe falta a sancção adequada e hem PI'0pol'cio
nada ao espirito, e por cste modo não ha motivo sllmciente
pnra absolvcr a consciencia dos conlractantes das suas
ohrigações, c do vigor da sancçfio espiritual, só pela razão
dc achar-se o tribunallllul1dano na impossihilidade de proce
dcr lá, onde lhe faltão documentos exteriores pnra o pro
ccdimento, assim como o caso é, cm negocios matrimolliaes,
quando a cxistcucia do matrimonio, não se ncha deridamente
rcrificada peja obscl'vancia dns formalidades na sua celebra
ção exterior.

Dcstas considernções pócle-se concluir que, sendo a missão
da Igrcja actual' sobre a cODsciencia do homem, com o fim de
formar e enuobrecel' os sentimentos e a actividade da sua alma
e do seu espil'ilO,-por cmqllanlo uma semelhante formação
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não- se-.e,ffectlla por meio ue formalidades exteriores, e pelas
condições do contracto cio matrimonio, mas sim pela doutrina,
instrucção e apl'esenlaçi"io de bons exemplos: é evidente que,
a Igreja, em lugar de guerrear com o poder temporal, para
fazer prevalecer lima talou tal fórma da celebração, e taes'
e taes condições do contracto matrimonial,-deveria provocar
por si mesma o poder temporal, para que este estubeleça
formalidades da celebração e condições do contracto matri
moniaI, conforme as exigencias do bem-estar gel'al da socie
dade, da paz e da prosperidade do Estado, e da boa ordem na
administração, para assim occorrer aos abusos, e garantir a
moralidade publica, e o sanctual'Ío das familias, contra a
dissolução arhitrária; e emquanlo á tal disposição, não se
mostra satisfactoria em rel'erencia á vida futura: deveria a
Igreja apresentar a doutrina de Jesu Cbristo, e chamar os
homens, com a sancção da vida futura e da pena eterna,
para o cumprimento da vontade de Deos, e para a obser
vaDcia dos preceitos, a tal respeito comlDllDicados e ensi
ondas' no Evangelho, para habilita-los, por este modo, a se
nlOstrarem dignos da participação da graça diviDa, especial
mente promenida por Jesu Christo áquelles, que abraçarem
o estado matrimonial, com o fil'me intento e proposito de
se servir deli e, como de om meio para dai' provas ela firmeza
da fé, e do amor de Deos e do proximo;- deveria emtim a
Igr~ja imitar nisso o exemplo de Jesu Christo e dos Apos
tolos, que, não obstante que, naqueHe tempo, em todo o
imperio ramaDO grassava a maior desmol'alisação, e que, as
leis matrillJOnines favol'ccião ao concubinato, ao repudio
voluDtario e divorcias arbitrarios, - não ob~tante, digo, tudo
isso, elles nem por palavra increpárão a legislação ci vil,
nem guerreárão pni'a n reforma da lei civil, e para a sancção
e protecção das autoridades: mas sim trabalbárão cona a sua

CAS, 11. 7
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doutrina, para fazer regenerar oespirito, etOTna-lo mere~edor

da graça divina e da vida (utura ; procur~rão dles conseguir
isso unicamente peja força do Evangelho, pela instrucção e
bons exemplos; eJles se revestirão, para a cffectuaçãO dos
seu~ fins, de dons do Espirito, que são: a fé, a sabedoria,
a paciencia, a esperança e a caridade; e não ambicionárão
a omnipotencia para dominar, para obrigar e esforçar coac
til'amente a aceitação, a propaganda e observancia da sua
doutri na e dos seus preceitos; porque elles tinhão a fé de
que c a palavra de Deos, que elles prégão e revelão, é efficaz,
* e mais penetrante do que toda a espada de dous gumes: e
c que ehega até o intimo da alma e do espirito ... e discerne
~ os pensamentos e intenções do coração.• (Aos Hebreos,
IV, 12.)

O sacerdocio de hoje, procurando fazei' prevalecer a sua
doutrina, pela infiúencia das autOl'idades mundanas e tem
pOJ'aes, e pelo dominio de uma lei coactivamente obrigato
l'ia,-ipso facto mostra que tem receio pelos resultados da
sua doutrina, A causa deste receio basêa-se ou na circum
stancia, de que, a palavra de Deosjã perdeu a sua primitiva
força entre os homens: ou, de que, o sacerdocio de hoje,
não deixa de trocar as primitivas palavras de Deos, -re,reladas
no Evangelho,- com as palaVI'as da ambição, inspiradas
pela aspil'ação a um poder abusivo com o fim de estahelecer
para o sacerdocio, o reino de Deos e do céo aqui na tel'l'a; e
como não é de admiltil' que, a palavra de Deos possa perder
a sua potencia e força primitiva entre os homens, é claro
que, o sacerdocio de hoje esforça-se para um domínio celeste
e terrestre, por meios improprios, incompetentes e incom
pativeis com a sua missão; e que eIle sente em si, de que
está trabalhando sem fé nas suas proprias palavras; porque
sem isso t elle tão pouco se importaria com as ordenações da
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os Apostolos, com os decretos da legislação do imper'io ro
mano. • Qucm milita por Deos, não se embaraça com os
negocios do seculo: para as!>im agl'adar áquelle, que o alis
tou. » (II. a Timotheo, II. b.)

Ir patentelll' e ad\rogar os negocios de doutrina de Jesu
Chl'isto e da sua Igreja, pcrante o throno dos Cesares e na
lribuna dos parlamentos, com o fim de pr(\curar o concurso
e a protecção do seu poder e do seu procedimento coactivo,
para a suslenlação e propaganda da palavra de Dpos ,- é o
mesmo que bumilhar a verdadeira doutrina de Christo; por
que,cl1a acha-se destinada e confiada ao espirito. que está rMa
do alcance ua espada dos Cesares, e fóra da competcncia das
leis coactivas dos pal'lamento~. « Este é o novo Testamento
I que cu farei com 05 homens, commuLlicando-lhes as mi
I nllas leis, c escrevendo-as sobre os seus corações e
« sODre 05 seus en tendi melllos. ) (-\.05 Uebreos, X. 16.)
« Se nós viremos pelo espirito-, conduzamo-lIos lamhem
• pelo espirito, por'que pelo cspirito aguardamos a fé e a
u esperança da justiça... Se ,"ós sois guiados pelo espirito
u não.@Stnis debaixo da lei. pOl'que o [ruclo do espirito é:

« a (;aridadc, a paz, a paciencia, a benignidade.". li man-
sidão, a modestia, a cOlltinencia, a ciJslidade, e conlra

I estas cousas não ha lei. » (Aos Galalas, V.)
Se Jesu Christo qllizesse que, os seus preceitos e asna

doutrina se executassem não pela Iloa e livre vontade do
espirito, e pelo amor para COIll Deos: mas coacli\'amcntc e
forçando a vontade dos bomens. pOI' meios opprcssivos,
para um tal fim, não lhe era Ilecessario fazer recorrer 05 seus
sacerdote!> á espada dos Cesares, ás torturas dos tribunaes e
ãs leis coactivas dos legisladores j porque no seu divino poder
elle tinha oulros meios muito mais efficazes e mais infallil'cis,
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para oppr-inlir e subjl)gar a liberdade do espirito.do homem;
e para fazer curvar as qbeças dos, refracta rios , perante a
omnipotcncia dns suas pnlavras, e impôr aos homens a do
minação dn sua doutrina; mas não o fez, porque entendia
que, o Deos quer ser servido pelo amor e caridade, e pela
livre vonlade do cspirito: e uão por meio de obras forçndas
e cxtorquidas contra :I vontade Se Jesu Christo julgou,
como justo e proprio, abster-se do uso de qualquer força
coaeliva, em favor d" s.ua doutrina: onue " rnz50, pela qual
a Igrrja julga-se autOl'isada para -rec01'l'er aos meios coacLi
VOf>, solJ prf'texto de fazer prevalecer a palaVl'u de Deos, e
de promover a salvnção dns almas?

A ,i1mn se salva, nno por meio de um procedimento
coactivo, que a esforça de agir exlcriormr.nLe por esta ou
ouLrn maneira; mas sim por meio ·de graça de Deos, pela
fé, paciencia e caridnde, que a detel'minãl) ao exerci cio de
boas obras, dé sun livre e propria vontade e pelo amor de
Deos,

Procurar esforçar coactil'amcnte a nlma para" snlvação,
não é um meio de salva-ln, mas s;m para atormenta-Ia,
tentando a sua con tauc;a e perseverança, e exGitando
a sun obstinaç;\o ; o,u um,meio pal'a habilita-Ia á hypocrisia,
e por este modo promover a slln perdição, Quem quer con
correI' á salvação das nll1J~s, faça-se imitador de Chrislo
em caridade e pacicncia " comprovando a sua fé e doutriua
por exemplos e boas ohras, assim como o fez Jesu Cbristo,
no desempenbo da sua missão para a salvarão da humanidade.

Em ulterior prova da minha asserção, pela qual enunciei
que, a Igreja, pela natureza da sua missão, e pelo caracter
do seu poder espiritual,-não póde arrogar para si o direito
de determinar as formalidades da celebração do contracto
matrimonial, com a sancção de nullidade e illegitimidade
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do contracto', pela ra7.~o, por que a s"aocção da validade' e
nullidade, da Irgitimidade e ilJegitiluidade do contraclo ma
trimonial, só póde ter siguificaçflo, e só se deixa realisar
perante o fOro extrrno, e pelo proced'imenlo do tribuual
mundaoo 00 temporal, e não tambem perant.e o fÔl'o da
consciencia, P. pelo procedimenlo do podcr espirilual, - cm
ullcrior prova, digo, desta asserção, baseada na doutrina
evangelic\!, eu apresenlarl'i mais abaixo a opinião e doulrina
dos dilfer'entes theologos e jurisconsultos calholicos, bene
merilOs da Igreja de ChrislO, e limito-me, por ora; a
reproduzir a doutrina, que se apresenta no direito cu
nonico. ue J050 Paulo Lancelollo, jurisconsullo Perusioo,
cuja obra foi eompilada sob a immediala inspecção do papa
Paulo IV, e revisla, examinada c comprovada pelos mais
dislinclOS theologos e jurisconsullos da curia ponlifical, na
qúal, Liv. II. Til. XII. § 18 e" 19, se ensiD\! o seguinte:
~ Inlel' fideles scmper ralum esl conjllgium, qUllm conjugia
" semel intel' eos conlracla, el conSlItnmala Ilunquam solvi
• possuu!. Horum vel'o cODjllgiorum quredam sunt eliam
• legitima. vclut quom, senalis nupt.i~libus rilihus IIXOI'

• sponso traditur; iIIurum vel'o conjllgia, qui, conlemlis
« legitimis solcmnilatibus, solo alfectu aliqllarn sihi deligunt
• in conjugem, nou legitima sed ,'ata t.antummodo esse,
• creditur. Quamquam enim, sprelis ritihus Ecclcsim, ma
l trimouium conlruhi nou debc'at, non tamen ob id solum
l sacramentl.lJn conjugii dissolt'i debet, .. Quin potius, si
" tale matrimonium rueril ab Ecclcsia comprobalulTI, tilii
c generali el Irgitimi judican<li erunt el breredes. aliqua
l tamen illis eril imponenda prenilenlia, quia contempt.is
c Écclesire legibus, mall'illlonia cont.raxerunt. »

Por es~a. doutrina, o papa Paulo IV e seus' t\teologos e
jorisr.onsultos', recoubecem que, enlre os fieis, o sacra-
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mento do matrimonio resulla do consent'imen'to mutuo elD
.casamento, munido ua (é 'e.m saçtatqento e do intenlo ele
slJa paI,ticipaçiio, em si e por si ;- ~ qtl "'o eo.n~s@'''tlas for
malidaues exteriores, pal'a a declaração do mutuo consenso,
só serve para rc\'csLir, e tal consentimento, da legalidade e
vigor. perante G fôro extemo ou IlHwdano; e p.or esta razãe
elles julgão que, o cOlls'cntimento mutuo em casamen~o,

peja falta das formalidades exteriOl:es cla cple1>ração, só fica
frnstrado da força de produzil' elleitos legaes perante o fõro
cxterno e tri.bunal mundnno; e que, para o fôr0 da con
scienoia, e em refercncia ao tribunal espiritual, ~lIe pel'sist'C
no seu pleno viger; e por isso, o tal matrimonio, parn com
o fôro da cOllscicncia, não pôde ser declarado corno nullo e
inito, Ulas deve ser reconheoido como existente e revestido
do cnrncter sacramental, e como' tal, deve sei' sustentado
pelo poder espirilunL; pois que, o caracter sacramentalreslrfta
dn fé cm sacramento e do iutento de sua pélrlicipação, unida
á declaração do mutuo consenso para o casamento; e sendo
assim, por eIDClllanto, a Lei coactiva r·gnlamenlar do matri
monio não tem a força de inspirar afé necessarin para tal tim,
- porque, esta se basên nos -sentimentos da alma, e é um dom
especial do espirito, e por isso eira acha-se fóra do alcance
de qualquer lei coactiva e de uma pressão exterior,- é evi
dente que, jl Igr~ja nenhum mOlivo justificavel tem, paFa
arrogar .pnra si o dircit6 de estabelecer aquella lei coactiva e
regulamentar do matriinonio ; peis q!Je, aquella lei só pódr.
ter signif;caçi'io e resultados em referencia ás correlações
exteriores e mundanas, cuja reguldrisação acha-se confiada
ao supremo poder do Estado,

Foi em cansequencia de uma semelhante doutrina, de que
se publicou em França em 15 de Junho de 1697,-8 decla
ração, pela qual se ordenou que, quallda._ha falta na Corma- .



103

lidade da celebração do casamento, os consortes, por causa
disso, não se separem, mas 'Vão rectificar a falla por uma
nova celebração: c Quand il s'agira de mariages, celébrés
c par devanl des prêlres autres que les propres curés des
.. contractants .... 1/0S procureurs en pourront faire d'of
li fice.... d'obliger les cobtractants de se I'ctirer par de
vers lenrs arcbe\'êque ou évêque, pour les réhabiliter sui~ant

les formes prescriptes par les ·SS. Canons, et les ordon
nances,- apres avoir accompli la pénitence nécessaire. t

{Veja: OEuvres d' Espeisses, de COlltract, parto 1, til. XIII.
Mariage, secc. 2. n)

Por estas considerações fica cabalmente comproyado que,
quando a legislação civil procede a regnlar por si mesma, e
deter'minar llor uma lei civil, a rórma e solemnidade da
celebração do contracto matl'imonial , - com a sancção da
nuUidade e illegitimidade do acto, em refel'encias ;js suas
-correlações exteriores e mundanas,- usa do seu direito,
ionato á natureza da sna existencia e á qualiclilde do seu
,destino, reconhecido e confirmado pela doutrina e proce
dimento de Jesu Christo e dos Apostolos; e (jne a Igreja,
procurando vindicar para si o exercicio de tal direito, com
a exclusão e sujeição do supremo poder do Estado ,- vai
atacar os direitos da soberania do Estado, e da indcpen
dencia dos povos, constituidos para se governarem pela
eIpressão da sua propria vontade nacional.

Em seguimento da discussão vamos agora examinar a natu
'teza e destino das cOD<1içõ-es, que se npresentão como impe
dimentos dirimentesdo matrimonio; isso é, de cuja presença
e concurso para o co'o.tracto matrimonial, rcsu1ta a oullidade
e illegitimidade do acto, e ás Yezes a imputação de outra
pena material, - para convencermO-DOS a respeito •. de que,
todas estas condições ou impedimentos, pela sua ·natureza,
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são taes, que exercem uma influencia só -em rderenda ás
correlações mundanas e exteriores, e não tambem em
referencia ás cOrl'elações do espirito para com Deos; e que,
,por .este motivo, o direito ,de determinar estas condições e
impedimentos se refere t:ntre as attribuições do poder tem
poral, e não do poder espiritual; pois que, aquellá'> condi
ções em si e por si, só têm a força para contral'Íar a barmo
nia e a boa ordem das cone(ações na vida social e mundana,
~ não tambem para cOlltrariar as correlações do espirito
para com Deos,

A recta e sãa razão humana reconhece °matrimonio como
qma instituição natural, em sustentação do genero humano;
e por este motivo reconhece que, a sociedade conjugal 011

matrimonio consiste em união do homem com a mulher,
p:lra passar a sua vida em intima communhão, com o fim de
procrear e educar filhos.

Deste conceito se~oe-se que, a sãa razão humana reco
nhece que, o contl'acto matrimonial sr. compõe propriamente
de dous contractos, a saber: um, que se conU'acta entre os
consortes em referencia á sua intima commnnhão da vida,
e em referencia á sua fidelidade mutua; e o outro, entre Os
consones e a sua futura geração, para a sua criação e
educação.

Desta circumSlancia resulta, como corollario, o principio
da indissolubilidade do matrimonio; pois que, desde que se
apresenta, no seio dos consortes, a existencia da geração,
ipso (acto apresenta-se tambem a obrigação innata e inhe
rente ao contracto dos mesmos COllsol'tes, para a criação e
educação daqueIla nov.a geração; por esta razão, não se póde
dizer que, os consortes, assim como se un.írão.;.em matri
mania, p'~lo mutuo coosenso, podem tambelD por meio
de u~ igual mutuo consentimento separar.se do llIatrimo-
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nia; pois que, desde que se apresenta ao lado delles a nova
geração, achão-se elles em contracto com esta nO\\a geração;
e emquanto é o Estado ou a sociedade publica, que re[lre
senta os interesscs da nova e futura geração, por este motivo
reputar-se-ha que, na sociedade! publica, quando um homem
contracla o casamento com a mulher, ipso (acto contracta
lambem obrigações para com a sociedade publica, como com
o defensor e representante natural dos interesses da nova e
futura geração; por esta razão, então, a separação dos
conjugcs só podia ter lugar, se, ao seu consentimento mutuo
para a separação, accederia tambem o conseulimento do
Estado, em nome e por parle da nO"3 geração, absol
vendo os consortcs da obrigaçãO de criar e ednca-Ia ;
mas a absolviçãO de lima semelhante obrigação, da parte
do Estado, seria um procedimento opposto ú nutuI'cza,
que liga inseparavélmente ao estado matrimonial dos con
juges, como pais, a indispensavcl obrigação de criaI' e
educar a sua gel'ação. Daqui, pois, 'póue-se concluir que,
procurar collocar o Estado fóra do exercicio do direito de
regulai' e dirigir os negocias matrimoniaes, seria o mesmo
que, procurai' desliga-lo da sua obrigação natllral; de qu(',
pl'Ocural' reformar a natureza Jas cousas. e as decisões da
Providencia, porque são estas, que prescl'evêrão e uesigná
rão, para o supremo podcr do Estado, por missão, o cuidar
Da sorte da nova geração, como dos snccrescentes novos
membros da sociedade, intervindo pOI' este motivo na regu
Jarisação das condiçõcs do contracto matrimonial.

Os fdhos recem-nascidos, pelo faclo de seu nascimento,
ficão membros daquelle Estado, a cujo gremio pertencem
os pais; durante que, os mesmos filhinhos ,'ão ficar membros
da I~reja s.óllienle quando os pajs fazem-os alistar, pelo
.baptismo, enll'~ os membros da Igreja.
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Desta circumsfancia resulta qlle, o matrimonio propria
mente é o berço da sustentação dos membros da sociedade
civil., sem ser ao mesmo tempo berço tambem dos membros
da Igreja, purque, O berço para os membros da Igreja é
propriamente o alistamento no grernio deUa por meio (1'0

baptismo.
O estado ,civil e o direito de cidad;io do Tecem-nascido

achão-se inseparavelmente ligados ao estado civil e ao di
reito de cidadão dos seus pais, pelo modo que, não depende
da vontade dos pnis mudar o estado civil da sua geração
recem-nascida, nem separa-Ia do sen proprio estado civil,
nem rptiril-Ja , por uma simples de{;laração, do gremio do
Estado, a que elles mesmos pertencem. O caso é dilfereute
para COUl a Igreja j a este respeito os pais têm a lin'e von
tade de fazer alistar a sóa geração no grenli'o de qualquer
Igrpja, por meio de sna simples declaração; porque a con
f.issão religiosa não se tl'ansmilte pelo nascimento, mas sim
apresenta-se isolada e separadameRte por cada individuo,
pela inicinção e accesso individual no gl'emio de qualquer
seita religiosa.

Esta~ considerações levão á evidencia que. as condições do
contracto matrimonial achão-se inseparavelmente ligadas á

existencia do Estado, pois qne, o malrimonio constitue o
berço natural de sua suslenlação; pretender então qIU~, o
Estado não se o.ccupe com a determinação e regularisação
das condições do contraclo matrimonial, seria o mesmo ~oe,

pretender, de que, elle não cuide na sua prop~ia sustentação, e
falte á obrigação~ que a natUl'eza e a Providencia Ibe impuze
rão como ao defensor dos interesses da snccrescente nova
genção.

Ao Igreja por "si mesma -reconhece que, os contractanles
podem juntar, a seu Gonlract:e matrimoniai", ~oDdições, "que
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não repugnão á exiStencia, moraltdade e ao fim do matri...
monio; e sendo <t Estado um dos contractantes, na sua
qualidade de representante dos interesses da nOva geração.
é evidente que, elle tem tambem o direito de apresentar as
suas condições em referencia ao contracto matl'Ímonial j e
sendo a expressão destas condições, a expressão da vontade
do supremo poder temporal do Estado, o que se chama lei.
d'aqui resulta COmo corollario, de que, aIgreja, reconhecendo
nos contractantes o direito de apresentar condições no con
tracto matrimonial, ipso {aclo reconhece tambem que, ao
Estado com.pete o direito de legi!llar em uegocios matrimo
niaes; pois qnf', cIJe é ulna das partes contractantes, que
apresenta as suas condições na qualidade de uma lei geral,
pela razão de ser a sua posição, em referencia a todos os
consones, com c/u'e elle entra cm correlação, COIIIO repre
sentante da futum e succrcscen'le nova geração,- -sempre
a lU·esma e sempre a identica,

Eis a razão, POI' que a lei matrimonial, da parte do Estado,
deve ser geral e sempre a mesma e identica, em referencia
a todos os çidadãos pertencentes a seu gremio.

A succrescencia da nova geraçilo, resultante do matrimo
nio, é successiva, e o seu descnvolvimento estende-se a uma
época bastante indeterminada durante a vida dos consortes ;
e a criação e educação de tal nova geração é tão Jenta e vaga
rosa, que, pOl' assim dizer, ella vindica para si a vida inLeira
dos esposos, COIDO pais. Eis a razão, que determina e obriga o

Estado adecretar e- sustentar a indissolubilidade do matrimo
nio. Não é o dogma de qualqner religião, mas sim odictame da
sãa razão, e a voz da natureza, que falia pelos sentimentos do
coração e pelas inspirações de um espirito llOO c~l'rompido,

que ensinão ao Estado a necessidade da iodjssolubilidade
do ~atrimonio, decretada pellf natureza, á 'Vista do caracter,
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qualidade e destino da's correlações e' ci,:cumstancias, irihe
rentes e i,jseparavelmente ligadas ao contracto matrimo·nial.
Por este motivo acha-se o Esta'do na necessidade de declara,'
igualmente indissoluvel o contracto matrimonial para todos,
sem a menor reflexão para as dilTerentes crenças religiosas,
que a tal respeito podem existir.

Admittir' o divorcio completo, por causa do adu!terio, ou
po,' qualquer outl'O incidente, seria o mesmo que, remunerar
o ,"icio, e fazer sujeitar a obrigação dos consortes, pat:a com
a criação e educaçiio da sua geração, ao arbitrio e aos ca
prichos precarios, o que é incompativel com o caracter e
natureza de têl obrigação. Os consortes obrigãu-se, pejo
contracto matrimonial, a cuidar', com forças reunidas, na
criação e educaçfto da sua geração; querendo então elles
separar-se, com a intenção ue cOJltractar novos matrimo
'nios,- revel50 uma dispúsição palpavel pnra a prevaricação
á sua promessa e á sua fé, dada em fa\'ol' da Slla geração,
resullaute do matrimonio; e sendo assim, ha razão sufficiente
para negar o divorcio. com o direito de casar-se novamente;
porque aqucJle, que procura prcc~der contra a sua fé já pe
nhorada, não merece fé em rcf(~rencia a outra igual promessa;
admitlir o contrario disso, seria o mesmo que, procurar
estabelecer a Cé, dando occasião para o perjurio, e para o
eompromcllimcnto e desmentido da promessa e da palavra.

Se os consortes não querem sustentar a união matrimo
niaI entre si, pelo amor mutuo e ,"Cciproco, sustentem·a pelo
amor e pela obrigação em referencia á sua geração j porque,
estas duas qualidades de obrigação são coordenauamente
inhererltes ao contracto matrimonial, e a infracção ou com·
p.'ometlimeut"O de ulDa deJlas, nã(>-envoh'e, nem autorisa
a ninguem para a infracção e-abelição da outra.Oe':'

É·a eterna ..e iUl'aria,'el natureza, que escre\'cu nos cora-
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ções dos homens n indissolubilidade do matrimonio, pelo
nome e pelos sentimentos parentaes, inherentes á elistencia
dos consortes. Portanto, é falsissima a idéa, que o Reveren
dissimo Sr. conego Campos apresenta. pelas palavras de
Vergniaud, quando assevera que, na legislação civil, é. o
mero .arbitrio do homem, qne determina a qualidade do
ligame, por meio elo qual se ligiio os consortes em matrimo
nio; porque a qualidade deste ligame se ar.ha determinada
pela natureza; e a legislação civil a respeito faz sómente

executar, por meio de suas ordenações, aquilJo, que a
nalureza determinou e prescreveu. A legislação civil pôde
desconhecer <is vezes a existencia de tal determinação da
natureza, sem podei' por isso aniquilar a sua existencia;
pelo lUesmo modo, como a asserção e descrença do athco
não pMe aniquilar a existcncia de Deos.

Para ser religioso não é preciso renegare condemnar o uso
ela sãa razão humana; e pelo mesmO motlo, para consagrar
o dogma da indissolubilidade do matrimouio, não é preciso
fecl1m' o ouvido e os sentimentos perante a voz e argumentos
da recta razão, nem perante os dictames e determinações da
natureza, para assim procurar dar lugar a uma especie de
vangloria e ambição religiosa, asseverando que, uma talou
tal Cousa nflO se p6de determinar e estabelecer pela razão
bumana, mas só pelos artigos da crença e da religião. Qual é
I) mortal. que podia gloriar-se de t('l' medido as forças, a pe
neiração e a extensão da razão bumana, para asseverar que,
ella póde só alcançar até isso ou tal ponto, e não além,
no11. ullra?

Quauto ás condições designadas como impedimentos
dirimentes, que têm por resultado a nullidade e illegitimi
dade do matrimonio, ellas se referem, quasi todas em geral,
ás cOl'relações mundanas e exteriores; e por isso não ha
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mOlivo razouel de pretender que, o direito de sua
determinação se devia refel'ir entte as attribuiçõcs do
"poder espiritual, e não 'entre as do poder" temporal, cuja
missão propriamente é occupar-se com a regularisação dos
negocios e correlações mnndanas. Examinemes o caracter,
natureza e destino destas condições ou illfpeaimentos mais
de perto.

São os pl·incipios quc nos gnião na detel·minaçào e apre
ciaçfio das cousas. Devemos reconhecer como um principio
e \'erdade incontC'31avel que,. a vontade di\'ina é eterna e
immutavel, couforme aquillo da Escriptura; « Na vontade
de Deos não rIa mudança, nem sombra alguma de varia
ção Il; (S. Thi,'go, I. 17,) ou, COIIIO o bispo Ivo se exprime
na Epist. 65: «lmmobiles sllnt, quas lex divina sa1U'it. Il

Devemos reconhecer tambem como um princil)io e verdade
incontestavel quc, a missfio da Igr<>ja é: ensinar a palaHa e
vontade ue Dcos, applicando o espiritual ao espiritual, isso
é; dispôr, por meio de iustrllcção, doutrina e hons conse
lbos, o espirito do homcm, para conrorma~ a sua activitlade
á vontade de Dcos.

Applícalldo estes principios para o matrimonio, fica in
contcst!lrel que l o acto de cOnlracl<Jr o malrimonio, e o pas
saI' a sna vida em matrimonio, sfio actos licitos, em si e por
si, e con(eJ'Lnes á "ontade de Deos; e que efles só se to1'0 iio
illicitos, peja desnnturalisação do fim, para que o matrimonio
propriamentc foi instituído. e lJuaodo o acto de contl'actar
o matrimonio se elfectua contra a e:rpressa vontade de Deos.

Applicando esta verdade, como regra, para as circum-
taneias, que, pela Igreja são apontadas como impedimentos,

chamados dirimentes ou annullantes do matrimonio ,- lica
patente que, aquellas circumstancias se apresenlão como
impedimentos do matrimonio em.. I'efel'ensia ás cil'cumstao-
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4ias ~xterjores e mundanas, e n:io ,em referencia ao espirilÓ
DO tocanle á sua correlação para €om Deos,

A união do homem com a mulh<er c0Dtraclada sob a pres
são do medo, força maior. violcncia, e semelhantes cir
cltmslancias coactivas, acha-se fóra do oonceito do matrimo
nio; porque este «onsisle no ctmsentimenlo liVl'e e voluntario
em casame~llo; falland0. pois a circulllslancia essencial, que
devia daI' existencia ao çasamento., é claro quc, uma lal união
forçada, é opposta ao conceito uo casamento; e que a ella
não se pMe dar, nem no senlido natul'al, nem religioso. (')
nome de matl'imonio,; pois que, o faclo se elfeclua nfio COm

a realisação, mas sim com a exclusão do conceilo e princi
pio do mall'imonio. Onde não ha I'eciproeidade do inlenlo
e do consenlimento para contmct3-r', lá não se póde fallal' da
elistencia do contracto. Os perpelradores de semelhanles
violencias commetlem 11m a.ttentado contra a liberdade pc:s
soaJ dos outros, e ata.cüo a integridade da vida alheia,
são outros taotos homicidas, que malão não pela inslanlanea
extincçüo da vida, llJas pelo vencno da prostituição, que
engangrena a vida moral, sem deixar' sempre um meio juooeo

para a sua reparação; nestas ciFculIlstancias pois, não se
pódc fallal' de qualificação (lo malrimonio, que não existe,
mas sim da imputaçãO e punição de um crime tão coharde
corno feroz,

O contracto matrimonial, que resulta do muluo e livrc
consentimento dos contractantes, e da sinccra intenção dos
mesmos, para passar a sua vida em malrimonio, cumprindo
as obrigações da mutua fidelidade, do amor e fé conjugal,
e cumprindo as obrigações para com a criação e educação
da sua geração, - Dão póde contrariar a vontade de Deús;
porque foi com um semellíante destino que Deos illstituio
o matrimonio. D'aqui enlão segue-se que, aquelles que coo-
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tractão, com I1ID semelhante intento Iiincero, o·matrimonia,
elles não orrendcm por tal facto, eIV si e por si, a vontade de
Deos; e sendo assim, não ha motivo, por parte da Igreja,
- cuja missão é, julgar as cousas s6 pelo ponto de vista es
pi ritual , e em refercncia a Deos, - para que ella impede os
homens no exerdcio de tal acto, pOl' causa de algumas cir
cumstancias, q~e, envolvem sómente a possibilidade para
abusos, e para o comprometlimento da moralidade publica
e das correlações mundanas, - Entre as circumstancias,
designadas pela Igreja, como impedimentos dirimentes, re
fere-se a existencia da affinidade ou consanguineidade dos
contractantes,

Que o matrimonio, emquanto elle se contr'acta c reali.sa
conforme a seu fim e uesliuo, designado por Deos,-meslllo.
cntre os consanguineos, irmãos, irmãas, e consobrinhos e con
sobriuhas, elc.~;-elll si e pOl' si, não é OppOSIO á vontade de
Deos, lemos exemplo na Escriptura sagrada, conforme cuja
narração os filhos de Adão casárão-se entre si; e a historia
de LOlh apresenta alé exemplo do casamento entre pai e
filha, (Geneseos, XIX. 31- 38.) com Ofim de conservar a
sua linhagem, o que com certeza não é nlll fim espiritual,
mas sim meramente mundano e material.

Ningllem esforce-se a explicaI' estes acontecimentos pela
necessidade das circllmstancias; pois que, a vontade e
omnipotencia de Deos é incompativel com a sujeição ás
necessidades das circumstancias; se Deos tivesse no seu
eterno intento dar a entender que. os casamentos entre os
consanguineos, contractados ainda com tão sincero intento
de satisfazer fielmente ao fim do matrimonio, e de cumprir
todas as obrigações inherenles ao estado matrimonial, em
si e por si, são actos oppostos á vontade de Deos, - com
certeza elle evi~ava, por me.io da sua omnipotencia, dar
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occasião a semelhantes acontecimentos, para não apresentar
em opposição a sua eterna vontaue comsigo mesma; mas
elle dp.ixou aconteceI' estas occurl'encias, porque entendia
que, ellas, no seu e3tauo incol'l'uptivel, não contrarião a sua
vontade eterna; e se isso não contrariava a vontade eterna

naquelle tl!mpo, não a contrariará nem hoje; porque a
vontade de Deos é eterna e sempre a mesnla, e não admitte
excepção para COlll pessoas.

D'aqui eu não quero concluir qnc, o matrimonio entre
os consanguineos e parentes se permiLta e não se con
demne; mas quero !)ómente demon 1rar quc) a causa da
prohibição de semelhantes casamentos, sc hasêa nas
circulIlstancias e correlações mundanas, ligadas ao hem
e Üll' e ao fim da sociedade publica, e n50 na circum
stancia espiritual de elles contrariarem em si e por si a
vontade de Deos; pois quc, mesmo o Apostolo con
clemna só a L1 nião abusiva, isso é, a L1 nião par'a fom icar,
entre os consanguíneos: c não o matrimonio con
tructaílo com boa fé e boa intenção,-quando diz: u É fama
conSlante que, entre v()s ha fornicação, e tal fornicação
qual nem ainda entre os Gentios, tanto que chega a haver
QUEM AR s.~ DA M LIlER DE SEU PAr. •• ; c nem ao menos haveis
mostrado pena para quc seja tirado d'elJtre vós o QUE FEZ

TAL ~lALDADE.» (l, aos r.orinlhios V. 1.2.) Qucro sómente,
digo, comprovar que, a causa de tal prohibição sc bôsêa nas
cirClllllsla Ilcias e r.orl'clações ligadas ao hem esta,' ma lcrial
e moral da sociedade, e por este motivo, o direito de determi
nar uma tal probibiyão, com a sancç50 de uma lei coactiva,
e com a ancção de imputação mundana e material, qual é
a sancção de nullidadc e illegitimidade do contracto matri
monial,-se refere entre as altl'ibuições não do poder cspiri
tual, mas sim entl'c as do poder temporal; porque é a este

CAS, II, 8
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a 'quem 'ficou confiada a direcção e cuidado dos negocios
do bem estar da sociedade.

Eu sei muito bem que, contra os argumentos, que acabei
de pronunciar, ser-me-ha apresentado de cada lado o capi
tulo XVIII do Levitico, no qual achão-se enumeradas as
copulas prohibidas por Moysés, entre os cons:lnguineos e pa
rentes, até um certo gl'âo de pal'entesco ; porém, para con
fundir a semelhante advert~ncia, bastara observar que, a lei
mosaica, na qual occorre o referido capitulo do Levitico,
não é uma lei puramente religiosa, mas clla reune em si os
artigos da constituição e das leis politicas e administrativas
do povo de Israel, pelo modo que, á vista desta circum
stancia, seria mui difficil a determinar: se a causa da tal
prohibiçiio das copulas ahi mencionadas, se baseava llas ra
zões religiosas ou espirituaes, ou antes nas circumstancias
politicas e exteriores da administração mundana?

