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FRANCISCO DE AQUINO CORRA S. S.
por mercê de Deus e da Santa Sé Apostólica
Arcebispo Metropolitano de Cuiabá
Ao Reverendo Clero e aos Fiéis da Nossa Arquidiocese
Saúde, paz e bênção em Cristo Senhor NOSEO I

Irmãos e Filhos diletíssimos,
Transcorrido felizmente, em 1947, o ano vigésimo quinto da nossa investidura no venerando sólio arquiepiscopal de Cuiabá, e cessadas as festas,
com que houvestes por bem comemorar a jubilar
ocorrência, nada tão grato e urgente ao nosso coração, como dirigir-vos esta Carta Pastoral, que
vos então prometêramos, sob o título de "Testamento do vosso Arcebispo".
Aconteceu, porém, que dois dos principais números do programa comemorativo daquelas Bodas
de Prata, foram adiados, por motivo de força maior,
para o corrente ano, e somente agora, a 3 de abril
e 2 de maio, respectivamente, acabam de ser levados a efeito, a saber: a instalação da Paróquia de
Nossa Senhora do Rosário, confiada aos Reverendos Padres da Companhia de Jesus, em nossa cidade metropolitana, e a inauguração da Matriz de
Santo Antônio, em Leverger, inteiramente nova e
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artística, devida ao zelo e bom gosto dos Missionários Franciscanos.
Nesse ínterim, foi Deus servido enviar-nos
mais uma dessas longas e penosas enfermidades,
com que de alguns anos a esta parte, vem se dignando lembrar-nos a palavra insistente do profeta
a respeito do fim, que se aproxima sempre mais,
finis venit, venit finis (Ez., VII, 2), no intuito paternal de preparar-nos a ele, por meio de tão misericordiosas penitências.
Aproveitando as rápidas tréguas dos nossos sofrimentos, que vieram dar sentido mais expressivo
ao tema das presentes Letras, é que, na Capital da
República, aonde viemos exatamente em tratamento da saúde, vamos traçando estas páginas, em
que assim se fundem e confundem com as alegrias
festivas dum Jubileu, os lancinantes espasmos de
grave doença.
Cabe-nos, pois, começar esta Pastoral, que nos
sai bem -do coração, agradecendo ,a Nosso Senhor,
e pedindo-vos que nos ajudeis a agradecer-lhe, assim
o júbilo como a dor, de sorte que seja dado ao
vosso pobre Arcebispo, aproveitar para o bem,
uma e outra coisa, e quer viva, quer morra, possa
glorificar a Deus e edificar as almas.

ANTECEDENTES
Ao iniciarmos o nosso testamento, ou sejam
estas singelas confidencias dum coração, que se
despede, poderíamos repetir-vos com o profeta Samuel, em semelhantes condições, que velho e encanecido, somos de vós bem conhecido, porquanto
nascido no meio de vós, convosco temos convivido
até hoje, desde a nossa adolescência: senni et incanui... conversatus coram uobis ab adolescentia
mea usque ad hanc diem (l Reis, XII, 2 ) .
Baste-nos, porém, tomar por ponto de partida,
o nosso episcopado i n partibus infidelium, por isso
que foi ele o pródromo desse quartel de século, que
estamos rememorando. Como sabeis, aprouve ao
Santo Padre Pio X, de santa e saudosa memória,
nomear-nos cm 1914, no mesmo dia, em que completávamos apenas 29 anos de idade, Bispo titular de
Prusiade, para servirmos de Auxiliar ao nosso venerando antecessor no trono metropolitano de Cuiabá,
o Sr. D. Carlos Luís d'Amour. Assim foi que por
um triênio, de 1915 a 1917, permanecemos nesse
cargo, até que em fins deste último ano, julgou
acertado a Santa Sé, atendendo a solicitações do

Governo da República, aceitássemos, a bem da pacificação do nosso Estado natal, a candidatura de
conciliação à. Presidência de Maio Grosso, que se
nos oferecia, mediante acordo firmado pelos dois
partidos fortes e irreconciliáveis, que lá então, havia largo tempo, se degladiavam até aos deploráveis excessos da luta armada.
Eleito para o quadriênio presidencial de 1918
a 1922, estivemos no governo do Estado, todo esse
período, durante o qual se deram as seguintes vicissitudes na situação política: nos dois primeiros
anos, perfeita harmonia de ambos os partidos com
o Governo; no terceiro, rompimento dum dos partidos, ficando o Presidente apoiado só pelo outro;
finalmente, quando se tratou da sucessão, uma
surpreendente e quase miraculosa união das duas
facções, até então, sempre mais inconciliáveis, formando-se um partido único, a que se deu o nome de
"fusão matogrossense".
O futuro filósofo, que estudar essa fase da
nossa história política, dirá das causas de tão estupenda solução pacificadora, e qual foi aí o papel
do Bispo Presidente. A nós baste frisar dois pontos. Primeiro: deixamos a Presidência do Estado
com a impressão íntima e consoladora de termos
cumprido o nosso dever e a nossa missão, "mais
do que prometia a força humana", não, certamente,
por habilidade do Prelado Presidente, mas por disposição benigna da Providência Divina, que assim
fez com que pudéssemos entregar o listado ao nosso
sucessor, em perfeita ordem, completa paz e mútua
cooperação das forças políticas.

O segundo ponto é mais atinente e importante
ao assunto desta Pastoral, por isso que define o
clima, em que tomamos posse do Arcebispado. E é
que, ao contrário do que se podia e devia esperar,
a referida solução conciliadora, da qual sempre
fora fautor o Bispo Presidente, criou em torno à
sua pessoa, um ambiente de mal contida animosidade, que para logo explodiu, não só na imprensa
partidária, mas em atos oficiais, procurando dês
virtuar-lhe as intenções e a obra.
Assim é que, considerando os fatos à luz serena
da filosofia cristã, vemos em tudo isso, a admirável
sabedoria de Deus, que honrou a sua Igreja com o
magnífico êxito duma forçada intervenção na luta
partidária, ao mesmo tempo que preparava maiores provações ao seu ministro, para fins, nem
sempre acessíveis ao nosso entendimento, mas sempre justos e adoráveis. Bendito seja o seu santo
nome !

