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Bendito o Senhor, que faz surgir das
ruínas da destruição as realidades mais belas
da construção e que transforma as lutas em
messes de vitórias!
Assistimos a um despertar de energias
novas, de potencialidades até então desconhecidas, de virtualidades latentes. E' uma vigorosa atualização de todo um potencial
imenso.
O que se dá, freqüentemente, na ordem
natural é também o que, não raro, se verifica na ordem sobrenatural.
É sempre edificante e utilíssimo olhar a
natureza como analogia da graça.
Na ordem natural, tanto no âmbito da
matéria, quanto 'na órbita do espírito, há
sempre um símbolo real, uma imagem viva
do mundo sobrenatural.
Lembro-me de ter ouvido dos lábios de
um moço, franzino de corpo e destituído de
cultura, ainda que dotado de argúcia invejável e intelecto potente, uma expressão que
muito bem concretiza o fenômeno característico do século da bomba atômica.

Este moço franzino e inerme avistou a
sua própria mãe atacada por fera péssima e
ameaçadora.
E quando as forças do corpo frágil teriam
capitulado em face da desproporção na luta,
a força do seu espírito lhe pôs no olhar cintilações novas, a reverberar a grandeza incontestável da pureza de um ideal.
Atirou-se à luta e venceu. Comentando o
fato e narrando a pugna descomunal, ainda
arfando ele falou:
"Não sei onde encontrei tanta força"!
Bem certo é que neste intercâmbio da
matéria e do espírito, na comunidade da
pessoa humana, é freqüente que a resistência
do espírito venha suprir e transcender a própria força da matéria.
Outras vezes é a potencialidade misteriosamente oculta do espírito que, em um
momento de reação mais instintiva que refletida e consciente, surpreende, com inesperada
atualização, a própria pessoa que reage.
Quantas vezes, em disputas com adversários das suas opiniões, até o nosso humilde
roceiro, nas suas respostas vivas e incisivas,
desaponta os seus contendores com empolgante presença de espírito, produzindo argumentos inesperados e fortíssimos!
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Nosso Senhor dotou a natureza de virtualidades verdadeiramente surpreendentes!
E não se sabe de que modo se verifica
tal atualização de forças latentes!
Mas, este milagre natural é apenas um
reflexo pálido do mesmo fenômeno da graça,
tão verdade é que a ordem natural é analogia
da ordem sobrenatural. Cristo prometeu esta
atualização inesperada do potencial cristão
quando determinou que os seus apóstolos não
se preocupassem com o que responderiam,
nos tribunais, porque o Espírito falaria por
eles.
Em Cristo também os adversários encontravam esta fundamentação de surpresa:
"Nunca uni homem falou assim!" "Onde foi
que ele aprendeu estas coisas, pois não freqüentou escolas? Não é acaso o filho do carpinteiro?" "Quem é este a quem os ventos e
mares obedecem?". Admiravam-se todos das
suas perguntas prudentes e das suas respostas sábias. — É assim que, em tantos lugares e
de maneiras tantas, os evangelistas nos
pintam a surpresa dos que viam e ouviam
Cristo Senhor Nosso.
Este, o mistério da atualização grandiosa
da Incarnacão. São lampejos vivos da transfiguração.
E o cristão participa também do mistério,
que está em plenitude em Cristo Jesus.

Também no cristão a graça unge a natureza, assim como no homem natural o espírito unge o corpo, assim como em todos os
seres a forma substancial unge a matéria
prima.

E este, às vezes, é insinuante e tenta
alojar-se até mesmo na nossa visão católica
das coisas.

E é contemplando este mistério de atualização de energias sobrenaturais, que podemos oferecer cura ao pessimismo desesperador.

Quantas vezes ,desanimados, pessimistas,
temos a tentação de perguntar como reagiria
o nosso século, o nosso Brasil, a uma perseguição religiosa!

Mas é com esta visão também que sentimos coragem para olhar alguns dos problemas
reais da A. C., removendo desta maneira os
perigos de um outro escolho igualmente
ameaçador que seria o exagerado otimismo,
que nada deixa o homem fazer, obrigando-o
a tudo esperar de Deus.

Não é incomum, não é infreqüente a
mentalidade fragmentária dos que julgam as
realidades da Igreja pelo mesmo critério com
que se estimam as realidades do século.
Olhando somente os recursos naturais fracassados nesta onda inegável de materialismo,
vendo na própria Igreja o grande choque, a
grande colisão da humanidade com a divindade, estes naturalizadores do sobrenatural
se transformam logo em pregoeiros antecipados da ruína da Igreja e da pátria. É uma
suposição prática de que tudo depende das
providências humanas, para ficar salvaguardada a própria Providência Divina...
Seria naturalmente inércia criminosa,
seria preguiça inconcebível, se negássemos o
nosso esforço, o nosso trabalho, espírito de
.sacrifício e dedicação, à causa sagrada de
Cristo. Mas seíia, também, sacrílega a pre-

Afastados estes dois extremos, com estas
duas visões, podemos com equilibrado realismo sobrenatural, encarar os fundamentos
grandiosos desta providencial A. C.