Além disso, confesso sinceramente, eu não posso comple·
tamente conformar-me com aquella hermeneutica, que pro
cUI'a dar ii expressão: «não descobrú' a fealdade») (temlO da
Escriptora no citado cap. XVIII do Levítico) o sentido de
não se casar, ou n,tio contractar o matrimonio; pois que,
neste caso, no verso dezesete, que diz: «n(/o descobrirás

CI a fealdade de tua mulher, nem a de sua (ilha», substi-
tuindo as palavras: « não descobl'Í1'ás a fealdade» com a
expressão « não cont7'actarás matrimonio», o sentido do
dito verso será: « não contractanís matrimonio com a tua
mulher, nem com a sua (ilha», o que apresenta um nbsurdo;
porque, como é então ella a tua muluel', se não estns em
matrimonio com ella? Vai npresentar-se o mesmo absurdo,
por uma semelhante explicação, no verso dezoito. pois que,
fazendo-se a mesma substituição das palavras, o sentido do
verso será: «Ntio tomará:; por concubina a irmila de tua
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mulher; nem a tomarás em 11.lflll'imanio, sendo {JÍnda viva a
tua mulher J ; como sería possivel tomar por mulher a irmãa
de sua mulher, sendo esta ainda em vida? Que a expressão:
u nâo de,ycobrir rt f(Joldade» não é idrlllica, pdo seu sentido,
com a expressão: .1'1110 conlractar matn'monio de leito sem

macula., mas que, ella designa antes uma copula abusiva, e um
simples deleite luxurioso, e que por tal motivo declarão-se tão
execrnveis estas conjuncções, - fica patente do vel'so vinte e
um, onde se diz: II O que tomar a mulher de seu irmão, faz

uma cousa illici/rt, e descobria a fealdade de seu irmão» ,

pois que, tomar por sua mulher, a mulher do seu irmão
depois que eUe morreo, - conforme o Deutel'onomio,
cn]>. XXV, 7,-não sómente n~o era uma cousa illicita, mas
nntesobrig~,torin; tI'aqui então póde-se concluirque,-o verso
vinte e um do Levítico. prohihe LOmar a mulher de seu irmão
abusivamente; isso é, prolJibe ter copula com ella durante
a vida do irmão, que é o marido tlella ...

Mas admillú que, a disposição do Levitico é puramente
religiosa; e que, o \'erdndciro sentido e signilicaç50 dclla é,
prohibir tambem verdadeiros matrimonios, entre os paren
tes e consanguineos, decla ra ndo· os o]>postos cm si c por si
á vOLltade divina, mesmo no caso de e/les se contractarem
com a melhor fé e com o sincero intento de conservar o
leito nupcial sem macula, e na maior castidade conjugal, 
mesmo assim elL nnda rica prejudicado ao direito do Estado,
de estabelecer, ôa sua pane I impedimentos do matrimonio,

tendentes a aux iliar e promover o bem-estar da sociedade;
porque, nesle caso, querendo a Igreja seguir a doutrina
apresentada no Levitico. tome pal'a si o direito de estabele
cer certos impedimentos com a sancção espiritual, isso é,
COill a sancção de ameaçar os prevaricadores com uma pu
niç50, exequi vel s6 pela omnipotencia e justiça eterna e em
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refercnci.. á vida etel"na~ assim como acontece nos artigos do
dito Levitico, onde se diz: {( Guardai as minhns leis e man
• uados, o qU<les fazendo o homem, vivirá nelles.» (Leviti
co, XVIlI. 5.) « Não \'OS manchareis com nenhuma uessas
« torpezas, com que se têm contaminado touas as gentes,
« que eu expulsarei á vossa vista; e qne têm cOlltaminauo a
« terra, cujos detestaveis crimes eu castigarei de sorte que,

{( ella vomite os scus habitadores, " (I. c. 2ft. 25.); mas não
ambicione para si o dircito de estabelecer impedimentos,
com tUJla sancção material e mundana; issoé, com a saocção
de ameaçar os prcvaricadores com uma puuição da justiça
Ln1l1aJ)[l, qual é a Llullidade e illegitimidade do contracto
matrimonial; pois que, o poder espirilUi.l1 não foi instituido
por Jesu ClJristo, para reform<lr, substituir ou aniquilar o
proccdimento e os direitos do poder temporal, mas sim

para dispôr e ensinar a alma, o espirito e a consciencia do
homem para confol'lnar-se, da sua propria hoa e livre von
tade. com os preceitos ue Deos, para assim tornar-se me
recedor da graça necessaria para a vida eterna, e não
dos prnzeres, riquezas e favol'es da vida mundana.

Que as circnm laucias e condiçôe5, que se e.tabeJecflLD
como impedimentos dirimentes do malrimouio, qllasi
todas se b:Jsêno nas considerações mundanas e correlações
dél "ida politi~ social, - cada um se poderá COI vencer
pela leitura da historia sagrada do antigo testamento, porqne
ella nos cosina que era prohibido aos varões de Israel tomar
mulheres {ÓI'a de sua tribu e familia, pela razão de que
« a herança dos filhos de 1smet se ?uIO confunda, passando
de uma tn"bu a outra, I) ( lImeros. X XVI. 7.) motivO
inteiramente politico, pois que, para a salvação da alma, é

COllsa inteiramente iodilferente se os bens terrestres Iicão

ou não na mesma familia, ou oa mesma tribu.
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Conrorme aos principias da politica de separatismo e de
isolação, em que se haseava a constituição social do povo
de Israel, foi-lhe prohibido o casamento com pessoas es
tranhas de sua tribu e de sua nação: « Não deis vossas filhas
cc a filhos estranhos I e 'não tomeis filhas estranhns para
" vossos filhos. e não procureis jámais ncm a sua pnz, nem
II a sua prosperidade: para fIue venhais a seI' poderosos,
u e para que comais os bens desta terra, e para quc tenhais
" por herdeiros a vossos filhos para sempre. n (Esdras, IX.
12.) Um principio inteiramente opposto ao Christianismo,
e por isso I'erorlllado pelo Evangelho, niio ó em referencia
á "ida socinJ, em quanto, pelo preccito de Jesu Christo:
ce amarâs fi leu pro:r:ímo romo a ti mes1l10» ficou abolido
o priucipio do separatismo; mas tambem a respeito de que, o
povo de Israel olhava a Dcos como se Elle só existisse para
clles, e por isso derão·ihe o nome dc Deos de Israel; Jesu
Christo pOI'ém, oLTerecendo-se cm salvação de todn n hu
lIlnnidade, o Chl'istianismo tornou-se um bem uni\'el'sai
parn a humanidade. O povo de Israel unia a sua rcligião á

sua naciomdidade; para elle todo o qne não era J udco, n50

tinha ncm Deos, nem religião; boje aquelle que procurasse
nacionalisar o Christiaoismo, se tornaria réo de lesa dou
trina evangelica, e procuraria seguir os prcceitos de Jesu
Christo, renegando o principio rUl1damcntal da sua doutrina,
que diz: « Não ha nem Jucleo, nem Grego... porque lodos
« vós sois um pelo amor em Jesu Cbristo.» (Aos Gillat.
lU. 28.) «Mesmo os Gentios são coherd~iros e incorpo
« rados I e juntamente participantes da promessa de
u Deos em Jesu Chl'isto pelo Evangelho» (Aos Epl'E'sios,
lU. 6.) ou como Santo Agostinho explica este mesmo
assumpto: cc A cidadc~ de Deos, durante a sua peregrinação
ce nesta terra, reune os scus membros de todas as nações,
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CI e se faz conhecer em todas as linguas, não se importando
(I com a diversidade nos costumes, Das l.eis e nos institutos,

(I POI' emquanto estes se mestl'are'm icloneos pal'a o 'estabe
« leeimento, sustentaç-ão e consolidação da paz entre os
(( homens aqui na tel'l'a. » (De civitate Dei, oap. 17.)

Mas a reforma fundamental, que Jesu Christo estabeleceu
sob,'c as ruinas do principio da constituição do J udaisUlo,
cOllsiste na separação dos dous poderes, temporal e espi
ritual, reservando para si o exercicio do poder espiritual,
conforme aquillo: « /'egnum meum non esl de hoc mundo»
- « o meu reino é o reino de Oeos, isso é: a justiça, a paz
(( e o gozo no E~pirito Santo», (I\os Romanos, XIV, 17.)
e deixãndo o exercicio do poder temporal ás potestades le
gitimàmellte constituídas entre os POV0S, eOllfol'me aquillo:
l( Advel'te os povos que sejão sujeitos aos principes e ma
u gistraclos, e que lhe obedeção I) - a porque são os seus
(J principes que têm autoridade e poder sobre elles. »

~S. Marcos, X. lJ2.) Assim pois, procurando a Igreja exer~

ceI' as attribuições do podei' temporal, desconhecendo os
direitos da soberania nacional, e ambicionando uma auto
ridade em 0ppo ição e contra a vontade do poder l'egislativo
do paiz, flal'a estabelecer leis, com uma sancção mundana
e material, qual é a determinação dos impedimentos do
matrimonio, com a sancção da nullidade e illegitimidade do
contracto matrimonial ,-põe-~e em aberta opposição com a
doutrina e exemplo de Jesu Christo, querendo apoderar-se
da direcção dos negocios mundanos, o que é incompativel
com a sua missão. confol'me aqllillo: «não se póde servir
« ao mesmo tempo a Deos e ao mundo, ) - «porque tudo
c o que ha no mundo é Goncllpi cencia da carne. e concu
• pisccncia dos olhos, e soberbia da \'ida, a qual não veIO
« do Pai, mas sim do lDundo; • (1. S. João, II. 16.) é por
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isso que Jesu Cbristo dizia que: «o seu reino não é deste
mundo D , e é por tal motivo tambem que, se a Igreja quer
ser imitador de Jt>su Christo, tem a abster-se de ambicio
nar a direcção dos negocios mundanos.

Que os impedimentos dirimentes do matrimonio basêão
se quasi todos em considerações puramente mundanas, re
conht>ceu-o mesmo o concilio Tridentino, no capitulo V,
fl de Re(ormatione mafrimonii D, onde se diz: u ln secundo
fl gradu nUDquam dispensetllr, nisi inter magnos Príncipes.
« et ob publicam cauSam. Il (No segundo grão de parentesco
nunca se conceda dispensa senão aos grandes principes, e
por causa publica.) Quem roi que encarregou ou chamou a
Igreja ao estudo e á decisão da situação e das exigencias da
vida politica do Estado, e das correlações sociues dos povos?
Vá o sacenlio estudar o Evangelho, para mostrar-se «bom
• ministro de Jesu Christo, creado com as palavras da fé
« e da boa doutrina... apresentando-se como exemplar dos
.. fieis na conversação, no modo de tratai' com o proximo,
fl Da caridade, na fé, na castidade , e applicando-se á
« lição, ã exhortação e ã instrucção porque procedendo
« assim salvará tanto a si mesmo, C0ll10 tambem aos que o
« ouvem. II (I a Timotheo, IV. 6 -16.) Se o casamento de
um tal e tal príncipe, com uma tal e tal princeza, podia ou
não ser proveitoso para o bem mundano de algum povo? isso
não se decide pelo Evangelho, nem pela doutrina de Christo,
mas sim pelas circumslancias politicas, que estão fóra da di
recção do sacerdocio.

Os principios politicos, em que se basêa a constituição
ou vida social de um povo, influem muito na determinação
dos impedimentos do matrimonio; pois que, conforme a
estes principios, póde ser no interesse do Estado o não
deixar agglomerar os bens na mesma familia, para não se
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tornar ella preponderante; e com o tal fim, pJra que a di
'vi~ão dos bens seja mais regular, póde prohibir os casamentos
'entre osparentes e consangl1ineos até 9 quarto ou sexto gráo,
para assim fazer ligar entre si as dilferentes familias, de que
se compõe o Estado. Eutregar' a execução destes prillcipios
'á mercê do sacenlocio, seria o mesmo que desnatllralisal' a
'missão do sí,lcerdocio, e ]Jrcl:urar estabelecer e constituir
como gal'íllltia das cOl'I'elaçõesda vida social do povo, as intri
gas da cu ria romalla, e tomar por guarda da constituição as
dispcnsas e licenç:ls precarias das camaras ecc!esiasticas. Se é

o povo mesmo, que estnbelece para si uma talou tal consti
tuição, é ao mesmo povo a q1lem fica lambem o direito de velar
sobre a execução da meSma constit1liçiio, porque a abdicação
deste direito mais cedo ou mais tante se tomará em tumulo
de sua independencia.

Por estas consideraçõrs julgo devidamcnte comprovado
que, por parte do poder temporal, ha não só direito, m;.s
mesmo necessidade e obrigação de determinar por si mesmo,
e por IDeio de uma lei civil coactivamente obrigatol'ia, os
impedimentos do matrimonio em referenciJ aos grJos da
consanguineidade e de pal'entesco, sendo esta uma circum
stancia yital para a garantia e fiel execução tios principios,
em que se basêa a constituição do paiz; e sendo esta UlUa cir
cum taneia. q1le ~e refere exclusivamente ás considerações
exteriores e politicas, não ba o menor motivo para a Igreja

de intervi.' na determinação de semelbantes impetiirncntos,
com lima sancção lllundana e material, is. o é: com a sane·
ção de nullidade e illegilimidade do contracto matrimouial.
Quando devia-se julgar um contracto como valido e irrito
ou Dullo, e quando legitimo c illegitimo, em referencia ás
suas consequencias exteriores, e em referencia ávida pu
hlica social? isso deve-se determi nar pelas leis palrias; e as
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leis patrias se dictão, não em Roma, mas sim no fôro e na
tl'ibuna da legislação nacional.

Entre as cil'clllllstancias, que, em referencia aos' negocios
da vida social, apresentão bastan tes razões, para serem de
signadas como impedimentos dirimentes do matrimonio,
referir-se·ua o consentimento dos pais, no casamento dos
seus lillJos menorcs, O concilio Tl'identino, no capitulo r,
u de 1"e{ormnlione malrirnonii », julgou proprio anatbcma
tisal' aquclles « que affirmarem quc, os matrimonias feitos
u por filhos famílias, sem o consentimento dos seus pais, são
(( irritos e llullos, e que asseverarem que, a intervenção e
« reclamação dos pais possa fazer irritas e nullos os seme
«( l!Jantes matrimonios. I) - Não CJuero entrar em di cussão a
respcito: se os pndres do referido concilio explicárão 011 não
com justeza a vontadc de Deos, uhsoIl'endo o" filhos da
sujeição ii seus pais, cm negocio de contractar o seus
matrimonias, c não lhes impondo a menor penitencia pela
t:-ansgr('ssão da lei divina e lJUlllana, que os obriga á obe
diencia para COlll os seus parcntes. Veja a Igreja como se con
ciliará a respeito com o qual'to prcceito do decnlogo, e
COm as palanas do Apostolo, que diz: « FJLBOS, OBElJECEI

E~I TUDO A VOSSOS PAIS. » (Aos Colossences, III. 20.) Veja a
Igreja como conciliará o tal seu decreto com a doutrina do
Apostolo, que ensina P. assevcra que, os filhos « cm nada
Il di[erem dos servos, ainda que sejão senhores de tudo;
« mas estão dehaixo dos tutores e curadores até I) tempo
« determ inado por sens pais. » (Aos Galata~, IV. 1. 2.)
Veja a Igreja como justificará a sua pronuncia, pela qual
nãosó privou os pais de um dos seus mais sagrados direitos,
garantido pela lei natul'al, civil e positiva divina, conforme
aquillo do Apostolo: « Se algum (pai) ju1tia1' que, parece ser
t deshonl'a propl'ia, quanto á sua filha donzella, o ir-lhe
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c passando a idade de casar, e que assim convem fazer-se·
c lhe o casamento: faça o que quizer... assim que. o (pai)
·e que faz casar a sua filha dODzella, faz bem, e o que a não
• fjzer casar, faz melhor» (I aas Col'inthios. 36. 37. 38.)
- mas ainda amaldiçoou aos pais, que reclamarem a invio
labilidade e exercício de tal seu direito.-Veja a Igreja como
'Conciliará a sua doutrilla com o direito tradicional de per
10 de seis mil annos, que decorrêrão antes da apparição do
tal seu decreto, e durante cujo decul'so, por unanime
reconhecimento e peJos costumes de todos os povos, e
'pelas leis civis e doutrinas de dilfereDtes seitas I'eligiosas, o
direito de consentir ou não consentir em casamentos dos

11lhos , passava para os pais, como uma de suas mais elevadas
allribuições, e comu um dos requisitos da validade dos
casamentos.-Veja finalmente como se reconciliará a Igl'eja
com os santos, eleitos e benemel'ilos padres do Christi<lnismo,
como um S. Thomaz, Santo Agostinho, S. Bernardo, Ter
tuliano e outros, que ensinárão que, os filhos, sem consenti
mento dos seus pais, não se podem casal', nem legal, nem
validamente: «ln terris filii sine consensu patrum recte
et de jure nubere non pOS5UDt;» (Tertul. Jib. I. au Conjug.)
e como se conciliará com os S. Padres de uilferentBs conci·
Iios, que detel'lninãrão e reiteradas vezes dec!arárão que, os
casamentos dos filhos-familias, contractados sem o consen
timento dos seus pais, são iIlici tos , irl'Ítos e nullos ; assim o
Concilio d'Orleans IV, cano 22 diz: {( Conjugium, quod contra
«; pare/Hum voluntatem impie copulatur, velut captivitflsjU·

cr dicfltur, et sicut prohibitum est, non admittalurll -E ca·
nane «Alilerll L causo 30 quest. 5, se diz: «Aliler legilimum
c non {il conjugium, nisi ab his qui super ipsam (aeminam do·

e minationem habere videlltllr, et a quibus custoditur, uxor
I petatur • -E canone c Videlur. II, causa 35. qu~t. 6,
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se dü: «Si parentes non inlervenerint, et consensum no"
ndhibuerinl, secundum leges, nullum fiel malrimortium.•
Yves de Charlres pal'l. 111. cap.i7. observa que, conrol'me

:I resposta, dada pelo papa Alexandr'e II, em negocio de casa

mentos,feitos pelos menores,-a declaração doconsenlimento

em mntrimonio, sem o consenso dos seus pais, fica sem e[eilo

legal, Illesmo se ella mI' cOrJ'oborada POI' um juramento.

s[deo quod minorennis observare legaliler non pOluit,
quod sine judicio parenlum el temere jurare prresumpsil. li

Foi ao fim do seculo onze, que os decretaes papaes came

çárão dar lugar ao [Ihuso de contractar ,,"lidamente matrimo

nios pelos filhos·familias sem o consentimento dos seus pais.

ordenando afluel,les decretaes que, para a validade do ma

trimonio, além do consentimento dos contraclantes. nada mais

precisava, nlio fazendo nenhuma menção ou excepção a res

peito dos casamentos feitos pelos menores. - Os S, Padres

no Concilio Colonicensi em 1536, fizerlio fortes ,'eclamações

para que se restitua a ,força legal aos canones do Pontilice

Evarista, pelos quaes, o consentimento dos pais decl[lrou-se

como requisito essencial dos matrimonios, feitos pelos

menores. (Veja: Oeuvres d'Espeisses. I. c.)- Decretar de

um lado, que, os matrimonios, contrartados sem presença

do respectivo parocho e de duas testemunhas,-então com

simples não obser'"aneia de uma lei disciplinar ou adminis

Iraliva,- scjão jnlgados e declarados como irritos, nullos e

iIlegitimos, em todas as suas consequencias: e decr(~t:1J' de ou

tro lado que, os casamentos, contraclados pelos filbos-fami

lias sem o consentimento e mesmo coo tra a expressa e justifi

cavei vontade dos pais, - entlio com desreslleito e ofTensa da

ler natul·al , humana e divina ,- sejão julgados como validos,

legítimos e ratos, apeDas sujeitando-os á censura de uma

simples reprovação, - Da realidade é um modo de proceder
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e decretar antes próprio a um oraculo ,-assim como '0 Sr.
conego Campos o designou ,-do que ao espírito e á justiça
quer humana quer divina, - e que inspira .:.wtes medo e te
mor,do que confiança e respeito, conforme o observou GEN

TIANO HERVETO, theologo Rhemrnse, no seu discurso pronun
ciado perante o concilio Tridentino, nos termos seguintes:

« Quodsi clandestina matrimonia vestl'a sentcntia ita
« compl'obeLis, Tridentini Patres, ut parentlllD non esse
« rcquil'endum consensum statualis, et eum, qui contra
«( dixerit, vestra sententia analbemate uotetis: videte, vi
I dete, inquam, et diligenter considerate , quanta audacia
{( filias, alioquin hodie satis insolentes, in parentes al'Il1etis.
« Quos ego nUl1C mihi videor audi.·e unuIDquemque suo
u pall'i ita dicentes: ego te vel invito, pater, Cllm quo \'010
(\ matrimonillill inibo; et si tn contradixeris, ego te non
u solum ut excommunicatum, sed etiam ut anathemate
«( notalum vitabo. Miseri autem parentes boc unum solatii
(C babebllnt. tjuod si sint unatbernale nOlati, El'arisluru,

C( Leonelll, Basilillm, Tertulianum, Ambrosium, viras
« longe sanclissimos, eodem analbemale seClllll compre
« bendi videhunt: qui omnes aperte dixerunt, in contl'a
C( hendo mall'imonio parentlllD omnino requil'i consensum.»
(Veja na obra de J. Launoi. Tom. 1. parI. 11. pLlg. 626.)
(Padres Tridentinos, quando vós tencionais comprovar os
matrimonios clandestinos, decretando o conscntimento dos
pais, em casamento dos seus tilhos, como c!esnecessario , e
fulminando anathema contról aquelles, que pretendem que, o
tal con elltimenLo é necessal'io: vêde que obrando assim
não augmenteis a audacia dos filhos, cuja insolencia infeliz
mente anda ganhando diariamenle mais terreno, em des
respeito da reverencia e obediencia devida aos pais. Eu
estou já ouvindo as ameaças, que os filhos vão dirigir a
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tieus pais, em cOllse'luencia de tal vosso decreto .• dizendo
lhes: Pai, queirais ou não, eu vou-me casar com quem eu
quero; se me contradisserdes eu me apartarei de vós, como
de um excommungado, e de um [a!, que se acha jitlminado
da maldiçüo da Igreja. E os pobres pais apenas terão
outra consolação, senão ver-se condemnados a supportar a
vossa maldição com Evaristo, Leão, Basilio, Tertuliano,
Ambrosio e outros varões santos, sobre a cuja memoria
rós fizestes pairar a me ma maldição, porqne todos el!es
unanimemente ensioárão que: « o consentimento dos pais
em casamenlo de seus filhos é iJldi.~pensll1)elm(mle l1ecessa-
l'io. II •••••••

Mas quero enll'ar em discussão a respeito deste decreto,
emquanto elle quer obrigar o poder temporal de um paiz
independente, para que e!!te, querendo não querendo, acei
te e sanccione os casamentos dos filhos-famílias contrac
tados sem o consentimento e mesmo contra a vontade dos
seus pais, como legitimos e vi.llidos em todas as suas con
!!cllUencias, não só espil'ituaes mas tamuem em referencia
ás correlações muouanas. e da vida social. Se a Igreja não
acha nenhum motivo plausivel de impedir o matrimonios
dos tilhos-falllilias ou menores sem o consentimento dos
pais ou curadores, para assim prevenir mil r1ilferentes
ahusos, e garantir o futuro do tal Illinorenne, aqui ua terra
contra os perigos da sedllcção, preparados muitas vezes
sob o risonho véo e pretexto do casamento, - daqui lião se
segue ainda que, ao poder temporal uevia ser prohibido re

conheceI' o valor dos motivos. subminislrados pela sãa e recta
razão humana, e pela natllreza das consas, e que lhe devia
ser prohibido o direito de apolllar da sua parte, como im
pedimento dirimente do contracto, a falta do conhecimento
e con!!enlimento dos pais ou curadores em tal contracto.



126

Se a Igreja julga que, para participar DO sacramento
matrimonial basta que a menina tenba ao menos doze, e o
menino quatorze annos: daqui ainda não se segue que, o
poder tem,poral deve Sed' collocado na obrigação de acre
ditar que, taes meninos e meninas já na realidade têm co
nhecimentos sumcientes sobl'e as obrigações importantis
simas, inherentes ao cor.tracto matrimonial, de cujo bem
inspirado cumprimento depende a felicidade material e moral
do estado matrimonial;- e de aci'editar que, os taes meninos
e meninas têm já bastante juizo para avaliaI' e apreciaI' os
perigos, anificios fraudulentos, e desgraças, que se lhes pre
parão ás vezes sob o nimbo do matrimonio. -- Se a Igrt·ja
julga que, isso apresenta-se como um augmento de vene
ração do sacramento do matrimonio, se o tal vinculo dos
filhos se achar assombrado pela mnldição, lagrimas e de
sespero dos pais, em lugar de ser eJle abençoado pelas preces
e lotos consoladores dos mesmos: daqui ainda não se
segue que, o [Joder temporal deve ser posto na obrigaçãO
de oluar com braços cruzados, como ficão roubados os
pobres pais dos seus tilhos ou tilhas antes de ser acabada a
sua educação, e antes de eJles serem revestidos dos conhe
cimentos e habilitações necesf>ar'ias, para estabelecer com a
devida pal'licipação e inlluencia da consciencia, o seu es
tado matrimonial i e para olhal' como tem de qu('brar-se os
cuidados e justissimas esperanças dus pais perante as
astucias de algu ns aven tureiros, deixando - se degenerar
o contrac.(o matrimonial, em um simples meio de artificio
fl'audulento, para apoderar-se de bens terrestres dos outros,

Entre o não deh.ar á mercê, arbitrio e despotismo dos
pais a sorte dos tilhos-fámilias, e deixar ao arbitrio e be
neplacito dos lilhos-familias o cumprimento da obrigaçãO
de obediencia para com os pais, em um assumpio de tanta
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gravidade e importancia ,-haverá mil meios para garantir a

sorte dos filhos-familias a tal respeito, contra o despotismo

dos pais, sem dar occasião á desobediencia al'bitl'al'ia aos

filhos, Dar occasiflo aos pais, para que elles possão con

correr á decisão do futuro terrestre dos seus filhos, pelos

seus bons conselhos, é da expl'essa v·ontade de Deos; privar

pois os pais, ou concorrer para que eIles sejão privados de tal

occasião, é a maiol' impiedade. - O tal decreto da Igreja

transfigura o filho ou filha desobediente em pai Otl mãi,

ensinando-os pelos seus l)roprios factos, de que não vale a

pena de serem muito conscienciosos no cumprimento dos

seus deveres paternaes, pois que, um dia eIles podeniõ achar

a mesma retl'ibuição da parle dos seus [ilhos, pela qual

elles mesmos pagé:irão os cuidados e a solicitude a seus

proprios pais, Com que consciencia serão capazes de pré

gar e ensinar os semelhantes pais a obediellcia e a sub

missão a seus filhos, quando a exislencia do seu proprio

estado paternal, tem por sua fonte e origem a desobcdicncia

e desrepeito para com a se~elhallte autoridade paternal? ...

Se ao poder temporal compete o direito de velar sobre

os negocios dos menores, e por tal fim acha-se habilitado

pelo dictame da sãa razão, pela lei natural, e pela natu

reza das cousas, para fazer prescindir todos os contractos

dos menores, que elle achar prejudiciaes para os mesmos:

onde a razão de privar o poder temporal do exercicio desse

direito em um negocio de maior importancia para um

menor? Terá o intento de participar no sacrameuto do

matrimonio, a força sobrenatural de grangear ao joven

esposo um juizo maduro, experiencia, e todos os conheci

mentos necessarios, para fazer tornar o estado matrimonial

em um sanctuario conjugal, onde rein~o a paz, harmonia,

caridade, castidade 1 felicidade, conhecimento e conscien-
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cia para com as obrignções reciprocns entre si ~ e para
-com a sua gel'ação 7 Se é assim, neste caso seria enlão
preferivel fazei' casal' as crianças, ainda no berço, para
poupaI', por esse modo, aos pnis as fadigas, penas e des
per.as da educação 1. _.

POI' estas considerações julgo cabnlmente comprovado'
que, a Igreja, na sL~a qualidade de boder espiritual, só
tinhn no seu direito de declarai' que, os filhos-familias para
a participação do sacrélmento do mntfimonio, não pl'ecisão
do consentimento dos seus pais, - sem ter pOI' isso o di
reito de obrigaI' o supremo podeI' tempol'al do Estada, a
não decl'etar por uma lei civil o conhecimento ou consen
timento dos pais e respectivamente tutores em casamento
dos lilhos-familias~ - como um requisito essencial do con
tracto matrimonial~ em refel'cncia ás correlações extc"io
res, e com a sancção de lIullidade e illegitillliclade do
contracto para com o fOro civil.

O decreto, pelo qllal a Igreja declarou~ que ella, de
-sua parte~ não pl'ecisa do consentimento dos pais em ca
samento dos filhos-familias pal'a os efTeitos espirituaes do
JDatrimonio~ -e o decrelo pelo qual, o supremo poder do
Estado decla I'a que, elle pl'eci -a do ta I consentil1len to dos pais,
para que o contracto matl'imonial possa existir com os seus
elTeitos legaes perante o fOro civil,-não se achi:io em opposi
ção, mas só em divcrgencia ; por conseguinte, nf.o é impos
sivel nem incompativel sati fazer a ambos esses decl'eLOs;
poi que, só seria impossi\'cl satisfazcr a ambos elles, se a
Igreja de nm lado dissesse que: « Os {ilhos-familias DEVEU

se casar SEM o consentimento dos pais» -c se o poder
temporal de outro lado decretasse que: o Os filhos-fami
lias DE"E~I se casar COM o COII entimento dos seus pais.
- mas emquanto um desses decretos é permissivo, e o
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outro obrigtltorio,' porlem' ser ambos 'elle~f 'clJmpridb~ no
mesmo tempo;' porque, os lilhos famílias fazendo os seu's
oasamentos com o consentimento dos sens pais, não con
1rarião a vontade é ordenação da Igréja ; por, cODseguínte,
o poder temporal declal'ando da sua parte o tal consenti
mento dos pais como obrigalOl'io, para a validade do con
tracto matrimonial, -não manda alguma cousa directamentc
opposta e contraria á vontade da Igl'eja ; e a Igreja só pôde
pi'otestar contra fnctos e onlellaç0es di"ectamente oppóstas
ti sua vontade e ás snas determinações. Assim pois, nada
obsta, parn que, a legislação do· paiz, p0r meio de urna lei
civil, não declare o contracto matrimonial dos filbos-fami
lias, dependente do consentimento dos páis para a "'ali
dade perante o fMo civil; como tambem naua obsta para
que, fi legislação civil não se occupe em geral, com os impedi
mentos do contracto matrilllonial, declarando-o dcpendente
na sua validade e legitimidade pal'a com o fõl'o civil, de certas
condições, que ella ju1aar conveniente e necessal'io fazer
observar, para O bem-estar gel'al, e cm pl'ovei lO da
prosperidade do pniz; pois que, a delel'minnção de seme
lhanles ciecumstallcia& cm nada pódc prejudica'r a religio.
sidade daqllclles, que querem ser rcligiosos, nem a[eclar
a correlação do espirita do homem para com Dcos, e para
COm a "ida futurn.

Em snti fuç50 fi promcssa, pela qual me empenhei de
commnnicar, ncsla materia, as dou,tl'inas dos difl'el'clllcs ca
nouislas e jurisconsullos, vou apresentnt' os argumento
de algulls lheologos e dou LOl'eS, para falr-l' mais patcme a
.i l1steza dos meus assertos.

JOASXES EP. PEIIE:lf, professor da univel"sidade de ienna
é1'Austria, em sua obra inlilulada a Jus Ecclesiflsticum uni
verSllm,. tóm.II, § áá7 e seguinte argumenta pelo seguinte:

c s. 11. 9
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. "Ha uma grande diseussão entre os theologos e JltrlS

consultos a respeito. se o direito de decretaI' impedimentos
dirimentes, compete ao poder cspil'itual ou autes ao poder
temporal? Quanto a nós, por emquanto os impedimentos
dil'imentes, isso é, a sancçào de uullidade do vinculo ma
u'imonial, só pMe ter significação -e resultados par'a com
o direito e foro humano, e só em referencia ao matl'imo
nio como contracto, - n50 duvidamos declarar que, o di
reito de estabelecer impedimentos propriamente dirimentes
do lDntrimonio, referir-se-ha entre as atribuições do poder
temporal; porque, se é ao podet' temporal, a quem eOllbe
por missão (! obrigação cuidar na incolumidade, conservação
e felicidade terrestre da sociedade: deve ser tambem a elle
mesmo a quem compete o direito de dispOr dos meios neces
sarios para Otal fim « 'lui habet jus nd finem, debet habe?'e jus
etiam ad media»; e qual poderia ser UIIl meio mais efficaz
para a conservação c sustento da societlade, e para a conso
lidação da paz, harmonia e boa ordem entre os membros da
sociedade,- do que o direito de regular, por meio de leis
adequadas a tal Iim, todo os contrtlctos e correlações dos
memlJros da sociedade entre si, c cm referencia ii grande
familiíl do E tado; c entre estes contractos e conelações,
quaes poderião ser de maior importanci:J, do que as correla
ções da familia • e o contracto da sociedade conjllgal ?

« Os decretalistas (Ultl'tlIl1outallos) advertem que, sendo
no matrimonio a dignidade do sacramento, como COllsa
espiritual de UIll cal'acter muito mais elevado, do que a do
contraclo,-é hem natural que, a quem pertence a direcção
<los negocios espirituaes, devia l)el'tence~ ao mesmo lambem
a direcção da queIJa parte do matrimonio, que neJle ha como
de um caracter Oll qualidade inferior; por conseguinte
não é ao poder temporal, mas sim ao espiritual a qllem
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lie del'e altl'ihui,. o direito de dirigir e regular o matri
monio, lambem como conlracto ; pois qné, é a ena, n quem
compele a direeção do l11a!riwouio na sua }KII'IC sacramen
lal, como parle mais imporlnnte do matrimonio.» (Eis
o al'gumcnto, cujo rcflexo se npl'esenta no folheto do Re
"erelluissimo SI'. conego Campos). Porém nquelles que
assim querem argumentar, provem não p6r nma semelhante
indncção sopbistica, lUas sim pela doutrina evangeJica,-hase
de lodo o poder cspirilual, - quando r; que Jesu CllI'isto
ordenou que, ao podcl' temporal, como a tlIl1a autoridade
independente, fosse subtrahido o uso e exercicio de um dos
mcio Dlais eillcazes, c por assim dizer um mcio inevi
laveI pal'a n realisação dos seus fins,-e confiado ao poder
espiritual, como au toridade de diguidade mais elevada?
pois qne se, para estabelecer a autoridade do poder es
piritual, com a diminuição dos direitos do podei' temporal,
hasla, em falta de expressa disposição da lei e\'angelica,
umn simples nrgumenlnção \[11, qual é ii tios ulll'amonta
nos acillln mencionada,-Ileste caso podin-se acabar COlll

plel<Jl1lcute com a autoridade do podeI' temporal; pOl'que,
pelo mesmo modo podia-se asseverar que, « sendo éI lendell
cia da aClividade do poder espirilual em ludo mais su
hlime c mais elevada, do quc a do poder lemporal, ê hem
nattll'al que, é ti Igreja, que devia encarregar-se em geral,
da direcção oa aeti "idadc dos homens, pai' LUeio de leis
coacliva ; pois que, pür estc modo elIa teria a occasião
de forçar, que, os homens execulem cada acto com a lenden
cia e o desejo de torn3l'em-sc merecedores da gl'aça para a
rida elema; e por conseguinte, por meio de um tal pl'ocedi
menta, lodos o homens sel'ião convel'lidos em outros
tanto' anjos pOl'que Ibes seria tomada a occasião de se
perverter, a qual estí'l-Ihe& abcl'ta agora soh O domínio



do podei' temporal; pa.ra',· pois, acahar com a, ,oGcasião de
se per,v~rLer, é mislel' acabar em tudo com a 3utoridad,e
do poder teqlporal. II Eis o ponto, a que te(llos ti, chega.1'
necessariamwte, aceitando e i~itando o modo de pensM
dos u\tramontanos. Neste caso, seria bem indispcnsavel
reformul' a maior parte do evangelho, porque a dou trio.,
ali apresentada reconhece e sustenta absolutamente e sem
condição e excepção, a autoridade do poder tomporal.

Jesu Christo não julgou ser de sua missão o de
terminaI' e eusinar aos homens as coudições, das ([naes
devião -se fazer dependentes a validade e legalidadc cio
matrimonio no fõro mundano, isso é a legitimidade da sua
geração e a participação da herança mundana e lenes\re,;
-mas sim, o ensinar sómcnte aquillo, do que se faz de
pendente a panicipaçiio da graça especial do Sacramcnto
e da vida eterna. Eis a razão, porque a 19reja tambem du
rante uma longa serie de seculos depois da sua organisação
Hão julgou ser de sua missão e de seu direito decretar
impedimentos dirimentes do matrimonio; pois que pensou

assim, como os Apostolos, de flue, prescrever as condições,
a rc peito dos bens temporaes, (Juaes são: a legitimidade
do na cimento, a legitimidade <lo parentesco, o direito á

herança c Qutl'as prel'ogativ,ls dependentes da legitimidade
do contracto matl'imollial,-são cousas mundanas, que em
nada podem alfectar o espirito daquelles, que se decidem e
I'csiguflo á busca do reino de Deos e da vida eterua; e
por conseguinte, ellas achão-se tambem inteiramente fóra
da cOl1tingencia daquelles que se julgão cuamados para
en iDar e indicar o caminho da vida futura e da fdicidade
~terna.