PROMOÇÃO

AO ARCEBISPADO

E, de fato, no último ano de governo do Bispo
Presidente, a 9 de julho de 1921, falecia o Arcebispo
de Cuiabá, Dr. Carlos Luís d'Amour, e a Santa Sé
resolvia dar-lhe por sucessor o seu ex-Auxiliar, que
entretanto, teria ainda de continuar alguns meses,
na Presidência do Estado.
Diante do que acabamos de expor, não parecia conveniente aos interesses da Igreja, que o
Bispo de Prusiade passasse assim, tão imediatamente, da curul presidencial de Cuiabá, para a sua
cátedra arquiepiscopal. E neste sentido, fizemos as
nossas respeitosas, mas insistentes ponderações à
Nunciatura Apostólica, a qual, todavia, julgou diferentemente. Obedecemos, e hoje damos graças a
Deus por essa obediência, que tanto nos custara a
princípio, mas em seguida se nos transformou em
manancial perene de confiança, consolação e conforto .
Entramos assim, através duma atmosfera sombria de vexames, apreensões e incertezas, para esse
arcebispado, cujo 25.° aniversário, há pouco, festejastes. Deixamos o brilho profano de alto e extraordinário cargo civil, para arcar com as respon-
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sabilidades de paupérrima Arquidiocese, sern patrimônio, sem clero, sem casa para o Arcebispo,
sem representação alguma. Só Deus sabe o que foi
para o vosso Arcebispo, semelhante promoção, da
qual poderíamos dizer ao Senhor, com o Salmista:
"Elevando-me, precipitaste-me". Elevam allisisti
me (Sal. Cl, 11). Principiou então o ex-Presidente
do Estado uma vida de contínuas humilhações,
a mendigar esmolas, não só para a constituição do
patrimônio da Mitra cuiabana, mas até para a própria subsistência.
Dir-se-ia, porém, que Nosso Senhor se tenha
comprazido em tudo compensar com honradas tais,
que nunca houvéramos sonhado, e com vida bastante longa, para que fôssemos hoje, como somos,
o decano dos Bispos da Congregação Salesiana, dos
Metropolitas do Brasil e dos Assistentes ao Sólio
Pontifício, em todo o universo católico.
E foi com as mais profundas veras d'alma, que
entoamos o hino de ação de graças a Deus, por nos
ter concedido celebrar o Jubileu de Prata do nosso
arquiepiscopado, num ambiente tão outro de
quando o inauguráramos, ambiente de mútua compreensão e cordialidade entre os poderes espiritual
e temporal, de muita familiaridade entre o Pastor
e o seu místico rebanho, de não pequenas satisfações no presente, e maiores esperanças no futuro.

SITUAÇÃO FINANCEIRA

A 16 de abril de 1922, realizava-se a nossa posse
de Arcebispo, abrilhantada com a presença da preclara e saudosa figura de D. Antônio Malan, que
era então Bispo de Amiso e Prelado de Registro
do Araguaia, e fora nosso Superior na Congregação Salesiana, onde muito lhe ficamos a dever em
nossa formação religiosa e eclesiástica.
Tal era, por esse tempo, a situação geral da
Arquidiocese, que se não sabia bem, qual a necessidade mais urgente, por onde iniciar-lhe a gestão
dos negócios. A Comissão Promotora das festividades daquele dia, composta de pessoas amigas, às
quais pague Deus abundantemente, e das quais
várias já passaram à eternidade, essa Comissão decidiu a dúvida, oferecendo-nos um rico "Livro de
Ouro", para que nele fossem subscritas as contribuições destinadas a formar o patrimônio da Arquidiocese. Vimos nisso uma inspiração do céu, c
por aí enveredamos os nossos precípuos esforços.
Tendo saído do Palácio do Governo, tão pobre,
como nele entráramos, e dado o ambiente, em que
nos vimos envolvido pela política do nosso Estado,

— 12 —

tivemos, desde logo, que estender a mão à caridade,
fora de Mato Grosso, isto é, em São Paulo e na Capital Federal, conforme consta do dito "Livro de
Ouro". ,
Em 1926, atingiu esse Livro à soma de cem
contos de réis, que foi o primeiro patrimônio des:
tinado à côngrua subsistência dos Arcebispos de
Cuiabá. Pois, quando tomamos posse da Arquidiocese, em 1922, não existia fundo algum a esse
fim, mas apenas 105 apólices da Dívida Pública
Federal, no valor de um conto cada uma, uma dita
de 500 mil réis e 2 de 200, todas uniformizadas, a
juros de 5% ao ano, mais oito casas de aluguel,
pertencentes, tanto estas casas como aquelas apólices, parte à Catedral, parte ao Seminário e parte
ao Asilo Santa Rita, o que tudo produziu, naquele
ano, a renda de 13.623$000 (treze contos seiscentos
e vinte três mil réis).
O mencionado ano de 1926, cm que a excelsa
generosidade do então Arcebispo Coadjutor do Rio
de Janeiro, o saudoso Dom Sebastião Leme, interpretando o pensamento do Cardeal Arcoverde, animou-nos a celebrar nesta metrópole, o primeiro
centenário do Bispado de Cuiabá, que naquele ano
ocorria, marcou época nos anais da Igreja Cuiabense,
especialmente, como se vê, na organização do seu
patrimônio. Este acontecimento memorável ficou
perpetuado em elegante folheto amplamente difundido e em significativa medalha gentilmente cunhada pela Casa da Moeda.
Nem será fora de propósito lembrar que nesse
mesmo ano, a nossa eleição para a Academia Bra-

l
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sileira de Letras, veio favorecer, material e moralmente, o movimento em prol do patrimônio, notadamente com o prestígio e valor, mesmo comercial, que aos trabalhos literários do Arcebispo, emprestou a chancela acadêmica.