É a surpreendente atualização da ordem
cristã, sobrenatural portanto, o que mais desconcerta na crítica dos acontecimentos, os
espíritos minados de naturalismo, e, portanto,
de pessimismo.
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O pessimismo, com efeito, ainda é filho
do naturalismo materialista.
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tensão de querer dispensar o sobrenatural,
por causa da atividade natural.

monstruosidade no organismo místico e social
de Cristo, ou então os princípios cristãos terão ainda que informar toda a ordem social.
Ora, segundo notou Grignion de Montfort, os
casos teratológicos não são repelidos apenas
pela natureza: também a graça repele as
monstruosidades.
E é também uma profecia de Cristo a
realidade última de um só rebanho e um
único Pastor.
A par deste motivo sobrenatural, os fatos
nos dizem haver, em realidade, um despertar
de energias latentes, uma atualização de potencialidades no organismo vivo da Igreja —
Corpo místico de Cristo. E os cristãos estamos vital e juridicamente unidos a Cristo
Cabeça, a ponto de a Igreja ser, com Cristo,
"uma única pessoa mística, ou como diz Santo
Agostinho: Cristo todo" na observação segura de Pio XII, fundamentado na tradição
patrística: "perantiqua perpetuoque a Patríbus tradita documenta doceant, divinum
Pvedemptorem cum suo sociali Corpore unam
dumtaxat constituere mysticam personam,
seu ut Augustinus ait: Christum totum"
(Myst. C. Christi, II parte).
E porque formamos a Igreja, no seu elemento humano e porque a Igreja forma esta
"única pessoa mística" com Cristo Cabeça,
segue-se daqui que é coisa normal este des-

Aqui, mais uma vez, vale o princípio judicioso de Santo Inácio: Fazer tudo o que
pudermos, como se tudo dependesse do nosso
esforço, mas pedir tudo a Nosso Senhor, porque em realidade é d'Êle que tudo depende.
Ainda, pois, que a visão natural das
coisas nos levasse ao desânimo, ainda que
sentíssemos a tentação de reduzir a nossa
pátria a um agonizante sem remédio, ainda
assim a visão sobrenatural reclamaria de nós
uma atitude varonilmente católica.
Creio, ainda, na realeza social de Cristo.
A Igreja pede quotidiana e oficialmente o
advento deste reino: "Adveniat regnum
tuum". E nós pedimos com a Igreja, assim
como a Igreja pede com Cristo: "Por Nosso
Senhor Jesus Cristo, que com Deus Padre
vive e reina na unidade do Espírito Santo,
por todos os séculos dos séculos". E Cristo
garantiu a eficácia desta prece: "Tudo o que
pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo
dará".
As nações não vão para a eternidade,
embora os cidadãos dos tempos também o
sejamos da eternidade.
Conseqüentemente, ou a realeza social de
Cristo ficaria fragmentada, haveria esta
— 10 —
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pertar de potencialidades cristãs através dos
tempos.
Por isto é que, muitas vezes, pessoas que
nos pareciam apáticas, indiferentes, no seu
cristianismo mais ou menos egoístico, de repente acordam da modorra, sacodem a letargia comodista e se atiram à arena das
grandes lutas, com a fibra sagrada dos
grandes vencedores.
São os mistérios da graça.
E quando a luta se torna mais acesa e
perigosa, quando os recursos humanos falham,
é que estas forças novas sobrenaturais vêm
confundir impiedosamente os anunciadores
apressados dos fracassos da Igreja, os profetas das derrocadas fantásticas.
O coração humano é o mesmo em todos
os tempos: oscilante e frágil, cheio de infidelidades, mas também rico de potenciais incalculáveis da graça divina. E todas as vezes
que a história repete a era dos perseguidores,
que são ministros de Satanaz, também ela se
incumbe de reeditar a fibra dos mártires, ministros destemerosos do Cordeiro Imáculo.
Eis porque penso que, se a Igreja fosse
levada às arenas dos anfiteatros, no século
vinte, também no século vinte, Ela escreveria
as mais cintilantes páginas de martírio e de
fé. O homem é sempre o mesmo, mas vive