Eis a razão, porque durante ulDa longa serie de eCllios,
.a Igreja julgou ser de seu direito só o reprovar ou S1l-



jcitCll' a úma censura ccclesiaSlica ou 'a algoma penitelítia,
os' 'consortes, emquaoto elles contrac-tassem os seus matri
ll1onios,. com a não ObSel'Vélllcia dos preceitos da Igreja ,
sem reCOl'I'eL' a uma sancção PI'opl'ii} ao' podei' telbpol'al,
qual é, a determinação dos impedimentos dirimentes, isso
é, a ,delerminaçãe com a sancção de 'uullidade e iIlegilill1i
dade do COlllractO.

Com a invasão e eversfio do impel'io romano, cahia a
cultul'a das letrlls e sciencias, e pai' causa disso os con
qlJistanOl'es das dill'erenLes partes do imperio,- oll(l"ora
homens bastante qualificados pal'a mataL' e opprimir com
fogo, feITO e força brlltal, mas inhabeis e sem conheci
mentos necessarios pam administraI' e governar COID jus
tiça e sabedori'a,-ach:'lrão-se na necessidade de tomar pOl'
seus Conselheiros, Secreta rios e l\1inisu'os, os Bispos e
outros Prelados do Estado Sacerdotal,- unica classe, que
e occupou com os estudos, e Illollopolisou os conheci.

mentos,- circumstancia, que nflo podia deixar de oITerecel'·
lhes a occasião favol'avel para augmental' a sua iuOuencia e o
eu dominio em negocios mundanos. Aconteceu por e:;tc

modo que, o sacerdocio aproveitando da boa occusiiio, to
mou para si. a direcção exclusiva dos negocios matrimo·
niaes, mesmo no tocante a sua parte lUundana,-alias ulTla
part-e integl'ante dos direitos e das attribuições da sobera
nia nacional, - mettenC!o-se o sacel'<.loeio no uso de tal
direcção, ás vezes por expresso, em maior parle porém.
por tacito consentimento dos imperantes, os qlJaeS; achan
do-se propensos e habilitados mais paL'a as guel'l'as e
conquistas exteriores, do que para a pacifica admioistl'a
I.:ão interna, 00 pam uma organisação bendiea ao paiz,
não fazião muito cuso de tal ingel'encia, julgando-a, no
principio, como um alli io e auxilio no seo cargo.
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Porém, a circumstancia de tel'cm havido os principes lUai'~

ciaes, e cheios de vangloria bellica na época do obscuran·
tismo, a disposiçáo de tolerar a tal ingerencia estranha, e
mesmo consentir nella. na falia de bastante conscicncia e
ilJustração sobre a dignidade e magestade dos direitos da
soberania, - não é, em si e por si sufficieote, pal'u pro-o
bibir aos povos independentes de hoje, que têm bastante
illustração, consciencia e conhecimento dos direitos inhe
rcntes a seu estado - de não fazercm valcl' o direito de
exerccr ° uso da sua soberan ia nacional, na sua plcna ex.
tensão; porque semelhante direito e ° exel'cicio delle são
inalienaveis da existellcia da soberania, e acbão-se fóra do
termo de qualquel' prescripção.

ti Que vão retomar os Principes seculares a cura, so
licitude e exel'cicio do direito de decretar sobre os impe
dimentos dirimentes do matrimonio, e verão que ficaráõ
sem I'csultado todos os anathemas, os ql1ues, o concilio Tri
dentino tão gratuitamente fulminou e prodigalisou; pois que,
é forçoso reconhecer que, todo o podeI', que a Igreja exerce
naqUella materia, se basêa em uma mera delegação; e é da.
natul'eza da delegação que, o delegante possa retornaI' para
si o exel'cicio do tal dil'eito delegado, em qualquer tempo
que o julgar conveniente! li -( Veja-se mais a respeilo : PAU~

LUS ODERHAUSER, in causa decis. divisal'ulD potestatuLU.
Jos. ANTONIUS PETZEK, dissel'tatio de potestate Ecclesire io
statuelldis matrimonii impedimentis.)

Ho 'ORATUS TOUllNELY, doutol' da faculdade parisieuse,
professor e conego da capella do palado real, - na sua
obra: «Prrelectiones theologicre de Sacramento matrimo·
nii» apresenta a sua these sobre a materia em questão, na
proposição seguinte:

«E' ou não possivel que, omatrimonio, contractado entre
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os eatholéco.ç, exista como casamento rato eva/ido, etn
,'auIo do contracto, sem que elte e:risUI. ao mesmo tempo,
lambem wmo Sacramento? Jl

Em resolução desta proposição, o mencionado autor,
julga uecessal'io decidil' previamente a questão: se na ad
ministração do sacramento do matrimonio ligul'áo, como
ministro do sacramento, os contractantes em si e por si
sós: ou que antes, o ministro do tal sacramento é o pal'Ocho
ou outl'O sacerdote encarregado pal'a assistir á celebração
do matrimonio?

Seguem a primeira opinião,-isso é: que o minisu'o' do
sacrpmento do matrimonio, &ão os contractantes em si e

por si sós, -e especialmente que, cada um delles é ministro
pill'cial para si, - esta opinião, digo, seguem S. Thomaz,
Scoto, e o Concilio Florentino,- que 110 seu decreto «Ullio
nis» diz: « aausa ef1iciens malrimonium est lnlllUUS consen
sus, de prresenLí expresslls. )1 - Pelo contrario, seguem
a doutrina opposta, isso é, que o ministro do sacramento
do matrimonio é o parocho ou outro sacerdote pal'a isso
legalmente delegado, em si só, ou em concurn.llcia com o
contractantes, - seguem, digo, esta doutl'ina, o Martyr
Ignacio na sua epistola ad Polycal'pum; 'fel'tuliano, liv. II,
cap, llxor;-J\.mbrosio, epistola ad Vigilium, O papa Eu
genio IV no decreto «pt'O Armenisll onde elle diz: ef1icí
lur sacrarnentum t'ebus tamquam materia, verbis tam
quam forma, et persona minislri conferentis sacramentum,
-o concilio Cartbaginense IV can, 13, - e o rituale To
letanum, onde se diz: n efllcíens causa malrimonii sunt
ipsi contrahentes, in quantum est contl'actus quidam;
at vera ut est sac1'amentum, ministcr esl caula sacramcn
latis, sicul in alUs sacramentis. (Veja: RICHARD, diction ..
ecclesi~st. artigo Mm"iage) ,- e alguns theologos da época
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PQste.-iol', parlidarios da escola ao{igét, ,como Pebem, Ba·',
sjlio, Pontio 'e outros;. eMe ultimo, Iib: I de matrimonio,
cap, 9.-al'gumenta pelo modo seguinte :"u B' possivel que
o. matrimoni:o exista como I'ato e valido em razão do too
t~acto matrimonial, sem que no mesmo tempo elle exista
tambem como sacl'amento; pois que, sendo o ministl'o
do sacramento do matrimonio o pal'ocho ou outl'o sacel',
dOle legalmente delegado, é possivel que, o tal ministl'o
assista ú declaraçãe do mutuo GonsenSQ dos COusol'tes, sem
ter a deviua intenção para administrai' o sacramento; neste
caso então, a declaração do-mutlfo consenso teria a força
de UJIl matrimonio valido e rato em raZ[IO do contracto,
sem se acbar elle no mesmo tempo l'evestido tambem da
virtude do Sacramento; pois que, pará a existcncia do Sa
cramelHo é indispensavelmente necessario que o ministro
tenha a c\il'ecta disposiçào, ~le o administrar' conforme a
intenção da Igreja. II

Seguem, em tudo, esta mesma doutrina, Lodos aquelles
tbeologos, que rcconhecendo por miuistro do sacramento do
matrimonio o l'espectivo pal'Ocbo ou outro sacerdote delegado,
cnsinão que, o matrimonio, celebrado por meio de procuração.
ó existe como casamento valido e rato, em ra·zão do contra
to, mas não tambem COmo Sacramento. Em nurnel'O destes

tbeologos se referem: MELCHJOR CANO, d'e loc. theoI. lib. VIIl.
cap. V., 13 EnTIlIlmr, theologia dogm, io s stama l'edact.
§ 346. DURANDO, CAJETA 'o~ e ma.is outros, «'!IR em justifi
caçã.o de sua dOu{I'ioa referem-se a Novell:! &9" do impe
rador Leão, - lia qual declara-se llullo, irrito e invalido o
matrimonio contractado sem a benção saeerdotal ;- refe
rem-se mais .aos capitulares dos Reis dos Franco. nOS

quae reiteradas. yezes proh.ihem-se contractaJl mall'imo
Jlios CID.a be,nção ccclesiastic1t; -ref.e4l ero-se mais ás 01'-'
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deuações" do citado rilua'1'll Tol.etano, ~ ao canoue .:L3 do,
cGncilio.cal'tagincnsi IV, -a6 decl'eto· do papa Eugenio IV,
e á uautrina rios antigos th:eologos, e de'Já concluem que,
entre os li~is vigoJ~oU sempre, como uma cren.ça ger'al,
que, o ministro do sacramento do matl'i mania, é o paTocho
ou 0l1l1'O sacerdote, <[ue assiste ti declaração do consenti
menlo dos consOl'les para abençoa-Ia, Na opinião destel?
theologos a to! ·sua douu'ilJa, acha-se ainda mais confil'madn
pelo dccl'cto d() concilio -Tridentino, que no capitulo: «de
ReformaLione ílfaLrimonii, - » couforme clles o julgão, 
prescl'eve como um rCl[uisil{) essencial, a benção do pa·
rocha ou a do seu legitimo delegado,

Os secrarios dn escola de S. Thomaz, e de Scala, -que
6 dis!'. 26 quest. S un ico diz: «' I psimel conlra/zente
ministra'nl: sibi ipsis, {zoc Sacmmenlu1I1. mat7'imonii, vel
mutuo 'Del ulerque sibi I) - asseverão c ensinào que o mi
nistl'o do sacramento do matrimonio, silo os conlractaotes
mesmos, ou cada um pal'a si ali juntos mutuamentc pal'l
ambos.

Os scclarios desta escola não concol'dão na sua opiniiio.
a respeito tia these em questão; isso é, a respeilo: seo
matrimonio, pórle ou não existir, como casamento valido
e ralo, sem que exista ao mesmo tempo, tambem como
s.fcramento? - A este respeito a maior pnrle elos sectal'ios
desta escola, e ti testa delles, SANCBBZ, liv. II de 'matri-.
monio dispo 10. n, 6,-ensinão que, sendo unido paI' Jesn
Christo insepnl'avehnentc o cal'uclel' sacramental ao c()n
lracto do matl'imouio, não' cstá :em podei' dos conll'nctuu
les !leparar o tal cal'actel' sael'amental do contracto mllllral
do malrimonio,

(Eis ii doutrina que o Rcvel'endissilllo Sr, conego Cam
pos aprcsenta do FEBlUBIS; sem designar o tilulo da 01.lra,.
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e o lugar, donde se tirou a lal citação. A obra do Fen'aris.
a que o Sr, conego se refere, - é a «prompttl biblioteca II

<ln qual apresentarei os argumentos mais abaixo , - A
ou tra fl'acção porém da mesma escoia assevel'a € ensina o
contt'ario, isso é, que, entre os fieis póde existir o matri
monio em razão do vinculo e do cooU'acto, sem que elle'
~o mesmo tempo exista como sacramento,

O mencionado Honorato Turnely d<> sua parte segue
tambem a doutrioa, de que o minislro do sacl'am.ento do
matrimonio é o pal'ocho ou ontl'o sacerdote legitimamente
delegado,-e em consequencia deste principio ensina que, o
matl'Ímonio póde existir como valido e rato em virtude do con
ll'acto, sem que exisla ao lIlesmo tempo como sacramento.
Em refutação da opiniãO dos que, tomando por ministro do
sacramento do maLrirnonio, os contl'aclantes em si e por si
sós. apresentão, como argumento, a asserção de que, entre
os fieis o caracter sacramental acha-se tão inseparavel
mente ligado, pela instituição de Jesu f.hristo, ao contracto
natural do matrimonio, que não está em podeI' do ho
mem separa-los a um do outl'O, -raciocina o referido theo
logo TUl'Oely pelo modo seguinte:

«Ha uma grande diffel'ença elÚl'c o asseverai' que, os
fieis são obrigados a celebrai' o seu matrimonio por um tal
rito c tal modo que, de lá resulte infallivelmente tambem
o caméter sacramental e a parlicipação no Sacramento:
c eDlre o asseverar que, na re3lidade elles execulão sempre
a celebração do seu casamento por um tal rito e modo,
que, de lá deva e possa necessariamente resultar ao
mesmo tempo lambem o caracter sacramental e a partici
pação no Sacramento; a primeira asserção é verdadeira e
JUSIl), IlIas não é tal a segunda; porque o homem póde
faleI' um acto em tudo oa em parte assim como o devia
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(ater, lUas púde tambem fazei' o mesmo acto, como o niío
devia fazer. ,

E daqui conclue: «eorão eott'e os fieis pMe existir o
matrimonio como rato e valido CIU razão do contracto, sem
que ex.ista como Sacramento. r

Em prova da justeza de seu argumento elle assevcra que,
não ha moth'o tbl'ologico, que se possa oppôr com razão
em destruição da suadolltrinn; pois (lue, o argumento, que se
apresenta pelos adversarios, como em opposição á sua dou
trina, limita-se á simples asserção que: «não está no poder
do homem separai' do contracto do matrimonio o caracter
sacramental, que Jesu Cllristo unio inseparavelmente a tal
contracto» - porém desta uoul'rina segue sómente que,
não está no poder do. homem, separar do contracto o ca
racter sacramental, quando os contractantes se apresentão
- conforme a instituição de Jesu Clll'Ísto - com a devida
disposiçflo do cspirito e da consciencia, para participar no
matrimonio, não só como contracto, mas tambem como sa
cl'amento; seguc mais que, os fieis não dcyerião npresell
tar-se á participação do matrimonio seuãlJ com uma disposi
ção scmelhante; mas o dever espiritual, que obriga os fieis
li realisal' o matrimonio com uma disposição tnl, que de lá
possa resultaI' a graça sacramental, não impossihllita em
si e por si, pafa que os cantl'actantes não lJossão apresen
taI'- e na realidade, para a parlicipllção do matrimonio em
outra maneira senão com a devida disposição do cspirito,
para mercccl' a participação da graça sacramental, - e
paI' este modo não fica excluida a possibilidade, de qne o
matrimonio exista para os homens e perante a sociedade
pela sua virtude do contl'acto, sem que ao mesmo tempo
c1le exista tambem em \Írtode do Sacl'ameo-to ; pois que, os
CootraetaDtes,-occedendo á participação do matdmonio,
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satisfazendo só as extel'jores.fónnlls, parti persüadir os ho·
mens <.lo acto e da existencia do contracto, e niitJ tendo,
ao mesmo tempo, tambem no seu intel'io!', a devida dis
posição da consciencia paTa com Deos, cOlho base da graça
sacramental, -tomão-se pal'licipantes do apoio e da sane-,
ção da justiça 'humana, eul referencia li seu matl'imoilio
como cOntraclo, mas não tambem da gt'aça sacramental'
Ilorque na sua cOllsciencia não sacrilicál'ão a Deos COm

<lI}uella fé e dedicação especial do espi rito, que é necessária para
merecer aquella gl'aça especial. E' pois jlossivcl que exista
o matrimonio só elll virtude do contraclo, sem que elle
exista ao I1lPSmO tempo tambem como Sncramento; e vice
ver&a, é tambem possivel que, o matrimonio exista em
vil'lnde do Sacramento, cnHluaoto pal'a a sua realisação
sácl'iticárão os conlractanles, no interior d:1 sua alma cOm
a devi{f:J fé e disposiçiiO do espirilo, o[erecetldo-se, porém,
alguma falta nas formalidades da celebração Oll lias outras
condições u prescríptns pelo i11zperrlltte civil sob pena tem
poml, isso é, soú pena de nullidade e illegitimidade do
contracto.» (Turnely. I. c.)

Em conformidade destas opiniões, quer admillamos
que, o ministro do Sacramento do m1.ltl'imollio é o paro
cho, ou outro sacerdote legitimamente delegado, - quer
digamos que, o tal minislro são os contl'actantes me mos,
chegaremos sempre ao mesmo resultado, a sabei' que, o
matrimonio mesmo entre os Catholicos Apo:-tolico-ItOl1lll
1I0S, pôde exislir como valido e rato em virtude do con
tracto e vinculo, sem que ao mesmo tempo elle exista Ullnbem
como Sacl'amento; e que, por este modo, o contracto
do matrimonio é separavl'1 mesmo entre os Calhàlicos do
cOl'acter sacramental; e sendo aS$im, é incontestavel que,
para o poder temporal está aberto -e salvo o dirdtO de
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I'cgulal' as condições do 'contracto matl'imonial em refel'co
cia ao fim do Estado, não obstllnte de se adiar ehwado o
matrimol.1io pllra a dig·nidade de Sacréllllento paln institui
ção de Jesn Cll\'ísto; pois que, o podei' temporal cm nada
póde alfecta-r e contral'iar pel.a lei civil a dignidade do Sa'
cramento, nem impedir a execução dos sentimentos l'eli
giOS05 dos fieis, por meio dos qnaes, elles querem se fazer
participantes da graça sacramentíll. Pretender que, os ci
dadãos observem as disposições da legislação nacional, tell
dentcs a promoveI' a prospEridade e bem-estar geral do
paiz, e a sustentar a boa ordem na admiuistl'lIção da rida
social, sem impôr ao llIeSIllO tempo uma obl'igaçllo cle exe
cntar factos oppostos e incompatíveis com as atlribuições e
natureza de UIll Sacramento, e sem estabelecer obstacu]os ao
livre exel'cicio do culto divino,-não é um ataque contra
os direitos do poder espiritual, 1I111S sim um uso regi Limo dos
dil'eitos inuutos e inherentes it natureza e á missão do supre
mo poder temporal do Estado,,

Quanto ú doutrina daquelles, que, clc ignando por mi-
nistro do Sacr<lll1elllo do matrimonio os contractantr.s
mesmos em si c por si sós, asseverão que, enU'c os fieis,
pela instituição de Jt'su Christo, acl.la-setão insepal':lVelmente
unido o cal'acler sacramental ao contracto natural do ma
trimonio, que não estava no poder de qualquer sepa
1'<1-105 um du outro ;-e qne por conseguinte, o matrimonio
resulta para os fieis da declaraçflo do seu mutuo consenti
mento em ca <lmento, semprc insepal'avel e necessariamente
na sua duplice qualidade, isso é, como contracto e tam
bem como SacramenLo,-emlJora eu enxergo nesta doutrina
UIll ausurdo, a respeito do principio religioso, porque, por
meio della se ensina que, Jesll Clll'isto obrigou-se ti fazer in
discl'iminadamente pal'ticipaote da e peeial gl'açu sacra-
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mental do matrimonio, todo o, que sendo membro da Igl'eja
Catholica Apostoliea Romana, conU'actar om matl'imouio.
sem consideração a respeito: se o conlractante tinha ou não
na occasião de contraclar o seu mau'imonio, a disposiçãO ele
sacrifical' a Deos, com fé especial da sua consciencia para pra
ticar na virtude de tal Sacramento,-embora, digo, enxergo
nessa doutl'ina o absurdo de proCUl'ar fazer um homem
participante de uma graça especial, mesmo se eHe se mosLt'al'
indisposto a tal participação,-não obstante isso, não quero
entrai' em discussão para combatê-Ia; pela razão de seI'
esta doutriua - tal qual eHa é,- não sómente não ndvel'sa,
mas pelo contrario perfeitamente compativel com o casa
mento civil; pois que, sendo o casamento civil não outra
cousa, senão um casamento contractado perante o tabel
lião, ou perante qualquer outra autoridade civil, legal
mente para isso designada,-a lei, que determina esla
fárma de celebração, não se melle em opposição, com os
sectarios desta doutrina de indissolubilidade, porque a lei
não diz que ele tal acto da celebração devia resulLar só o
valor para com o contracto perante os homens; e que ao
mesmo tempo dahi não po sa resullar tam1Jem o valor para
com o Sacramenlo em referencia a Deos,

Sendo a fé dos seclal ias da doutrina de inseparabilidadc,
que, o caracter sacramental <lo matrimonio por ncnhuUl
ente humano póde ser desligado e sepal'ado do conh'acto
do matrimonio, -e sendo a fé deJIes que, o minislro do
Sacramento e do COlllracto matrimonial ão os con
tractantes em si c por si só , não ha na realidade para os
sectarios desta doutrina moti vo algum razoavel para guer
rear contra a legislaçãO e casamenlo civil; porque, se são
os contractanles em i e por si ós, que se admini trão o
aCl'amento, pela fé e disposição especial de sua consciell-
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ciu para ii participação de tu1 Sacramento: -quill influen
cia poderia ter" 011 em que poderia coutl'arial' a tal sua
fé, a circumstancia de fazerem os conlractantes a declal'a
ção do seu muluo consenso pel'anle o p~rocho ou pel'ante
o tabeUião, pois que. para el1es o sacel'dole nfio IÍ senão
uma simples testemunha do facto, e a qualidade da teste
munha em nada póde affectar nem a fé dos cOlltl'actantes
nem a parlicipação sincera de um contl'acto e IlPm a <.\0 Sacra
mento? - Quanto ás outras disposições, que a lei prescreve
co~o condições para a validade do coulraulo matrimonial,
ellas se prescrevem, nfio COlll o tim de separar, nos COll
Il'aclJn les, a virlude do contracto da do Sacramenlo, ma::;
Sill?, com o 11m dellas serem fielmenle observadas e preen
chidas por elles no acto de conlractar o seu matrimonio •

. pOl' assim tornar o seu cOIlU'aclo c Sacramento di~l1o e
valioso perante o fôro espiritual de Deos e da cOllsciencia,

. e digno tambem e valioso peranle o fõro da justiça hllmana~

a quem cOIlDe a missão de dispÓl' da herança JUundana.
A legislaçfio civil não diz a ninguem que, nfio fosse para

a Igreja receher a bcnção do parocho; lIlas ol'rlcna só
menle que, cada UIll, anles de ir {a Igrcja para l'ecelJel' Ll

benção oupcial,- se apresente perante o tabellião para fa
zeI' ahi a declaração de seu muLnO consen Li meu LO, e recebcr
uma certidão a respeilo lJue, se satisfez as disposiçõcs das
leis patrias dictadas pela vonlade nacional, cm referencia
ao contracto malrimonial, as quae~ não querem fazer per
der a ningnem, mas anles salva-lo, e fazer participante dos

.bens mundanos,

Vejamos agora a doutrina, que se apresenla a este res
peito na Prompta Bibliotheca de L. FERRARIS, donde procu
rou Lirar argumentos ORevel'endissimo SI', concgo Campos,
para provar aquelle celebre DOGMA de inseparabilidade lti



fJ81leris, in\'cn·tada por clle , c ptoclamada' Da sua- segunda
tbese,

Lucio ,Fcrraris. na questão sobre o ministro. do. Sacrà
weDto do. matrimoO'.io, panilha a doutrina daquelles, que
ensinão e assevcrão que, o ministl'o do Sacramento do
matrimon,io são os contractanteS em si e pOl' si sós, sem
ii concUl'renci:a d@ parocho ou outro sacerdote.

Em prova desta doutl'iBa, no Tom, V. c,rpitu'lo Mat1"i
monium, art. 1. DUlll. 25 e seg" argltmenta -pel'o :modo
seguinte:

« O ministro do Sacramento do matrimonio propriamente
são OS contractantes mesmos j cada um, rninisll'o parcial
para si cm separado, c jUlltos ministro total para ambos, J!:~ta

é a doutrina de S. Thomaz na !J dist. 26, quest. onde
elle diz: «( NãO é a bençiio do sacerdote, IDas sim as 'pa
lavras paI' meio das qunes se declaul o consentimento em
casamento, que constituem fl (orma do Sacramento. » 

Desta doutrina do saDto doutor resulta que, se a bellção
do sacerdote, não é a fMITIa do Sacramento, então não é lam
bem o sacerdote o ministro do Sacrnmento; pois que, fór3 de
sna 1enção elle não concorre com nada ao acto da adminis
tração do Sacramento j por cOllseguinte, se elle não con- •
c,Qrre pela sua llenção, nem por qualq uer outro faclo á

admiuisU'ação d0 Sacramento, não se pórle dizeI' que, é
ene que admini. tra o Sa ramento; porque o acto de admi
nistraI' deve-se rcvelar da parle do administrador, por
ffieio de algum facto. como fórma do Sacramento. E' per
feitamente identica com c~ta doutrina tambem a do theo
logo SCOT, que na ". disto 26, quest. § unico de ministro
diz: « São os contl'actante I que admióistrão a i mesmo
c se acramento (do matrimonio), ou mutuamente ou cada
Ulll a i. egnem a S. Thomaz e Scot, nesta doutrina, Q
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mais affallHHlos theologos, como BELLARMINUS, qui. Ii". J.
do matrimonio, cap. 9. e seg. assevera que: «uma dOll

trirul opposla. a elita, seria temerarirz." Dizem o mesmo
lamhem Fa.r;nmws, lib. lV. decrcto 110 capitulo' « Qllod
nobis.ll-SuAREz, 2. disput.1G. secL,-SANcrrEz, Liv. U.
disputo 6.; - c Monacelli pal'l.IV. suppl. ao Tom. II. num.
hh7. e muitos outros theoJogos distinctos. li

fi Prora-se a veracidade desta doutrina tambem pela &lll

loridade lIo concilio Florentino, que no seu decreto oUnio
nisll diz qur.: « .wIo O· rOlltl'llclantes mesmos q1le (alem
l'c:mllar este Sacramento (do matrimonio), pelo consenti-
7Ilento mutuo em Nlsnmento J) () que 0110 . eria rxaclo, sr
além dos contractantr. e ii declarHção do seu consenti
mento mutuo cm casameuto, sc pra i. ara ainda de alguma
outra consa, para fazer resultar o Sacramenlo do matrimonio.

• Prova- e a veracidade desLa IlleSma doutl'ina tambcm
pelo decreto do concilio Trideotino, que, cap. de lie(or
1natione mall'imonii, diz que: « é indubitavel de que, os
malrimonios cl<inde tillo. (isso é, feito.; sem a prescllQil do
lJflroeho ou ou tro sacerdote delegacio) C011t metados 7Jelo
lh'l'e consentimento dos consort('s, (orrlo l:f'rdariciros e ralo'
matrimonios, até q/le a I gl'rja o nilo derrelOll Jl r irrito,;
e por isso, O sacro synodo condell7lttL e fl/Ulthem.isa afjucllf's
que negarem a vcracidllde e o '/.alol' dr' frws malrimonios..
De te decreto do concilio Tl'iclenlino segue-se que, os
matrimonio clandestinos, farão matl'imonios "alidos C! '-er
dadeillo~, aute que a Igreja niio O" d 'c1arotl paI' il'rilO ;
entretanto o ministro destes matrimonias pf!o era o parocho
ou qualquer outro sacerdote, porque o semelhantes ma
tl'imonios se fizerão sem a presença deHe '-e o concilio
Tl'idclllino decretando por Íl'l'itos os semethautcs matri
mania, não desi~nou um novo lIlinistl'o do matrimonio;

CAS, n. iO
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por conseguinte, assim como antes de tal decreto, o mi
uistro do matrimonio forão os contractantes mesmos,_ fi
cárão elles mesmos como laes lambem depois, Que o con
cilio Tridentino não instituío um novo ministro do Sa
cramenlo do matrimonio, fica palente pelu cil'culIlstancia
de ser o ministro um requisilo essencial elo Sacramento,
e os requisitos essenriaes do Sacramcnto, na sua institui
ção, dependem nâo da Igreja. lOas sim de Jesu Chl'isto,
instiluidor <los Sacramentos; assim como isso I'econhecen
mesmo li Igreja no concilio Tl'identino cap, II, «Ecclesiw
poles/as circa dispensationem Sacramen/i Euchal'isliOJ, •
onde se declara quc: Q o poder pel'petuo da fgrej<l, cerca
a dispensação dos Sacramentos, consistia no instituir e re
formar só aquillo, que póde conCOl'l'er ,- conforme <I ditrc
rença das circumstancias do tempo e lugar, - á maior
utilidade dos fieis que recehem o Sacramento, ou o maio!'
augmento da veneração do Sacramento, SALVA PORÉM A

PARTE SUESTA 'CIAJ. DOS SACRAMENTOS, o que é immutavel e
invariave1. >l

« Em nada prejudica a esta doutrina <I objecçfio, que
se faz pela citação da ordenação uo decreto do concilio
Tridentino, cap, L ade re(ormalionc matrimonii» -onde se
diz que: «A celebração do matl'imonio, se executará cm
face ela Igreja, onele o parocho depois ele tcr in lcrrogado
os consortes, e recebido delles a declaração do lleu mutuo
consentimcnto em matrimonio, ou dirá: « ego vos, in ma
trimonium, conjugo, in nomine Pal1'is et Filii ei Spiritus
Sancti,» Oll pronunciará outr<ls palavras, que são recebidas
e usadas pelo rito e costume ua provincia, -procurando con
cluir daqui que, -o dito concilio tridentino parece ter de
signado pOl' meio dessa ordenaçüo, o parocho ou outro
sacerdote legalmenle delegado, como ministl'o do Saaa-
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l1Icntn para "juntar os tclosortf'lS em matrimonio; Dão
prejudici1, digo. esta :lrgulllenlaviio il lIossa cll)Ulrill3, poi!!

qne, o concilio Tridentillo til) menciOllíldo de Telo nfl~ pI'CS~

crcl'c qllC, as referidas palavras «rgo vos in matrimo
nill1n.» ele., se pronnnciem indL pen <ll'elmen le pelo parochoj
pelo ('olltr1lrio, expressamente aconselha qne elle use de

pala \'r<lS recf:lJid;ls pelo eoslllllle ' liSO vigente da respectiva
provincia; c\nre indicando por este modo qne, ii quali
du<.k das paluVi'as é inteiramenle iutlilTerente para COIll a
Sllb~lílllcin do Sacramento; e qu<" n rresellça do p.u'ocho
~glll'n naquelfe Ilegoeio como a de uma testelllllnha legul
ex omeio, pelo modo qUI', pílra a validade do casamenlO
não é uccessario que o parocho pronuncie ]>nlavra alguma,
porque o l1ln1rimonio ganha cxistcnciu, pela dccJnraçiio do
consentimenlo lIIutUO dos contrac!allleS, mesmo no caso se

o paroC!lo 11<10 ljuizel' consclllir nelle, ou mesmo c elle
conll'nuissel'; conforllle o d(~eidio , sacra congrcóaçno do

concilio. -lles;) cnn 'idl'raçÔI's <:onclll~ o theologo FCI'

l'nl'is que, o ministro do SaCri.lll1ellto du 1l1<llrimonio sfio 08

eOlltl'actallles elll si (' pOI' si sós; c que a fôrma do Sacra~

mento é a declaração do sel! cOllsenlimcnio mutuo, fl'ilO pOl'
palavr.!s ou OUlI'OS sigll<lcS ~umcjenlcs e idollcos para decla
raI' ou indicar o tul COIl entimclllo mlltuo.

Em seguimento drHe principio. qnanlo á questão: se o
matl'imollio~ COl1l0 contracto natural, póde ou não separ:ll'
se do scn Cílrélel"l' bacramental ?-o mesmo 1heologo FClTal'is
observa que é mais prova\'el a opinião daquclles, que as eve
rão c cnsinão qnc, o caracter sacramenlal elo matrimonio

acha- l', pela instituição de .Tesl1-C\1risto, tão inseparavel
111l'nle lig<.ldo ao onll'acto nalUral do matrimonio, que não
e lá cm poder do homem sep<lrar UIlI do outro. Porém,
;:urnitle lambem, como JJl'ova-cel, a opinião contraria; e
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reconhece que s50' mllilos os lheologos de grande fama e
reputnfão fIlie ('nsinão qlle se póde validamenlo scpal'éll'
a r3z50 do 5ncralllcnto da do conlraclo do malrimonio, com
ii inlençãO de e(f,cluar só o contracto,selll participai' da graça
sa 'rnmoul"l; a sim como a re 'peito já apresont i <IS opiniões
dos dill'erclIlcs th ologas mil i;; <tcima,

l)ar<l n re oluç[1O da questão sobl'p. o matrimonio challlado
civil. não é llC"'cssal'jo entrar em disCllssiio e apreciação de,lil
diIl'erente" opiniões theolo~icas; pois que, CjllEiqllt'1' dcllilS

deixa salvo ao potl.r lemporal, o dircito de dirigir os nego
cios matrimoniar. para O fim .do ESLac!o j-cn as npl'csclllei
aqui s6meutc para razer reI' lJue) no grcmio da Igl'rja, a di\'ür
!!('llcia a respeito é muito maior, tlo quc potlia-fe al!miLLir
'omo UIII dogma n a:, el'ç~o : que o contl'acto malrimoni(ll ,

entre os upjs, exi tia como legitimo e valido SÓllIcn!e no cnso
quando c'lle 'xistil' <lO mesmo ICI1I)lO tamhem COmo <;acr<l

mC'[}to,
C ;í 19rrja t' ao Eswdo compNin o dircito de decretar que,

os lieis sejão adm iLLidos ao e:ercieio do direi Lo ue se casarl'tIJ
c que o sea cnsnmcnlo se reconheçn como le3itilllo e "alido,
sóse elles satisfizerem a respeito não 56 as exigellcias da "iria
llllllHlana c da "ida social, ma tamuem as exigencins estric
talll 'lHe rcligio as em referencia Ü yida fuLlll'a:-pela ll1('sma
razão ii Igreja c ao E taelo cOt\J,Jcliria t1lTIUCm () dircilo ele
decrelar que, os ftei só possiio passar nesla riJa mundana
CLlm o gozo e exercicio dos seus dil'eitos, como !Jomel)s e como
cidadão~, se ellcs satisfizerem não só as cxigencias da vida
ocial e mundann, lUas tambem as cxigencias da \'icla fulura;

porque o direito de se ca aI', é UIll direito nalUl'al inherente
á cxisleocia do homem, pelo mesmo modo, como inherente
é, éÍ me ma existencia humana, o direito de \'irer e existir aqui
na terra e na sociedade.
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Assim como o fiel Lem o dil'cito de :\<:har-se cm gozo.e
exrrcicio dos seus <lil'eitos nalUl'ae~ em geral, e independen
temente da circumstancia: se cllc cumpre 01) não asobriga
cõr espil'ituiwS, que lhe impõe ii 'IW l'cligiiio; pelo mesmo. .
modo clle tem o direito de achar-se em gozo c exercicio cio
cu direito naLural para o casamento indepeudrlltclllrnle tia

cirClIlllstallc:ia: se l.'!le cumpre 011 não as obrigações e piriluac~,

que llJl~ impõe especialmente n Lal re_pcito a sua religi.'iO,
A jlropo ição theologica: scentre (JS ealhulko o contracl()

matrimonia~ pôde ou llíio yali<1amente sl'parar-sc do S 'II

caraeler sacramental? é inteiramente indiO'crente para com

ii re,ollll;iio da questão em these; porquc, aqui não se trata
de eparal' ou lláo separar em referencia aos calholicos 1\

participação do sacramento da do contracto; JIlas lrata-se de
estahelecel' cm separ;Jr(o as cOlldições~ de que se dnclam de
pendente o elfeilo civil do matrimonio, is O é, a SU;J \'alillade
c legitimidade em referencia ao Estudo e em rcfércncia II so
ciedade publica, assim Gomo sc decrctál'no estas 'vlllliçõe
cm ~epílr;Jdo, pela legislaçiiodo imperio HOUlitl10 no tl'mpo cle
Jesu-Chri to e cios :\ postoloSi c como ('lia e decrct~ riío mais
lnrde, pela legisl<lçãO civil do puiz. durilnte ullJa IOllga seri,'
dtl seculos, entre 10ÚOS os peovo chrislão ,

Procurar ,eparar a celebraçiío do contraclo matrimonial da
}Jarlicipaçiio do seu caracter 'acramcJllal, é proceder cm sc
parado, só para o e tabeleciment da 'ondiçõcs, d'onile se
faz dependente o ('ll(~ito civil do matrimonio,-silo <lua
cou a, inteiramcnte tli!l'el'enlCS; a cXPCUÇ:1O d ,. til ultimo não
envolve neces ariamellle, nem alrecta lU cousa alguma il

execução cio primeiro; pois que por outra oJalleira, nem a
Igreja mesma POd"Cl'lil fazer ordenação algum:!, cm I'efcr '1}

cia ao matrimonio 'Como contracto, sem afl'ectnl' o seu carilctel'
ilcramcntal· eoll'etaulO a Jgr(Jja tcm olll 'Ilações em seJla-
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rado, que se I'Mel'em ao uHttrimollio 56 como contracto, e
não lambem como sacrrtmento j assim por exrmplo, a Igreja
tem decrelos, os. (/uLles eSlélbelccPIU (IS condições do pagn
menti>, cm referencia ao m'llrimonio COmo cnnlracto. sem
que a mesma Igreja quizesse I'cfrrir-sc por estes c1eGl'l'to
tambem ao matrimonio como ,ncralllento. ;\. Igl'l',irt cstabe
leeendo o principio def[l1C 1 pódc-sc lomardinhci!'o p lo Ci1SLl

menlo como contracto. clPbol'(\ lião sc pos a 10:nar dinheiro
pelo casamento como sac/amenlo. -rec()u!l<'ce ipso (aclo o
principio de que, podcm-se fazc!' decreto e ol'dcnaçõl~s em
I' 'ferencia ao matrimooio como conlracto, sem quc elles
der:1O I1cce sariamentc aOcelar o matrimonio. COtuO ncra
menlo j ese esle principio pódc 5(:1'\ ir de base á J:~rpja, para
dieta!' ordenações, só em I'eferencia ao matrimonio como COlr

tracto: onde a razão de ass('"er'ar que Omcsmo p,'incipio uão
podia senil' da base pcl;) mesmo modo lambem ao ESlado,
-cujos intel'e ses achiío-sc tflo allamente empenhados em ne
gocio,-para decretar lei em rd'rencia ao matrimonio só
como conlracto, SCUl que pOl' e te procedimento elle alfccte
tamIJem f) c:lri.lclcr sacr;llncntal; assim como a Igreja não O
alfecta qllando manda pagaI' pelo matrimonio como contracto
o qu ella não podia fazer pagar ptdo matrimonio como sa
('rameuto? u Quod uni juslu.m. alteri mqul/1n, "

Para resolrer a proposição sobre a tllOl'rtlidadf> do Cri a
mento civil, é de maio!' imponancia a resolução da qnest:ío: se
os llIiui tl'OS do sacramcnto do 1U<llrimonio são oscontl'actau,
te mesmo '111 si c por 'j só ,011 311les se é o parocho 011 outro
sacerdote, em cuja pre euça devc- c executar a declaração do
lUutuO consenso, conforme o decreto do concilio Tridelltino?
pois que, se fica comprovado que, a presença do parocho ou
de qualquer olltro sacerdote não concorre em nada á admi
ui tração do sélcr:lmenlo, -porqlle este resulta, em si e por si,
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da declaração do mutuo consentimento dos contractnntcs, c
que por este modo o pal'ocho figura em todo acto da cele
bração sómentc como uma testemunha officiosa,-toda a
diffcrcnça entre o casamento chamado civil e entre o casa
mento chamado religioso, vai reduzir-se a lima cil'cumstancí,l
hem insignificante, a saber, qUI", Da celebração do casamento
chamado ci di, /Jgurtl, como testcm lIlIha omcias::! o tabellião
Illl outro empr<'gado civil; e na celebração do casamento
chllUludo religioso figura, na mesma flualidade de testemu
nha omciosa o parocho ou outro sar.erdote;-circullJ taneia
{IUC em nada influe sobre a substancia do matrimonio comO
sacramento; ponlue este resulLa, em si e por si, da decla
ração mlüua dos contractantes, uuida á fé em sacramento e ao
lirme intento, e á disposição espiritual de participa-lo pela
graça e instituição de Nosso Senhor Jesu.Chl'isto;-e nada
\Ibsta)ura que, a participação de tal graça ni-io resulte de tal
declaração do mutuo consentimelJto, mesmo se ella fôr
feita perante o tabellião ou outro empregado civil, legalmente
designado; pois que, a presença da testemunha não é requi
sito essencial do sacramento; mas ella serve sómentc para
docnmentar a legalidade do acto para o foro e.ttel'OO ou
mundano, cuja direcção acha-se sujeita, não ii autoridade do
poder espiritual, mas sim á do poder temporal, conforme
aquillo l( estahelecerás juizes e mngistrac10s em todas as
porlas, '" para que julguem o povo com I'cctidüo e justiça. »

(Dcuteron. XVI, 18),
Por este modo., toda a questão do casamenlo chamado

civil vai reduzil'-se ú resoluçãO da questão: se a legislação
eh'il tem ou não o direito de decl'etal' quc, a declaração
do mutuo consentimcnto dos conll'aclantes, - de onde re
solta, em si e por si, o matrimonio como sacramen·to, e
lambem como contracto> base e cODuição da a legitimação das



15:>2
correlnções entre.os consorte.;,. sna geração e o Estado,-se
filça D3 presença de llma testemunha officio~a do estado c:ivil,
ou do estal.lo sacerdotal?