OUTRAS NOTAS

Ao mesmo passo que procurávamos assim, com
muito vagar e custo, aumentar o pecúlio do arcebispado, tivemos a satisfação de ver acrescidos os
insignificantes patrimônios da Catedral e do Seminário, como também melhorada, em geral, a economia da Mitra, no tocante a igrejas, casas paroquiais e outros prédios.
Assim a Igreja de Nossa Senhora do Bom Despacho, templo monumental, que nos legara o nosso
antecessor, mas infelizmente, com as obras suspensas, sem cobertura, nem esquadrias, foi a primeira
preocupação grave do nosso governo. Não tendo
sido possível dar-lhe o devido acabamento, resolvemos, pelo menos, preservar a construção já existente, colocando-a provisoriamente em condições
de funcionar, o'que, de fato, se conseguiu em 1925,
ao cabo de três anos de extraordinários esforços e
despesas. E é para nós motivo de grande tristeza,
não termos podido fazer mais em benefício do artístico monumento.
Despesas ainda maiores têm custado tanto a
conservação, como os melhoramentos introduzidos
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nos vetustos prédios da Catedral e do Seminário,
hoje amplamente remodelados, sendo que este último se acha em grande parte renovado, com novo
refeitório, novo ladrilhamento, novas instalações
.sanitárias, pátio quase novo, luz elétrica e água
encanada.
;
Não menores cuidados nos tem merecido o
Asilo Santa Rita, já também, na mor parte, remodelado e ampliado, achando-nos agora em entendimento com a benemérita Legião Brasileira de Assistência, no sentido de auxiliar a construção do
pavilhão principal daquele mais que semisecular
instituto de educação feminina.
Diante das dificuldades de bem administrar algumas das oito casas, de que acima falamos, julgou-se conveniente vender seis das mesmas, o que
se levou a efeito, mediante competente alvará judicial, tendo-se convertido o produto da venda em
apólices inalienáveis da Dívida Pública Federa).
Além disso, foi-nos dado adquirir casas residenciais para várias paróquias, a saber: Boa Morte
e Rosário, na Capital, em Leverger, na Guia e em
Rosário Oeste, sendo que as três primeiras representam propriedades de não pequeno valor. Nem deixaremos de relembrar aqui a construção da nova
Matriz de Santo Antônio de Leverger, um dos nossos
mais belos templos, monumento do zelo franciscano em nossa Arquidiocese.
Estamos agora empenhado em preparar para
os nossos sucessores, uma condigna residência, de
que, aos 122 anos da sua criação, ainda carece a

metrópole cuiabana: os terrenos já foram adquiridos, e acha-se o prédio em adiantada construção.
Nutrimos assim a esperança de que, perseverando nós no mesmo regime de pobreza e economia,
o futuro Arcebispo de Cuiabá encontre um ambiente material menos desfavorável, em que livre
das preocupações com a própria subsistência e decoro, possa dedicar-se, muito melhor do que nós,
ao pastoreio espiritual do querido rebanho.
E ao rememorar, como acabamos de fazer, esse
já longo passado, sentimos reavivar-se em nossa
alma, a gratidão para com todos que nos ampararam
à sombra da sua generosidade, particulares, famílias,
autoridades, Chefes da Nação e dos Estados, e conquanto muitas dentre essas pessoas, não tenham
subscrito o "Livro de Ouro" do patrimônio da Arquidiocese, pedimos a Nosso Senhor que todas, um
dia, tenham os seus nomes inscritos nas páginas
eternas do "Livro da Vida".

DIVISÃO TERRITORIAL
Não menos que o problema econômico e agravando-o sobremaneira, afligiam e desafiavam o
zelo do Arcebispo, as vastíssimas zonas fracamente
povoadas, ou ainda habitadas por selvagens e pagãos, as quais constituíam máxima parte do território da Arquidiocese. Que fazer? Outra solução
viável não se nos ofereceu, a não ser o desmembramento, desligando-se do Arcebispado algumas
paróquias, para transforma-las em sedes de Prelazias Nullius: foi o que fizemos.
Uma visível proteção divina, antes mesmo da
aprovação por parte da Santa Sé, veio confortarnos em nossa iniciativa.
Duas, com efeito, eram as freguezias, cujo estado de abandono mais nos inquietava: Diamantino
e Chapada. Pois bem: havíamos elaborado o projeto de criação da Prelazia de Diamantino, e estávamos entregando os respectivos papéis à Nunciatura Apostólica, quando ali sobreveio o então Superior dos Jesuítas, Padre João Batista Du Dréneuf. Chegava ele duma excursão a S. Mateus,
no Estado do Espírito Santo, aonde fora exami-
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nar a possibilidade e conveniência de lá fundar
uma missão entre infiéis, mas voltava desenganado. Foi nesse momento que lhe oferecemos a
projetada Prelazia de Diamantino. Tomou em consideração a proposta, foi conhecer in loco a região
e aceitou. Diante desta aceitação, da parte de tão
idôneos administradores, a Santa Sé aprovou o projeto, e erigiu em 1929, a Prelazia, da qual foi ele
próprio, Monsenhor Du Dréneuf, o primeiro Administrador Apostólico, falecido, há pouco, em
meio a merecido halo de grande veneração e saudades.
Não menos favorecida do Céu, foi a erecão da
outra Prelazia, a da Chapada: a maior dificuldade
era sempre encontrar Ordem ou Congregação, que
se dispusesse a assumir a responsabilidade de administrá-la. Feita a proposta à Nunciatura, ficou,
portanto, o processo aguardando essa oportunidade. Conversamos a respeito com o Superior
local dos Padres dos Dois Corações (Picpus) os
quais se mostraram bem dispostos, mas tiveram que
consultar o Superior Geral. Nesse ínterim, regressamos à sede da nossa Arquidiocese, e qual não
foi a nossa surpresa, ao encontrarmos, em lá chegando, uma carta aérea, em que o Provincial dos
Franciscanos da Turingia, em Fulda, n a . Alemanha, pedia-nos licença para enviar missionários à
nossa Arquidiocese. Concedida prontamente a licença, instalaram-se os zelosos filhos de São Francisco de Assis, tanto na Arquidiocese de Cuiabá,
como na Diocese de Corumbá, e logo depois, diante