o Senhor Deus dos exércitos, que não permite
a confusão dos que n'Êle esperam. "In te, Domine, speravi? non confundar in aeternum".
Não penseis que vos diga isto por aversão
temperamental à luta. Acho que um dos títulos mais lindos e nobilitantes da Igreja é
mesmo o de militante. E na história obscura
do pobre pastor da Igreja uberabense, acredito que o Brasil católico não encontrará como
defeito característico o temor da luta em
campo aberto.
Não é, pois, porque temo a luta. É porque confio na vitória de Cristo que afirmo
crer no reinado social de Cristo, mesmo no
tempo, como antecipação da vitória eterna,
do Cordeiro sem mancha! — Attollite portas,
príncipes, vestras et elevamini portae aeternales et introibit Rex glóriae.
Devemos todos lutar e ver, com realismo,
os males que devemos combater, mas não podemos confundir visão realística das coisas
com pessimismos lamurientos e inoperantes.
Melhor é que sejamos soldados de Cristo confiantes na vitória da causa sagrada, do que
tenhamos a vocação antipática de carpideiras destituídas de outros trabalhos.
E se quisermos olhar os fatos de hoje,
basta que consideremos estas concentrações
católicas, que se têm verificado nos últimos
dias e meses.
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São Paulo, Belo Horizonte, Bahia e Recife são ilustrações eloqüentíssimas do que
estamos afirmando.
Graças a Deus, o século da bomba atômica
é, ainda, o século da Ação Católica, em que
se atualizam virtualidades inúmeras e até
então desconhecidas, que brotam, palpitantes
de vida, do Corpo Místico de Cristo.

no sacrifício de Cristo Jesus, que não nas
oscilações do sentimentalismo humano. O
mistério da Virgem Imaculada se fundamenta
todo no mistério da vítima imaculada, do
Cordeiro sem mancha. Ninguém pensa mais
que a santa missa se opõe ao rosário, ou que
o ofício divino seja inimigo das devoções particulares. Ninguém pretende que os métodos
tradicionais da espiritualidade estejam derrubados com o moderno apostolado da A. C.
E todas estas confusões, todas estas briguinhas caíram por terra, porque providencialmente o inimigo da fé — consubstanciado no
escariate ateu e materialista — nos veio oferecer um combate duro mas salvador. Compreendemos melhor o papel depuractor e estimulante das heresias na Igreja de Deus. Sentimos, ao vivo, a hermenêutica concreta da»
quele: "opportet haereses esse" de Nosso
Senhor.
Pelo menos uma glória compete aos
nossos mais tenazes inimigos — o milagre
estupendo da união das forças católicas, em
terras de Santa Cruz!

Graças a Deus, que já vão ficando para o
passado as lutas abertas ou em surdina covarde contra o glorioso exército pacífico de
Cristo—Rei, a A. C. — esta participação providencial do laicato católico nas lides da hierarquia, esta "parte integrante do ministério
sacerdotal" na expressão viva e repetida de
Pio XI.
Ela já começa a ser melhor compreendida
e, por isto, mais estimada.
Muitas confusões se esclareceram. Muitos
preconceitos caíram por terra. Já caiu da
moda a mania pouco simpática de se distribuírem atestados de heresia até a bispos da
Santa Igreja. Já se tornam ridículos os ataques disfarçados em defesa da A. C. Ninguém
mais pensa, infantilmente, que a Ação Católica pretende derrubar a devoção à Excelsa
Rainha dos Anjos, Mãe.de Deus e nossa Mãe.
Porque todos já entendem que o desejo da
A. C. é basear as glórias e méritos de Maria

Acredito agora que depois de me expor
até ao ridículo de ser apontado como otimista incorrigível, possa sentir-me à von-
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tade para lembrar alguns problemas reais
da A. C., neste vosso edificante, entusiástico
e proveitoso Congresso.
Temos que distinguir entre o pessimismo
irrequieto e gritador e o otimismo tranqüilo
e sensível, na sua delicadeza de susceptibilidades mal feridas... Ambos são formas divergentes da mesma realidade. Modalidades
distintas da mesma coisa, que se chama, sem
eufemismos e sem disfarces, preguiça inoperante.
Entre estes extremos perigosos, está o
realismo sobrenatural de visão serena e de
ação construtiva, ungidas ambas pela delicadeza dos sentimentos cristãos a brotar da
caridade de Cristo. Ou, em outros termos, é
a fé que nos ensina a ver tudo sobrenaturalmente. É a caridade — forma substancial
da atividade cristã que nos ensina a agir
sempre sobrenaturalmente e amar tudo em
Deus e Deus em tudo. É a esperança esta
unção sobrenatural da própria sensibilidade
e efetividade humanas. E com esta estruturação das faculdades mestras da vida sobrenatural, a nossa ação é o reflexo do nosso ser,
da nossa vida. Não haverá então mal que se
esconda à nossa visão, mas não haverá igualmente bem que escape à nossa realização. Seremos tudo para todos, para conduzirmos
todos a Cristo.
— 16