Eis o gl'ande negocio na sua sincera e natural simplici
dade, que fn lanto gnerreal' a Igr('ja e o sacenlociu! A
questão não \'er~"l sobre lllU objecto, que possa alfectal' o
matrimof,io como sacmlUento, mas sim soll1'e IIIlI objecto
que alJecla-o como (;outracto e como condição da parti
cipação dos bens 1lI11udanos e materiaes, -Quando e onde
adquiria a Igrcja o dircilo dc }ll'ctender que o Estado s
,Ílllguc ohri",)(10 a distl'ibuir os bens 1U1Iudanos, segundo as
condições estahelecidas pela Igreja, e não seglludo as, que o
poder temporal quer estabelecer por si mesmo? Quem foi
(Jue reveslio II 19r1.'ja do eal'go dc partidor e dc juiz sobre
o homens pois que Jesu-Chl'isto recuou-se perante um
semclhante cargo( S. Lucas XII. 1á), e a Igreja está cha
mada para apresf'l1lar-se como imitador de Christo ? .....

l J ara fazei' palen te em maiol' relero a veracidade da
circulIl taucia íI respeito de que, o parodIO e qualquer
outro sacúrdote delegado não figura no acto da celebra
çiío do matrimonio corno ministro, pliru admini traI' o :}
(~I'aUlcnto do m:lll'imonio, mas sim pura e simplesmente
como uma testemunha officiosa para documentar a legali
dnde c. teriol' <lo facto - além dos argumentos já acima
pl'oferillos, vou apresentar algumas circumst3ncias, que
sel'vil'áõ para e c1al'eccr e conrencer ainda maÍs da justeza
de ta asserç1'io.

EIIl 1 42, querendo ca"a!'· c UlU estudante N. " de
1ü n 20 aLlnos de idade, filbo de uma boa familia nobre.
n-a cidadc ('piscopal (l V-"-C1.» cm Hungria, com uma moça
de 2ft a ~6 annos d \ idade. proveu-se para esse fim da
Ikcnra do bi po e de todo os documcnto n('cesSílria'
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foi ~o,m a s\la noiva e C{)1l! ~s testemunhas pal'a .ulg:reja,
e mandou chamar o pélrocho. para assistir ao acto da c e
lebração. O parodIO, conhecido e (llTIigo cio pai do estu
dante, sabendo mllilo bem ([ue, ('ste rai contractal' o casa
mento conlra a' vontade (los seus pais, não quiz acudir ii

chamada, e mandou dizer que elIe não quer saber nada
c1aCJuclle casamento. O e tudante terou a SlIa noiva, aCO~l

panhado das testemunhas, para a casa do pal'ocho, e lú
cm presença das tcstemunhas e do pnrocho ap 'zar de
Iodas as reclamações deste-. u!timo, fez- e a (leclal'ação
do Irlutuo consentimento em cnsamenlo. O parocl1o pro
curou tnpar o ou\!iun e fugil' lUílS fui r~Lido 110 lugal'
001 força pelo noivo, sem deixar porém cne de gritar que

elle não e5tft ouvindo IH.dn, c não quer saber ele nada. s
testemunhas presentes pas árilo a certidão ele que, <ln parte
do fulano tal c da fnlana tal, fez-se a dcclnraç~o do mutuo
consentimento cm casamenlo (C de presenli)) Da sua pl'e
sença e ua do pnl'ocho, em 1111 logal' P. cm tal tempo;
lIUla cópia desta cerlidão deixíÍl'ão elles lá pal'a o pal'ocIJo,
e fdto isso retil'árúo- 'e, conduzindo o estudante LI sua esposa
para a ca ii, Alguns dias depois chegou o pai todo COIl

trariado, c fez Iodas as diligencins, todos os empenhos para
élllDull,l1' o casamento do seu /ilho, celebrado por 11m modo
bastante si~lgulal'. A questiio chegou alé ao Sanlo Padre m
Huma. e clle dcc\m'oll (lHe o ca amento é valid rerda
deiro c IcgitilDo~ e pOI' isso t( non POSSll1lLUS dissolveI"
tire {fltere illud irrilum aut mtlLll172. »

A' vista deste acotltecimento, - qtu: eu me./11lO pl'escnciri,
- E'ja-me licito de perguntar: o flue é de I'clitrioso na

cxecução de se117el/lânte a~to dá c lelJl'ação do casarr.eo
lo? e CIll CJue consiste propl'iamenle aquella l'a7.ão 'agrada,
(lor Cilllsa da lJual pretende-se tào ineviw"d 'I pl'e ença de
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um padre, c a qual ficaria profôlnada, substituindo' apre·
sença de um parocho, pela presença de um magistrado,
como delegado cio soberano poder nacional?, , ,

O Ueverendissimo Sr, conego Campos para demonstrar
tjue,- o malrimonio vai degradar-se em mero concubinato,
se elle róI' celebrado em pre~()nça de um magistrado civil,
-deu-se ao trabalho de demonstrar que, o matrimonio é

um dos sele Sacramentos instituídos por Jesu C1Iristo j e
que o contraclo do matrimonio eelll'e os Calholicos é in 
'ep<.l l'<.1\'eJ do seu cal'actel' sacramental; entretanto a ques
Ião na presente discussão não versa sü1J.'e estes assump
tos' porque, por meio de uma lei sobre o casamento cha
mado civil, ninguem pl'OCllra negar a virtude sacramental
do matl'iUJooio, uem contestai' que, na alma e 110 espirito
dos Catholicos o intento de celebrar o contracto do ma
trimonio, c o intento de participai' do sacramento, devem
ser contempol'aneos, unidos e não sepal'ados; mas preten
de-se sómente, que, tudo isso não pel'e1e a sua força nem
deixa de rrsllllar da fé e mutua declaração dos consOl'les,
mesmo se esta fé c tleclal'ação se apresentarem em presença
de um magistrado civil, e nüo de um parocho 011 Olllro
sacerdote. - Se pois o Sr. conego Campos tinha em vista de
prov<.lr o cOlltrario, isso é, provar que, é da instituição e dou
trina de Jcsu C1II'is10 que3 embora o cal'acler sacramental do
matrimonio e a existencia do casamelllo:resnllem da decla
ração do mutilo consentimento cm casamento, em si e por
i unida ti fé em sacramento e á fé em slla parlicipação,

- nflo obstante isso3 se os contl'actanles fizerem a tal SUóI

mutua declaração, e apresentarem a tal sua fé só em pre
sença ue nUl magistrado civil e ue outros fieis leigos3 dahi
não resulta nem sacramento nem matrimonio, mas um mero
eoncubinato,-se, digo, é isso, que o Sr. Conego tinba cm
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"ista de comproyal', neste caso ~ra pl'eciso que elIe apre
scnl<lsse a tal respeito documentos do Evangelho 011 da dou~

1rilla P. dos actos dos Apostolas c da vida dos primeiro!!
Chl'istãos; - porque, se no tempo <le Jcsu Christo, dos
Apostolos e durante lima longa sel'ie de r-;eculos, do tal con
sentimento mutuo, e ua fé em sac:amenLO e na sua partici~

pnç:io -resulta\'ão o matrimonio c O sacramento em si c

por si, e mesmo no caso se a tal clecJaraçüo e a lal fé dos
conlraclantes se apresentara sem a presença c sem a iuler
\'ellção do sacenlote,- é forçoso de COII fe sal' li ue, desta
mesmas condições necessariamente hüo de resultar o matri··
monio e o sacramento tambem hoje, pois que, não é dado a
ningnem mudar e augmelltar o preço e a condição da graça
sacl'amenlal, além da expressa ordenação do seu divino
Autur.

Que, o referirlo decreto do concilio Tridelltino, não se
basêa lia instituição nem divina nem ApostoliCJ; e que elle
não é outra cousa senão uma simples ordenação adminis
trativa, que, para a salvação das almas nenhlllllél infiucllcia
tem., mas só procura apresentar--se como base na distri
buição dos bens terrcstrcs,-c pOI' isso acha-se sujeilo á

oseillação de qualquer Ir.i civil, e como tal deixa-se re!or
Illil!', ou substituir por uma outl'a, mesmo pela legislação
civil,-póde-se concluir com a maior evidencia do decreto
da sacra congl'cgação, que, explicando a rorça e vigor do
decreto do concilio Tridr-ntino em negocias matrimoniaes,
no dia 1~) de .Janeiro de 1605, declaron-se pelo modo
eguinte:

" São validos os matrimonias, que os negociantes e via
e jantes catholicos contractf,o sem presença do parocbo e
c sem presença de testemunhas, ~ nos paizes dos inlieis,

q como oa. Turquia. Persia, elc.,-e os matrimonips, que-
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/, os Calbolicos COlllraClão DOS llaizes àos bereticos, onde
« o I'cspccti\'o d€crcto do concilio 'úidenlino não se pu
" blicou, como por excmplo na rl'lIssi.a, Saxonia, Suecia.
« Anglia, Seotia, Dnnia, Pomcr:Jllia e ootros lugares ep
II lenlrionaes, que se apartrírão da venJadcil'a fé já antes do
« concilio Tride1l1ino; finalmente em I'efcl'el~cia aos pnizes
« /wrelicos, onde e publicou o referido decreto do con
I( cilio Tridelltino, julgão-sc o lllatrimonios do Calholicos

(I eoOlo validos, qualldo elles se cOlltraclâo ao menos,
" lia presença de duas testellluuha., Itol'Qllee las pod('m-.l

" encontrar com facilid~lde.»

POI' esta explicação a acr:l congregação reconheceu:
1.0 Olle o miuistro do l:lélCram [llO do malrimonio sflO os

COulraclilnles mesmo, e que o matrimouio, como contrac
to e como sacramento, I'esu!w cm si e por si, da decla
ração do lllutuO consentimenlO em CD am mo, e do. fé eUI
acramento e na sua partici[ ação; pois que, sem isso, ii

sacra congregação não podia recouhecel' c declarar os ca
samentos dos Catholicos-fcito oa tCl'l'il dos pagflos, sem ii

presençtl do parocho e das testelTllll.llJas -por validos e "cr
dadeiros; rcconheceu mai :

2° Quc os Catholicos, parti a ohsel'vancia da f61'1Iltl da
celelJraçiio do malrimonio, pre Cl'ipltl pelo concilio Tl'i
d(!Olino, nflO são abrigado' pda illlple publicaç'ío do
l'cspecli\o d crclo ma illl pela for<:a da lei civil, qlle a
anccionoll e adoptou como lima lei nacional regulallleUlal'

do matrimonio i pois que, sem i 50 a reJerida sacra con
gregação não podia declarar que, os casamento feitos
por CatboJicos 110 paizcs hereticos, onde se publicárão os
decretos do concilio Trideoliuo, são \'alido e venlacJeiros, se
fÕl'elll celebrados ntl pl'esençn de duns testemunhas, me'IDO

em a presença do parocho ou outro acel'dote.
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Se a legislnçào civil de Portugal, tinha o direito de elevar
ou não elevar as ordenações elo decreto do concilio Tl'i
denlino em np.f{ocios IlIJtl'imoniaes, á força de uma lei oivil

obrigalori.1: onde a razão de contestar este mesmo dil'eito
cm referencia ao podel'legislativo civil do Imperio do Brasil '!

Se o governo e a legi Inção civil de Portugal, achando ba .
tante, r<lZÕC para isso jlllg5.rão proprio de sanccionar e aep.i
tal' como lima lei,as disposições cio referido dccrl'to do conci
lio Tritlentino, pelo decrelo fie '12 d~ Setembro de 1.50~,-e

l'eRpeclivamcnte pda lei de 8 de Auril de 'J 569. - de
fazer oulro tanlo O poder lcgi lativo do Brasil pelo seu
decreto ele 3 de TOl'emhro de 1.827: ondc a razflo (Ie

é1 sel'erar que, o govcrno c o Jlocll'r legi latil'o do Imperio
de hoje, 050 tinha o direilo de l'cforll1ar mudar uma lei
feita pelos s 'us pl'cdecessol'cs dc igual !lil'cito e dc igual
autoJ'iJatlc,-me mo se 3 tall'espcilo se aprescntal'eLll mo
ti\"Os concludentes e IIrgenti simo , reslIltnllle da no '(I,

circllm lancia e nm3 nr.cessidadcs do paiz ?-A ! ,j lI'ro

se faz com a inlcnç50 dc etel'nisai' " ua e 'islcncia, Illa
'im com a intenção de oecorrer, pOI' meio della, ás nc
essidades do llfliz, gnl'anlindu e regulando o estado dos

uegúcios, <lu rcclnllléÍrão <l sun decl'ctação; sc o ('stado
dc te negocios se muda, Iw de mudar-se necessariamente
lambem a lei; porque a (ri é I1Ill simplcs meio de garantia
ciril, e o meio ue\'e conformar-sc c modificar-se segundo
o estudo e qUillidade das cil'cumslancias, ('m cuja garantia
quel'c!lc se eSlabelecer, tornando-se pOI' hase o conduzil' com
a maiorsegl1l'ança e certeza possivel, ao fim, de cuja rcalisa
c:iiu se tra ta.

POI' esta con idel'ações julgo ca1Jalmellle comprovada a
proposição, pela qual eouncici, que, a fÓl'ma eXlerior da

eelebração do matrimonio, corno tambem os impedimentos,
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chamados dirimente, como outraslilntas condições da valida
dee DuJIidnde.legilimid:Jde e illegitimidade do contracto ma·
trimonial, e como outl'as lantas éonclições em negocio da
herança e dos direitos sobre os b(;ns temporaes, -em nada
all'ectão li substancia do sacramento; I)Orque, esta se baslla
na livre declaração do lllutllO consentimento em casamento,
juula á fé individual no saCl':lInento e na sua participação,
que não se deixa inspirat' nem modificar ou opprimil' por
lei alguma, - mas cllas se referem exclusivamente á boa
direcção e su tenlação da ordem administrativa na vida
soci,lI, e ti adminblruçüo ela justiça temporal; e que por esta
razão, para a Igreja falta absolllttlmenle o motivo do vill
dicar pnt'a si, com a rc~tricção e cm prf'jlJizo dos direitos
do podeI' temporal, o decretar e regulaI' ti fÓl'ma da cele
bl'açiio e:<tcriol', c tlS outl'ns coudiçõe5, ch:\Iundas impe
dimentos, com a sal1cção da illegitimiclade e nullidade do
contracto matrimouia\,-sendo por tal razão que, nem JCSll

Christo, nem os ApostoJos, nem a Igrrja dos primeiros se
cnlos do christiauislllo procurárão \'indical' jálllais para
si o direito de !'{'gular c decretar sobre a fórma da ce
lebração e sohrc as condições cha madas impedimenLOs,
importando a ancção mundana e malerial de nullidadc
c illegitimidade do contracto matrimonial, - mas 11eixâr50
o exercicio de wl dircito ao podcl' temporal, que pro
priamente é chamado e in tituido para a direcção das
correlações exteriores da vida social. - E se a decl'ela
ção c regll\al'isação da fórma da celebl'ação do matrimonio
e <.Ias condições chamada impedimentos, com u sancI;fto
mundana e material de l1ullirladc e illegitimidade nfio ad
miuem, pela I'azão da sua natureza e da slIa destinnção, a
lljeição ii competencia do poder espiritual: tanto menos

admillem ainda a mesma sujeição ú competencia do poder
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espiritual, o procedimento e a decisão sobre as questões
cOlltenciosas,-ql1e, em nexo com li validade ou nl111idade,
legitimidade ou illegitimidade do contracto matl'ÍlUonial,
achão-se inseparavelmente ligadas com 11 questão sobre be
rança mundana e l!ivisiío dos hens temporaes, -não só pela
razão porque, se é o pouer temporal, que determina por
uma lei civil ns fOl'lnalidndes da celebração e as condições
da validade e legitimiJade do contracto matrimonial, deve
ser tambem,-conforme o dictame da sãa razão,-o mesmo
poder temporal, que se incumbe e se rcspoosabilisa da de
,"ida execução dc tal lei ;-lI1ns tambem pela outra razão
de se apresentarrm naquelles processo!! tantos escandalos
e obscenidades que, á \'ista delle , é quasi incomprehen
sivel, como é qU(~ o sacerdocio,-aliás chamado para oral'
e sacrificar, para se instruir nas cousas espil'1tllaes e fazel'
se prégndor tia palaHa li' 1>eo , e para administrar Sacra
lI1entos,-qneira <Iedictll' c occupar o scu f'spirilo e as suas
piedosas meditações com o exmlle e dijudicação uns iutri
gas c de pormenores impudico3 e. das mais irritantes ob
scenidades.

Para ter uma idéa dos e candalos, com que se procedia
da parte do sacerdocio na instaul'ação, organisação e deci
são dos processos desta nalUl'eza; e para dijlldical', se um
semelhante processo, pÓdf~ seI' 011 nlio compatível com a

piedosa missão do sacel'docio,-bastal'ã conheceI' os porme
nores do procedimento chamado «congresso» -estabelcciclo
na occasiao da fübl'icação dos decretos do concilio Triclentino,
a cujo respeito ,de POTTER, na sua Obl'ª /fMoire p/ziloso
phique, politique et critiquc du Chrislianúm~, tomo VII
pago 568, na nota supplcrnentar, diz o seguinte:

" Le mariage n'filanl censé condu que par la bénédiclion du prêtre,
toutes les qucsLions qui naissaienl SUl' ce contral-sacremenl, ressollis-



:>''lient nécessairemcnt aUI tribullallx. ecclé~ia~tiqne$. 11 avaieni pl'GnOOCé
SUl' les accusalions d'adultere, tant que l'adultere avait été aux }'CU:':

de l'église tine cause suffisante POUI' dissoudre le mariage conelu dONnt
ellc, Une {ois le mariage déclaré indissoluble, et l'adultere comme toute
autre cause moins grave ne faisant plns accorder que la simple sépara
~ion, san~ permisllion de contracter de nouveallx lien , il n'y cut d'autre
rCSSOlll'ce, pour qui voulait formeI' un ~econd engagemellt avant le
(erme natur 'I clu premier, que de faire pronon er par l'autorité qui se
disait compéte.nle, qu'iI n'y (lvait jamai,s en de premiel-engagement. ('ela
ne fut guere dillicile, chaquc fois que les sollicileurs ou sollicileuscs
fureut cn posilion d'acheLer les favellrs de cette autorité, sait par dos
conecssion~ de pouvoir, soit pai' de fortes sommes d'argent: l'église alors
ne rompait pas le mariage, mais elle le déelarait nu1 ; cL pOlir cela cUe
ne manquait jamais de tlécouvrir qoelqn'cmpêchem<::nt dirimant aux
Iie.ns qu'il importait de briser, empêcllement de parcnlé réel1e ou spi
rituelle, de défaut de consentemcnl d'une rles deux parLies ou de loutes
)es delLX, ou enfin de non consommation,

« La nou consommal ion était atLribuée ordinairement 1: l'impulssancc de
l'lm eles conjoinl , et u élait counue qlle par la plainlc de I'autre. L'é
glise se lJoma tlall I'ol'igille ii [,!ire e~am!ner le conjoint dénoncé, cl II

moins de qlle\ql1e vice appareut de conformation ou de la privaliou ma

nifeste d'mle des parties jugées néce"saires pour COll Liluer I'homme ali
la femme complelc, eUe renvoyait les épOllX fuire, pendaul trais ans de
cohauilaliol1, de nouvcllcs tentatires pom rtlponclre <lUX "renx de la na
ture; ce qui Ic p\lI~ souvcnt metlail un terme aux réclamations, en en
mcLLant un allx. moti[s q.u Ics avaicnt fail naltre.

« Les ,'i ite étaient e. senliellemcnt indécente.. Apl'cS ""oir vériflê Pêlat
l~ I'homm sous le rapporl de sa \'ü:ililé, les expcrls tâchaient de provo
queI' la preuve que celte virili Lé était acUI'e, et pour cela ii Ieur {alIait
" l'ercclio pudolldi ct quelquc chose davanlage. » Lorsql1'ils en étaicnt
venus ii bout, ils examinaient tant bien que mal ( an sC1Ilen sit (;ecun
dum, par moyeus pau houuctes, ct qui via; possunt cm'ere pcccato. » 

Vinc, l'agereau, di COUI'S SUl' 11impuissancc de l'l1omme et de la f mmc,
chapo 5, p. 198 et 1.11.

« L'iutégrilé, reconnue de la remme encore vicrge, intégl'ilé, pour le
dire ici en passant, qui, d'apres le témoil,1lage des homme de l'art à la
{ois habile et franes, ne peut jamais être con tatl\e d'une maniere ab
olue, puisqu'apr~ dix ans de prostitlltion notaire, la seule inspection
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malérielle I<\isse parfois encore des doute3 SUl' la perle de la virgilli.lé
( \'oy, Parent-Duchâlclet, de la prostil. à Paris, chapo 3, S5, I. I, p. 2i4
~ 2l7); I'intégrité de la femme, dison -nolls, reconnlle servait de
preuve, Oll dll rnoins de comrnencernent de preuve, de I'impuissance de
J'hornme. Rarernent li y avaiL à constateI' eetle iotégrilé SUl' la plaiote
cle I'homme. Quand cependant cela avait Heu, I'impuissance ou plUlôt
I'impossibililé de la femrne par dil'oi/esse ayant été vérlfiée, ii Callait,
d'aprcs InnocentlIL, y porler rernecle par voie d'incision 011 de tout autrc

manierc, poussanl la violence jusqu'it metll'~ la palieotc co danger dc
mort (eap. Fralernitalis, de frigido cl malefie, ).- nl. 1J0lmau, trailé
dc la dissolul. dll mariagc pourimpuiss. cl fruidcur, parI. 1, p. 208.

« Les trois ans d'éprcu vc paraissaicot bicn longs )l. UI' le mari cnnuyé
de sa Icmml', on réclproqucmeot, qui a\'ait hàle de conrir noc nou
velle chance de bonheur.ll faUllt avi 'er à IIn Illoyell plus exp(:dilif que
la simple visile, 1'0111' décider la puissance de conjuinl j cc moyen ful de
leur Caire exéculer sous les yeux dcs experls l'aelc même de la propag2
tion: cela s'appelait le COllgres.

Cc 00 commenç.a 11 y avoir recour' vers I'an 1559. SUl' la demande dr.
la remme (cal' c'élaient communément lcs femmes qui inlenlaient cc,
sortes de procCs, dOQt l'issue Icm élait loujours fdvorable), la cour
d'égli. (~ ordonnail la visil , el députait à ceI elTel un méder.in, un ch:~

ru('gieo et une matrone. A la fiu du sei7icme si1'c!e, on commença ã Caire
examineI' les hOlDllles par des femmes el lcS fcmmcs par des hommes ;
101" de la visite des homlllrs, il arrivail souvenl qlle, pour raire prCIl\'e
d'expérience et de savoir, Ir fúmmes xpcrlcs « di COlll'uient SUl' la 101l
gueur. grosscur, rondeur, el tellc:' aulres impertinenles circonstances de
la vel'ge, jusques ã.... s'advancer d parleI' de capaâlalc (IJI'n.mif/is {!f.

de PI'w]J!llio. 11-lIotman, de la di oltl1. du mariage, proem. parto p. 216
el 217 ; parI. 2 p. 233, 236 et 237,-Vi!1c. Tagel'eau, SUl' l'impuiss. d,~

I'homme et de la rcmme, chapo :l, p. 46.
II Lo rapport des experts porlait Itabilnellemeo l que les partie nalu

relles de la femme élaienl biell et celles de I'homme a ez bico. propor
tioullées. Lã dcssus I.e juge ordounait le congres, c'est-à-dire, ponr nOIl

servil' ici des expressions d'Anloine Hotmao, l'exploration « la plus bru
lale que roo saurait excogiter. II L'homlDe y élait conlraint par corps ;
ct i, malgré cela, ii s'y refusait, condamné. Les conjoint juraient qu'i1s
lravaiUeraienl de bonne foi à accomplir l'ceuvre de la génération, sans y
rncllre obstacle oi elDpêchement. AprM cela, ils élaicot visilés de OJIA-

CASo U. 1.1
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veau, II ons depuis le sommet de la t~te jusqu'à la plante des picds, cil

toutes les parties d~ leu\' COI'ps, ctiam in podice. ') 011 lavait Ics parti'ls

de l'homlne 11 l'eau tiMe, et ou plaçait la femme dans uu demi-baiu.

Puis i1s se couchaient, Ics experts présens, ou tout au moins l'etirés dans

lllle chamb\'e altenante, et Jes matrones auprcs du \it. AJors commen

çaient les altel'cations ridicules et \\égoutantes, I'homme reprochant à la
~ell1me qu'elJe ne le laissait pas faire, et la fell1me à I'homme qn'il voulait
se servil' de sou doigt. Enfin, ils se levaient, et une tl'oisicme visite avait
lieu pou\' constateI' le statu quo ou bien I'élargisscment de la fcmme : I.I
se faisait une inve tigation minuLieuse pour savoir s'i1 y a,'ait eu inlro

ll1issioll, an {1!Gla s(t emissio, uúi, quid, et quale emissum. Proces-vel'
bul étail dressé du tout, et le juge d'église p\'onollçait SUl' celte singu

lJere malier~. On conçoit que la sentence donnait gain de cause à la
'~mme, qui n'avait provoqué celle IUlle obscene que pOllr y remporter
la vicloire, el de qui il dépendait tonjours de la remporter. Le mari

JI'avait pour lui d'aulre c11ance de succes, que de Caíre en présence de

témoins ce que sa Cemme ne voulait pus qu'il fit, et d'appelel' les témoins

pour êlre pris SUl' le fait et membrum in membl·o. - Tagereau, de l'im
lluissance, chapo 2, p. 31.; chapo 6, p. 1.20 et suiv.; chapo 7, p. 169.
Hotmau, de la disso!. du mariage, part. 1., p. 223.

- Eis um proce(limento t50 obsceno quão escandaloso e
profano, inventado e .sustentado pela Igreja durante mais
de ollJ seco!o, o qual ficou .aba] ido pri lIlei ra men te pela
legislação civil da França em 18 ele Fe\'ereiro ue 1677.
O jesnita u'Avrígni, na sua memoria chronolog. e dogmat.
Tom. !lI. pago 128. ado ann. 1677 confessa mesmo,
que, o chamado congresso, era um meio tão inepto para
subministrar provas na questão dc impotcncia, quão meio
inepto foi a tOJ'lura e a prova da agua fervente e do ferro
encand~scente, chamada juizo divino, para provar a in
llocencia de um accusado, como se comprovou no pro
cesso do divorcio entre EI-Rei LOlhario e a Rainha
Theulberg sua legitima esposa,-instaurado sobre o crime
do adulterio, de que ficou accusada a Rainha. Ella appelloa

para o «juizo ue Deos, II ou para a prova da agua fer-



venteJ c paSliou-a inteiralilerile salva e intacla; porém,
apezar disso, lllais taNlc vcrilicou-·se o seu cl'ime, c por
tal motivo ficou declarado o divorcio compl(~to, cm UIIl

concilio celehrado em Metz no illlno 863.-(\ e.ia: HTNCMAU,

Arcebispo de Reims sobre o dirorcio de Loth e Theut
herg. Tomo I pago 598 e sego de POLLer I. c. pago [125
e [1:26).

Apresentei como these desle capitulo ti proposição, de
{Iue « o direito de rrglllar e dirigil' os uegocios dos

casamentos para o fim do Estado, ficou salvo e inteiro, ao
imperanle civil, lambem pela lei E"angelicil, pela doutrina dos
Apostolos e primeiros padres elo Christianismo, e roi tambem
reconhecido pela Igreja lIniversal. » - Em prOVil desla
proposiç.'lo, fiz vee no decurso deste capitulo a dontrina
Evangclica, ensinaua pelos Apostolos, pilra fazer patente,
de que lá niio sómente nada se eneontra donde se pu

desse concluir, que Jesu Cbrislo e os APOSlolos I;"c sem
cm vista privaI' a legislaç~o do Imperio Homaoo do rxer
cicio elo direito de regnlar' e uirigir 05 ncgocios malri
moniaes, Ilas sLlas correlações exlcl'iol'es, e CID refcl' 'ncia
ao fim do Estado: mas pelo contr~lI'io elles I'ecollhenéri'io
so!emnemente a compctcocia e legitimidade do poder ICIU

])oral a rf'SpeilO, rccolJlmendando aos fieis a mais COIll

piela sujeição ao Prillcipes e l\1agi trados civis, como
autol'idades constituida por D~os, pJra a dirccção das
COllsas iUlJudanas.-Seguindo o eur o nalural da argumen
tação, :lprcscnlei a dOtltrin:l, sobre a 5ubstnl1 ia c condição
do caracter sacramental do matrimonio, baseando as minhas
asser'ções a respeito na lloutrina Evangelica, ensinada
por Jesu Ohri t~ c pejos Apo tolos. Apresentei pois, as
dilferrntes doutrinas sobre o ~lioislro do Sacramento do
matrimonio, c sobre a separabilidade ou inseparabilidade
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do contracto matrimonial, do seu caracter sacramental; c
fiz ver que, qualquer que se adopte das dilTerentes dou
lrinas como justa e verdadeira, por uma tal doutrina o
direito do Estado, cm negocio de dirigir p r('gular as
cou~as matrimoniaes, ao fim da sociedade publica, cm

nada Iica contrariado; porque aquellas doutrinas, qnasí
todas, geralmente reconhecem e ensinãn que, O c Iracter
sacramental do matrimonio resulla ,do eonsentimeuto mutuo
em ca ameuto, unido á fé (;lllSaCramento, e ii firme intenção
e di posição de parLieipa-Jo; e a lei 'civil absolutall1ente
não prollibe a ninguem, de IIniJ' ii declaração do seu
consentimcnto mutuo em casamento, a fé no sacramcnto
e a intcnção e a disposição uecessaria para participa-lo;
ncm prohil>c a ningucllJ, de fazer abcnçoar () sen ca
samcuto pelo accrill}te; mas prctende sómcnte quc, na

celebraçiio do contracto matrimonial, !>e obscrvem as coo
diçõrs prescriptas pel.a legislação nacional, sob pcna de
uullidade e illegilimidacJe do contracto, em referencia aos
clIcito civis do matrimonio e ob pcua dc scr collocado
um tal casamento fóra do apoio c da protecção ela lei
parria,-Fi7. vcr mai qllc para ti Igreja, o estabelecei'
a fónlla da celebração e as condições chamadas impedi
mentos, com a sancção mnndana e IDéltp.l';al de I1nllidarle
e illegilimidade do contracto m:lll'imOllial não sÓlllcllte é
um procedimento incompetente c inteiramente clcsronhe
cido na doutrina evangeliea, ensinada pOl' Jesu' Chri to

e pelo Apostol~s, mas lambem incompatível e opposto á

mis ão do poder espiritual c do c;acerdocio, pOl'qne a
sancção dos seus preceitos não póde referir-se sanào a
alguma cousa espiritual, isso é, a rccompensa exrquivel
por Deo~, e a uma retl'ibuição em referencia á vida fu
tura.
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Para resolver a tIJese .em questão n'ão julguei occcssario
intentar, a respeito, uma discusão sobre os ditrerentes
<lecl'etos dos Papas e concilios, porque todos estes, até
o Concilio Tridentino, rccomwenuflo sómcule e inculcão
aos fieis, como uma Qbra agra<lavel a Deos, o fazer abençoar O

seu matrimonio, pelo respectivo parocho, em face da Igreja,
limitando-se a impôl' penitencias e a pena espiritual da
e:xcommunbflo~ aos contraventores dos seus respectivos
pre(;eitos, sem por isso contestaI' e pÔI: em duvida, O

direito do poder temporal de regular e tlirigir os negocios
do matrimonio, para o fim do hslado, e sem declarai'
nullos os matrimonios celebrados sem a intervenção do
parocho ou outro sacerdote; pelo contrario, a doutrina
dos primeiros papas c concilias sobre o malrimonio ensina
que, um homem unindo-se a uma mulhel' com a condi
ç-ão de fidelidade mutua, para pa sarem a sua vida inteira
na intima communhão, como IIxor .e marido, com O fim
dr. evitar a fornicação,- e!les, sem referencia á formalidade
Ou modo ua dec!arLlção do scu mutuo conscntimeuto,
são obl'igados a suslentar a ta! sua união e respci la-Ia como
um verdadeiro matrimonio,

Aexp.'essüo concubina, para a Igreja n:io tem significação
alguma. DuranLe os primciro" secnlos do Chl'islianismo,
o Evangelho., COlIJO lamhem a Igreja, só faUão on no ma

trimonio, ou na (ornicaçli.o; reputando-se O concubinalo
como um verdaueiro matrimonio; pois que', a p<llavra con
oubina, quer dizer: uxor ou e.sposa sem dote, e como a
circumstancia de estaI' unido com ou sem dote, não podia
ler significação alguma em refercncia á Igreja, foi por
tal motivo que ella ellsino~ que, o bom christã.o é obri
gado a sustentai' a sua união com a concubina, tomada em
lugar da esposa (uxoris loco) pelo mesmissimo modo, como
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se aquclla UUl1l0 fosse um matrimonio legítimo. As im
Gratianus na edição de 1542, decreto pars I, disto XXXIV,
pago 3S,diz: u \.oncubillll intelligitul', qu,c cessantibus lega
liblls instrllmeolis unita est, et conjugali alIeclu adscisci
tUI'. Hauc conjllgelll faeit aJl'ectus,. concubinam vero lex
nOtniuat. »

E o CONCILIO TOLETA~O diz: «Aquclle que não tem
mulher', poderá ter II 111 a concubina C" viver com ella como
se fo se sua mulher.» II Qui nOll habel u'<orem, loco
illius concubinam licet habere.» -Aqlrelle que não tendo
mulher, se lIuir a uma concubina e viver com ella como
se fosse sua mulller, não pócle seI' êxcluiclo da comunhão
tios fieis j sendo porém ol,rigado de contentar-se ou
com uma mulher, ou com UllHl concubina.) - «Is qui
1l0ll l.wbct lIxorem, et pru ux.orl' concubinam habet,
a cOUlmuniooe non repellatur, .tameo ut uoius mulieris
au! uxoris, au! conçubinm sit coujunc!iooe contcntus.»
(Gl'alianus I. c.)