da recusa dos Padres dos dois Corações, aceitaram
também a gestão da erigenda Prelazia da Chapada.
Com isto, fácil se nos tornou, levar avante o
processo de criação da mesma Prelazia, que, de
fato, foi erigida em 1940, tendo sido o seu primeiro
Administrador, hoje Prelado, o Sr. Bispo de Mágido,
Dom Frei Vunibaldo Talleur, a cujo labor apostólico, coadjuvado pelos seus dignos irmãos de hábito,
vai-se transfigurando material e espiritualmente,
num rápido ritmo de progresso, a histórica sede
da Prelazia, bem como as extensas terras sertanejas, que lhe constituem o amplo território.
Muitíssimas graças, pois, rendemos a Deus, Senhor e Doador de todos os bens, por ter assim bafejado os nossos esforços, no sentido de acudir melhor ao desamparo espiritual e material, em que jaziam tantas almas.
Nem será por demais encarecer aqui, o maior
decoro, que daí adveio à nossa Província Eclesiástica, a qual se integra hoje de um Arcebispado, dois
Bispados e quatro Prelazias, dotadas já quase todas
estas de Pastores, condecorados com o insigne caráter episcopal.
Da mesma forma, a nossa Arquidiocese, cerceada embora assim, em duas das nove paróquias,
com que a recebêramos, e das quais apenas três, na
Capital, estavam bem providas, viu-se aumentada
e compreende atualmente onze circunscrições paroquiais, dentre as quais sete já servidas de excelentes vigários. A população também, de acordo
com o último recenseamento, não baixou, sendo
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calculada em cerca de 80 a 90 mil almas, não obstante a enorme redução da superfície, que desceu
para uma área aproximada de apenas 9.964 quilômetros quadrados, conforme os anexos mapas,
que devemos à. gentileza e competência do Coronel Francisco Jaguaribe de Matos, Chefe do Serviço
de Conclusão da Carta de Mato Grosso, auxiliado
pelo nosso inteligente conterrâneo, Dr. Corsíndio
Monteiro.

SEMINÁRIO E VOCAÇÕES

Se na parte da nossa administração, que vos
acabamos de expor, irmãos e filhos caríssimos,
maiores foram as consolações que as contrariedades, não assim no setor, em que ora vamos entrando: maior tem sido aí o desconsolo. Entendemos falar do Seminário e das vocações eclesiásticas.
O nosso venerando Seminário, cujo prédio já
se avizinha ao século de existência, só foi Seminário, durante a Monarquia, e Seminário Maior; mas
sabe Deus com que resultados. De então para cá,
não tem passado de simples colégio, e nem sempre
bem organizado e dirigido.
Quando fomos assunto ao sólio cuiabano, estavam as vastas aulas daquele estabelecimento, desertas e todo ele grandemente estragado. Foi nosso
primeiro cuidado consertar o velho casarão, para,
em seguida, o remodelar, como nos foi possível e
já dissemos, tornando-o assim menos indigno do
fim, a que se destina. Restaurado embora em condições de bem funcionar, nada entretanto, logramos de melhor, do que pô-lo à disposição da Congregação Salesiana, para nele instalar um dos seus
institutos de formação. Assim foi ele, de 1934 a

1941, noviciado e casa de estudos, mas para candidatos provenientes, quase todos, do estrangeiro.
Não resta dúvida que essa experiência devida
à inteligente iniciativa do ex-Inspetor Padre Ernesto
Carletti, deu ótimos resultados no preparo da ala
moça daquela Inspetoria ou Província Salesiana,
desses jovens sacerdotes e clérigos, que vindos
ainda adolescentes para o Brasil, aqui se afeiçoaram ao clima, à língua e aos costumes, e hoje prestam os mais relevantes serviços no vastíssimo apostolado dos filhos de São João Bosco.
Para a Arquidiocese, porém, muito mais interessante era que o Seminário se transformasse, se
não em verdadeiro seminário, no sentido canônico
do termo, ao menos em asilo e sementeira ou viveiro para as vocações eclesiásticas locais, embora
no estado religioso. Foi o que se conseguiu, mercê
de Deus, em 1942, tendo já saído do Seminário oito
clérigos nacionais, e esperando-se para este ano,
uma turma de seis, que ali completam o Curso Ginasial.
Constitui isto, por certo, não pequeno consolo
para o vosso Arcebispo, mas bem percebemos quão
pouco é, em confronto com ,as nossas responsabilidades, e por isso aqui suplicamos encarecidamente
aos nossos caros diocesanos nos ajudem com suas
orações, a impetrarmos da Misericórdia Divina um
grande perdão, por não termos feito o que devêramos, pela organização do Seminário da Arquidiocese e do seu Clero secular.