Este é o realismo sobrenatural, equidistante dos exageros pessimistas ou das covardias otimistas, com o qual poderemos ver
com serenidade e com serenidade resolver
os problemas cruciantes da A. C. no Brasil.
Em se tratando deste assunto, a muitos
poderia parecer que se deve omitir o lado especulativo, o aspecto teórico, para se colocar
toda a insistência no plano prático da ação.
Afinal — diriam — a A. C. é mesmo ação,
não é contemplação e, por isto, o que ela
deve logo é fazer, é produzir, é agir. De que
valem as teorias expendidas, se elas não
têm aplicação prática imediata?
A outros poderia sorrir o desejo de se
enclausurarem nos seu? estudos, na sua vida
cristã individual sem exercerem, no meio em
que vivem, em que ü-abalham ,ou no próprio ambiente familiar, qualquer obra de
aposíolado.
O poeta mantuano haveria de descobrir
nestes ótimas ilustrações de narcizismos.
Na ordem sobrenatural, seriam criaturas
de toucadores, sempre a enfeitar-se. E ainda
bem que interiormente...
E o pior seria se estes dois grupos antagônicos se entregassem a um combate mútuo público e desedificante, em que se gastariam energias bem aproveitáveis no apostolado construtivo, em que se arrefecesse a

caridade que "está difundida em nossos corações, pelo Espírito que nos é dado".

nós mesmos se por acaso Satanaz não nos
arma golpes inesperados de jiu-jitzu?

Não seria isto, afinal, uma transformação
da atividade católica em ação diabólica e destruidor a?

Não seria, com efeito, obra de Deus, se
os que podem orientar, porque para isto
Nosso Senhor lhes deu talentos, se pusessem
a desorientar, a combater o apostolado moderno da A. C.

Se Satanaz conseguisse atuar contra nós
mesmos todo o nosso potencial de zelo, se o
anjo das trevas conseguisse converter a nossa
reta intenção e o nosso ardor apostólico em
instrumentos seus, não seria isto, acaso, um
triunfo do corpo místico do "príncipe deste
mundo" contra o Corpo Místico do "Príncipe da Paz"?
Não seria a transformação lenta, mas eficaz, ainda que inconcieníe da nossa parte,
da própria A. C. em instrumento da ação
diabólica?
Ouvimos de um atleta experimentado
nas lutas modernas do box, jiu-jitzu, etc.,
que a rnaiòr arte do lutador consiste em servir-se das próprias energias do adversário
contra ele mesmo.
E quando contemplamos todas as nossas
potencialidades sobrenaturais, t o d a s as
nossas virtualidades cristãs, com que Nosso
Senhor nos enriqueceu tão admiravelmeníe,
quando as contemplamos na possibilidade de
se neutralizarem, divididas entre si, em uma
pugna, mútua e inglória, perguntamo-nos a
— 18 —

Os que pensam, os que falam, os que
escrevem, os que agem, os que dirigem e os
que são dirigidos — todos nós, enfim, devemos ter em mira, antes, a glória de Nosso
Senhor e a nossa união em N. Senhor!
E devemos esforçar-nos para nos entendermos sempre bem. Devemos combater os
erros dos inimigos da nossa fé, com todo o
vigor. Temos muitos adversários com que
lutar. Entre nós, porém, e com as pessoas
dos próprios adversários, conservemos a
mais sólida caridade cristã. Ainda é o melhor o método do grande doutor da graça:
"Diligite homines, interficite errores"
Que os nossos inimigos de hoje possam
repetir com os de ontem: "Vede como eles
se amam"!
Vamos dar a este mundo, impregnado
de ódio e habituado a ceder ao erro, o grande
e suave escândalo da caridade fraternal,
aliada ao mais inclemente combate aos erros
dos homens.
— 19 —