ISII>onü: « de dislautia lIovi et vetel'is teslamenti II di7.:
« Christiano non dicam plurimas sed nec duas simlll ha
here licitlllD est, nisi unam taotulll au! li~orem aut certe,
loco lIxoris concubinam. 1) (GI':lt. I. c.)

S. AGOSTINHO ensina tambem :I respeito o seguinte:
l( Audite charissiOli, membra Christi, mall'is catholicéB
l( Eccle ia:: filii .... concubinas habere non licet voLis, etsi
noo habealis lIxores; tamen LlOO licet .obis habel'e con
cubinas ql1as postea dimittatis tt uucatis uxores.)} (Grat.
I. c.) - Não é permitlido ter concubinas, mesmo lião
tendo mulheres, mas mio é permitlido lambem, lendo
conctlbinus, di1Jlilti las com o fim de unir-se em con
sorcio com outras mulheres.

O PAPA LEÃO, acerca. de quatrocentos aonos depois de
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Jesu Christo, na sua epistola aos Africanos, em negocio
de matrimonio ensinava o seguinle: A mulher, que al~

guem quer tomai' por sua consorte, se.ia vil'gem, casta,
desponsada na sua virgindade, dotada legalmente, entregue
pelos seus pais ao noivo, e recebida pelas paranymphas,
e por este modo, tomada em consorcio por meio de nupcias
publicas, conforme a lei e ao Evangclio; ella nunca se
sepal'c por causa dos homens, mas poderá S('I' demiuida
por causa da fornicação, sem porém unir-se a uma oull'a,
durante que ella viver; (lois que os adulteros não eotra
ráõ nunca 00 reino de Deos, (GI'al. Decrel. II. pars, causa

XX, quest. V, cap, IV.j

O Concilio Carlaginense IV. a respeito da benção ma
trimonial diz: q Quando o noivo e a noiva vão receber
a benção do sacerdote, devem sel' olferecidos para a
benção pelos seus pais ou pelas pal'anymphas, e devem
guardar a sua virgindade, em r~verencia da benção,
durante a noite immediata, depois da recebida benção. ~

-« Sponslls et sponsa cum benedicendi suut a sacerdote,
a parentiblls suis vel a pal'anymphis olferantur, qui cum
acceperint benediclionem eadem nocte, pro reverentia
ipsius benedictionis, in virgillitate permanebunt» (Grat.
I. c, cap, V.)

O Concilio Arelatense t1cel'ca do anno 526. depois de
Jesu Christo, ordenou o séguinte,~: q ]ão se faça matri
monio algum sem dote; o dote se .faça conforme as cir
cumsta~ciasdo noivo; e njnguem se case sem bodas pu
blicamente celebradas» _Cl NullulU sine dote Hat con.iugium
jllxta possibilitll.tern liat dos; nec sine publicis Duptiis
c quisquam oubere, vel ux.orem ducere prresummat. /)
(Grat. I. c. cap. VI.)

O Papa icoláo, acerca do aooo 866 depois de Jesll
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ChrislO, em negoêio da celebração do matrimonio esereveu
aos Bulgaros o seguinte: II O pacto nupcial celebrar-se·
lIa com o consentimento dos contractantes, e dos cm
cujo poder elles se achãe J e depois que se fez a d(!spon
sação, e uepois que o contracto de dote,-feito por es
cripto, conforme a convenção de ambns as partes-ficon
entregue na presença dos convidacJos, pelo noi\;o á slla
Iloi"a, - procedcr-se-ha Ú realisação do pacto nupcial,
conduzindo-se o noivo e a Iloi,'u para a igreja, para
('1Ies la sacriJicarem a Deos pela inlervenção do sacerdote
e para que assim recebão a bt!llção e sejão cobertos do
véo celeste. § unico. Estas são as formalidades do pacto
nupcial solemne, além de algumas outras, que por ora nflo nos
oecol'rem na memoria. Porém não affirmamos o clue, con
forme dizeis, os Gregos affi 1'II1ão, que, fosse um peceado
se lOdo isso não ~e observasse lia celebração do pacto
lIupcial. - li Hi:P.c sun t pri:P.tel' alia, qll~ ad memoriam non
• occurl'lIllt, paeta conjugiOJ'um solemnia. Peccatlllll autem
C( es e, sj brec Cllncta, in nllptiali femdere non interveniant

cc uon c1icimus, quemadmodum Grrecos vos adslruere di
C( citis. »- (Gral. c1ccret. parto 11, cansa XX. qllesl. V.
cap. m.)

O Papa Adriano Ir, reconheceu em termos mais con
c1udentcs, a validade e saDlidaue dos matrimonias coo
tractados . em presenca do sacerdote, e o direito do poder
temponl! para dirigir e regular os negocios matrimoniaes
por meio de uma lei civil, - escrevendo ao Bispo de Galbal
o seguinte: C( Si enim alias personre convcnicntes ellegi
« timre rue: int, et conctl'áctus ipse legibns (enlão não
« canonibl:Js), CODcol'dans ita, quod noo videatllr ei de
(C sacris canooiulJs obviare, pro eo C]nod sacerdos (I!Jsells

C( fUE'ri\. tale matrimooillm Don debel ullateDus impediri. »
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(Ballus in miscel. Tom. V, pago 1188, -no de POTTER,

« Histoire du Christianisme» Tom. VIlI, pago 113G,)
<I Sendo as pessoas de qualificação legal pal'a o matrimonio
e sendo o sen COnll"acto matrimonial conforme as leis, e
não tendo nada em si, contrario aos sacros canones, pelo·
unico motivo, de llão ter sido presente um sacerdote na
sua celeuraçào, o tal matrimonio não se póde impedir
de mancira alguma.»

Por estas considerações julgo cabédmenle verificada e
comprovada 11 propo,ição, que apresentei como the&e <le te
capitulo,

Quanto aos decretos do Concilio TridenLino , os quaes
parccem ti pl'jmeira vista, uar lngal' á presumpçiio de que
a igreja ti nha apropriado para si exe1usi vamente o di·
l'eito de dirigir e regular as condições do contracto l1;a-·
trimonial, mesmo em referencia ás suas correlações Ulun
danas e exleriorts,-para dissipar tal jH'CSumpção, e para.
fazer patente qne, o direito elc regular e dirigir os'
negocios ll1atrimoniaes, ficoll salvo para O supremo poder
do Estado, mesmo em consequencia daqueJles decretos,
é prrciso examiunr mais de perto as circuln5tancias, que
fizerão nascei' aquelles decretos, e explicar e combina!'
devidamente a temlencia e a natureza dos mesmos.

Da historia consta que, o Concilio TridellLino ficou
convocado com o um e intenç:üo de fazei' cessar, por meio
de reformas adequadas, os abusos, que ameaça ão a igreja
quasi de completa dissoluçãO; e que senindo de motivo as
animosas recriminações conlra o sacerdocio, provocál'ãO
contendas e scissão no gl'emio da igreja.

Alguns pre[{.'otlem que, quando se principiou a Refor
mação, já os abusos ião diminuindo no gremio da igreja,
e I)Ue o melllOramento morn} já se acham em seu cursQ
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regular. Porém a historia daquelle tempo dá-DOS teste
munho do contrario; pois que, os documentos historicos
levão ú. evidencia de que justamente na época em quc Lu
thero apresentou em 1517, as suas theses contra a Curia
romana, - os abusos grassavão em toda a parte com a
maior intensidade.

Para ter ullla idéa do procedimento escanualoso, pelo
que tinhão pervertido, os sentimentos da 1I10ral e religião,
os questores ou thesoureiros dos papas, autorisados c en
carregados para exen:er o trafico com as indulgencias,
bastará con heccr o lheor das cartas credenciaes, pOl' meio
das ({uaes, os papas revestirão os taes seus agentes e
missionarios em uegocio de indulgencias,

O Papa Inllocencio VIII, conferio em 1li98 a João de
Gigli, seu agente t!tesoureiro na lllglatel'l'a, o poder de
absolver por via dc indulgcncia, a qualquer réo, do crime
de usura, simonia, roubo, homicidio, rapto, adulterio,
violencia, c de totlos os mais crimes, de qualqucl' nome
e qualidade j e deu-lhe autol'isaçiiO para deixar gnardar

com boa consciencia os beus dos 'outros, e os bens ad
quiridos pOl' dolo e fraude, e pal'a dispensar os illegitimos
detentores da restituição dos respectivos bens a seu~ donos
legitimos, sob a condição de dal'em uma parte dellcs aos
commissarios do Papa ou a seus agentrs. « Pl'reterea
« indulgendi et dispenslllHIi ut ta.m bono. aliena , quam
« ffaude acquisita, sal\'a consciencia aliquis retinere po s:~l,

ft soluta aliqua eorUl1l parte cOl1lmissariis, seu eorum vices
« gerentiblls, n (Veja Pilichdorf contra Waldens cap. 30
apud, Luca Tudcns edent. Gl'ctSCl'O pago 26á. Guicciar
dini istoria I. 13 pag, 3~5. PAOLO SARPI, istor. dei con
cil. di Trento J. 1. pago á. Contilluatio hist. de episcop.
Wiogorn. io Anglor, sacra parI. I, pag, 538. ~aynaldi
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adannl1ITI 1500.. n. 2 Tom' 30 pago 325 node ['otter
histoire du Christiaoismt~, Tom. VIL pago 116).

O Papa Alexandre VI, no principio do seculo XVI, fcz
vendcr publicamente indulgencias plenarias pela terça parte
daquella quantia, que, qunlquel' teria n gastar com a sua
viagem para l\oma, querendo ir lá pessoalmente com o
fim de ganhar uma tal indulgencia. (L. c. e veja-se mais
BallariulU confrat. 01'(1. prredicat. sumIDar. indulg. con
ccss. couro S. llosarii Ci1p. 2 e 3. c I. B. Thiers, trailé
de supel'sL. I. 7 chapo 1.0 Tom. IV pago 1lt2 e 143.)

A carla dc indnIgencias, dada pr.lo agente papal Ar
cemboldi, a um chamado Nicoláo PelcrsOIl e sna mulher,
para o a1'liculo mOl'lis, na sua conclusão exprime-se pelo
modo seguinte: cc Que o Nosso Senhor Jesu·-Christo vos
tC absolve pelo merito <la sua paixão, e eu, pela sua all
• toridade e pela autoridade dos bemavelltnracLos Apos.
« tolos Pedro e Paulo, e do Santíssimo padre Papa, con
« fiada a mim a este "espeilo, vos absolvo: '1° de todas as
« censuras eeclesiasticas cm que vós havcis podido iUCOITerj
« 20 de todos os peccados, <lelictos e exce sos, seUl dif
a ferença de sua qualidade e enol'lnid(lde, que vós com
« meltestes até o presente. Eu vos faço parlicipantes de
« lodos os llJerilos espirituues já acquislados, como lam
« bem dos que são a acquistar, para a igreja mililante e
« seus membros; e eu vos concedo indulgencia plena
" ria a respeito de todos os vossos peceados; cu vos
« restituo aos Santos Sacramentos, á unidade fratr.l'lIal
« dos fieis, e icaslidade e innocenria, em que vos achas
« tes no momento cm que fostes renascidos pelo baptis
k mo, para que, na hora da morte, as portas das
« penas e dos solTrimentos pal'a vós se fechem e que se
«ahrão as do pal'aiso., c das d~licias. eternas i e
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« que esta graça fiqne em vós e se gnarde até o ultimo
II momenLo da \'OS5a vida terresLI'e. Amen. DaLam, Co
u penhag. dia 18 de Maio de 1518. » (Veja PEHOPIDAN
Kirchlichc Geschichle dcs Reichr.s Daememark. 6. band.
3 Kap.- reproduzido /lO MALLET, histoi.,c du Dancmark.
J. 7., TOID. VI. pago 126. no de PotLel': Histoire du
ChrisLianismc, Tom. VII. pag, 137.) - cc Reganlr., lectl::ul'
tl'es cl1réLien, dit frere Thomas le catholiflue, conLcmpo
raiu de LULher, cité avec éloges pOUl' 50n ol'thodoxie,
et ses llIiracles, par Flol'imond de Hémond, le challlpion
dc l'église romaiue,- rcnal'dc combicn ces bullisles, mais
plulôt uébou!ons, pipent Ic pauvrc pcuple chrétien, I1s
vont par - monl!> el par vaUl, dépouillant les pnuI'I'es
idiots de lenrs moyens, el alln de les écorchel' à leu I'

aise, ils paclisent avec lcurs curés, disnllt: Monsicul' le
cUl'é, nous portoos une indulgcnce plélliairc: si par votrc

I

commandcment le peuple est assclllblé, e! les í)l'ocessious
[aites, nous vous donnons Ic tiel's du pl'olil, et nous fe
rons honuc clJêl'e ellsemble, à la barbe de bonnes gens.
Le cUl'é, coucubinairc, ignOJ'anl, merccr.<JiI'C ct /lon pas
tCUI', a!ül f]u'il puisse remplir son vcntre, et Houri.' sa
paillal'de, s'accordc aycc ces pOl'teurs dc bulles, lesqllcls
ayant assemblé denier à lort et li c1roil, s'éjonisseut, sau
lcn!, se moqnent de ces pauVI'cs idiolS. qui OllVl'Cnt leurs
bom'ses son prélexle de gagnel' Ics pardol1s, ou rachc
lCI' les c<ljJlifs. O bon Dien! qui poul'l'ait nalTCI' Ic
méchuncetés qni, sous prétexle de ces indulgences, se
commel1enl paI' ces qnêlcurs il1fâmes, el paI' ceux qui les
penseul gagncl'! Gar ii y en a de si faus qui foul bOR
marché de Ieul's conscienccs, disant en épicuriens: D01l
Dons-nous du bon telllps; preuons nos plaisirs; avec
quelque peu d'argent. une hullr. etracera tons nos pé-
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cbés, pour graods et énormes qu'ils soicol;. II (Veja: Flo
rim. de Raemond, lJist. dc I'hérés:e, I, 1. chapo 8, 11. 5,
Toni. I, pago á9.- de POttCl', Histoirc du Christianisme
Tom. VII. pag, 121.)

Foi, em conscquellcia de UIII semelhante procedimento
-e de semelha 11 tes ahusos que, a verdadeira religiosid2:de
ficou 0ppl'imida pela superstição, c que a desrnoralisação
e toda a qualidade de vicias sc generalisúrão, á custa da
religião,

Os pais preferirão autes lutar com fomc e com mil dif
fcrentes necessidades, do que não comprar scmelhante
illlhtlgencias, que lhes promcLtião O paraiso e as t1di(:ias
eternas por preço (le dinhciro. Os !ilho,; e crianças sub
melti50-se voluntariamente por algulll tempo ás necessi
dades da vida' material, para possibilitaI' e facilital' a
compra de semelhantes indulgencias, porfJuc em sua ani
maç[lo e consolação fOI-lhes dito quc, por aquelle modo
ficaráõ absolvidos, durante toda sn<l vida, da obrigação
de oral: por scus pais. . .

O que é a admirar, se os vicio e a desmoralj nção
se generalisál'ão DO meio de uma scmelhaotr~ doutrina e
de UIll semelhante pl'ocedimento ....

Oliveiro Maillard com pleou razão exclamou em um
dos scos dibcursos . agrado : " Non est aliud io Ecc1esia
(luam avaritia!. .. facillnt vilia, ad habeorlllm beneficia, et
quanto pIos habent. tanto LUagis appetunt! I) (sauhado
pl'im. dominic. ad\'eot. senTI. 10.)- « Os padre' ven
(liãO os sacramcntos e as cousas sagradas; os monges vio
lando o seu vOLO e os regulamentos da vida monastica,
simulavão occupar-se com longas orações para roubar
os bens das pobres viuvas sob o pretexto de fazp.1' livrar
as almas dos defuntos do purgatorio. - « llcligiosi simu-
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Jantes oralionem 'Iongam, et devorantes domos \'iduúum
sllb umbra porgatorii. V-te Os ecclesiasticos vivendo em
desordem e sacriLegio, consumiiio os rendimentos daigre
.ia, consagrados c destinados para boas obras, na COlll-·

panhia das cortezanas. As mãis vcndião as smlii Jilhas aos
prelados. e digoalarios ela igreja, para ganhar o dote L

(( Nutrient!o meretrices de,bonis Crllcifix.i. » ( Oliv. Mail.
lard. I. c.)

No meio dessa desolação e. decomposiçã~ moral, o que
é de admirar, se na alma de todos os que tinhão ainda
força suIIicientc ele espirito, para não se deixar infectai'
do ambiente pestifero, flue gangrenava os sentimentos
da morill e religião, apresenton-se Ulll desejo sincero e
animado para a reformação l( in membris et capitel dá
igreja. Foi com semelhante voto e intenção que, o Conde
Pic ele Mirancioia, no Concilio Lateranense, n50 duvidou
dirigir-se ao Papa Leão X. com as palavras seguintes:

(( Opprime o furor desenfreiado do luxo immllndo dos
« padres; iíllpede-os morilr jUlltos com pessoas suspeitas;
« põe termo á sua cnbiça e á sua paixão criminosa de
(I procnrar pOl' todos os meios licitos e illicitos as rique
cc zas mundanas; ., ... Faça que, os bens da igreja se
cc appliqllem para os fins santos, para qne farão pl'opria
(, mente destillildos. e nüo se coosommão entre as crnpufas
u de deboche; une amplz'us ab irnpuris Izelluoniblls ab 0

" rnnium scelerum gurgilibus absorbeaniw'.)>> .... (( O povo
igoorante, imilando os máos exemplos, que se apreseolâo
de toda a parte pelo sacerdocio, licou pervel'lido e aban
donou todo o culto> e perdeu toda a susceptibilidade
para a piedade.... A luxuria penetrou até os sanctuarios
elas igrejas, A pudicicia das mulheres acha-se supplanta
da pela voluptuosidade e paixão immuoda dos padre~ ....
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(Faeminae abiguntur au ('armD libidincs explendas.) De:..
genel'31'ão cm vis seductores, e tol'llárão-se promotores
da prostituição aquclles, que em consagração de sua alta
missão olJl'igál'ão-se a se abstel'em mesmo dos prazel'es
licitos e da voluptuosidade legitima.» (Veja PICo :MJRANDOLA
de mOl'ibus refol'luauc1. ol'at. ad Leonem X, apud orat.
Gl'aliulU, in fascicl~1. rerum expetend. e fugiend. Tom.
I pago [118, ái9;- DE POTTER na HistoirB da Christia
nisme. Tom. VII. pago 100. - «Buroet dit, aroir vu
J'extrait d'une pal'lie du proces-verhal, concel'nant la vi
site de ccnt quarante C}ualrc maisoDs relig-ieuses.... qui
cOlltenaitentc!cs infamics plus fortes que lout ce qui a jamais
pu être cOlUmis à Sodome. » BUl'net, bi1>l. de la réfor
mal. Tom. I, liv. 3 pago 258. -Henri Estienne apresentéb o
processo "erbal da visila do? convenlos feita por ordem de
Henrique VIU, na obra: apol. pour Hérodole, cbap. 21.
TOID. n. pa~. 522-;2[1 j- de Potter I. C. pago LISO.)

Eis o (riste quadro da moral e religião no seculo de
Z!~seis! Eis o estado da moral e da religião, que se des
envolveu soh o illimilauo domioio sacenlotal, e sob a
arbitral'ia direcção do podeI' espiritual! Desde o seeulo
X até o XVII, cada um curvava a sua cabeça perante a
Liál'a pontifical e perante as mitras dos prelados, acredi
tanuo que, só de lá se reflecte, e se faz ouvir ti palavra
de Deos, ameaçando com mil inft:!l'I1os e purgatorios, 
preparados já aqui na terra,- todos os que não él qui
zessem respeitar' - todo o mundo achava-se sob a do

minaç.ão e absoluto poder do sacel'doeio: enll'etanlo qual
é a moral, qual a religiosidade, que de lá resultou?. ...
Compare quem quizer ii corrupção e devassidão do tempo
dos Cesares, dos Auguslos, dos Catilinas, das Sempronias,
etc., com aquellas torpezas e aquelle desmoralisação geral,
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que se desenvolveu c aprcsentou <lUl'ante a nbsolllla e illi
mitada dominação papal. e in'eslricto poder espi l'i tu 11.1 , e
diga logo, se jamais uma lei civil matrimonial é capaz de
conduzir a humanidade a um semelhante labyrintho de
proslillliçüo e desmoralisação geral á que a tinha conduzido
a iIIimilada dil'ecçIlo sacerdotal!

A depravação chcgou no ponto, de apresental'em os
monasterios na Hespanha,- ( conforI'ne PontaulIs atlcsw
na slIa historia)- o charco dos lupanares. dlonaslería
ila palenl amatoribus, ut inslar luprmariorwll sinto I)

(Pontanns et Barelc, cité par H. Estiennc apol, pour
Hérodote, TOID, L chapo ô;- de Potler II HisLoil'c du
Christiauisme.)I Tom. VII. pago 90.)

A' vista destas circumstancias lamentaveis, seja-me' li
cito pcrguntar: quem foi culpado do estado escandaloso,
em que o concilio Tridentino achou os negocios matri
moniaes: foi a legislação civil, ou antes o poder espiri
tual? Sim, foi a legislação civil, por ter ella deixado ani
quilai' e supplantar a sua autoridadc, pela dominação
arbitraria dos papas c do sacerdocio; e por ter ella su
jeitado a direcção dos negod,)s mundanos, e entre estes
a regularisação das causas llI<1t1'imoniaes, aos cuidados e
influencia predominante da igreja, e por n50 ler ella re
duzido a aCli.vir1aue e ingerencia do podeI' espiriwal, aOS

justos limites de sua missão, que se b<lsêa no principin,
proclamado por Jesu-Christo: a Hegnum meum non est
de /wc mundo /... 11

O Papa Adriano VI, successor dc Leão X, na sua
bulia de 1522 reconheceu a necessidade da reforma, por
causa dos abusos e excessos, que collocárão os negocia
<Ia igreja e da religião, no lamentaveI estado da completa
dissolução .e devassidão, « Seimus in Sane ta Sede alíquot
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iam "fH1i$ mu{ta qbomiRa.JJd4 fui~$8,AI!G~US Di Sl'lJll-Tq4;~

~\lq5, t;X~~U!i lN M~lfP~I~ •.. ! qn'4f1~ nos. qfcli~flvim~

l;mu~qu4qu~ in· 1)ia~ s~~~, "ea {1!-i:t j.arn dú~; qlfi bonum'
(qcere~. Il A.driani p.,!p. VI. Ç01)~~. 2.. "Sali.s. el· plu~ '.
\0l1l. IV. bull~l:1 part. 1 pa~. 2;. - l\<lyoaldus ad a~ouni

152~, o..:.. 87. tom. !q. pago ~(}:L ---: Paulo Sar~i istqr.,
gel C-onciliQ, J. 1. pago 23.- Heidell de ~tat. religo ~~

r\JpqbJ. C9mU1eot~ I. h: ~4· annum ~Q23. - Lastri, os...
serva~. lio~ent. t. U. pago ~ª. - no ~I~ P9ue,r, Hist. q~
Christ. T. VII. pago U4.} , "

Porém Q Pap1t C-le!llell'te Yll SUCCIl5.!iOI: de Addano"
çomo tambem Paulo III! Julio llI, P.iq IV, panJo. IV e
oulros Papas, que occupárão a séde apostolica na oçca

~ião dil neformaç~ol~ entelldêráp qqe, pilra a sé\haçiiO
d~s alUlas, sel'á ~umGi6-n18, de 9pnr~ll~il' COln ferro f! Cogq
ª r:lIenescencia II)Qral e I;eligiosa, que altamente reclu,
!!1a\'a reformas, a in mcmbri~ e.t capi./.e »-e!Ies enlen...
Qêrão que, com a eSp'ada e foglleiras será possivel op'pl'i~

lIjir os resnltados,sem extirpar os a!}usos dG ]}oder, e sem
ülnjtm: a al'!.>ilrarieriade (J~ dominaç~o ecclesjtjsti,ea, que proi
pl'iamcnte constituirão éI Gaqs~ efficienle elos abu~o , da~

cOnlen(~as, da supersliçáo e do fanatismo, c ijzeróiQ sentir
a nccC'-ssidaqc da·s refo I'ln as, ClIlIll> 1I1lico meip para pô"
lermo {( riGios e abu.~os g(meralisfldo~. Os menciGnados J)apa!$
eDtendê~f1o que, é II1lIilO mais CQllllUOdp ohrigal' e fQrçar P&

e~pil:itos revoltosas vela espadq e fogueiras, Li f)ujeiç~Q q
~ cega ohecli~ncia para cqm a igrl-'ja,-qlle, cOl}forme ~

~lla dOl1tril\ll, foi ch~l1Iada pam dominl)r sobre o ITII1HClo,

céQ e inferno,- do'" que e~elarecê·los, instrui-los e con
venc~-l()s pela nalavr:) de Oeos, pel,! c;lolllrina, pela pa·

e-ncia c salJedQria do espirito. ual'a uni-los Up10 aUlo'
e gaJ'i-tlnd.e á e.omm~lIlhão do~ .Heis .em sustent;!çiio di1-

CASo U. 12
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páz e da. piedade, e em' realisação' do' amor de. Deos e do
proximo, base da doutrina de Christo.. e fundamento da~

sna i,greja. O sacerdocio sentia que, a palavra de Deos,
profanada por seus actos e immundos exemplos, não podia
exel'cer mais a desejada influencia. sobre os corações dos
homens, donde ella ficon proscripta', para occupar só-lugar
na vociferação da hoca, e por isso procurou o sacerdocio
achar remedio na violencia brutal; na violencia que il'l'ita,
repelle, divide, arruina e' mata, em lugar de emendar ou
corrigir, e que não une, não v·ivifica nada, e não é capaz
de fazer nascer uma só idéa salutifera,- idéa, sem que
nada se effectua , e nada de firme se estabelece no
lDundo.
. Os reformadores irritados e fanatisados não forão liVl'es
de culpa; porém foi ainda muito maior a culpa'daquelles,
que, pela sua avareza, pelo seu procedimento tyrannico e
oppressivo, pela sua dureza e inhumanidade, tinbão pt'O

vocado o fanatismo, e excitado o desespero e a exaspera
ção; - a exasperação, que céga e faz surdo para com a voz
da natureza, da recta razão e do espit'ito pacificador; - a
culpa, digo, destes foi muito maior, porque elles agirão
com sciencia, com premeditação e com a missão de corrigir
e emendar, e não de Ínalar e aniquilar. E' impossivel

I

achar uma expressão sufficiente para explicar a indiguação
e abominação, que se faz sentirá vista de um semelha,lte pro
ceJimento, tão provocador quão criminoso; - procedi
mento diclado pelo orgulho, ambição e desejo de dominar,
- e em cuja conformidade se procedeu a supplantar, matar
e martyrisar, por meio de uma força systematica e bem 01'

ganisada, o exercito improvisado dos pohres desorientados,
sem procurar concilia-los, - depois de vencidos, - pr.la
doçura, pelo esclarecimento da justiça e da verdade; e sem
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vrocUl'ar cQnvencê-lo~ para assim compensar os malesy.as
sados, e, p-r~venir outros. no\'o~; forçilrâ?' se, a fazer alfo:
gar oS queixumes mais jus~os e mais bem fundados na
elfllsão do saogue e nas atrocidades de lima guerra de ex"":,
terminio; aos votos e gritos, para o soccorro e sa!v·ação-z
respondeu-se pelos supplicios mais barbaras e m~is inbu
manos .....

Os Papas e seus fanaticos e depravados vassallos, em lugar
de proclll'ai' tranquillisar e' acalmar oS cspil'itos irritados
pelos abusos e escaudalos,. e pela de?moralisaç~o ge~al do ~a

cerdocio, - e em lugar de's~guir a doutrina de Christo, que
diz: « Que o' servo do Senhor'seja mauso Qara COIll todos,
i capaz de instruir, som'ido; que corrija com rnodestia aos
I( que resistem á verdade, na esperança de que ~oderá Deos
te um diâ dar-lhes o dOI~ da pf!nitencia, p~ra lhes 'fazeI'
~ couhecer a verda:le. »(A Timolh., Epist. II, Cap. II,
2li. 25.) - continuárão os seus abusos pela distribuic;ão e
1l'afico das indulgencias, fazendo ensinar e prégar, em toda
a pal'le que. aquelle, que mata o heretico, e concorre pelo
ferro e fogo a seu exterminio, cornmeLLe um acto meritorio
perante Deos; - (II consilgio generale de Lurca. em 9 de Fe
vel'eiro de 1562, decidio que «nenhum emigrante herelico
« possa se estabelecer na Ilalia, Hespanl..Ja, França c nos Pai
« ze -Baixos, promettendo-se uma recompensa áquelles que
« matarem os coou'avcntores;» -Libra Ms. delle leggi di
Consiglio generale di Lucca per Z'anno 1.562, - de Potter,
lJislolre du Chislianisme Tom. VIl, pago 178.) - pro
vocarão desordens pela fulminação dos anatllemas, - exci
t.irão os povos para a anarchia e dissolução dos lúços da
vida social, absolvendo-os da obrigação e da sujeição aos
Reis, Principes, governos, legisladores e magistrados, que
não quizessern reconbecer o Papa como Vigario de Deos e
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como rei ,dos reis ....... ttitulo que· o papa Leão X, c outl'O'
am1.licionárão; assim o Patriarcha dos mal'onitas, dirigindo
uma carta ao dilo Pontifice, no concilio de Lateran, escre
'eu pelo modo seguinte: Leoni felicíssimo, vere virgini,
domi~o dominoram, prltdenli.~simo, sapientissimo, quem
talus odorai orbis.... Vicario Dei, et regi rfgum, elc.
(Vrja-se Labbe, concito Tom. XIV. pago 3liô.)

O apresentar-se, como algoz c carrasco dos bcreticog,
foi declarado pelos papas como uma das llIaiol'cs virtudes
Chl'islãIlS, qne mcrecia a l'etllissãO de todos os ontl'os pecca·
dos e v-icios mais escandalosos e mais abjectos; foi por um
semelhante modo de pcnsal' que o papa Leão X l·eveS'tio.
em J520, Hcnrique VIll, Rei da Inglaterra, com o titulo de
Defensor da Fé. pela razão de ter elle mandado, não só
mente queimai' os livros de Lnthero, mas de ~er elle procu
rado tambem refuta-los em uma obra, publicada sobrc os
«( Sele Sacramentos. e de tel' elle promeltido ao papa de
perseguil' com fogo e ferro a doutrina dos innovadores e a
propaganda dos heresiarchas.

Este fac~o do papa Leão X, envolve uma vcrdadeil'a
profanação e tl'aição da doutrina do Salvador, - pois que,
designar em facc do Unível'so, como « Dcfensordn Fé. a Ulll

, HeOl'ique VIII, homem hypocrita, pervertido e corruplor da
moralidade publica, que se apresentou C0ll10 imitadol' das
torpezas, do deboche c da libcl·tinagt'm de Sal'(lanapalo,
na realidade el'(\ mais do que procurar prostituir publica
mente a sublimidade do Christianismo. (Veja: RUME, hisl.
O/lhe hOllse af Tlldo", 11e/ll'i VIII, 'Vol. I j - SANOERUS,
de schisl'n. angl.; - RAPI~ TRORIAS, ftisl. d'Anglelcrrc,
tom. VI.)

{) papa Leão X sujeitou. por tal sel! acto, aos caprichos e
ao dominio de um llei, a decisão sobre ti consciellcia e
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sobre os sentimentos religioso" de om ·povo inl~ro, reDe~

gando e trahindo assim a li'berdade do espirito e da COD

lociencia, estabelecida c ensinada por Jesu..,.Christo no Evao...

gelho: «Os homens são chamados á liberdade para servir

« uns aos outros pela caridade do espirito•... a liberdade

• do éspil'ito não está debaixo da lei. (aos Gulal., V. 13,
18, 23.)

O mesmo Henrique, como • Defensor da Fé» poucos ano

nos depois, pela razão de não ter querido sanccionar o papa

Clemellle VII, os seus divorcios e a sua bigamia ou trigOlmia,

- fez decretar em 153!J, pelo parlamento, que dahi por

diante os Heis da Inglaterra seriio chefes da Igreja Angli

cana, sob invocação de Jesu-Christo, e unicos protectores

da consciencia, em todo o reino, sujeitando á pena de
morte cada cidadão, que se procurasse submeller ii autori

dade do papa, quer em negocios temporaes, quer em pspiri.

tuaes. (ROI.lERTSON, llislory. of Charles V; - RAPIN Tuo-

, RIAS, hísl. d' A'ngleterre; - POliDOR. VERGIL. Anglor. hist.,
l. 26.)

Forão os papas que pro::lamáriio e ensinárão que, oos R~i§

e Imperantes compete o direito de domina.· mesmo sobre

a cOllscienda e sobre o espirilo de seuS subditos j c:msolem

se enlão e aceitem, COlD'O (ructo de sua semelhante doutrina,

mc~mo o caso, em que vêm que os Imreradorcs, sob o despoti
{;otitolo de protectores da conscicl1cia, - inventado e eslabe

lecitlo pelos papas. - obrigao -e forção os senlimrlllos e o

culro dos seus subditos contra a intluencia e autoridade da

IgTeja Romaua. A este respeito verificou-se a justeza do

principio: Per quod quis peccal, peribil pcr il/ud.
EI-Rei Eduardo Vl,tilho de Henrique, e a Rainha Elisabeth,

Jilha do mesmo e da afamada Anna Bolena, como protecto

r.es da fé e da conscjencia, consoliclárão para sempre a separa-
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'ção do povo inglez. tia' supremacia eautoridade" da curja po'n
tifical, mesmo'em negocias cspirituaes. O furor dos a'nathemas'
e os textos Pl'ovocatodos das bulias pontiticaes, desde aqueTle
tempo só podião servir para excitar disturbios e guerras'
civis entre os povos da Inglaterra, mas nunca para reac
quistal' e restabelecer a penlida ·autoridade tia Igreja Ro
mana.