EDUCAÇÃO DA JUVENTUDE

Intimamente ligado ao momentoso problema
das vocações sacerdotais, acha-se o da formação
cristã da juventude, que também tem sido para
nós, fonte contínua de preocupações e desconsoles.
Não somente nas freguezias desprovidas de
párocos, senão mesmo em a nossa capital, a educação católica da infância e da adolescência, longe
está de satisfazer ao espírito de quem quer que cogite na sua máxima relevância e no divino interesse do Coração de Jesus pela evangelização dos
pequeninos.
Escassez de Clero e de catequistas, pequeno
número de colégios religiosos, embaraços criados
por algumas autoridades, falta de compreensão e
cooperação da parte de muitas famílias e causas
outras têm dificultado o cumprimento desse grande
dever e ardente desiderato do munus apostólico, que
nos incumbe.
Em todo caso, porém, mesmo sem falar na
criação das duas Prelazias, a que acima aludimos,
e que vieram facilitar imenso a doutrinação de
muitas crianças, dantes tão desvalidas, basta levar
em conta, o provimento de importantes paróquias,
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o preparo de vários grupos de catequistas, que nós
mesmos, pessoalmente, ainda que sem a desejável
assiduidade e continuidade, procuramos formar, e
enfim, a nova orientação do Governo do Estado,
a respeito do ensino da religião nas escolas oficiais; basta, dizemos, lembrar tudo isto, para se
ver que a situação, mercê de Deus, não piorou,
senão antes, parece ter melhorado algum tanto.
Nem devemos esquecer que as ampliadas e modernas instalações do Liceu Salesiano São Gonçalo,
e mais ainda, o novo e grandioso Ginásio Coração
de Jesus, ambos em Cuiabá, e frutos ambos do
crescente apostolado educacional dos beneméritos
filhos e filhas de São João Bosco, são magníficos
auspícios duma era de mais extenso e intenso cultivo das almas juvenis da nossa Arquidiocese.
Fazemos, pois, os mais fervorosos votos por
que suscite Deus verdadeiros apóstolos, dentre os
sacerdotes, catequistas, pais e mães de família, que
em união de vistas e ação conjunta, possam encaminhar os nossos queridos jovens, desde as escolas
de catecismo, até à luta pela vida cristã, na fé e
na pureza, mediante as associações religiosas, próprias da mocidade, de em meio às quais, sobressaem
as Congregações Marianas.

AÇÃO CATÓLICA

E já que acertou falarmos dos nossos sodalícios religiosos, vem mui de molde lembrar aqui
as dificuldades, que temos encontrado na organização da Ação Católica, por falta, não só de Clero,
como também de orientação segura e uniforme, no
plano nacional desta máxima entidade do apostolado leigo.
Há dez anos, em 1938, vos escrevíamos, caríssimos irmãos e filhos, uma Carta Pastoral, em que
versamos exatamente o tema: "Preparando a Ação
Católica". Nela procuramos mostrar-vos que seria
já um grande passo para a Ação Católica em nosso
meio, a reforma progressiva das nossas sociedades
religiosas, cerceando nestas o que pudesse haver
de menos consentâneo com o espírito daquela, mas
especialmente, orientando as segundas para algum dos objetivos próprios da primeira.
E quer-nos parecer que, Deus louvado, algo se
tenha alcançado, mormente no que concerne ao
fim principal da Ação Católica, que é a formação
espiritual dos seus membros. Pensamos, pois, que
parte do terreno já esteja adaptado à nova semeadura.
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E aqui nos açodem à mente as palavras, que
26 anos antes (1922) vos endereçáramos em a nossa
primeira Pastoral, propondo-vos um programa de
vida católica, que era ao mesmo tempo, uma como
miniatura do ideal apostólico, que prefixáramos
ao nosso episcopado.
"Não vos esqueça, dizíamos então, que a verdade, de que falamos, a verdade, que santifica, não
basta conhecê-la, é preciso praticá-la. O cristianismo não é mera escola de filosofia. Jesus Cristo
não é somente a verdade, é também a vida: veritas
et vita.
"Esta verdade não abrange apenas os artigos
do Símbolo dos Apóstolos, que devemos crer, senão
também os preceitos do Decálogo, que devemos
observar, bem como ainda os meios sobrenaturais
para conseguir tudo isso, meios necessários, que
são os Sacramentos e a Oração, fontes misteriosas
da divina graça, que aqueles produzem, e esta impetra .
"Aí tendes as quatro partes principais e clássicas, em que, segundo o Catecismo Romano, se
resume e integra a verdade católica. E' uma síntese luminosa, que deveria encantar todos os espíritos, por isso que encerra, numa como tetralogia, igualmente singela que sublime, os heroísmos
de todas as virtudes e toda aquela perfeição evangélica, a que nos convida o Divino Mestre, quando
disse: "Sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é
perfeito".
"No intuito, entretanto, de dar ao nosso povo,
por assim dizermos, um programa mínimo de vida
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cristã, vamos insistir, sobretudo nestes quatro pontos: 1.° - - A fé integral: crer tudo que a Igreja
ensina, e condenar tudo que ela condena. "Sem a
fé, é impossível agradar a Deus". 2.° — A oração
de cada dia... A oração, que nos une a Deus, tem
a virtude de nos tornar assim onipotentes. E tanto
mais eficaz será ela, quanto mais bafejada pela
intercessão divinamente maternal de Maria Santíssima. 3.° - - A assistência à Santa Missa, aos Domingos e festas de guarda. 4.° — A Comunhão
Pascal...
"Eis aí o humilde plano de restauração cristã,
que desde hoje, depositamos nas mãos da Imaculada Virgem Mãe de Deus, a quem, aliás, confiamos toda a pobreza do nosso ministério episcopal, a favor dum povo, em cujos anais, tantas vezes, se nos depara, em letras de ouro, o nome suavíssimo de Maria".