Assim, com a base deste mútuo entendimento e conseqüente benevolência, radicados
ambos na caridade cristã, poderemos reconhecer e corrigir os nossos erros na técnica
do apostolado, sem dispersão de energias e
sem ressentimentos.
Está claro que na A. C. se encontram
as duas fases distintas: formação interior e
apostolado social externo. Foi o Santo Padre
Pio XI, de saudosíssima memória, quem o
afirmou e mais de uma vez.
Não são, entretanto, estas duas fases
sucessivas cronologicamente, nem é uma exclusiva da outra.
São simultâneas e unidas profundamente. Impossível é haver vida cristã intensa, que
se não difunda em fecundo apostolado. Impossível que se verifique um verdadeiro
apostolado, sem a base de uma sólida formação. O que se verifica é a necessidade e
interdependência de ambas. A formação sólida já é maneira de apostolado. É a A. C.
interiorizada. O apostolado externo já é método de formação.
Enquanto nos homens e nas senhoras,
em quem a formação já deve estar mais
consolidada, deve predominar o apostolado
social, nos jovens e nas moças, que estão em
fase de maior receptividade, deve predominar a obra de formação.
— 20 —

Mas em nenhum, o apostolado externo
deve ser antagônico da formação, nem esta
pode ser infensa ao apostolado. É ainda doutrina explícita de Pio XI.
Aliás, os autores de A. C. são unânimes
em afirmar que ela pertence à vida mixta:
não destrói a contemplação, mas também
não mata o apostolado externo e social. Também no homem existe uma conjunção harmoniosa entre a vida especulativa e a vida
prática. A vontade, que é a faculdade prática, que realiza ou que impera todos os atos
humanos, não destrói c intelecto especulativo, teórico, que contempla as coisas mais
elevadas. Antes ambos se unem, ambos se
irmanam pelo intelecto prático que dita normas de ação para a vontade. Esta, para agir,
segue sempre, livre mas, infalivelmente, o
último juízo prático do intelecto. Esta é a
doutrina certa da filosofia perene. Assim é
na natureza. Assim é também na graça.
Assim há de ser na glória, em que a visão
beatifica não destrói o amor beatífico, mas
ambos estão vinculados na glória do Pai, do
Filho e do Espírito Santo.
Seria, pois, anti-natural e anti-cristão,
pretender estabelecer cisão entre a formação
e o aposíolado, entre o estudo e a ação, entre
a vida de piedade e o trabalho.
21

Não exista colisão, não haja fragmentação no reino de Deus, até porque "como
pode subsistir um reino dividido contra si
mesmo"?
Vamos reconhecer humildemente que
nestas tentativas de hipertrofia da prática
pela atrofia do estudo e da formação, ou vice-versa, vai mais uma ação humana do que
mesmo uma atividade católica.

do e formação, não seria também uma indumentária enfeitada, para velar um certo comodismo inerte?
Não seria uma forma velada de orgulho
intelectual, de pretensa superioridade?

De outro lado, o desinteresse ostensivo
das obras externas, com a desculpa de estu-

O princípio básico dos que pretendem
buscar a formação mais profunda há de ser
a revelação externa da sua própria vida interior, pelo caminho da obediência.
No templo de Deus, que devemos construir, há lugar para todos. Se os pedreiros
quisessem fazer de engenheiros, ou se estes
preferissem ser pedreiros, não seria desordem? Por acaso somos todos apóstodos, todos
profetas, todos doutores? "Aemulamini autem charisrnata meliora".
Fique cada qual em seu lugar. Faça
cada qual o que deve fazer. Quem está incumbido de dirigir, dirija. Quem está incumbido de executar, execute. Quem está incumbido de ensinar, ensine, de aprender,
aprenda.
Há lugar para os espíritos especulativos
e para os espíritos práticos, no Corpo Místico
de Cristo.
Assim como na realidade humana, as faculdades práticas se irmanam. com as teóricas, na mesma unidada de pessoa e de vida,
assim também no Corpo Místico de Cristo,

22
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Acaso os que gritassem a plenos pulmões contra o "intelecíualismo" da A. C,,
contra o suposto "excesso de vida especulativa" — não estariam, antes, revestindo de
uma roupagem simpática de zelo a sua própria e antipática preguiça intelectual, com
que se esquivam de enfrentar as grandes e
árduas questões, que a A. C. envolve? A
atitude mais prática dos orientadores eleve
ser o esforço para o conhecimento da doutrina e* vida cristã, que eles desejam possuir
e comunicar aos outros: "Nihil volitum, quin
praecogniíum".
E muitas confusões práticas, muitos desentendidos no campo da ação ainda estão
radicados na obscuridade e confusão das
idéias.

há lugar para todos: para os teóricos e os
práticos.
Só não deve haver lugar para os desentendimentos, para as dissensões, para a oposição indébita de forças católicas.
O encanto da variedade, que é fruto da
liberdade e base da harmonia, não pode ser
convertido em fonte de desuniões e sinal de
escravizações.