Seguiriio os papas este mesmo procedimento, e POI' isso
experimenlái'ão esta mesma sorte na Allemanha e em outros
paizes da Europa SeptentrionaL Elles autorisárão os Reis e
Principes para dirigir a cousciencia e o espirito de seus sub
ditos pela fogueira, pelas tonuras, e com a espada na mão;
e sendo a espada uma arma de dous gumes, não é de adnli
I'ar, se ás vez('s tomou-se lamhem contra a mesma cUl'ia
romaDa, que a fez levantar para opprimil' a liberdade da con·
sciencia entl'e os povos,

Os pontífices, em lugal' de tomar em defesa da Igreja a

espada do Espírito, que é a palavra de Deos, (aos Ephésios, •
VI, 17,) recorrêráo ás fogueiras c !is torturas da inquisiçãO,
e provocárão a protecção armada dos Cesares em sal vação
da sua autoridllde; - em lugar de segui!' a doutrina do Apos
tolo, que diz: Foge do homem herege depois daprimeil'a e
segunda cOl'reiçüo (:I TilO, lU, 10), excitárão o fanatismo dos
povos, instigando-os para que ellcs se mordessem e devo
J'[Issem uns aos outros, tornando-se por este modo I'éos do
leso-preceito divino, que diz: ((Toda a lei se encerra neste só
(C preceito: - Amarás o teu proximo CalDO a ti mesmo; se

cc vós porém vos mordp;s e vos devol'ais uns aos outros:
(l vêde não vos consummais uns aos outro') I) (aos Galat. V,
U,15.)

Foi no meio desta dissoIL1Çãll geral, e depois de uma luta
encarniçada de mais dezennios, que consulDmia os povos da
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Europa, - quando se oonvocou o Concilio Tridentino, A
convocação de um concilio foi solicitada pelos Principes e
Imperantes dos differeotes 'Estados da Europa, e ·por assim
dizer, pelo inteÍl'o mundo christão" desde que a guel'ra I'eli
giosa principiou a pel'turbar a ordem social e a tranquillidade
publica dos povos; porém a curia romana, receiando que
os decl'etos de um concilio geral pudessem seriamente es
treitai' c embaraçar a preponderancia do poder ahsoluto 'e
arbitrario, em cujo gozo se achavão, ha seculos, os pontifices
romanos, - ~e oppõz directa ou indirectamente a tal con
vocação,

A reformação desde o seu principio Fez grandes progres
sos, principalmente na Dinimarca e Prussia, e penetrou
até na Brescia, Lucca, e outros Estados da ltalia, onde ella
não se podia consolidai' por caJlsa das atrocidades mais se
veras, com que forão per~eguidos pelos inquisidores papaes
os sectarios da doutl'ina reFormada; porém o verdadeiro
fogão da reformação foi a Allemanha central, ou os diO'eren
tes Estados do sacro I'omano imperio germanico, Em j 529,
na dieta celebrada em Spira, resolveu-se que cada proviucia
possa exercer livremente o culto, que até lá tinha adoptado;
mas prohibio-se a continuação das innovações e novas
reformas, até li decisão definitiva do proximo concilio geral.
O Elector da Saxonia, o Marqllez de Brandenhurgo e o Land·
gravo da Hessia, com mais outros Senhores e quatorze cí
dades priocipaes, protestârúo contra o tal decreto da dieta
de Spira, pela razão de elle apreseutar.:'se como prejudicial
ao desenvolvimento e aperfeiçoamento da sua nova doutrina,
e delle tinha relegado o remedio do mal pal'a um tempo
indeterminado; por isso appelfárão elles daquelle decreto
para o Imperador, solicitando a convocação de um concilio
geral, que realise sem demol'a a promessa do papa Adria-
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o VI, 'em De~ocio 'de i'ef'ordJas tâo alta e geritlmeott! réélaÍÍJ~'

t1as~ Fi' por dosa desta Tiroteslfiçã'ó que os inóovadores-!
s~claribs 'da oõva-aólltrin'a oà Allema-ilha têm () nouie dls:
1fnCli\\0 de pf·o'test'ait'tes.

Os sectarios deLulhel'o apresentÃrão aJ:onlil:~ão de sua fé,
'na. dieta tlé Augsburgo. A aéta dó confisMo fOl redigida \lor
lfelanchton; ella cOiltinha vinte e/um artigos sobre a Divindá:.
ue, pecoadó original, incarnação, justificação, Igreja e-seU6
ministros, allmi1llislração dos silcramehtos, baptismo, eur.ha
t'ístia, editTerenlesritos religiosos, etc: Em sete artigos sepà
rados apont{ú'ào-se os abusos vigentes na Igreja Romana,
a saber: li anti-evangelica administraç.fio da commuOl1ão
~ob unicá especie de PãQ , o celibafo do clero, a cciebl'ação
(la missa,ll confissão auricular, ojejulll, os v'Ü~os das ol'dens
1'cligiasas e à sua jUl'isdicção pl'ivilegiall Esta acta, chama'dá
'tiConfissüo de Augsburgo,r apresentou-s'e á dieta com uma
petição para a convocaçft·o de um concilio gp.l'al, com o fim
de dar providencias, relativamente as refol'mas necessal'ias,
e geralmente reclamadil5.

A acta da confissão fiaou colnmUni'cilua aos legadas pon
ti'licios c aos tlleologos itali,anos, e todos elles se m()'s1Jrárã~

dispostos a uma con-eiliaç'ão,' O c<lrueal ÜÚin}'>cggio não
duvidou asseverar que, a differença, entl'e li (Joutrii1a da
Igreja RomtlOa e entre a dos innovadores, antes existe
si'> nas palavras do que na realidade e Íla sllb!>tancia. 'Elle
fez ler a acta da confissão iJos Lutheranos j\JO.lO com a
refutaçã'o feita petos Iheologbs i{·alianos, sem consentir qlle
es'tâ refuta<;iio jilmais fosse publicada, por él'Ssim nào d·ar
Qcc:lsião ás hovas replicas, que poderião co\up.lie,n' e diffi..
~ultar ainda mais a resolução das respectivas quest'ões-. Ú

('.ardeal Matheus de Laog, bispó de Salzburgo, reconheceu
fm'mâ!ménte a jósteza <la reforma tã\;) itlt.lmeol-e )'ecl-.una-
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da; pnrém no .C!á orgúlho' âtislom-.alfCl), obBernUl. o fies
me temllo que, em sulttentação ila dignidade d~ Igreja'"
pretiso jmpedir~ pur toClos Os ~ios, que, a reforma de tão
fnbitla importancia, nãb se réal~e em consequeircill
da' 'inieiativa e dos csforqos· de um im"iseravel' monge.
{LlIthero,.,

O tlIfpera'<1ór "Càlll(fs V, -c-onv'en'd'do pelo estado tIas ei ..,.
cl1mslancias, que, o J'elita,belecirnento tia pllZ e da t,rao....
quillidade entre os povos Chrislãos, como tambem ii -sal"3
~ã'O e a J'eoJ'ganisaçã-o dos negocios da consciencia e da
religião só pod(>m se esperar da celebr:rçãp de um concilio
geral, - não deixou '~h; 'Solicitar energicamente a suá

cO:m ocação, e para fazer mais disposto o papa Cle
mente VIII, para a tal Mnvocélção, o Imperador promet
teu-lhe) na occasião de sua entrev ista, que teve cem eUe
tlm Bolonha, de assistir pessoalmente ao concilio. para
defender e susten'tar por todos os meios 11 autoridade
pODlifical; porém tlldo isso não podia determinar o animo
do 'papa Clemente VIII. para (1Tocedel' com decisão e ,srn
-eeridade) em negocio de convocação do concilio; não só
pela -raroo de elle t6r 'sentido nm receio invencível aras-·
'peito que se I)odel'ião reproduzi., contra elle os mesmos
ilcontecimentos, que;se realisál'ão em 'concilio Con'stancien
se, COlHl'a o papa Joao XXIII, - mas tambem pela 'razão
de elle tcr sido convencido da ir J1egularidade de Slla eleição
como papa, porqup., sendo elle filho de Ihol'o illegilimo, ca
nonicamente não era habilitado para o pontificato; pOl'
estas razões lhe era impossivel consentir na celebração ue um
concilio, sem expôr a sua existencia a uma quéda quasi
in\'-evitavel; portanto, todas as promessas, que el1e fez a res
peito da oonvocaçiio de concilio, Corno l'agas, cheias de
6ubtl!I'CUgriOS) e propostos com taes coodiçõ'cs, em q re o Im
perador não podia consentir,
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O Imperador, para combatel' todos -0'.\ receios, que pa
recião -inquietar o espirito do papa, e para captar a sua
benevolencia para a convocação do concilio,-principiou
a proceder despoticamente contra os protestantes e refor
mados da Allemaoha, ordenando, por um edicto imperial,
o restabelecimento do antigo culto catholico, e obrigan
do-os á crença da presença real de Jesu-Christo na es
pecie do pão cO,nsagrado, e á celehração da missa, etc.,
etc. i-ordenando mais a restituição dos bens das Igrejas,
e condemnando a exili.o os padres casado!>. Os protestantes
e reformados, sentindo-se bastante fOl'tes para se oppôrem
á execução de um tal edicto arbitrario e despotico, res
pondêrão ao Imperador, pela sua liga celebrada em Smalkald,
na FI'auconia, onde elles se garantirão e se engajárão
mutuamente, para se defenderem na posse dos seus direi
tos e dos bens occupados do c1éro em consequencia da
reformação. -O Imperador, á vista da resoluçãO da liga,
não julgou assaz prudente de expÔ!' o seu throno ao risco
de um conGiclo armado e sanguinario j e cansado da con
tinua ilTilação, fluctuação e vãas solicitações para del~r

minaI' o papa á con vocação de Ulll concilio geral, - as
signou a pacificação de Nueremberg, em 1532, por meio
da qual os prolestantes e refol'mados obliverão, peJa pri
meira vez, uma completa liberdade do culto e da COII

sciencia, até a ullerior decisão do desejado concilio uni
,versaI. Este decreto da pacificação foi um gl'ande golpe
pal'a aClll'ia romana; nem pOl' isso qlliz ella decidir-se,
á convocação do concilio, embora o Imperadol' solicitou-a
em Ullla nova eu trevista, qne elle tinha com o papa em
Bolonha,

No meio desta (Juctuação, Clemente VII morreu, e lhe
stlcceJeu o papa Paulo III, que no principio do seu pon-
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ti6cató. parecia mos~rar bastante' boas' intençõeS e uma
resoluta decisão pal'a a reformação da Igreja; porém"des
apontárão-se bem depl'essa as boas esperanças nelle col
locadas, ele"and.o elle dous de seus netos, moços apenas
de 16 annos, para a dignidade cardinalicia; porém,
nem pOl' isso cessou elle de mostrar uma decidida pro
pensão liam a convocação do concilio, e por tal fim
apresentou as suns proposições aos prinr.ipes e represen
tlntes de trinta cil1ades pl'Otestantes, reunidos em Smal
kald; mas recebendo pOl' resposta, de que, os mencionntlos
principes e representantes só se querem sujeitaI' ás de
cisões de um concilio livre e independente, celebrado na
AlIemanha, não presidido pelo papa nem pOl' seus legal1os,
e composto de todas as classes dos fieis, entre os quaes os
theologos protestantes terião lugar e assento com voto
deliberativo, - por esle motivo a proposição, pela qual o
papa' designou a cidade de Maotua como 11Ignl' da cele
bração do concilio, ficou logo rcjeital1a, c mesmo o duque
de Manlua, como senhOl' do lugar, não quiz cOIl!;entil'
em tal proposição, senão sob a condição de elle ficar só
senhor absoluto do lugar, sem concurrencia e ingerencia
das forças estrangeiras, e d~ lhe ficarem pagas todas as
despezas neccssarias para a administração da segurança
policial durante o tempo do concilio.

Durante que o papa esforçou-se a procrastinar e im
pedir, pOl' todos os meios e pretextos, a convocação do
concilio, os protestantes não pouparão o (rabalho e acti
vidade para consolidar-se sempre de mais e mais, e para
augmentar o numero dos seus sectarios, pelo modo que
elles se achavão bastante fortes, para se opporem a qual
quel' tentativa do Imperéldor, Esta circumslancia lhes adqui.,
rio, paI' algum tempo, a alliança e apoio de alguns principes
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éstrãngeit'oSt que olb'av.ão e supportnão com ciume.3 poten
cia e prepondetllDcia do Ififperador Carlos V. - As obras:.
-ft Loci oommunes th'eologiâ»- .As horas da uiroefn~ ......
~ Os commentarios sob7'e os psalmos J) espalhál'ão-se em,
toda a parte, e for.ão lidas com zelo e desejo alé em Roma, e
mesmo pelos cardeaes, e elogiadas geralmente, ficando ellas
condemnadas e queimadas sÓllIente mais tarde, .depois que
se descobrio e se soube que ellas tinhão por seus autores os
pl'oteslantes e reCol'mados: MELANCHTON, CALVINO e M,\RHNO,

UtICER.
O papa, convcncido por este estado das cousas que

é impossivcl mesmo pensar em oppressão dos protestantes e
reformados, por meio de armas e força physica, pl'ocurou a

sua salvnçflo e a viclOria em um oulro expediente, a saber:
na conversão ou antes seducção de Lnlhcro para a slIa
parte, não por via dos argumentos e discussão ou coo...
vicção, mas pejo preço de ouro e bens mundanos; por
tal fim cncarl'egou elle o seu legado VEfiGERO de nrgociaT
com LUlhero, fazcndo·lhe as mais brilhantes p"omessas c
olTcrtas, sob a condição de elle abjurar !! sua lIova dou
trina e de volt,u' para o gremio da Igreja Romana; porém,
tlm lugal' que Vergero convertesse a Luthero para a Igreja
Romana, ficou elle Vergero pCl'vertido ou convertido para
o 'Lutheranismo.

Oepois ele lima longn flnctu:!ção, ti depois de diITerentes
decepções, por meio das quaes tinha depass:!r <I cu ria
romana, em conseqllencia de sua pertinaz reluctancia contra
qualquer reCol'ma aiuda tão l'azoavel e necessal'ia,-vio-se
fiualmeble o pontífice na dura neces<;idade de pensar elD
reformas tão allamente reclamadas pelo IInivuso mundo
cnristãQ. Apresentou-se a tal re<;peito a propo3içãO no con
Si:storio dos card'eàes, c Ocárdeal Cal'am" mais tarde papa,
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lob Dome de Paulo IV, (aliou, com tanta energia em favor
da proposição, que, ii maioria decidia organisar uma com.,.,
missão, sob a presidencia de Tbomas Barlia., maestFll do

sacl'o palacio, COlO a missão de elaborar '0 p.rojecto de:
reformas, para põr termo aos abusos, fonte' e origem dlt
todo~ os males, A commissão , sujeitando o systema da
vigente administração a um exame consciencioso, llpontOlE
vinle e quatro abusos, como principaes, em negocio dI\,
administração reli~iosa. e quatro em negocio da admi
nistração civil do Estado Pontificio j entre os abuso$ apon-.
lados figul'avão: a irregulaTidade na eleição dos paro.cbos,
a agglom.el'aç~o dos beneficios ecclesiasticos em favol' do
mesmo beneficiado, a falta da habilitação nos ordenados, o
trafico Com as dispensas e indulgencias pOl' preço de di
nhcil'o, a devassidão dos padres, e o luxo exorbitante das
cortrzanns de Roma, etc., etc. j- finalmente a mesma
cOl11missão de cal'deaes aconselhou a abolição de todac; as
ord..ns religiosas sem excepção j e para esse fim fez a
PI'oposição de elimiual' dos conventos os Hovicios. ainda
não ol'!If'Llados, e de prohibil' para scmp.'e a recepção c
introducção de novos: u Abolcndos plllamus omnrs or

dines l'l'ligiosos, ... prohibelldo ne lloL'il.ios po,ssint fldmit
tere. » (Epis1. Schelhol'O, ati Aog. Mar. Ql\irin. card, cllm
animativel's. inter episl. llcgin. Poli. card, part. 1 pag,
XUI e srg.)

Os principes crtthl)liros, julgando que, a decisão da euria
romana, por meio da qual ella começou a reconhecer e
eensur'al' os abuso, já baslanle inveterados no gl'emio da
19r'eja,-não dpixará de establ'lccer e introduzir as re
formas nccessarias plll'a a extirpação dos, malrs, e para a
rogener.lç'io 110 psta lo 11101'11 e r ,rgioS'l dos Iieis,-priu ....
~il)jÍll'ão a perstlguil' e oppr"mir os inllovadores, e ~lifoL'-
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-ça -.Ios a, eS.perarem da suprema .autoridade ~ierarchica. ~

de.cisãO das reformas reclamadas.
, Francisco I, "ei da França, ha pouco tempo tão pro:

penso para o Lutheranismo, - em consequencia da ins
tigaçãO do Cardeal Farnese, legado da santa Sé, tinba.
proscripto todos os hereticos e innovadores, do seu, ter
)'itorio, e mesmo Henrique VIII, rei da Inglaterra, embol'a
sectario da nova doutrina, recomeçou as hostilidades e a
perseguição contra os reformados. Porém tudo isso só
servia para fazer consolidar de mais a preponderancia dos_
protestantes em outros paizes, e p,'incipalmente nos Paizes
BaixQs e na AJlemanlla,. onde o Impe,'ador, cansado pel~

cOI\s.tante irritação e agitação, e pelas reiteradas solicitações
uirigidas á curia romana, e pela espera vãa da convocação de
um concilio geral, consentia que a dieta do Imperio se
mellesse, por si mesma, na decis50 .das questões religiosas
necessarias para o restabelecimento da paz e tranquilJillad~

dos povos, agitados e a5solados pelo espirita da refor
maç50.

Oprimeiro paiz, que adoptou a religião reformada como re
ligião do Estado, foi a Dinamarca, onele El-Rei Christão III,
em aecordo com os senadores e grandes do Reino, aCCll

sando os prelados da Igreja romana de abuso do poder,
de tlll'1Juleutos, de despotas e violadores das leis patrias,
de inimigos conjurados da reforma inevitavel e geralmente
recIamada,-declarou, em 1536, a dominaç50 da Igreja
romana por abolida, e decretou a confiscação dos seus
bens para o pagamento das dividas publicas, para a fundação
.(los hospitaes, universidades, e escolas publicas, e para a
sustentação dos pastores protestantes, e substituindo-se ao
culto publico da Igreja romana, o culto reformado. EI
Rei Christão UI, 'se fez consagrar pelo pastor João Bll-
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genhag,. ~iscipiJlo de tuthero, ao qual .elle encarregou·
com a organisação e estabelecimento do novo culto, em
todo o reino; o dito João Bugenhag, escolheu por tal fim,.
sete ministl'Os pl'otestante.s, e babilitando-os pela impo
sição de sua mão, para a superintendencié!- da adminis-·
tllação religiosa, confipu a seus cuidados o negocio de
cnlto nos sete bispados do reino; elle compuz a lithurgia
ou formulario do culto. e o codigo disciplinar da admi
nistração hierarchica, que ficou approvado por Luthero e
qne servia de modelo tambem em Noruega e no ducado de
Schleswig. Os conventos licjrào abolidos e suppl'imidos,.
e os negocios matrimoniaes, separados dos negocios espi
rituaes, - que se achavão sujeitos á direcção dos sete
superintendentes,-forão confiados ao collegio dos conegos
capitulares, sustp.ntados ad !zoe, em consequencia da recom
mendação de Luthera:

Por este modo as circumstuncias aggravárão-se tanto que
mostrou-se para a curia romana muito mais perigosa a
pl'ocrastinaçào e não convocação, do que a celehração
de um concilio; cedendo então ella a uma neces idade
ameaçadora, decidio-se em 1538 a convocaI' um con
cilio para Viceuza, pflrém esta convocação ficou sem
resultado, pois que nenhum dos hispos quiz lá compa
recer.

Durante que, o papa mostrou uma reluctancia pertinaz
contl'a a celebração do concilio. com o fim de tratar seria
e decididamente sobl'e a refol'lnação, Melanchton encetou
em "\Vormes, em iMO. sobre a religião, uma discussão
confidencial chamada colloquz"ttm, com João Eckio: elles já
passárão tres dias em discussão sobre o peccado original,
quando interveio o Imperadol', a pedido do legado pOD

tificio, e prohibio a continnação da discussão; porém este



192

pl'6.eedlmento arbitr.ario do ImpecaElor fez· só adiar, e nãQ,
acabar para sempl!e, a oontinuação tia' discussão encetada;,
p.ois que, a.nno s63uinte-, na, o.ccasião da celebraQá()".dal

d,eta germimlca em Ratisbonét, Ilccomeçou'-se o tal col
loqu!'um entre MEUN{õlBTON, MARTlOOBuCER, eJoÀ6 PIS'l'ORIO,
de uma parte como protestantes, e entre JoÃo 13OIUO,
JUMO PI!LUG, e JoÃo GROPPER, d/e outl'·a par~e camo Ca
tholicos, e continuoll-se com tanta moderaQão e espirito
conciliador, que, dos vinte e dous artigos, apontados.oomo
materia da- di'scussão, dez c' se~e forão aceitos e estahe';"
iecidos por accordo commum, ficando l'ecfuzida tol/a a'
differença e-nll'e elles, sohre cinco artigos só; a sabeI':'
sobre a euc!taristia, penitencia, celibato, hierarchia ec
desiastica, e sobre a autoridade da Igreja; e- taLvez, con·
tinuando-se a discussão sobre estas matcrias, podia...,sc
chegar a um accordo completo, pel~ espil'ito conciliador,
que animava os contendentes; porém, interveio ontra vez
~m negocio, o legado do Papa, e permoveu o Imper'ador
para que elle puzcsse termo, para sempre, Ú contiuuação
de tal colLoquio, O Impel'atlor prohibio a continuação da
discussão, porém no mesmo tempo fez declar(ll', pela dieta
que, os dez e sete artigos, estabelecidos pelo accol'do
COllllllum, fossem aceitos e intl'oduzidos em todas a5
igrejas. e no resto, não se iunovaria mula, até a cele
nl'açiio do proximo concilo; solicitou-se no mesmo tempO,
do legado pOfltificio, a autorisaçào pal'a a convocação
(le um eoncilio provincial na Allclllanha, porém ellc se
oppuz com pertiuacia á realisacão dc um scmellJautc
projecto"

Enll"etanto, cra forçoso ao Papa de con "encet'-se \>elo
CUI'SO dos negocios de que, a ulLerior" pl'ocrasLinação da
coO\'ocac:ão de um concilio geral, podcl'á conduzi." no gre-
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mio da Igreja, 11 uma infinidade de schismas e scissões talv.ez
,inemediav,eis. pal'a sempl'e, ,organisando nas provi.~cias

cílda theologo umas reuniões, {}a~a disc~P!~çãQ religiosa..
como outros tanlos (:oneilios provinciaes, por isso.. deci
dio-se finalmente o Papa a conV6car um concilio, pela sua
bulia de 22 de Maio de 15á2, para Tren to na fronleira da It1,lliíl,j
pOl'ém no mesmo tempo elle deu a entender que,elle não con
sentirá em urna ,discussão sob\le a refQl'mação,·- o que pro
priamente constituia o moLivo principal da convocação de
um concilio,-e por esta razão, deu a seus legados e agentes
por instrucção de prolougar, em infinito, a discussão sobre
questões dogma.ticas, pI'Qcedimenlo, q~le impedia de c.hrgar
a um resultado uesE'jado, tambem por meio desta segunda
convocação; pois que] os protestantes de sua parte declará
)'ão tambem não quel'er submetLer-se á decisão de um
tribunal, em que o papa figuraria, no mesll10 tempo,
como acr-usador e jui~; e por isso prelendião que, se
convocasse 11m .concilio, no qual, elles, os protcstanles
.de um lado, e os sectarios do Papa dc oulro lado, apl:e
sentem a Slla discussão, pcrlln'le o congresso. dos pl'incipes
reinantes, e perantc 11 asselllbléa dos líeis de toda a
classe, por assim decidir o que sc derc seguil' em uegocio
do culto, e determinar: se os innovadorcs- ou reformados,
lJ1el'CCCIll ou aão de serem condemnados e perseguidos pela
Igreja e pela sociedade;)

A solução e determinação <!elinili,a da posição espi
nhosa e anormal, em que se achava a cUl'ia romima,
tornon-se todo~ os dias ulUis e mais sensivel, e mais
inevitavel; por isso, o pontifice declarou finalmente o con
cilio aberto, sem ter-se todavia determinado o dia da
abertura da sessão. Os Preiados, intimados com a ameaça
ue penas canonicas, para se apresentarem em Tridento

CASo fi. ia
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com a maior brevidade possivel, no principio apena
eomparecêrão alguns Bispos, róra dos tres legados do Papa j

pelo modo que, com tão poucos membros era impossivel
fazer a abertura de um concilio, que tinba a pretenção
de fignrar como u concilio representante da Igreja uni
versal. »

Gastárão-se annos e annos em meros preparativos, sem
mostrar a menor dedicação e sinceridade, para o resta
belecimento da paz na Igreja, e sem procurar reme
diar os males, que assolavão todo o povo christão. Os
Prelados presentes e os legados do Papa, limitárão-se a
passai' o seu tempo, em travar cOl'l'cspondencias com a
curia romana, sobre planos e calcnlos, em referencia ao
modo de organisal' e funccional' o concilio.-DE POTTER
na sua obra: (C Histoire du Cbristianisme» Tom. VII,
pago i86,-baseada nos documentos historicos de ScmIlDT,
neuere Geschichte der Deutschen, I. Buch, 1. Kap. 6
Tlleil ;-ROBERTSON, (l HisL of the Emp. Charles V, vol.
3, pago 329, elc.-PAOLO SARPI, (I istor. deI coneil. di
Trento» lib 1 e 2;- PALLAVICINI cc Istoria deI cone. di
Trento» Tom. I, lib. IV, cap. 6, e seg.;-LABBE, concile
TOID. XIV, pago 725, e seg., e dos outros historiadores
coevos,-escreve o seguinte:

u QUOiqll'ull siecle seulement se fUt éconlé depuis le concite
de Bâle, et moins de cent cinquante ans depuis celui de
Constance, une révolution compH~te s'était opérée daos les
esprits et dans Ies creurs. Entre ces deux. conciles généraux
et le concile de Trente, iI y a uo monde.

« Plus de foi réelle, plus de dévouement siocere: les
queslions religieuses, lbéologiques et JIlOl'ales avaient cessé
d'être quelque chose par elles-mêmes; elles étaieot de
venues de simples moyeos, ponr des prêtl'es ambilieux,
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cupides et vaniteux, de se f"ire un noO!, et nne position
daos le monde, d 'augmcnter lellr POUVOil', leurs boooeurs
et leul's reVCIlUS, soit comme í!gens serl'i1es de la COUl'

ue Rome, soit comme sujets dévoués de quelquc prince
catholiqlle. Rieo de sériellx dans les eliscussions, rien ele
grave dans la maniere de les sOlltenir; point d'éncrgie,
de fl'anchise, de loyauté, de c1ignité, L'intl'igue avait tout
envahi, la finesse ou plutôt la finasserie dominait: on jouait
le zele et la comiction, ct I'on changait de cOllviction el de
zele, selon Ics circ:onstances et l'intérêt <111 momenl; on
trompait, et I'on corrompail. II est-dép!ora1.lle d'i\voucr que
la religion qui en trave encore aujou I'd'hlli la marche ele la ci \'Í

Iisation dans une {{I'ande pal'lie de l'ElIl'ope, cst le résuilat ele
cette reUHe de diplomatie sacenlotale, En vél'ité quaneI 011

compare l'époque hyporritc, vénale et lâche ou nous entrons
(sommes) aux époqucs précé<1entes, 00 est l'él1uit à regrettel'
jllsqu'aux actes de fan,.tisme et de violence qui si longtemps
eilsanglaulercnt la catholicité; ils abrulissaient !'homme,
mais sans l'nvalir; its lui Jaissaient du moius sa valem"
individllcllc, son caractere de force; ils ne frappaiellt pas
]'hl1l1lanité an l~rel1l'. II

O Imperadol' observando que, desdc a convocação do
concilio, passúrão perto dous annos, sem quc os Prelados
reunidos apre'eot.assem, pelos seus trabalhos, rcsultado
algum, e sem que mostrasscm o menor zelo e dcdicaçiio
p;jra ~ reorganisação do culto, e restahelecimento da paz
religiosa, autorisúu em 15Ml, os. membros da c!iet:J, reu
nida em Spira, de ellcs elaborarem um projecto adequado,
para a solução da questão da rerollDação, e de o apre
sentarem na rcunião do anoo seguinlc, para S0r discu
tido e posto cm execução, perllliLtinu.o que até lá os sec
taríos da religião reformada pOSS[1O exercer livrcmcnte
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o sen culto que ac.loptár~~. Este procedimento do Im
perador'obrigou OPapn a açcele'.:ar'a" al;ertur-~ do ~~~~ili~.

A sessá'o !la -abertura iev.e luga:r em Tridento a~' fim
do anno 15á5. A concUl'l'encia dos Prelados no principio
era mui fraca, apenas comperec~rão qualro arcebispos,
vinte bispos, - um cardeal, cinco generacs das dilferentes
ordens, e os legados ponlilicios; apresentárão-se lambem al
guns theologos, os quacs, porém, conforme altesta Fra
Paolo, não se Illoslráriío muito mais versados na theologia,
do CJue os outros prelados; a difliculdade se fez senlil' na
<Iiscussão dJS queslões espinhosas, e imporlanles, nenhum
dclles scndo capaz dcscnvoh'ê-Ias deridamenle. A cir
cumslancia, que inquietava de mais os Papislas, foi a
nnxiedade e solicitude, com que espernvão as suas ins
trucçõcs da "Boma, a I'cspeilo da ordem e do modo de
perlraclnr 05 negocios do concilio, assim como tudo
i~so se vcritica pela narração do hislOriado)', PAOLO SARPr,
que, li\'. II, pago 122, conta o facto pelo modo seguinte:

« Mais bien que le concile fOI ouvert, les peres, non
pas mêmp. les Légnts, ne savaient encore de quoi, ni de
quelle mauiere I'on devait trailer. Les légats en écrivi
renl donc ali Pape, en lui rendant comple de ce qui
s'é'ait passé dans I'ouverture. Celte lellre mérite bieu
d'êtl'e rapportée avec toutes ses cireonstances, 115 disaieut
premiêrement qu'ils n\'aienl remis la seconele sessiou ali
lenl1ernain des Rois, afill qu 'enlre ce temps-Ià 5a 5nin
teté leur fit savoir comment jls se devaient gouvel'uel'dans
lcs nutres sessions. Que, COlllllle ils auraient à récolltel' à

loutes heUl'es diverses proposilions, dout ils n'auraient
pas le tempsde lui donnel' avis, ni d'enattendl'p' la répons e
i1s la sllppliaient de leu1' envoyel' une iustruclion posi
tire, mais surtout SUl' la fO:'rne de procéder, de proposer
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el de résoudre. Puis i1s demll1~dílient si I'on ~ommen

cC·l'ail par ~r,s hél'ésies en général, ou cn parliculier,
et si I'on'condamnerail la doclrine ou Ics pcrsonoes, ou
bico I'un el I'alllre enscmlJle. Si fes prélats proposant
quelqllc pOiOI de réfol'll}[llion (à quoi chacuo s·e monlmit
porté) 1'011 tl'aitcrait un point de rcligion, ensemblc ou
séparémen I, soit devant ou apreso Si Ic concile dcvai l don ne I'

avis de son Ollverlure aux Prince3, inviler I,~s prélals.....
ou si Ic Pape le fera iI lui-mêllle.: .. , Si ils iraient len
temeut ou promplcmenl, lanl li proposer lcs mnlicrcs, qu'ü
ctélerminel' Ics sessions. TIs mandaicllt au Pape la pré
tenLion qll'nvnicnl quclqlles prélals, de prendre les voix par
nation, el disaicnl qne celle procédure élail sédilieuse, et
ferail illllli ner chaque na lioll I' li ne cou lre I'nutre. Outre
(IU'il ne scrvirnil de rico, ql1e les Itnlicns qui sonl les plus
allachés au Sainl-Sicge, fussen.l en plus gralJ() nonl\Jre
quc Ics Prançais, lcs Espagnols, el les Allclmnds, si les
sum'ages ne se complaient pas par lêtcs. l1s disaieut encore,
llu'ils avaient découven qne <juelqncs gcns araicn I
envie de disputeI' de I'aulorilé <lu concile, et ~lu Pape
(chose capablc d'allurncr un schisme entre Ics calholique
mêlllc~), ct qne dans la congrégalion, tenne la vei!lc de
l'ouvertnre, tonls les prélals avaient dcmaudé li voir les
pouvoirs de la Légalion: mais quI:' paI" adressl:', ils araient
érilé de les mOlltl'(~r, ne sadJalltpa ju qu'ou S. S. I'úulait
élcndre !'aulOl'ilé de leul" Pl'ésidcncc. Ils la priaient de
rouloir établil" des postes de Trenlc li Rome, nGn qll'ils
pussent donnel" ct recevoil' à temp3 Ics al'is nécessail"cs.
EuGn, ils demandaicnt quclqnc décision SUl' la présence
<l('s nmhassadeurs, ct de !'argeol; les deux mille écus, qu'on
Icur avaicut envoyés qllelqlles jOllrs lluparavanl, ayanl élé

dislribués à eles pnul'l"es l~\'êqtles. ) (1st. dei conc.)
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Na segunda ses~ão as qU1!stões regulamentares decidi·
rão-se elTectivamente conforme as instrucções do papa;
a saber: que os vatos serão tomados per copitll, e não
por nações representadas no concilio, assegUl'ando-se por
esta estrategia a victoria para o papa; pois que, para fa
zeI' prevalecer as suas opiniões, só lhe era pl'eciso al1g
mental' os membros do concilio, com suas creatul'as, que
tinha em superabundancia lá na Italia;- decidio-se mais
que, o cúncilio se designaria concilium mcwnenicum, mas
sem as palavras qualificativas: ecclesiam 1lnl~ücrslllem 1"e-.
prmsentans. Paulo Sal'pi na sua menciouada o\>l'a pago
127, diz que, os prelados da França pretendião que, o
concilio se declarasse ceGumenico e representante da igre
ja unú:m'sal, e que a maioria dos bispos apoiava esta
opinião, mas oppuzerão-se a tal determinação os fepl'e-
sentantes: do pal?a~ I'eceiando que se elles admiltissem a tal
qualificação explicita, poderia chegar a alguem a idéa de
fazer ajudar a tal designação qualificativa com as palavras
do concilio Constanciense, o qual se intitulou: concilio
mcumenico, representante da igreja universal, que tem a
seu poder immediatamente de Jesu-Christo, e a quem
por isso cada u;n e o papa mesmo deve obediencia, 
paI' tal motivo então elles se oppuzel'ão formalmente a
uma qnalificação explicita, allegando que, uma tal expli
cação poderia ser mal interpretada pelos hereticos; mas
na realidade, o seu intento era, salvaI' para o papa o
direito do vet{) , por meio do qual, ao final elle poderia
declarar que. só aquelles decl'-etos do concilio terão va lar I

que elle julgar proprio a sanccional' e confirmaI', -Decidio
se mais, que as discussões se fal'Íão em congl'egações par
ticulal'es e secretas, e nas sessões publicas s6 se PI'O

cederia a decidil' sobre a materia já pI'eviamente discutida
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nas congregações ~eúelas, fazendo-se a publicação pela im

prensa só dos trabalhos das sessões publicas. Esta estra

tegia foi combinada para fazer acreditar ao mundo que,

os decl'etos do concilio são resultados do unanime voto

dos prelados reunidos em concilio, e.. igualmente illumi

nados pelo Espirito Santo para tal fim j e para roubar

á posteridade o conhecimento da opinião daquelles, que

na sua discussão desenvolverião doutrina difTerente da do

papa e Jas suas creaturas. O conhecimento que temos

a respeito do que se passou nas congregações secretas, é
devido ao g~nio de alguns membros do concilio, que pela
força ou fraqueza do seu espirito, preferião mostrar-se

antes justos para com a sua consciencia e para com a

posteridade, do que discretos e condescendentes para com

as exigencias dos papas, e para com o servilismo hierar-
chico. .