TRÊS RECOMENDAÇÕES

Assim escrevíamos em 1922, e conforme já declaramos, temos a impressão de que alguma coisa se
tenha conseguido. Isto devemos, abaixo de Deus,
aos ótimos, embora pouquíssimos cooperadores,
com que nos tem favorecido a Congregação Salesiana, no serviço das almas. Dentre eles, e como
que a representá-los todos, praz-nos destacar em
nossa gratidão, o Padre Luís Sutera, de amável e
saudosa memória, o qual, durante vinte anos, num
apostolado tão simples quão perseverante, tanto
nos ajudou a santificar as almas na verdade.
Não deixaremos, entanto, de aqui mencionar
também em nosso reconhecimento, o nome do Padre Teodoro Kolczycki, que máxime no setor da
administração material, ao longo de 23 anos, nos
tem prestado o seu constante e dedicado concurso.
Lembramos, enfim, com ânimo grato, todos
quantos, especialmente desde o início desse quarto
de século, que ora comemoramos, vêm colaborando
conosco na manutenção da nossa pequenina imprensa católica, e dentre os quais é de justiça pôr
em relevo os nomes do Desembargador José de Mesquita e do Contador Benedito A. London: estamos,
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de fato, convencido de que o nosso humilde semanário "A Cruz", já agora no seu 39.° ano de existência e de lutas, muito haja contribuído, não só,
com a sua doutrinação constante, senão também
com os sacrifícios, que nos tem custado, para evangelizar eficazmente ao nosso povo as verdades, que
salvam.
A todos agradecemos do mais íntimo d'alma,
rogando a Nosso Senhor os recompense com divina
liberalidade.
Voltam-se, porém, os nossos melhores agradecimentos para os queridos diocesanos, que se fizeram dóceis à nossa contínua e diuturna pregação, consolando-nos grandemente, seja com resistir à invasão das heresias, que não nos parece
tenha progredido, seja com aperfeiçoar sempre
mais, a profissão da sua própria crença na doutrina
católica.
E em vos agradecendo, sentimo-nos feliz de verificar que, se devêssemos ainda traçar-vos algum
programa de vida católica, outro não seria que esse
mesmo, isto é, fé viva, oração constante, devoção
a Nossa Senhora, assistência à Santa Missa nos dias
do Senhor e Comunhão Pascal.
Ao que, todavia, inspirando-nos na larga experiência, acrescentaríamos especificadamente as
três seguintes recomendações, que peço aceitardes
como a última vontade do vosso Arcebispo.

l
A IGREJA E O PAPA
Primeira: muita fé, estima, respeito e obediência, nas relações com a Igreja Católica, Apostólica
e Romana, isto é, a Igreja docente, a Igreja que recebeu de Cristo a missão de ensinar-nos, em virtude daquela memorável mensagem de despedida,,
em que disse Ele aos onze apóstolos: "Ide, pois, e
ensinai todas as gentes" (Mt. XXVIII, 29). Esta é
a "Igreja do Deus vivo, coluna e firmamento da verdade" (l Tini. III, 15), da qual afirmou Jesus que,
se alguém a não ouvir, seja tido "como pagão e
publicano", ou seja pecador e excomungado: Si
autem Ecdesiam non audierit, sit tibi sicut ethnicus et publicanus (Mt. XVIII, 17). Esta, enfim, é
a Igreja, cujo divino Fundador, na sua sabedoria e
bondade, para maior bem e utilidade nossa, quis
que ficasse personificada, através dos séculos, num
só dos seus apóstolos, Simão Pedro, e seus legítimos
sucessores na Cátedra Romana, que são os Bispos
de Roma, que são os Papas.
Do Papa já vos escrevemos longamente, em a
nossa Carta Pastoral intitulada: "Quem é o Papa?"
e aqui entendemos repetir o que nela então vos inculcamos, recordando particularmente aquelas au-
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gustas fórmulas da investidura dos Romanos Pontífices em tão supremo poder: "Tu és Pedro, e sobre
esta pedra edificarei a minha Igreja, e as portas do
inferno não prevalecerão contra ela" (Mt. XVI, 18).
"Apascenta as minhas ovelhas" (Jo. XXI, 17).
Assim é que, em toda razão e verdade, se pode
e há de dizer que onde está o Papa, aí está Pedro,
e onde Pedro, aí a Igreja: Ubi Petrus, ibi Ecclesia.
A Igreja sem o Papa, por hipótese absurda,
seria um corpo decapitado, prestes a decompor-se.
As comunidades, que se dele separam, são membros amputados, entregues fatalmente à. putrefação. O Episcopado, sem a sua presidência, nunca
será um Concilio, não passando de mero e tenebroso conciliábulo.
Um longo regime de regalismo, queremos dizer
de menosprezo da autoridade papal em nosso País,
parece ter desfigurado em não poucos espíritos,
esta noção vera e exata do Papado. O Papa é Cristo
visível na terra: que felicidade para nós, que o
Filho de Deus se tenha dignado permanecer assim
visível na história do mundo! Em tudo que é necessário à nossa salvação eterna, em matéria de fé
e moral, o Papa fala ex cathedra, fala, não como os
oráculos antigos, equívoca e obscuramente, mas
tão luminosa, quão infalivelmente, fala em tal maneira, que não pode enganar-se, nem enganar-nos.
A Bíblia, a tradição, toda e qualquer doutrina,
em suma, que entenda com a felicidade eterna do
homem, nada significam, sem a interpretação autêntica do Papa. O Papa é que lhes dá o único sentido verdadeiro. Sem o Papa, é a babel das exe-
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geses, a confusão das línguas, a dissolução da unidade vital, na verminação cadavérica de seitas antagônicas. Com o Papa, é a verdade una, límpida
e viva, firmando, na comunhão da fé, da esperança
e da caridade, essa unidade de governo, que maravilha os séculos. Que segurança! que tranqüilidade!
que paz para as consciências!