"Divino Afflante Spiritu", como o assunto
central do vosso magnífico 1.° Congresso Diocesano de A. C.
*
*

*

Foi muito bem avisada a escolha que fizestes da "Mystici Corporis Christi" e da

Se é um dogma consolador da nossa fé,
que o Verbo assumiu uma natureza humana
perfeita e, portanto, também o elemento corpóreo, que é essencial a esta humanidade,
também é uma verdade consoladora que a
Igreja é o corpo místicc de Cristo e nós pertencemos a esta Igreja, como membros do
mesmo organismo.
Por isto, quem persegue a Igreja, a
Cristo é-que persegue. Quem ouve a Igreja,
a Cristo é que ouve. Quem a despreza, despreza a Cristo. Quem ouve o sacerdote,
a Cristo é que ouve. E, na realidade estupenda, o que se faz ao menorzinho, a Cristo
é que se faz. Este será o critério do julgamento, quando o Filhe do homem vier, com
poder e majestade, para julgar os vivos e os
mortos.
E o que se verifica na realidade concreta
de Cristo também se verifica no Seu corpo
místico, que é a Igreja. Esta, ,por isto, que
continua o ser, continua também a ação de
Cristo.
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Agora, afastado o perigo do pessimismo,
pela visão das energias novas que desabrocham na Igreja, repelido o extremo do otimismo comodista, pela visão de alguns problemas da A. C., podemos com o mais positivo realismo sobrenatural contemplar no
Corpo Místico de Cristo, o fundamento inabalável da A. C. e encontrar nos verbos humanos que constituem a Sagrada Escritura,
que refletem e traduzem para a linguagem
dos homens e do tempo o próprio e eterno
Verbo de Deus, nascidc do Pai, antes de todos
os séculos. "Et ex Patre natum ante omnia
saecula", a identificação do mistério da A. C.
com o mistério da Igreja, assim como a
identificação do mistério da Igreja com o
mistério de Cristo.

Cristo — é o ser católico. Católica é s.
sua Igreja. Conseqüentemente, católica é a
ação da Igreja, assim como é católica a ação
de Cristo. A missão de Cristo se prolonga na
missão da Igreja, assim como a Igreja é
Cristo no tempo e no espaço.
Cada cristão, que recebe na Igreja, a
vida eterna, antecipada na "semente da
glória", que é a graça, continua, na totalidade da sua vida, a vida da Igreja, assim
como esta continua a própria Vida de Cristo.
E este novo ser, que renasce na água e no
Espírito e, portanto, se torna apto a entrar
no reino de Deus, possui também a sua
atividade específica. Claro está que o ser
cristão, por isto que participa do ser de
Cristo, da vida que Cristo possui com propriedade, de modo imparticipaão, deve ter a
sua ação participada da ação de Cristo. Realiza uma ação cristã, portanto, universal, católica.
Os membros de um organismo participam da vida própria do todo orgânico.
Da plenitude vital do organismo total,
cada membro recebe vida: "Et de plenitudine ejus omnes nos accepimus".
Na realidade humana, no plano natural,
a ação de qualquer elemento integrante da
natureza humana reflete a totalidade do ser
humano. Assim, um simples olhar, um mo26