Entre as questões preparatorias, a mais espinhosa era

para os papistas, decidir: se o concilio devia entrar na

discussão sobl'e a reformação, logo no principio das se5

sões, ou sómente depois de discutidas as questões dog

maticas. Paulo Sarpi, liv, II. pago 131. diz: « Les im

cc périaux dirent que l'on ne pouvait toucher utilement

i aux dogmes, que l'on n'eut réfol'lné les abus, d'ou

« été nés les hérésies: et apres s'êtr~ fort étendus là

« dessus, ils conclurent que, tant que durerait le scaD

i dale, que les mceurs corrompues des ecc1ésiastiques

« faisaieDt daDs le monde, I'on ne croirait rien de tout ce

« qu'ils eDseigneraient, tous les hommes tenant pom' ma

ce xime 'lu'il faut preDdre garde aux actions et Don au~

« paroles. »- Esta proposição dos imperialistas desgos

tou muito aos legados pontilicios, e para desviar a dis

cussão ·da tendencia e direcção critica, que, em conse-
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qucncia da tal proposiçãO, poderá arrastaé' e' .conduzir o'
conciiio para decisões prejodiciaes' ã ~lll'ia "omana, fi
COll concfliado ó . negocio pelo modo, q'lie',' as questões
'sob~e a r~fol'!na se. pel~ti;actilssem com às dogínaticas.

Em consequellcia desta decisão, os (iilferentes assump
tos de reforma pertractárão-se junto com as ques'lões dog
maticas. éeferindo-se clle.> ú ugglomeração dos beneficios
ecclesiasticos entre 'as mãos do mesmo beneficiado, á rcs
tricção do direito de dispensas etc. Os parires do concilio
1ll0Strárão-se por algllm tempo seriamente dispostos e deci
didos a remediar radicalmente o mal, que causava a scis
sã'o e divisão no gremio da igreja. EIles -declarúrão que,
os bispos são obrigados, pela lei divina a residirem nas
suas dioceses; e solicitárão a pcvogação dos privilegios,
concedidos ~busivamente pelos papi1s ás difTerenLes or
dens religiosas, e pretenderão a completa abolição do
direito de .dispensa par'1 com o Pootifice; em resumo
e11cs traba]h{ll'ào para a restricç50 do poder e da supre
macia do papa, e para o augmento dos direitos dos bis
pos ordiotlrios.. Os prelados da França e da Hespanha
rÓl'no princi.palmenLe os qlle se explicarão eom muito vi
gor e yehemencia, no tocante á reforma da moral C! da
disciplina do clerQ, e que sollicilárão uma resolução e
refol'ma liVl'e de (IUulquer excepção ou qualqner privi
legio.

O Para avisado' ela calol;osa discussão e do espirito
refoi'mador dos padres do concilio, assustou-se tanto que,
não sómente recommenrtou a seus legados o procurai'
acalmar, por todos os meios, a vehemencia da discussão,
mas tambem o procurar pretextos para transpôr o' conci
lio de Trento pan1 Bolonha, - « Le Sflint-E~pril, » - diz
Putllo Sarpi, lia sua historia do concilio Triueotioo,-
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l( 'quf tlvali 'a~couiilmé de moiwoir les légal-s ~fJn!or;né-'

ment à· la volonÚ díi pape, e't les éVêque~ con(ormémáa
i

à la volonlé des léfials" fit proposer la t1'll11slalion du
coiwile par 'les prem{ers, et la fit décréter par lcs àutres
dans la /zuilieme sessi'on, ».

Os legados do sacro romano imperio germanico liC<Írão
em Tridellto, recusflndo a assistir ao concilia em Bo
lonha; e o Imperadol' Carlos Quinto declaron fOTl11nl
mente, que eJle jámais dará seu asseoso aos decretos [a_O

bricados em Bolonha; além disso (:). mesmo Imperador
obsel'vando qne, a curia roma.na, - em lngal' de procurai'
conciliai' 'e decidir sem' demora as questões, tão altamente
reclamndns e necessal'ias pam' o restabelecimento da paz
entre os povos christãos, se mctten ('m procrastinal' c
amesquinhar os trabalhos do concilio, - resolveu-se a
lançar mão da l'eorganisação dos negocios da religião elll
si e por si; e em 15lJ8 puhlicon por tal fim, o seu ce
lebre « Intel'i'1n )i por meio do qnal elIe absolveu os padres
da obrigação do celibato, c ordenon que, a stlcra commn
nhào se administre a todos os fieis, sob ambas as cspe
cies; isso é, sob' a especie do vinho e püo, assi m como
acontece para com os padres nn celebração da missn,
etc.

Este decreto de [nlailn foi segnido ele diJleren tes artigos
disciplinares do clcro, tendentes a pôr serias obstaclllos e
embaraços aos abusos já inveterados, e ao di,'eito on antes
prptendida prerogativa dos pnpas, em negocio de dispen
sas, etc.- PaI' este seu decreto, o Imperado!' não sómente
Dão chegou a tranqllillisar e acalmar os espiritos, mas, pelo
conll'ario, irritou-os de mais. Os papistas accllsál'ão-no de
lutheranismo; os protestautes e reformauos acclIsárúo-no dé

supersticioso, por cansn de elle oão ter ordenado n abolição
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da celebração da missa, e de não ter elJe acabado com os
sacramentos da extrema uncção e do matrimonio, e' de não
ler elJe mandado lançar fóra das igrejas as imagens e esta
luas dos santos, que fazem degenerar, em uma especie de
idolatria, o piedoso e verdadeiro culto de Deos, que quel'
ser adorado não por apparencias scellicas e ceremonias
extel'iores, mas sim no coração, na alma e espirito, e
por exercício de boas obras; o papa finalmente initou-se
lambem por causa do tal Interim e outros decretos do Im
perador, accusando-o de innovador temerario, e de usur
pador dos direitos da igreja,

Para supplaDtar lodo o valor do tal decreto imperial,
reunirão-se os sacerdotes dos dilferentes Estados da AI
lemanba, em synodos provincíaes, e se declarárão (:ontra
a sua observancia e contra a sua execução, O concílio pro
vincial de Colonba decretou por ilTitos e nullos os casa
mentos dos padl'es, admittidos pelo Interim, - e aquE:lle
de Mainz decretou a abolição do culto das imagens dos
Santos, sustentado pelo me:imo Interim - e o papa Paulo
III, ohservando que, contra a obstinação e influencia do
Imperador, não poderia chegai', por meio de seu concilio
reunido em Bolonha, a resultado algum, - por causa de
recusarem com obstinação, os legados imperiaes concor
rer com a sua assistencia ao dito concilio, - decidio-se a
fazer snspender a con tinuação dos trabalhos do mesmo con
cilio de Bolonha. e a fazer reunil' em Roma, uma congre
gação dos bispos de todas as nações, com o fim de pro
videnciar as reformas tão altamente reclamadas; porém a
morte do papa impedio levar a eiJeito este intento tão util
quão necessario para o restabelecimento da paz entre os
povos da Europa.

O successor de Paulo III.!. o papa Julio III, reconvOCOll
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'em tb50 o concilio para Tridento; mas ainda antes da
sessão da reabel'tllra, podia-se adivinhar logo que, os tra
balhos deste concilio não serão mais proveitosos para o
restabelecimento da paz e do culto entre os povos chris
tãos, do que os do pl'ecedaneo. porque o papa, em lugar
de tomai' uma resolução decidida na questão da reforma
ção, Iimitol!-Se a promeLlel' e conceder uma absolvição aos
hereticos, que, abjurando a doutrina dos illnovadores, vol
tassem para o gremio da igreja; e os protestante=-, reu
nidos no mesmo anno de 1.550, na dicta de Augsburgo ,
renovál'ão a sua pretenção, pela qual declarárão que, elles
só se querem sujeitar á decisão de um concilio livre e in
dependente, e no qual serão admittidos COIU voto con·
sultativo e deliberativo lambem os ministros protestantes,
c os bispos desligados do juramento da fidelidade para com a
Sunla Sé; e no qual serão sujeitas a um novo exame e
deliberação, mesmo as materias , que se previamente deci
di,'üo sem a sua in tervenção, Não quiz saber nada disso a'
cllria romana, publicando a sua bulia de convocação no

sentido inteil'amente opposto e tão i1'l'itante, que, para
evita,' novas discordias e gucnas intestinas, o Imperador
achou-se na n(~cessidade de modifica-Ia por meio de um
decreto explicativo. Os Francezes pronunciárão-se tam
bem coutl'a o procedimento do p::l)l:l Julio lU, e o rei fez
voltar os cardeaes e prelados, que se achaviio fóra do paiz,
decretando a cel~bração de um concilio nacional, e a elei·
ção de UIll patl'iarcha, a cuja direcção serão confiados os

" negocios da religião em todo o reino; e no mcsmo tempo
mandou para Tridento, o celchre abbade de BELLOSANE.

Jacques Amyot, para que elle protestasse publicamen te con
tra tudo o quc lá se fez sem a sua intervenção.

Durante que, tudo isso assim se passou na Allclllanha e
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França, os padres do conci~io occnpárão-se com a discus-
são sobre a ElJc!laristia, e na sessão decima terceira esta
bclecêrão o dogma de traussubstanciação, em lugar da pre
sença real e da presença symbolica, -fulminando anathe
IDas contra todos os que ensinassem uma doutrina di[crenlc,
e decidirão qne é da necessidacle pal'a a salvação (esse de
nE!cessitale salutis) de não parlicipar na communbão selliío
sob unica especié de pão; porém a effectuação desta de
termiuaç5o, em conseqnencia da intervrnçi.io dos legados
imperiaes e da do cardeallridenlino,-licou em suspenso,
até que comparecerem os proteslanles para o concilio, c
sc declararem a rcspcito, pois que, aque11e assnmpto era
juslamente um dos mais populares em toda Allemanha,
cuja decisão, por isso, no sentido em que o estabeleceu e
explicl.lt1 o concilio, era capaz de separar para sempre, todos
os Catholicos da Allemanha, da curia roman;,. Em segui
mento concedcn-se pelo coucilio aos pl'ot~stantes o salva
condllcla para pOUrl'CLD comparecer sem receio no concilio
e apresentaI' os artigos tla sua confissão. Os protes
tantes j:J tinhão o seu salva conclucla do Imperador, com
a autorisnção necessaria para se apresentarem no cOllcilio,
mas lemhrando-se tio procedimento, pelo qual João IIilSS,

apezal' do salva conducla, de que elle foi provido pdo Im
perador, ficou condemnado pelo· concilio Constancieose,
e queimado vivo, affirll1antlo-se que, Ulll concilio uno es
taya ohrigado a respeitélr a fé ou promessa daúa a um
heretico, - não quizerão compnrecer no couci!io anles
de ter em sua segurança um salva cooducla concedido pelo
concilio mesmo.

Os protestantes n50 se achár50 satisfeitos com o snlva
conducla recebido do concilio Tridentinn, n50 só pela raziiO
de contei' elIe, nas !';uas dilJerentcs partes, expressões t50



·n~g;~s e equÍ\'oc~s.,-.de que.já por C~lJS1LdisSQ não podia ser
. .

,~~eito como base sulliciente da segu.r.an.ça, ~m face de um con-
cilio, cuja lod.a existencia não era oulra cousa, senão uma
simples emanação da omnipotente vontade do papa, ou de
um chefe, que arrogava para si, como uma das suas attd
buições, o direito de absolver ou condemoal' a qualquer
confOl'me loe con vier, sem a menor sombrll de responsabi
.lidade; - mas principalmente não se achavão elles satis
feitos com o seu respectiYo salva conducta, pela razão de
ter sido organisado o concilio pelo modo que, no gremio
delle, apenas ficou pcrmillido aos proteslllnLes usar do di
reito de peticionar, e do voto consulLativo, sem terem partp.
drectiva na decisão; e pela razão, de ter-se apresentado
o concilio desde a sua abertura, em referencia a reforma
ção autes como um tribunal, que procurava só pretextos
para fonTIulal' contra os protestantes a condemnação já
previamente decidida pela ambição e pelo interesse da curia
Tomana, -do que uma congregação dos membros de Chris
to, que, tendo por sYlIlholo da sua fé o « PAX vonls» qui
zesse aceitar por sua mis!ião o trabalhar com forças reunidils
e por meio de dons do Espirito Santo, quae são: a paz,
a sabedoria, a paciencia, a mansidão e caridade, - para
fa7.er cessar não só males jn existentes. mas em segurança
do futuro, fazer cessar tambem as causas,-os abusos vi
gentes no gremio da Igrcja,-como fonte e origem da ca
lamidade, que assolava lodo o povo clll'istão. Os protes
tnntes entregárão, até a nova resolução do concilio, a acta
de sua confis~ão acompanhada da declaração acima men
cionada, ao cardeal de Tl'idento, pedinda-o que clle remet
lesse a referida acta junto COOl a declaração ao concilio.
O cardeal de Tridento fallou a este respeito aos legados do
papa, que irritarão-se vebementemente por causa da pm-
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posição dos protestantes e excitárão defficuldades sob.'e diC.
ficuldades com o fim de impedir por todos os meios, para
que, os representantes dos protestantes e principalmente os
do E1eitOl' da Saxonia nãollossão chegar a fallal' no recinto
do concilio, Porém apezar dessa opposição, em cOllsequencia
da intel'Venção e protecção dos legados imperiaes, a referi
da acta da confissão junta com a declaraçiio, ficon apresen·
tada pelo secretario do concilio, em uma congregação gel'al.

A parte da acta em que se tratava dos abusos da curia
romana, fez escandalisal' muito o partido papal, e a dis
cussã<? sobre o mesmo assumpto podia ter produzido resul
tados incaleulaveis, porém para cortar para sempre aquelJa
materia tão essencial na questão da reformação, sllspen
dêrão-se logo as sessões do conciliQ em 28 de Abril de
1552; pretextando-se como causa da suspensão a gllel'l'J
levantada entre o Imperador e os difTerentes principes elei·
tores do imperio germanico, allxiliados POI' Henrique II rei
da França, os quaes accusárão o Irup~rador, de elle ter
preval'icado a lei do imperio, e ter procurado aUeutar contra
a sua autonomia e indepenclencia,

Henrique n ficou proclamado defensor da liberdade do

irnJJe~io gerrnanico, e unindo as suas forças, ús dos difTen
rentes principes da Allemanha, COllOCOll ao Imperador em
uma posição bem eriLica; o papa tinha a boa vontade de
defendê-lo, porém não o fez por não se expôr éÍ vingança
de Henrique, que Otinha ameaçado com a separação do
seu reino da curia romana,- assim com o fez Henrique
VIII, rei da Inglatcrra,-n'o caso se o l?apa "não olJservar
a paz e estreita" neutralidade para COIll elle,

O Imperador, para sal\' ar-se da posiÇãO perigosa, que
ameaçava até o seu throno imperial, pedio a paz, e assigriou
o tratado de Passaw, em cuja consequencia "ficou garantido
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para lodos os Estados da Allemanha o livre exerCICIO do
culto reformado, até a decisão da proxima dieta,-e con
cedido o direito dê voltarem para os seus lares os ministros
pl'otestantes, proscriptos, por um decreto imperial, pOl' causa
d#:l eIles se terem casado,

-Embora que a suspensão das sessões ficou decretada eelo
concilio só pOl' espaço de dous annos, ou até o tempo do
reslabelecimento da paz na Allemanha, e que esta paz ficou
restabelecida logo pelo tratado de Passau, não obslante isso, o
papa julgou proprio não fazer recomeçar as sessões desde
1552 até 1562, então durante dez annos.

O papa para entreter a expectativa daquelles que tinhão
ainda sempre fé a respeito que, a curia romana um dia se
resolverá scriamente a tratar e decidir sobre a refol'mação,
-fez rcunir em Roma uma comrnissão dos c:lrdeaes, que
começárão os seus trabalhos com muito zelo, mas acabárão
logo sem vestigio e sem resultado algum; fÓl'a disso fez reunil'
uma consulta dos bispos em Bolonha, que dcclar'lÍl'ão com
sinccridadc-que, as proposições dos reformados, compa
radas com o Evangelho e com os escriptos e procedimento
dos Apostolos, dos primeiros padres do Christiallisl1lo, e
da primitiva Igreja de Christo,-têm a justiça para a sua
pane; porque naquclle tempo a Christandade não conhecia
nem papas, nem cardeaes, e não tinha bis;)os e pl'esbyteros
dotados com os rendimentos de um Iidalgão, e ociosos no
seio do luxo e de uma vida vaidosa,- não tinha templos
amados com apparellcias scenicas e montados com osten
ta~ão, para distrahir o espirito degenerado pela vaidade,
até o ponlo de ser incapaz a servil' á Deos por urna me
dilação inspirada pelo verdadeiro amor e piedade, pelos
sentimc:nlos da alma, e pela exaltação de um coração in
nocenle, que encontra signaes da lembrança e de estimu-
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lação para adorar a Deos, na m~gnificencia das obras do
. ·Creador~espalhada.s.a cada passo no u~iv~rso, sem precisar

ajuda-Ias, para o mesmo fim, de producções da charlata-'
nistica e vaidosa arte humana; - não tinha conventos, mã,ç
tínha {it!'is ntio só ouvidores mas .tambem (a:zedores da pp

l{tv1'a de Deos, e Apostolos não só prégadol'es da palavl'a,
mas lambem vivos exemplos das boas obrn,ç e. imitadores dos

~:i,..tudes de Christo, Os mencionados bispos, reunindo-se
em commissão, deçlarárão mais que, comparando o pro
cedimento da Igreja ue hoje com a da Igreja primitiva
consignado nos açtos dos Apostolos e nos escriptos e vida
dos primeiros cl.lristãos,-fica incontestavel que, estes dous
procedimentos não sómente não se apresentão como iden·
ticos e inspirados pela mesma doutrina e mesma fé, mas
pelo contrario bem diU'erentes e quasi diametralmente op
postos, e como duas instituições inteiramente distinctns.

Porém, os ditos bispos em lugar de deduzir desta sua pre·
missa e doutrina, como conclusão razoavel, a necessidade
·da reformação e da regeneração da Igrrja in rnernbn's ct

capite. apresentárão como conclusão, a proposição de qUI'!,
a curia romana nflo se deixe sujeitar ao criterio e juizo de
ninguem, e não cesse de snstentar que, tudo o que ella
faz, faz com pleno direito e por isso ella não pó(le ser
increpada e accusada ue procedimento abu~ivo ; que o pa!Ja
para sustentar a sua dignidade, nunca deve-se U1ctlel' em
discussão a respei to de questão alguma, mas simplesmente
condemnar, anathemisar e sujeitar ás torturas da inquisi
ção todos os que não quer'em acreditar e seguir cegamente
aquilJo, que elIe declarar ou ordenar; - e que para aug
mentar o nimbo e consolidar o poder do papa, se multipli
quem os conventos e bispados, se augmente o ,numero
dos padres e cardeaes, os titulos sacerdotaes, as festaS,
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porque tudo isso nutl'e e allgmenta a superstiçãO' do povo',
e 3J SUjJf.CSliçãlJ do pO'vo ê~Hl5titue a fOI'ça invencivel do
poder sacenrotal. . , .... » Os semerhanteg bons co·ttgel'has
não porlião deixai' de produzir os sens J'esultatfos deseja
dos pa"a a cu ria romana; o papa proe1amoll (). seu prin:
cipio : <t a Igreja sou eu, o resto do sacel'docio são os meus
empregadas, e os fieis os meus subditos espin:tuae5. t!aquelfe
que contradisser a mim, é o mesmo como se contratfissesS'e
ti 19reia, e por isso O tratm:.eí como{/, um rebelde. J

A suprem,l'GÍa absol-utét e arbitrtl'l'ia do papa, que até
lá passou sómenl'e Gomo uma doulrina contenciosa, )l,'in
cipiou a prevalece,' cpmo um dogma, e o calholicismo
mudou a sua Ilase e.vangelica em url1'a inslittlição papal;
porque D[IO era Ulars O eS[1~rito do Evangelho que dil'igia
(\ creNça dfrs fieis, mas sim Obulia rio dos IYclpas.,.. .

Em 1555 a dieta de AlIgsburgo decicfio delinitivamenle
a Iibcal'dade do culto e era con·sciencia, para os Estados da
AlLemanba, eSlabelecende-se a i~ualdélde cfrmpleta para os
seclarios da doutrina chamada ol'lhoetoxa, e p1l'ra os da elou
trioa nOl'3 ; os protestantes reconhecêrão para os seus advel'
sal:ios os mesmos direitos, qne elles pretelJ(J.êrtio pnra si
mesmo. O papa protestou cOIHra este decretO'e pacilicação ;
})Dl'ém apezal' de' seu p.rotesto, a sepélra~ã~ 'd05' reforma{]o~
da curia rOIDaua reali:sou-se para sempre, e todas as teDra
lil'us, que E> Jl<lp:l fez pal'a rccolH~lI.ist.a': o sel~ poder perdido
sohl'e os reformados, servirão só para produzir d.iscol'()'ias,
fomentar guerras, martyrisar os po,'os" IDas não para a!can
~l\l' o seu fim desejado.

Em conseqllencia do decl:eto da dieta de Augsl~l1rgo·, a
reformação ganliou um terreno livre p<lrLl o seu maior des
envolvimento e para progr.edi!: na su~ propaganda. Na' Aus-

CAS, n. i4
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tria e Bàviera, em defesa do Catholicismo, publicárão-se
leis da maior severidade possivel, e não obstante toda aql1ella
5eve~idade, e!U pouco tempo, para evitar a guerra religiosa,
era inevitavel adrniuir e introduzir algl1mas reformas, como
a communhão sob duplice. especie de pão e vinho, a aboli
ção do jejum, etc.

A reformação na Hespanha fez-se ouvir até do pulpito
das Igrejas Catholicas, porém não lhe era possi vel disputar
o terreno contra as atrocidades mais barbaras da sacra
inquisição, que se estabeleceu depois ela mortc de Carlos V,
sob o reinado de seu filho, Felippe II. Em 1558 e 1560 tinhão
de passar em Sevilha pelo martyrio da fogueira João Pontius
com um grande nUlllCl'Or de dOl1tol'es membros do collegio
,de Santo Isidoro, e uma duzia de senhoras das primeil'llS fa
milias; em summa, trinta e cinco pessoas, c a effigie de
Constantino Pontil1s, esmoleiro de Cados V, sendo outras
cento e quatorze pessoas condemnadas a diversas penas ele in
famia.Tinhão de passar pcla mesma sorte no mesmo anno, em
presença d'El-Rei Felippe II, sua irrnãa a princeza Johélnna,
e seu !ilho D. Carlos,-vinte e sete victimas, membros das
mais eminentes familias do paiz) e dons cadavel'es; além
disso forão condemnados á illfamia, amissão de seus bens, e
prisão perpetua, mais trinta e duas pessoas de familias iII listres.

Os furores da inquisiçãO não poupárão nem os membros
do concilio; assim Barlholomêo Caranza, arcebispo de
Toledo, ficou condemnado pela inquisição, e conservado
durante dezoito annos em prisão, e espoliado dos seus bens
e das suas riquezas.

Frei PEDRO SOTO. um dos primeiros theologos do con
cilio; Frei Francisco de VILLALBA, prégador de Carlos V,
forão igualmente perseguidos pela inquisição. (Veja-se:
Don Llorente, his\. cril. de l'inquisit., Tom. n.)
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Estas condemnações e per!!eguiç6es se fizerão com o fim
de prepar'al' o animo do Rei Felippe, a uma condemna
ção e barbaridade sem nome e sem exemplo, a saber : raz~r

queimar o cadaver do Imper:ldor Carlos V, p:li d'EI-Rei
Felippe, - como condemuado da heresia 1 - Foi s6 o medo
de nma rcvolu(;ão, qne lhe podia custar o seu tl1rono, que
permovcl1 o animo de Felippc para impl:dil' a execução
deste intento diabulico, apresentado pela sacra inquisição.
(Veja-se: SLEIOAN, traclllct. de CowTayer, tom. III. lib. 26
à j'anuée 155ô, c sega. - PAOLO SARPI;~ BRANTO:\fE, tom.
IV. cap. élrang, disco I. Cbarles V; - BAYLE, diclion. hist.
anic. Carranza, e as notas tom. L pago 775; - WATSON,

Histor. of Philip II; .- DE POTTER, Histoire du Cbristianis
me. Tom. VII. pago 184 - 225.)

Durante qne o Rei fclippe procurou sufTocar e extirpar a
rerormação por uma semelhante atrocidade, não só na
Hespanha, mas tambem U<lS Sll<lS provincias italiauas, aonde
elle mandou executar cm 15õO tres mil individuas pro
testantes, emigrados de I apoies por causa de slla religiãO,
-a França mostrou-se não só tolerante para COlll os refor
madores, mas tambem muito disposl<l para certas reformas
CID rdcrencia á Igreja universal. Assim a Rainha Calhal'ina
dc Medieis peja instigação de João Monluc, hispo de Va
lença, pedio ao papa para toda a França a permissão para
a communhão sob duplice cspeeie de pfio (' vinho cm geral
e sem distinc!;50 dos leigos e clerigos; - pedio móis a
abolição do culto das imagens, a simplificaçiío do rito ou
das ccrcmollias da Jitburgia, e a cxecuçiío do culto di\'illo em
língua nacional, etc.; unirão-se a esta petição da llainha o
cardeal de Lorena e outros prelados ela [i'rança, solicitando
a este respeito uma resolução perante a curia romana, pela
intervenção do célrdcal de Ferrara, legado pontifical em
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França, e 11I'ho da aFamada LltCrecia Borgia. Fazião quasi
e mesmo os dilfcrentes PI'incipes da t\.llelllanhn, cujos
povos se consEll'várão ai"nda fieis á Igreja Romnna, lIlas
sem deixal' de reclamur algumas reformas contra o.> abusos
já b~stante inveterados, () entre os quaes princip'ioll a pre
valeccl' a €Ommunhão soh duplice especie,. e pcrmittio-se
o matrimoaio aos pudres para evi~al' os escandalos de vago
coocubinnto e da sl:'ducção. O Imperador Fernando, para
generalisar e·ur~ifOJ·lllisnr o procedimento, solicitou 11m con_
€ili0 universal.

Estas cirCllmstancias- decidirão O papa Pio IV, Sllccessor
,te Panlo UI, a reconv.OCal' o concilio paÍ'a Trid'cH110. Elle
mandou para o concilio um exercito tlos prelados italianos.
prevenindo-os que lá se tratará dos interesses da clIria
romana, qne é o sustento da Italin, e que por consegninte,
é em seu proprio interesse de ir lá e defender :l soberania
do papa, pois que é por meio della que os Italianos dominão
ao mundo iuteiro.

Em 1561 recomcçárão os trabalhos do concilio, que vio
reunidos até cinco legados pontilicios, como presidentes,
dons ontros cardeaes, tres paLriarchas, vinte e cinco nrcc
bispos, cento e sessenta bispos, sete nbbades, $ctc genernes
de <iilIerentcs ordens rcligiosas, e mais de cem LlJeoIogos
escolhidos. O seu pri meiro trah:1I110 foi occupa r-se com a
confecção de UIll Index (los livros pwhibitlos, entre os quacs
contavão-se todas as obras escriptas e puhlicadas em negO·
cio de refoi'lnação, ou nns quaes se censuravão os abusos e
procedimento escandaloso do clero e ua curia romana, Ser

via de base a estp trabalho o bu':lex redigido pelo santo oili
cio de Roma,e publicado por ordenu <lo papa Pio IV, em
1550, que prohibia a leitura, não só dos livros que fallavão
de innúvações, mas tambem todas as obras, sem dilferen.ça,
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que suhirão de sessenla e duas lypogr'aphias d.ecla~adas he~eti-.

cas, pelo modo que, como Frei Paulo ~bserva, era custoso
aclwl' um livro sol)re o qual não pairasse o analbema do santo.
omeio, e cuj~ leitura nêÍo íosse prohibida sob pena de excom
I\1l1l1bão, em que o conlraventol' incorria ipso facto, sendo
elle, além disso, declarado irlfame para sempre, e inhahi
litodo para qUillquel' omcio,

Durante que a commissão, designada pelo concilio, se
occnpava com a confecção do lnde:x, 05 padres rccomeçú
l'ão na cO!1grf'gação general, a discuSSãO sobre a reformação,
e espccialmente sobre a resi<1eocia dos bispos uas suas rcspec
tivas dioceses; todos os prelados, fóra os italianos, forão
de accordo::l respeilo de que os bispos são obrigados, confor
me a inslituiçiío e o direito dilino, a rcsidirem nos seus res
pectivos bispados; porém esta qnestão achando-se quasi inse
paravelmente ligada com::l questão sobre a abolição ou ao
menos reorganisação dos conven lOS e claustros dos religio
sos, e esta questão, aITeclando em grande escala os iuleres es
e a supremacia do papa, cuja discussão não quiz admittil'
a curia romana, - era mui difficil c quasi impossivel che
gaI' naquella matcria a uma resolução satisfactoria. Aug
mentou-se a difficuldade pela desbarmonia cm que se acha
vão entre si, mr.~tnO os kgados ponlificios, que nijo for50
capazes de chegar a 11m accordo nem a respeito : ~c o con
lio devia ser reputado como mera continuação do prcce
dente, ou como um novo coucilio por si. Impossibilitava
finalmente todo o trabalbo, em negocio da reformação, uma
liga de qnarentll a cincoenta prelados italianos pensionistas
da curia romana, que estavão sempre promptos para inter
rompcl' a mais séria diseussão, e para pôr o cnrso dos fle
hares em completa confusão, para assim contrariar a per
tractação das materias, cuja discllssão era odiosa para a curia
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romana. O abbade de Lansac, representante da FI'(lOça no

concilio Tridentino, escl'eveu a respeito á Rainha Calharina
de Meclicis, em 5 de Junho de t562, nos termos se~uinles:

«II ne se traile ni propose rien, que ce qu'il platt à mes
a sieul's les légal~, lesquels nc font aucuue chose, si ce
II n'esl ce qui lellr esl ma.ndé de Rome; et encore quand
« ils ont proposé quelque matiere, si au nombre de soixante
« évêques qui sont ici, dont trente sonl espagnols el le
« reste italiens, et le peu des nôtres 'lu'il y a, qui ont, à

I mon jugement, hon savoir, grand zele et ntrection à une
« enliere réformation de I'église, en veulent parleI' plus
II <lvant qn'il ne leul' plaH, ils sont intl'rrompus, et leurs
« opinions ue peuveut êlre suivies, d'autant qu'oa juge 11 la
• pluralité des voix, et 'lu'il Y<I beauconp plns grand nom-
« bre c1'évêclues italiens, la plupal't desquels sont pension-
( naires du pape ou inLéressés tl'office. » (DE POTTER, His
toire du Christiauisme. - Tom. VIr, pago 230)

Na sessão vigesima prima recomeçáriio a solicitar os
príncipes chrislãos as vantagens da reformação, pOl' seus
povos, sem reconhecer que por causa disso fos,;e necessal'Ío
sepnrar-se do grcmio da Igreja. A Austria foí a primeira
que manifestou a respeito as pretcnções, apresentando por
mcio de seus legados, vinte e uma proposições de reforma,
entre a qnôes figuráriio:l aboliçiio d:ls dispensas e indul
gencias; - a severa prohibição de loela qunlidade de simo
nia ;-a prollibição da agglornerôção dos bens ecclesiasticos,
entre as mãos do l"Cesmo beneficiado; a revisão e reforma
do hreviario e do missal; a subordinação dos conventos ele
religiosos, a j urisdicção dos bispos, etc.- Eslas proposi
ções excitarão tanto receio no animo dos legatlos pootificios,
que elles jul,;árão propl'io de pedir os legados- imperiaes,
de elles retardarem a solicitaçiio da resolução a tal respeito.
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Mostrou-se mais geral e mais urgente a reclamação para
a abolição do jejum, a participação da communhão sob
duplice especie de pão c vinho, e a abolição do celibatQ
para os padres, dos quaes, na Allemanba, achava-se a
maior parte já casada publicamente ou em segredo, refe
rindo-se os legados imperiaes, em apoio da abolição do ce··
libalo, á devassidão c immoralidade, que grassavão geral
'mente nos conventos do imperio.

O ambai~ador da França solicitou tambem o direito de
se casal' para os padres, a celebração da missa em lingua
vulgar do povo, e a abolição do culto das imagens. Arai.
nha escreveu neste mesmo sentido ao papa Pio IV, e en
carregon Deli1jle em Roma, de solicitar do santo padre a
celebração ou de um concilio nacional em França, ou de um
concilio reculllenico, mas livre e independente, e tal qnal
se solicitou desde muito tempo pelos protestautes.

O papa Pio IV, no intento de desembal'açal' o concilio
das solicitações sobre as reformas de maior importancia,
revelou o seu desejo, a respeito que, o concilio se mostrasse
propenso de coucordar na coucessão da communbão sob
duplice especie, relegando a definitiva decisão do negocio
á autoridade papal. Porém, a questão apresentada ua congre
gação geral, excitou uma discussão lDui violenta, os padl'es
não quizerão consentir pOl' maneira alguma na cOQcessão
da communhão sob duplice especie, para os leigos, asse
verando que a diversidade no modo de participar na com
lllunltão é necessaria para a sustentação da dignidade sa
cerdotal; pois que, se os leigos participarem tambem na
communhão sob duplice especie, elles se julgarião iguaes
aos saceruotes no gremio da Igreja. Oppuzerão-se viva
mente os paures do concilio, tambem á abolição do celi
bato; clles se mostrárão antes prapensos para tolerar a tal
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respeito abusos, do que conse,ntir que os padres se·liguem
pelos laço~ da ÜJmilia, á sociedade publica; p.ois que um·
padre nunca deye se esqu.ecer que, a sua unica patria é·
R,oma, e que eJIe se neha sujeito ás obrigações não para
com a sociedade e para com Oseu solo natal, mas exclu
sivamente para com a curia rom'.I11a.

Para calmar os animos dos padres do concilio a discus
são ficou interrompida; e a questão sobre o modo de com
mungar, para COIll os leigos, - ~obl'e o uso du lingua vulgar
no culto ex tcrior. e sobre o celiba to dos padres foi <Iri
xada indecisa, enlil'ando o concilio na determinação dos
dogmas, em referencia ao sacl'ilieio da missa.

Na scssfio seguinte apresentou-se ontra vez a delicada
questão, sohre ~, instituição elos hispos, igualmente in~

teressante para os hi~pos e para o papa, procurando es
l<lbelccer cada um delles um augmento do seu poder.
Laiuez, O general dos jesuitas, para ganhar a bCllcvolencia
do pllpa, em favor da companhia de sua ordem, pronunciou
um discurso a respeito, asseveraudo que a instituição dos
bispõs é jJmamente humana, e que é sómentc o papa, quP,
tem a sua autoridade da ill1l1lediata instituição divina, e
que a Igreja não é outra cou a senão um patrimonio do
pnpa, sendo clle o senhor absolulO, a quem foi confiado
por Jesu Chl'isto o cuidar na salvnçfio ((o rebanho dos fieis.
Os padres italianos ::tpoiárão a opinião e doutrina de Laincz,
con vencidos de que a sua força e a sua prcponderancia, se
basêa nn supremacia e podei' absoluto do popa; os prclados
estrangeiros, pelo contrario, pretendêl'àO que, se d'eclilrasse
que a sua posição se haseava tlllllbelu na instituição divina,
feita por Jesu Christo para o bcm dos ficis. Os padres da
Françae AlJemanlta derilo a entender que elles se rctirarnõ
do concilio, se n questão se decidir no senlic10 conlrario,
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No mei(i) desta agicaçlio chegou para a \'igesima terceira
sessúo do concilio, o cardeal Lorena, da França, com os
seus qu,Horze p'1~elados, e dilTerentes theologos de sua na
çüo, augmentanuo o IJumel'O dos descontenLos e o receio do
papa pelo modo qlle~ elle achava-se dispOSLO a pÔI' termo
ao concilio, para livrar-se do perigo que ameaçava a supre
macia e poder absoluto da cllria romana,

Um grande nlllllero de pl'elados fez reclamações enel'gi
cas não SÓmenLe por causa da rcluclancia que o curio romana
mostrou o cada posso, em negocio de reformação e reor
ganisação da Igreja. mas tambem por callsa do procedi
mento mesquinho, pelo qual se dirigirIlo os trabalhos do
concilio, pois qne, a liga dos papistas decidio as questões
antes que ellas fossem levadas perante a congregoção, pelo
modo que, a discussão se opresenLou quasi sempre já sO!)J'e
uma matcria previamente decidida~ e quando a discussão já
era inllLil, e <lpenas figurou como ulOa formalidade para le-
galisnr orhiLrariedades. '

O cardeal de Lorena 0pl'C'senLo.u proposições quasi iden
tiCélS com os dos legéldos imperiaes, &oliciLando eotre ouLrO
a admioisLl'ação da communlüio tambem pora os leigos sob
duplice especie, - a administração dos sacramenLos pela
lingua vulgar do povo, e o direito de se casal', para os
padres, ou se se julgar mois eonrenienLe que o concilio deci
disseque, SP. ordenem sómente homens já avançados na idade,
para assim livrar a ordem sacerdoLal dos escandalos da COll
cupiscencia cama\. e do deboche que a cada passo compro
mettem a moralidade publica, servindo de mtlo exemplo aos
fieis,-ApresenLou elle mois LrinLa e quatro arLigos em refe
rencia á 11eforma do clero.