SOCIEDADES CONDENADAS
Como conseqüência (e é a segunda coisa que
vos recomendamos) deve bastar a um católico a
palavra da Igreja ou do Papa, para tirar-lhe toda
a dúvida: Roma locuta, causa finita. Mesmo que
se não trate de artigos de fé, não se discute. A
Igreja e o Papa enxergam muito mais, e muito
mais sabem do que nós, inspirados como são, em
maneira toda peculiar, pelo Espírito Santo.
Dizemos isto, particularmente com referência
a certas sociedades condenadas pela Igreja, e às
quais, por conseguinte, não pode filiar-se o católico. Algumas dessas sociedades, como o protestantismo, não enganam o católico. São eles, os protestantes, os primeiros, a não quererem ser, nem
parecer católicos, e nisto se mostram muito lógicos
e coerentes, dignos de louvor. Assim é que nunca
se viu nenhum deles apresentar-se para padrinho
de Batismo ou de Crisma, nem serem reclamados
para eles, depois da morte, os sufrágios religiosos
e públicos do catolicismo.
Outras sociedades, porém, como a maçonaria,
o espiritismo, etc., embora saibam que são reprovadas pela Igreja Católica, insistem em fazer crer
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que os seus membros possam continuar como bons
católicos. E muitos se deixam iludir e ilaquear.
Já se viu maior contrassenso ? Nem a maçonaria,
nem o espiritismo, nem sociedade alguma tem competência para julgar o que pode ou não pode fazer
um católico, sem faltar à fidelidade para com a
Igreja. O católico, que se inscreve em semelhantes associações, deve, para ser leal e sincero, renunciar aos seus direitos nessa Igreja, a quem não
mais reconhece por mãe, a quem desobedece, a
quem ipso facto repudia solenemente.
Ou a Igreja é o que diz ela ser, única arca de
salvação, ou não é: se é, faz-se mister obedecer-lhe
em tudo; se não é, porque teimar em pertencer a
uma Igreja, que na hipótese, seria a maior impostura, que jamais existiu em todo o mundo e em
todos os séculos?
Que falta de compreensão e integridade moral,
desprezar assim a Igreja, e fazer ainda questão,
persistindo em tal estado, de servir de padrinho,
fazer a Comunhão Pascal e ter jus a exéquias solenes, causando, não raro, tantos embaraços e dissabores à autoridade eclesiástica! Saibam, porém,
esses maus católicos, que se às vezes, por ignorância ou pró bono pacis, fazem os ministros da Igreja
o que eles querem, nada ganham, senão antes,
muito perdem com isso; pois não se tornam verdadeiros padrinhos, as suas comunhões são sacrílegas e as Missas de requiem nada lhes valem, uma
vez que morrem impenitentes. S. Agostinho é
claro: "os sufrágios depois da morte, diz ele, só

aproveitam aos que, durante a vida, fizeram por
merece-los". ( ' ) Nem as Missas todas do mundo,
celebradas até ao fim dos tempos, apesar do seu
imenso valor, teriam o poder de arrancar uma só
alma ao inferno.
Vejam, pois, que nada mais lhes resta, senão
abjurar sinceramente, de corpo e alma, quejandas
sociedades, e praticar integralmente a religião católica, porquanto a Deus ninguém engana, nem
dele se zomba: Deus non irridelur (Gal. VI, 7 ) .
Não se pode servir a dois senhores: força é escolher entre a Igreja e a maçonaria, entre a Igreja
e o espiritismo, entre a Igreja e quaisquer associações por ela excomungadas. Assim já procederam
muitos, que, afinal, morreram, tranqüilos, no seio
maternal da Igreja. Porquanto, isso de claudicar
para dois lados, como dizia o profeta Elias, ora
com o Deus verdadeiro, ora com Baal; ou como
dizemos nós, acender uma vela a Deus e outra ao
diabo, é o caminho mais seguro da perdição eterna.

(i) Prodessc non dubiitm cst iis qui cum in corpore viverent,
talia sibi post hanc vitam prodessc meruerunt (Lib. de cura pró
mortuis gerencia, C-ap. 3 ) .

DOGMA DO INFERNO

Nem vos pareça estranho, irmãos e filhos diletíssimos, rematemos, como vamos fazer, as nossas recomendações, com o novíssimo sombrio das
penas eternas. Oiçamos o príncipe dos oradores
sacros, S. J. Crisóstomo: "Desagradáveis são estas
considerações (sobre o inferno) e molestam o auditório. Bem sei, pelo que em mim mesmo experimento. Pois o coração se me turba e trepida, e
quanto mais vejo provar-se o que se diz da geena
do inferno, tanto mais tremo e de pavor recuo. Mas
é necessário dizer estas verdades, para não cairmos no inferno (Hom. 9 sobre a l.a Epist. aos Corintios, n. 1).
Causa dó a sem-cerimônia e inconsciência,
com que ousam alguns católicos negar a existência do inferno. Em verdade, não sabem o que
dizem. Não refletem em que o inferno é dogma
de fé, que se não pode rejeitar, sem incorrer, por
isso mesmo, no hediondo crime de heresia. O inferno é verdade anterior ao cristianismo, e este,
sem aquele, não se compreende. De fato, que coisa
é o cristianismo, senão a religião de Jesus Cristo ?
E quem é Jesus, senão o Salvador da humanidade ?
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E de que a salvou Ele, senão do inferno? Se o cristianismo existe, é porque existe o inferno. E Jesus
o não extinguiu; limitou-se a dar-nos, em superabundância, os meios para evitá-lo: ubi autem
abmidavit deliciam, superabundauit gralia (Rom.
V, 20).
Tanto assim que, insistentemente, nos seus
evangelhos, ameaça-nos com o castigo eterno, lembrando-nos aquele "lugar de tormentos" (Luc. XVI,
28), aquelas "trevas exteriores" (Mt. VIII, 12),
aquela "fornalha de fogo" (Mt. XLIII, 42), onde
"haverá choro e ranger de dentes" (Mt. VIII, 12).
E mais claramente ainda, na terrível sentença, que
segundo nos revelou Ele, está reservada aos réprobos: "Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo
eterno!. .. E irão estes para o suplício eterno, e os
justos para a vida eterna" (Mt. XXIV, 41, 46).
E quem se não sentirá aterrorizado, tal como
o grande S. Agostinho, C) diante daquelas palavras,
com que o Divino Mestre, martelando o formidoloso estribilho do "verme que não morre, e do fogo,
que não se extingue", parece estimular-nos a pregar continuamente a eternidade do inferno? Oiçâmo-las: "Se a tua mão te escandaliza, corta-a: melhor te é entrares manco na vida, do que, tendo
duas mãos, ir parat o inferno, para o fogo inextinguível, onde o verme deles não morre, e o fogo não
se apaga. E se o teu pé te escandaliza, corta-o:
melhor te é entrares, coxo, na vida eterna, do que,