vimento, que o homem tem de comum com
os animais, é um olhar humano, é um movimento humano. Tudo está impregnado da
realidade humana ,traz o selo da pessoa humana, diríamos que e ação mesmo animal
do homem está ungida da sua humanidade.
Assim também, qualquer coisa que em
Cristo se realiza, mesmo com a natureza
humana, está ungida da divindade, porque
é uma ação que brota do ser ungido. A divindade é que unge a natureza humana
total de Cristo. Logo, n'Êle tudo é divino. E
esta paj-íicipação do humano ao divino, em
Cristo, é que fundamenta a ação formalmente
cristã.
Também na Igreja, a Sua própria humanidade está ungida da divindade do Seu divino Esposo.
Igualmente no cristão, a própria ação
humana, mesmo realizada com a matéria humana, deve estar ungida da graça — esta
participação da vida divina. No cristão, mesmo quando ele — a sua pessoa sobrenaturalizada pela graça — usa do instrumento da
sua humanidade e mesmo da sua materialidade, nada deve haver de meramente humano, nada de exclusivamente humano. Pois
nele tudo deve ser cristão. A sua vida individual, o seu ambiente familiar, a sua vida
social, tudo, tudo deve estar ungido do seu
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cristianismo. Quer ele coma, quer beba, quer
faça qualquer outra coisa, deve fazer tudo
para a glória divina. O seu catolicismo, o seu
cristianismo, há de estar ungindo toda a sua
atividade — reflexo do seu ser sobrenaturalizado pela graça.
Do contrário, ele seria uma mentira ambulante, uma contradição horrenda.
Claro que isto desdobra para ele as mais
risonhas e cintilantes perspectivas! Mas
também isto lhe dá as mais pesadas responsabilidades. E estas hão de ser apuradas, não
pelos juizes humanos e falíveis, mas pelo
infalível Juiz Divino.
O cristão tem que ser, a cada momento,
este corolário vivo daquela atribuição do
humano ao divino, que está -propriamente
em Cristo Jesus, de cuja plenitude o cristão
recebe, pela maternidade da Igreja, a participação.
Assim, na vida de Deus, que está em
Cristo Jesus — o Verbo Incarnado; na vida
do Verbo, que está na Igreja — prolongamento real, verdadeira continuidade de Cristo; na vida da Igreja, que está em cada
cristão, gerado sobrenaturalmente pela Igreja
— estão os fundamentos da A. C.
Conseqüentemente, o estudo dos fundamentos da A. C. é tão amplo e tão profundo
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que não pode excluir nenhuma disciplina,
mesmo humana, nenhum ramo do conhecimento humano.
Pois a ação universal, católica, resulta
de um ser universal, católico. Deve, pois,
incluir em si mesma todas as atividades resultantes de todos os seres, que existem por
participação. Feliz do intelectual que sabe
fazer da sua física, ou da sua matemática,
ou de qualquer outro ramo do saber humano, apenas um capítulo da Teologia. Assim
ó, em realidade, quer queiram, quer não
queiram os inimigos da fé. Há um sentido
cristão, há um caráter cristão, marca indelével do Ser Eterno, ern cada atividade do
homem. E é precisamente a restauração
desta marca cristã, é precisamente o relevo
deste sinal cristão em tudo, o fim da A. Cr:
"Instaurare omnia in Christo".
Não é, pois, custoso verificar-se a seriedade, a profundeza e extensão desta obra
providencial da A. C.
Seria tristíssimo se se continuasse a tratar a A. C. com a leviandade, com que certos
espíritos, aliás destituídos de autoridade,
pretendem, com algumas poucas e levianas
penadas, cortar todas as dificuldades, todos
os nós gorãios, falando autoritariamente dos
assuntos mais delicados da filosofia, do Di— 29 —

reito Canônico, da Teologia, da Liturgia, da
Ascética e Mística etc.
Seria também lamentável se os chamados "espíritos práticos" quisessem prescindir
de todo o estudo e formação, em uma exigência pueril de frutos imediatos da A. C.
Isto ficaria ,então, desordem, agitação católica, aglomeração católica, "parada católica"
ao compasso dos tambores e cometas da propaganda, tão ao sabor da época, mas não seria A. C. Não seria mais o "pusillus grex"
que salvou o mundo. Talvez fosse um exercito motorizado, bem barulhento, assaltando
tudo, derrubando tudn, bombardeando tudo,
até os fundamentos mais simples, porque
eternos e divinos, da doutrina cristã. Cristianizar os pagãos parece tarefa menos árdua
do que recristianizar os cristãos, recatolicizar os católicos, quando estes pretendem delir o caráter indelével do cristianismo, nas
conseqüências práticas do materialismo despudorado do século vinte.
Antes de realizar a A. C. é preciso conhecê-la, é preciso vivê-la. Se ela não fosse
um transbordamento de vida, não seria a
salvação do indivíduo, da família e da sociedade.
Vamos proclamar com todo o vigor: se
a A. C. não fosse alguma coisa que exige
de nós trabalho e dedicação; se ela permitisse