O papa, para garantir os resultados do concili.o em favor
da curia romana, mandon nm novo exercito de prelados ita-
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Iianos, suas proprias creatOl'as e pensionistas, para o con
cilio, para vencer pelo numero dos votos na falta dos argu
mentos convincentes. Promulgárão-se os canones sobre o
sacramento da ordem dejxand~-se intacta e indecisa a
questão: se os bispos e outros' pl'esbytel'os são ou não
constituídos pela instituição divina, e se os bispos são ou
não obrigados a residir nas suas dioceses?

Na sessão vigesima-quarta tratava-se do matrimonio, Havia
uma grande discussão sobre os casamentos chamados clan
destinos, e sobre o consentimento dos pais nos casamentos
dos seus filhos menores; sendo o principio e obrigação dos
prelados italianos, qne representárão ti maioria, - (pois
que o numero deHes montava a cento e oitenta e sete, dl\
rante qne os Francezes, Allrmães, Hespanhoes, Lusitanos,
Gregos, Polacos, Hungaros, lnglezcs, Flandros, Croatas, Me
ravos e IlIyrios, em tndo rennidos conta vão apenas noventa
e dous prelados no concilio.) - sendo, digo, o principio e
obrigação dos prelados italianos procurai' angmcntar por
todos os meios possiveis a supremacia e o dominio do papa,
-decidir;lo por seus votos que, os matrimonios celebrados
sem a intenenção do parocho catholico, ou de oull'O sacer
(lote legitimamente para isso delegado, e sem a intervenção
de dnas on tres tcstemunbas,- são i l'I'i tos e Ilullas, paril asse
gurar por este modo o direito de dispensa e a intervenção do

papa ;- decidirão mais qn.e, os matrimonios dos menores,
contractaclos sem o consentimento dos pais e totores, são
validos e ratos, e fnlminárão com anathema aquelles que as
severarem o cont rario. -Sendo pelos costumes, ri tos e leis de
todos os povos e de todas as eeitas, estabelecido e reconhe
cido como :um direito illcontestavel dos pais, e um requisito
essencial para a validade do matrimonio. o consentimento
dos parentes Oll tutores em casamento dos seus filhos me-
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nores, - eotendião os padres italianos do concilio Tl'Ídenti
no que um decreto que reveste os meoores do direito de se
casarem sem a intervenção e consentimento ~os seus pais,
poderia servir como um meio para attrahir os filhos dos
pl'otestantes e dos outros sectHios, ao catholicismo.

Repu tau-se como uma grande van tagem para o catbolicismo,
o pl'OCUnll' augmentar o numero. dos sujeitos dos papas, pela
conversão de alguns moços desobedientes a seus pais, - O
concilio, em lugar de occtlpar-se com o caracte[' sacramen
tal do matrimonio, ambicionou para si as auribuições de
um legislador, discorrendo e decretando sohre a legitimi
dade c ilIegitimidade, validade P. nullidade do matrimonio;
mistul'Ou e confundio as cousas humanc.s e lemporaes, com
as cspirituaes, para assim augmentar o seu poder em ne
gocios que, para o espirito e para as correlações espirituaes,
absolutamente nenhuma influencia têm.

O cardeal de Lorena com os seus prelados, como tam
]Jem os legados imperiaes e todos os bispos, com excepção
dos italianos, solicitlÍl'áo as refo!'mas necessarias para a
reorganisaçiio do clero e da Igreja, com tanta vehcmellcia,
que, os legados pootificios não podião declinar c adiar mais a
questão; porém, para frustrar as reclamações dos partidurios
da reformação dos resultados, que se podiüo razoavelmente
esperar, os legados ponLifici03 propuzerão qlle a diEcassão a
respeito se principie pelos abusos, que ganhúrão curso nos
governos dos principes seculares, Os legados pontiúcios
tinhiio em vista conseguir por meio desla cstratcgia algumas
reformas sem a menor discussão; pois que, elles sabião
muito bem, que é igualmente em interesse da curia roma
na e dos principes seculares de não bulir muito com aquelle
véo myslcrioso, que encobria e disfarçava a monstruosidade
dosabusos, os quaes, uma vez revelados, podião fazer dissipar
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o nimbo, a illoslio e aquella ré céga e morta por meio da qual
procorão sustentar e consolidar o seu podei' e dominio mui
tos principes e o partido papal.

Em consequencia deste procedllllento, apresentár~o-se

treze artigos disciplinares, por meio dos <[uaes, em lugar
de reduzir a inOllencia do clero a seus justos limites, es
tendêrão:"'se ainda mais as immunidades, isenções e privile
gios do sacerdocio c da curia romana. Ficou supprimido o
liSO do placet e exequatur, pOl' meio do qnal procuravão
os príncipes e imperantes civis contrabalançar e cootro
lisar a ingerencia e ordenações do clero e da Guria romana;
e ficou probibido ao governo civil de dispôl', po~ maneira
alguma, dos bens e palrimonios chamados ecclesiasticos;
determinou-se que li direcção das escolas lique entregue ao
sacerdocio; as typogl'aphias Ú sua inspecção, e a imprensa ou

a publicação das obras á sna censnra Ch:lI11uda precedaneu.
Os embaixadores de França pl'otestárão á vista destes decre
tos contra o procedimento usnrpatorio d,o concilio, e um
delles, O Sr, Ferl'iel', censurou cm UIIl discurso os factos
do papa Pio IV, em terlllos mui vebementes, dizendo qne
« O pai dos ClIl'istãos (o papa). deu a seu lilllo mais velho
(ao Rei Christiunissimo de França) em lugar de pão-que llJe
foi pedido,- uma pedra; em lugar de peixe, nUla serpente;
cm lllgar de ovos, um escol'pião procnrando fazc!' 1lI0reler
por este éScorpião ol1ci e a igreja de França» Elle dizià mais
- que, o papa Pio VI é UU! homem turhulento, um cruel ilJ

grato (Cl'udelilel' ingratas), que, confundindo as consas hu
manas e divinas, fez passar como decretos do concilio, as Sllas
proprias decisões e caprichos,- os quaes, por isso a igl'eje\
de França nunca reconbecerá como decretos emanaelos dr
um verdadeiro concilio rec:umeuico. (Veja-se SCHi\IIDT. Ges
chichte. der Dentschen II Bnch, 16 Kap; - P.AOLO SAIlPl,
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Restavãe aiDEia muitos assump'lo imp0l'ta·ntes por cuJa
corrscienciosa discussão e resoluçiio podia o cO'DciLio contri
buil' mui10., não: só tl,ara tranquilli,sar os espiritos propensos a
reformação, c l'lara pôr ~el'tn:0 a@ dctseja das inDov,ações,-mas
podia-1'aLl1'bem cOLllribruirmuilo a.o estahelecimento e á conso
lidação da paz entre os p.ovos, I~nse da regen.eraçã0· m.ornl e
religiosn; pois que as guerras fazem embruteceL' e endureceL'
os seDtimentos e t01:não-os menos s\.llsceptiveis para obede
ceu ii voz. da caridade, p'iedade, do amoL' do pL'ox-imo, e do
vCL'dadeiL'o culto (le Oeos ;-pOL'élD, de um lado" a co,ntinua
da desconfiallçn', que a. curia romaDa nutria »'aL'a com O con
~ilio, rcceiando que elle um dia se p(~deria lOmnL' inopina
damente prejud'icial a supremacia paíXlI '.- e de outro lade" a
gl:aviEI;jtLe da moles-tia do papa Pio IV, fez pensar 0S legados
pODtificios no encerramento do concilio.

A opinião do papa foi declaL'ar simplesmenre' dissolvido
e acabado o concilio, deix,aoclo a decisão da questão entre a
igrpja eos pro.testantes, em negocio da reformação, i:t fluctúa
çàQ e a, força das armas; porém. os. legados dos pI'incipes
christãos oppuzerão-se' a este intento tão iL'religioso quão
barbaro, e soliciUírão a decisão sobre a reformação por
meio de uma resolução e de um procedimento decente e
legal. Em consequencia disso, as proposições sobre a reor- •
ganiS:lção e reforma do clero, entrárão em discussão; pOL'ém
os legados pontifícios dil'igiL'ão os debates com uma' es
trategia lal, que a clecisão do concilio legalisou os abusos
em lugaL' de reprimi-los, refreia-los e extirpa-los. Nas
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duas ultimas sessões decidirão -se com toda a precipitação
.as questões sobre o purgatorio, invocação dos santos, culto
das imagens e reliquias, sobre &s indulgencias e outros
assumptos, que constiluião justamente a base das conteu
das e da dissenção entre os reformados e a euria roma
na; e que por isso devião ser discutidas com a maior
sinceric13de e com a devida premeditaçiio e deliberaçiio;
em lúgar de discutir para esclarecer e convencer, fulmi
nárão-se simplesmente anathemas sobre anathemas contra
todus os que susten tarem dou trina clill'eren le daquclla,
que o papa, sob a firma do concilio, tinha estabele
ciclo tão arbitrariamente.

Os decretos do concilio forão conlirmados pelo papa,
no consistorio em 156á; mas o papa confirmou-os sob a
condição que, se sobre o sentido de qualquer decreto,
se apresentarem duvidas, será só a elle, ao papa, a quem
compete o direito de rcsolvê-Ias; e que por isso a nenhum
synodo provincial s.erã concedido interpretar, conforme as
suas idéas, os ditos decretos, mas que se recorrerá sémpre
para tal fim, á autoridade do papa; foi tambem prohibido
fazer glossas ou commentarios sobre os mesmos clccretos;
por esse modo todas as decisões do synodo achárão-se redu
zidas a uma simples bulia papal, com o titulo de decretos do
con_cilio .

Eis em resumo a historia dos acontecimentos que pre
cedêrão e acolllpanhárão a celebração de concilio Triden·

tino.
A devida apt'éciação desses acontecimentos deixa ave

riguaI' o justo valor, que se póde e deve dai' aos decretos
daql1elle concilio, DO curso e direcção dos negocias da

vida politica dos povos.
O Revm. Sr. conE'go Campos com os seus assedas,
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tendo pOl' principIo que, augmentar e sustentar o poder
e dominio arbill'urio do sacErdocio catholico, é o mesmo que
augmentar e sustentar a vel'dadeira religiosidade e glorificar
o catholicismo, e por isso apreciando a sublimidade do
concilio Tridentino, conforme a magnitude e a intensidade
da influencia e superioridade, que os seus decretos· pro
curão estabelecer e assegurar ao clero catholico, - alta
mente proclama e pretende que, conforme as palavras de
BossJet, aqnelle concilio apresentou-se pela sua sahedo
ria e excellencia de suas decLões, como um 07'aculo vi

sivel dos decretos do invisivel, porém para aquclles que
procurão apreciilr o valOJ' dos trabalhos daquelle concilio
conforme os resultados, que elle revelou e fez nascer ptll'a
o c11l'i!>tianismo, para a verdadeira religiosidade c I)al'a
o progresso moral dos povos,- as referidas palavrtls de
Bossuct só tcrão lima significação no sentido que, ,forão os
padres do concilio, visíveis cm Tridento, clue represenlárão
o taloraculo visivel,- e que foi o papa, invisivel a Tri
uento, que representava o ora<'ulo invisivcl, cuja vontaue e
instrucções invisiveis dirigirão () mecanismo <.!arIuelle corpo
inerte, chamado concilio.

Que dilIerença entre a doutrina, principios, sentimentos
c procedimento dos Apostolos c dos primciros padres do
christianismo e entre os do concilio Tl'i<.!enLino e dos
papas cm refel'encia a circumstancias quasi identicas.

Conforme a doutrina dos Apostolos forão a fé em
Jcsu-Chrislo e a observancia dos seus preceitos: amarás
ao Senhor sobre tudo, e amarás a teu proxilllo como a
ti mesmo; - não matarás, não commelterás adulterio,
não furtarás, não dirás falso testemunho, honrarás a teu
pai e a lua mãi ;- (S, Lucas XVIlI, 18-20) que consti

tuirão a condição da salvação: - e os decretos dos papas
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·e dos concilios enSLDao €Jue ludo< isto-' em si ,natla vale
para a salvação, se além disso ll'ão !la fizer sulJtlilO e
tributari{} do pa{}"a e dO' saC'erdocio.

O Evangelho e a doutvina dos Apostolos en~i.não qlW
« Jesus Jevantand'o G-S olhos ao, cé(i) tlisse: Pai, é chegaiJa a
hora, glerifica a, teu filh<0" palia que teu f~lb(} te gloriliqu6l' a
ti. A.ss.im como tu Ble désole potler solH'e tt>'dos os homens,
afim de que elle dê' a vida elmO/la atados af)uelles que tu
Ule déste. A vida eterna consiste: em que elles con:!leçào
per um só verdadeirl'} Deos a li, e a Jesl1-Chl:islo qlle tu
enviaste. II ( S. João XVlI. 1-3) - « Não deis mal por
mal, nem maldição por l1laldi~ão; mas pele contrario
bemdizei os que maldizem a vós, pois pa,ra i&so fo~tcs

chamados, para que possuais. a ben,ção por heTança; por
que o que amar a' vida, e vil' os dias hons, refrêe a sua
lingua do mill, e os seus·lab-.ios não profirão engano; aparta·

te do mal e faça o bem, BUSQUE P.~Z e vá após della : por

que os ollLas do Senhor estão sobre os justos, e os seus
ouvidos att'entos aos 1'OgOS dos mesmos. Quem é o que
vos poderá fazer mal, se vós fordes zelosos pelo bem ?...
Sallctificai a Christo Senhor nosso em vossos corações, ap
parelhados sempre para responder a todo o que vos pedil'
razão- daql1ella esperança que ha em vós; lOas COIl) lDO

<Iestia e temo!', tentlo uma b@a cOLlscien'Cia; para que no
em que dizem mal de vós, sejã0 eonfllndi-dos os que des~

Hcrerlilão a vossa santa conversação em Christo; pot'que
melh-or é- fazendo bem (se Deos assim o quizet') padecerdes
vós: que fazeDdo mal. (I. S. Pedro III. 10-16) .... Tende
cada vez maior cuidado em fazerdes certa a vossa· vocação
e eleição por meiu de boas obras: porque- fazendo isso,
não peccareis jámais. (II, S. Pedro I. 10) - Recebei com
manóidão a palavra de Deos, que em vós foi enxertada, e
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:qúe póde õal\'ãi' a's' V08S;S; arm~s. 'Sêlfe' fazedores da pala
·vra, e não ouvidores sómrnte, enganando-vos a vós ines'~osj

I}orque se algum é ouvinle da palavra e não faZE'dor. este
será comparado a um homem que contempla 110 espC'lho
'0 seo rosto nnth'0.. f' r1i!,)(li. 'lO '. I~ ol1si 1e1'oo a si JU~smo
'e se foi, logo se esqueceu qna1 haja sido; ma O qu~

cO{llelllplar na lei perfrita, qoe é a de liberdade, e per-
-gevet'<lI' nella. selllJo não omiotp esquecido, mas fazedor
de ob,·,.· este será bemaven furado no Sf'U reito.~e algo lU

pois cuida que tem religião, sel'lu1.indo o seu coração, a
soa religião é vãi!; <-I rel~giiio pora e sem macula, aos-olhos
de Oeos e nosso Pai, cansiste nisto; em visitar os OJ'j)hãos,
e as "iuvns nas suas affiicções, E EM SE CO ERV,~U CAnA UM

'A SI ISE TO DA. CORRUPÇÃO DF.STE SECULü. ( S. Thiago n.
'2i.27) SEGUr A 'PA7, COM Tonos. E li SlI TIOADE SEIl A QUAl,

INGUEM VTRÁ A mos. ( aos Hehreos • n. 1á) Esta e a
"oolade de Oeos, a vossa saocti'ficaçfio: l{ue vós ab~lellhais

°cra fOl'Oicução... e qUf'nenhum opprirna D(~m f'ngane em nada
a seu inniio, porqne o S dlol' é ving.(c10J· de 1011as ps. as
cousas; .... pnl'que Deos nfln vos chamou para a ímmuu i

-cia, ma para a -sanclificaçã , e assim o que d1!spl'I'Z<l i o,
'ilã) dl'spl'eza a om !lo IBel! . JIlas a neos. ( I aos 1'1)[' SiI

°lonicense IV. [1-6-7-8) -1\ 1'05°a modeSlia {'.ia conhecid<l
de lodos 0S homens: .... e a paz de Oeos ... guarde os
vossos rOl'élcõe:., . uS '0'::'0~ seuliillJIIW: em Jpsu ehri lO.
9u;;nto ao rnai~. irLUão~" ludo I) que (! vI'I'c!ac!(';I'{) llldo
O que é honesto. tudo o qlle é juslO. ludo o que> é sanlo,
tlldo o (([Ir é amavel tode> o que é de uoa fama; se 11H alguma
\i1'lllde, se ha algum IOUI'or ele cOSlumes, isso seja o que
OecOpe o \'0 sos pensam ntqs. D que nflo s6 aprende.les.
Illas I'ccebe tes e onvistes e \'ist(~s em mim, l'so pralif'ai :

.\-' o Oeos da paz seTa eolnl1oScO. (aos Fili'ppellseslY. -5:7-9).
CASo ll. 15



-« Um Deos e pai de todos que é sobre todo~, e governa
todas as cousas e reside em todos nós; a cada um de nós foi
dada a graça segundo a medida do dom de Jesu-Christo....
Renovai-vos no espirito do vosso entendimento, e vesti
vos do homem novo, que foi creado segundo Deos em
justiça e em santidade da verdade; pelo que renunciando
a mentira falle cada um a seu proximo a verdade: pois
somos membros uns dos outros, se vos irardes seja sem
peccar, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Aquelle que
furtava não furte mais; mas occupe-se antes no trabalho,
fazendo alguma obra de mãos, que seja boa e util, para
d'ahi ter com que soccorra ao que padece necessidade.

/( Nenhuma palavra má saia da vossa boca; senão só
a lJue seja boa para edificação da fé. de maneira que dê
graça aos que a ouvem .... Toda a amargura, ira, e in
dignação, e gritaria, e blasphemia, com toda a malícia
seja desterrada d'entre vós olltroç; antes sede uns para
com os outros benignos, misericordiosos, PERDOANDO-YQS

UNS AOS OUTROS COMO TAMBEM DEOS POR CHRISTO VOS PER

DOOU. n (aos Ephesios IV. 6-32.)
Confira quem quizer esta moral com aquella que a curia

romana fez prégar pelos vendedores de suas indulgencias,
e que ella apresentou pelo seu procedimento em negocio
de reformação, e veja: se os partida rios do papa não forão
mais culpados do que os reformadores por causa da scís
são que fez exilar do gremio da igreja a paz e caridade
christãa, e fez perverter os sentimentos religiosos pelo
modo que, as mais ferozes atrocidades se reputassem como
um acto piedoso e merilorio perante Deos !

O Apostolo dizia: « som'emos tudo por não occasio
narmos algum obstaculo ao Evangelho de Christo . .. eu
me fiz para os judêos como judêo, para ganhar os judêOS
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.... fiz-me fraco com os fracos para ganbar os fracos;
fiz-me tudo para todos, por salvar a todos. E tudo faço
pelo Evangelho, para delle me fazer participante... ,. re
duzo o meu corpo á servidão, para que não succeda,
que havendo pré~ado aos outros. venha eu mesmo a ser
reprovado. » (1. aos Corinth. i 'l-27.) - O" papas e a cUfia
pontifical seguirão e seguem a doutrina quasi opposla ;
porque elles fizerão e fazem tudo não para salvar todos
e para sustentar a lei evangelica, lUas para sustentar o seu
dominio, a sua supremacia e a arbill'aria adminislrat?ão
bierarchica, mesmo se isso Cô .. ã custa da doutrina de
Cbristo, ambicionando o [lode.. de mudar e rdormar a
lei evaugelica.•: a doutrina vigente no tempo do~ Apos
lolos.

Os Apostolos ensinár<io que o meio de salvação é a
fé em ChriSlO junto ás boas obras e virtudes christãa!l.
conforme aquillo: « pela gl'aça é que sois salvos me
diante a fé e isso não vem de vós, ronQUE É UM DOM DE
DEOS .... , porque somos feitura delLe mesmo, creados em
Jesu-Christo para boas obras, que Deos preparon para
caminharmos nellas. D ( aos Ephes.8, '10)

E os papas e a curia romana pretendem que, nenhuma
gr'aça divina (~ slllvação SD pórl p eIIectu'l".. em uma cpga sub
missão á sua influencia e sem:.\ intervenção do s'lcerdocio.

Os Apostolo mostrárão-se mui escrullulosos no aug
mental' o numero dos dogmas. para evitar a occDsião de
contendas, l.: discussões vãas, que ás ve7.fls niio servr.m se
não para ifl'ilar os animos e semear dissensões; assim por
exemplo no tempo dos Apostolos os judêos convertidos
para o Christianismo pretendêrão que um Gentio, querendo
tornar-se clll'istão, deve primeiramen te passar pela cil'cum
cisão, e sómente depois póde er baptisado; o AposLOlo
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P(>{lro; negando a justelta des a doou'ina, quiz pl'Ohibir a
,1~r{'l1lDdsao " U '(I)ue il'l'itava os judêos e amc-açava de
.scissão. o uasé'el1té ch,.istiallismo ; \)ul'ém o ApO'S1010 Paul@,
eónvencido -que a. circulllcisão, embol'" em si d'eso'Ccessa
:ria, nilo póde offender a Deos Ilem contrariar a na von~

t....de, não se opp'ÔZ a l<al doutrina dos jndêos, e f4ermittio que
s tizC'sseni circulllcidal' os CJlue o quizessem fazer, para evitar
,a~&im o pretexto pora a sei. são, contentando-sp sómellle
,a ensi na'I' que {f circumclSf70 nada vale e o preptlcio nada
trt!l'e mrls sim a ObSe1'1'acnia rios manrlamento~ de Deos,

'( L aos Corinlh. VII. 19) ; é os papas e a curia romana
não cessão de augmental" o Dumel'O de dogma, preten
.dendo uma sujp.ição cega, e um;:; crença machinal illi·
milada, - e fulminando analhelllas contr3 aquellcs, que
pl'oeUJ'assem contentar se só com a doutriAla c\'angelica,
e cOm os d'Ogmlls ne!la mencionados.

, Os Apostolas el:Jsiná.rão e aconsel~lá"ão que: se aquelle
,qu.I' ~e 'lWmeia 1 osso i?'mlio, f {ornt'<ario, ou aVal'enio, ou
. idol((l/'a, 011 7Naldizfnle, ou dado a {jebfdices, Ol! ladrão,
'com esse ial 1ttlO deveis nem comer.",. tirai do 11Ieio de
vós ou/r'os o tftl iniqllv! (1, aos C(lrinth. VI. ti '13) e os
papas e a clII'ia "omHIIH ellsillão qne os fOl'l1ic<Jrios, os
homicidas, os ladl'õe , os al'à:'ellto , o idolatras, os pel'

jU1'OS e maldii.€'nles podem ficaI' no meio <'Ie fieis. se ellC' I

Tcconbr.cenclo a ofiloipot€'ocia cio pnpa aqlli na terra, rp:ga
tarem os srus crimes p -1& compra de ihdt1lgencia~, pela COI1

tribuição pal'a a celehração da:s missa.s, e por Qutràs olfel'las
'. fcitas ás i!!'l'ejas ou ao sacerdecio ; e que ilÓ devem s r ('x lui

dos do gl't'U1io dos fieis e mesmo pe:rseguido na vida social
politica, - nquelles que nào ljuerrm reconhecer a ornoipo
lencia do papa aqui !la telTa ; e qne isso devI' se ('x('(;lIlar

',mesmo no caso se e\ll'S [óra de 'te' crime de ambicionar
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ludo ao<; !)I'ecl'itof; de Ocos, <lOS mandíllnenln dI' Chi iSlo
e as disposições da lei- civil. _..

Ap,'esemei em l'esUlOO a historia da c' lelll'ação dQ con- ,
cilio Tl'identioo para faZ(~I' ver de um lado que aqul'lIa
desmoralisação e irreligiosidade, em '(ue se acharão os povos
christãos desde o seculo X alé o seculo XVIII, era devida
ao domínio e illimitado poúer do sacel'docio; e que de
outro lado, se pela celebração do cOllciUo Trideul ino se
conconeu em alguma cousa á regeneração da moral, e á
reorganisação da igreja, i so del'e-se nLLribuir, sen;! em
tudo, ao menos em maior IHIl'tl' ao esforços do podeI'
trmpol'nl. porque fOl'ão os g-ovemos (' imperanl('s cil'is
que, durante um quarto d seculo, fizerão lOdos os esfof'
ços para dcterllliual' a clll'ia romana á convocaçã() de UlD.

concilio, e forão os mesmos governo. e imperantes civis
que guerreárão durante um Outl'O qual'lo de s 'culo pnra de
terUlill&r o concilio á decrelação das refonllas, I'eclamadas
pelo restabelecimento da pa'l e peta reJ.{eneração do cullo
e da moral; e se as reforma' decretadas pelo concilio,
não se most"ál'ão sufficienLes para tal fim, a falla a tal
re~pcito niio era da partp. do pof/el' tempol'al , mas sim
da do I}odp.r espiritual, pOl'que fOi elle que fl'u trou, ~
pela alllbit;ão do poder e da dominação, e peLa ua re
Iuclanci;) penll1te ti na rpl'orma ,'"dical e sati factol'ia, ~
os ju 'los desejos e a expeclação do mundo chl'istão,

Os decretos-do concilioTridenlillo, forão aceitos na sua plp

na extensão, só na Hespanha, Porlugal, Pulania, Veneza e
ROIDa; em outros paizes foi só" admilLida e recebida a parle
dogmalica, e licou rejeitada li parle fllh' trata ele rel'ol'lllaS
administ"ativas, pJl'que as ua., dispo,;jçõc' em ii C por
si não se IU·1Stl'Á.I';io satis{actol'i'IS ,p .. ra !{arall!ll' () ver la-
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deiro culto contra a preponderancia dos abusos, e contra
o excesso do poder espiritual.

Não julgo ser bem aproposito occupar-me nessa dis
cussão, com o exame e recensão dos motivos, que deter
minárão os governos dos dilIerentes paize!i christãos, a não
aceitar os decretos do concilio Tridentino, na sua plena
extensão,- não só pela razão porque. uma tal receusão
e exame fal'ia muito prolongar a dissertação; mas principal
mente pela razão, porque o simples facto de terem pa sarJo
os decretos do concilio Tridentino, em difl'erentes pail.es
christãos, por dilferentes modificações e emendas sem a
menor reclamação da igreja, ~ sem que por isso os c'ltholi
coe; tivessem som'ido o menor prejuizo, no exercício do
seu culto, - serve de um al'gumento mui valioso para
comprovar que o coucilio Tridentino ultrapassando os
limites da sua competencia, occnpou -se não só como dis
penseiro e intel'lJl'ete dos mysterios sclgrados, mas lambem
como le~islador, que procura dil'igil' e determinar o curso
dos negocios mundanos, sendo por este motivo que, um
grande numero dos paizes christãos vio no tal procedimento
do concilio, um aLtentado contra a sua independencia na
cional e pul' isso I'ecnsou a aceitação dos seus decl'etos
na sua parte hierarcbica.

Que o decl'eto do concilio Tridentino, que determina
a fÓl'ma da celebração do matrimonio, é UlUa simples lei
administrativa, uma simples cópia da Novella 89" do 110
peradol' Leão,e que como tal póde ser modificado e re
formado mesmo por meio de lima lei civil,- fica patente
do tbeor do mesmo decreto, que se intitula: de refor
matione malrimonii '. pois que este titulo em si e por
si mostl'a que, naquelle dr.creto se t,'ata só dafJuella parte
do matl'illlouio, que em si e por si não constitue o sa-
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cramento mas só se refere a uma fórIDa transcendental,
que se deixa variar e modificar, porque, por outra ma··
neira nem a igreja mesma podia designa-Ia e trata-Ia como
ojecto <.Ia r:eforma, eID quanto as partes constituitívas do
saCl'allJenlo não admiltem mudança ou variação, alguma.

Que pelo referido decreto do concilio não licou preju
dicado o direito do poder temporal, de occupar-se com
os negocios matrimoniaes em referenCIa ao fim do Esta·
do,- fica comprovado, pela cireumslancia, que! meSlDO
o concilio, na sua sessão vigesima quinta recommendou

aos Principes e imperantes secula,res a recepção dos decre
tos do concilio, l'econl1ecendo assim que, a sua execu
ção se acha dependente da sua recepção, e se o poder
tempol'al tinha o direito de os receber, ou não receber, deve
ter necessariamente tambem o direito de os moditicar e l'e
fOl'mar; pois que, quem tem direito ad plus, deve ter direito
tambem ad minus; e o direito de aceitar ou não aceitar uma
lei é um direito muito superior ao de modificar ou "e
forruar uma lei. Que o direito do r}oder tempo",d, de
oecupar-se com ii direcção dos negocio' malrimoniaes,
para o IiIlJ do Estado, - ficou salvo e incontesta vel, mesmo
em cOllsequencia Jos decretos do concilio Triclenti no, pó -'
de·se concluir, principalmente da dispo~ição do capitulo
IX da mesma se~são XXIV. «de rel'ol'lualione matrimonii.
oude o coucillo prohibe ao poder temporal, forçar e obrigar
a alguem ii um matl'imonio contra a sua vontade e contra a
liberdade de animo «prrecipit saneta synodus omnibus
cujuseunque gradus, dignitatis at conditionis ( dominis e

magistratibus) , . , ne quovis modo directe vel ir~dírecte sub

ditos SilOS vel alios eO/ll1.nt, quominus ll'bere matrimonia con
trahant;» - pois que, como é de presup13õr que. os impe
rantes e magistl'ados possão alguem forçaI' dir'ecta Oll io-
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a' liberdade de animo. senão por meio, e em consequen
cia de snas disposições ou leis~ dictadas em OE'f,ocio de
matrimonio; e sendo assim, é claro que o concilio Triden
tino mio prohibio ao poder temporal dicta!' disposições é
leis, tUl geral, em negocios de matrimonio; mas prohibio só
mente dietar leis, com o fim de forçar e obri,qar al~uem

a um matrimonio conU'a a vontade e libp.rtlade de animo.
A disposição do decreto do conciiro Tridentino, por meio

da qual se declarao por irritas e null05, os matrimonias
caulI'actados sem a pre.ença do parocho ele" não quer
dizer que, todos os matrimonios conll'actado~ sem pre
sença do parocho, são nullos e irritos; nem qller dizer
que a legisldçijo civil n<'io tem o direito de' declarar a ma
trimonio celeurado por outra maneira, como valido e le
gllilllo: - filas quer dizer sómeuLe que, os Illalrimouios
celebrados em outra fórma são irritos e llullus, oaquel
les paizes, nos quaes, a referido decreto du concilio, fi

cou accilo e elevado á força c1~ lIlUêI lei civil; abrogan
do-se 1~lnflo essa lei. lica necessariamellte abl'ogatla lambem
a sua saoçcão, em cuja coosequl"llcia se determinou que
fossem julgarlos como iegilillJos e validos sómenle aquelles
llJalrillJooio', que silO conlraclatlos conforme a ordenação

dE' lal lei ou Jep.reto.
O caooo IV, «de $acramenlo malrirnOllii ~ laoça ana

tllema sómen te con tra aql\elles, que asseverão que a igreja
não tem direito de deeret(lr certos impedililelltos, em ne
gocios ma tl'illlooiaes; e o ca 110n Xn, fulwi na a.llIlhcma sÓ
contra aqllelles que as everão qUI', (IS causas matrimo
niaes não pertl"ocem á jllrCsllicção pcdesiastica; porém pssas
disposiçõe n:.io destroem o direito d:) poder-temporal, de
dirigir os negocios malrimoniaes ao fim do Estado; P0l'-
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que aquellas disposições não decretão Ullf exclusivo di"
reito para a Igreja. mas ctec!arào simplesmente que, a
igreja tem direito de decretar impedimentos, sem pre
tendeI' que eHa tem o tal direito com a f'xclusão e abo
lição do direito do poder tcmporal, que esle podia e devia
exnrc:r no mesmo negocio em referencia ao lilll do Es
tado; - pelo lnesmo modo na ou tl'a decl'ctação,
que declara que, as causas matrimoniaes. pertencem
ti jurisdicção ecclesiasticél, - nãu se pretende que a tal
jurisllicção fosse de exclusil'3 competencia da Igreja; da
9ui segue-se que,' sendo as tlislJosições penaes, entre as
quaes refel'ir- "-ha tambem a decretação do anathema,

dr: uma interpretação, que não se deixa estender ( lege5
paml1.les el prohibitoriCE sant strictissim.CE illtcrpn:etlltio.
nis) -- é evidente que, ninguC'ID tem o dir'eito de pro
curar esu'eitar os direItos tia soberania do Estado, peJa
arbitl'(ll'ia extensão do scntido explicito daqllellas decisões

canonicas; lJorque a igreja exerce ú dil'eito em negocios
matrimouiaes, em r'efer'encia ao fim espiritual, e o poder
temporal exerce o mesmo direito em referencia ao fim du
Estado; assim como esses dous li ns existem em separado,
podem-se decretar tambem em separado as disposições
telldentcs ú realis[h;ão desses dous fills distinctos, como o
ensinão mesmo S. 'fhomaz e outros tueulogos dizendo:
c matrimonium in q/wnturn psl in officlllm. communitatis,
slaluitur ju/'e ciVLti; et in quanlum est S{(Cram.mlllm.,

el in bonwn ec:clesiCE, slatuitur jure divino. "
Aquelles que asseverão e ensinão o contl'ario achão-se

em coutt'arlicç;io cOlOsi!{o mesmos, como o cumprovarei
no càpitulo s.!guiute,

Por ess ,S cOll'ic/erdçõcs julgo cabalmente comprovada
a thes" dess' calJitulo, e demonstrado 'que, pelo estabelc~
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cimento do matrimonio chamado civil, isso é, pela reso

lução que, daqui por diante, a celebração do matrimonio

para todos, e sem excepção, só terá etreito civil, quando ella

se executaI' na presença.do tabellião ou de outro magistrado
civil, - que para tal fim se desiguará, - não se prejudica

por maneira alguma, nem ao culto divino, nem a cons

tituição do paiz, - mas pura e simplesmente se irata de

reformar o decreto de 3 de Novembro de 1827, que diz:

« Havendo a assembléa geral legisla tiva resolvido;

« Artigo uni- o; qne, as disposições do concilio Tri

dentino na sessão XXIV, cap, I, «de reformatione rnatri
monii » e da constituiçãO do arcebispado da Babia, no

liv. 1, til. 68, § 291, - licão em etrectiva observancia

em todos os bispados e freguezias do lmperio, proceden

do os Parochos respectivos a receber em face da igreja os

noivos, quando fhes requererem, sendo do llIesmo bispado,

e- ao menos um delles seu parochiauo, e não havendo

entre 1::Iles impedimentos depois de feitas as denunciações

canonicas, sem para isso ser necessario licença dos Bispos

ou de seus delegados, praticando o pal'ocho as diligencias

precisas, recommeudadas no § 269 e seguintes da mesma

constituição (arcebispal), o que fará gratuitamente; e tendo

eu sanccionatio esta resolução, hei pOl' bem ordenar que
assim se cumpra. A mesa da comciencia e DI'dens o tenha

assim entendido e faça exeCll tal' com os despachos neces

sarios, Palacio do Rio de Janeiro, em 3 de Novembro de

1827, 6° da Indepenclencia rio Impel'io; com a rubrica

do Imperador, Conde de Valença. "

No capitulo seguinte élpresentarei a legislação civil em
negocios matJ'imoiíiaes, vigentes nos dilferentes paizes cht'is

1ãos, desde Jesu Chrislo até o presente, - apresen.tarei
mais a discussão sobre os casamentos lOixlOS e a refu-
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tação da 2-, 3-, e la- these do Rv"'· Sr. conego Campos,
jdnto com a reCutação dos argumentos daquelles, que pro
curão sustentar as proposições do mencionado Sr. co
nego Campos, e ao linal apresentarei um projecto de lei
em regulamento dos negocios matrimoniaes para o fim do
Estado, propondo a tal respeito o estabelecimento da celebra
ção do casamento na presença de um magistrado civil.
para todos os habitantes do imperio, e sem differença de

religião. deixando o fazer abençoar o seu matrimonio li

consciencia de cada um.

rIM DO CAPITULO PRIMEmo.

]'ypographia Universal de LAEMIIIERT, rua dos Invalido8. 61. B.
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