tendo dois pés, ser lançado no inferno de fogo
inextinguível, onde o verme deles não morre, e o
fogo não se apaga. E se o teu olho te escandaliza,
lança-o fora: melhor te é entrares no reino de
Deus, sem um olho, de que, tendo dois, ser lançado
no fogo do inferno, onde o verme deles não morre,
e o fogo não se apaga" (Marcos, IX, 42-47).
Com estas fulgurantes revelações da divina sabedoria, afina-se perfeitamente o consenso unânime dos povos pagãos, ainda os mais primitivos,
que todos, a seu modo, sempre acreditaram no inferno. Da mais alta civilização gentia, intérprete
é, autorizado e elegante, o poeta Virgílio, que no
livro sexto da sua Eneida, pinta-nos o tártaro, ou
seja o inferno da mitologia dos gregos e latinos,
com figuras fabulosas, por certo, mas, nem por
isso, menos significativas das crenças de ambas
aquelas ilustres gentilidades. E conclui a descrição, com a célebre sentença da sibila, que assim
reza em prosa vernácula: "Tivesse eu cem línguas,
cem bocas e voz de ferro, nem assim fora capaz de
abranger todas as formas dos crimes, nem enumerar todos os nomes das penas", e penas eternas,
conforme o diz expressamente, em falando do suplício de Teseu: Sedei, aelerniimque sedebil í/ifelix Theseus (v. 617).
Nem se objete que Deus é infinitamente misericordioso: quem o nega? Mas é também infinitamente justo. A sua própria natureza é que o faz
punir o pecado. Não pode deixar de fazê-lo. Assemelha-se ao sol, cuja luz é, ao mesmo tempo, uma

( J ) Quem non terreat ista repetüio, et illius paenae comminatio tam vehemens ore divino? (De Civ. Dei. L. XXI. Gap. 9 ) .
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alegria para o olho são, e um tormento para o enfermo .
Embora, porém, não tivéssemos a certeza da
fé na realidade do inferno, ainda neste caso, aconselhar-nos-ia o bom senso a vivermos como se ele
existisse, porquanto, assim vivendo, nada teríamos
a temer. Mas ao invés, os que vivem como se ele
não exista, estarão para sempre perdidos, em se verificando a suposição contrária, que é, aliás, como
já vimos, imensamente mais provável, para não dizermos certíssima.
Em resumo: devemos crer no inferno, para
ser católicos; temer o inferno, para nele não cair;
meditar no inferno, para ganhar no céu, a maior
felicidade possível.

CONCLUSÃO
Aí tendes, caríssimos diocesanos, o testamento
do vosso Arcebispo, o pouco que fez, o muito que
deixou de fazer, os seus últimos conselhos e lembranças. Encerrámo-lo com o pensamento voltado
para o céu, confiante na infinita misericórdia do
Senhor: Spes mea, misericórdia tua, Domine! O céu
é o nosso destino. A eterna querência dos espíritos.
O aprisco definitivo das ovelhas de Cristo. A querida e sempiterna casa paterna, casa do nosso Pai,
que está nos céus, a pátria bem-aventurada. Missão
dos pastores é guiar para lá todas as almas.
Não sabemos quanto tempo, vai querer ainda
Nosso Senhor, que trabalhemos em tão sublime,
como grave ministério. Entretanto, obedecendo ao
Cerimonial dos Bispos, e aceitando, desde já, com
ânimo contrito e humilhado, qualquer gênero de
morte, que a Deus apraza enviar-nos, já escolhemos o local da nossa sepultura, ao lado dos nossos
veneráveis antecessores, se disso formos dignos, à
sombra sagrada da nossa velha Sé metropolitana.
Além disso, sentindo declinárem-se-nos as forças, já pedimos humildemente à Santa Sé um Bispo
Auxiliar. Orai para que possamos consegui-lo

quanto antes, e seja ele uma bênção para a Arquidiocese. Orai, porém, especialmente pelo vosso
Arcebispo, que sempre mais se aproxima ao solene
e tremendo momento de prestar contas das vossas
almas, ao Criador e Redentor das mesmas, no supremo tribunal da sua Justiça.
Da nossa parte, nada mais desejamos, senão
consagrar-vos as nossas derradeiras energias, permanecendo convosco na vida e na morte, ad commoriendum et ad convivendiim (2 Co. VII, 3) para
cooperar ao maior bem da diletíssima Igreja, que
Deus nos confiou, e à, bem-aventurança eterna das
vossas almas, do que vos seja auspício e penhor
a bênçãjo divina, que de todo o coração, vos lançamos in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti.
Amen!
Seja esta Carta Pastoral lida e explicada aos
fiéis, e como de costume, registrada e arquivada.
Dada e passada, sob o nosso Sinal e Selo das
nossas Armas, nesta cidade de São Sebastião do Rio
de Janeiro, aos 15 de agosto, festa de Nossa Senhora da Glória, em 1948.
L t S.
t FRANCISCO
Arcebispo de Cuiabá.
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