o esquecimento dos princípios do catecismo
e, portanto, da Teologia e de todos os conhecimentos que lhe são tributários; se ela não
envolvesse as questões mais difíceis das disciplinas eclesiásticas e também profanas; se
ela deixasse de ser o clarim da luta, ecoando
na conciência católica, para ser a música
suave embalando a letargia comodista, então
ela não provocaria tanta oposição por parte
doa seus inimigos de íora ou de dentro dos
muros e até de alguns dos seus elementos
componentes. Mas também ela não suscitaria os heroísmos silenciosos que, em realidade, suscita, ela não floreceria nas numerosas
vocações que já deu à vida religiosa e sacerdotal, não realizaria as obras que já realizou e são, em verdade, consideráveis, ainda
que não vistosas. E isto pouco importa, porque também não se. vê a ação do fermento
na massa. Também não se enxerga a morte
da semente, escondida no seio da terra, para
a ascensão triunfal cia árvore vistosa, nos
seus ramos, nas suas folhas, nas suas flores
e nos seus frutos.
Mons. Benson notou que todos os paradoxos do catolicismo estão radicados naquele paradoxo centrai do Homem-Deus. É
o Filho do Homem a afirmar-se conjuntamente com o Filho de Deus, em tudo. É o
mistério da humanidade como instrumento
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habitual da divindade. Assim é em Cristo,
assim é na Igreja. Existe o eterno contraste
da humanidade com a divindade. E quando
apressadamente se julga que a humanidade
da Igreja está comprometendo a sua divindade, aí mesmo é que esta cintila mais forte
no contraste arrebatador com aquela.
Vivesse em nossos dias o "justo e velho
Simeão" e ele, ainda no mesmo silêncio recolhido do templo, contemplando a onda de
ódio que invade o mundo moderno, vendo
os combates intensos contra a Igreja de
Cristo, vendo a A. C. que a Igreja quer, que
a Igreja organiza, como alvo de tantas contradições externas e mesmo interiores, e
vendo de outro lado, o incontestável despertar de energias novas na Igreja de Cristo,
haveria de reconhecer no mistério da A. C.
o mistério de Cristo, haveria de anunciar o
mesmo paradoxo da A. C. como o paradoxo
do catolicismo, como o paradoxo de Cristo:
"Signum, cui contradicetur". Sinal de contradição!

II,

*
*

*

Bendito o Senhor, que faz surgir das
ruinas da destruição as realidades mais belas
da construção e que transforma as lutas em
messes de vitórias!
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UBERABA — 1946

Já não é mais uma expectativa, porque
é uma realidade. Já não é mais uma semente, porque é uma árvore, com as suas
flores e frutos.
A diocese de Uberaba viveu, neste ano
todo, a esperança deste Congresso de A. C.
Para ele procurou preparar-se. Orou, sacrificou-se, imolou-se e também estudou e trabalhou. Viu que N. Senhor incrementou o
trabalho e aqui se encontra, agora, na colheita, desejada.
A diocese de Uberaba tem os olhos voltados para a finalidade deste Congresso. Procurou viver esta finalidade. E nesta visão e
nesta vida, é que ela fundamenta, hoje, a sua
alegria.

Participação dos leigos no apostolado
hierárquico da Igreja, a A. C. devia mesmo
começar pelo Seminário, onde se formam os
apóstolos hierárquicos do futuro. E conjuntamente devia impregnar, devia saturar, devia fermentar a diocese inteirinha da idéia
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magnífica da forma específica do moderno
apostoiado da A. C., tão antiga, na sua venerancta substância, quanto a Igreja de Cristo,
mas tão moderna e adaptada aos tempos
atuais, quanto o fruto que acaba de brotar.
Pio XI íéz a magnífica edução da potência
para o ato, daquilo que gloriosamente se escondia na virtuaüdacie. na potencialidade íecundissima da tíama Igreja, Este, o aspecto
antigo e o novo da A. C. O ato total é do século vinte, rnas o potencial data da própria
incarnaçao do Verbo. Por isto é que se pode
falar ao antigo e do moderno, do velho e do
novo na A. C., rebento da Igreja, que por sua
vez é o rebento de Cristo Jesus. Ju terno, porque verdadeiro Deus, medido pela contingência de tempo, porque também verdadeiro
homem, o Verbo Incarnado tem nisto o seu
paradoxo, a sua aparente contradição que o
santo e velho Simeão tão lapidarmente
captou e enunciou: "Signum cui contradicetur". Assim também, na Igreja. Assim,
também e conseqüentemente, na A. C. Esta
deveria mesmo ter na sua antigüidade e na
sua modernidade, na sua novidade, o seu
contraste, o seu paradoxo, o seu "Signum cui
contradicetur". É possível falar deste seu
mistério de antigüidade e novidade, como é
possível falar do mistério de eternidade e
temporariedade no Verbo Incarnado. E ape— 36 —

sar de tudo, o paradoxo, tanto o eterno,
quanto o temporário, ambcs entram na estruturação essencial co Verbo Incarnado.
Não constituem apenas um aspecto externo, acidental, uma espécie de configuração
exterior. Também, na ordem natural, ninguém dirá que o fruto que nasceu na ponta
do galho apenas possui de novo o seu formato externo, a sua configuração exterior.
A sua novidade é essencial, embora se possa
dizer 'que, na sua essência, o fruto é tão antigo, quanto a semente de que brotou a
árvore, onde ele se encontra. É que a passagem da potência para o ato é colocada pelos
filósofos na ordem do movimento essencial.
O fruto, que é tão antigo, germinalmente,
quanto a semente de que procede, possui
também uma novidade essencial. É fruto
novo, essencialmente novo, sem deixar de
ser também essencialmente antigo. Será contradição? É o paradoxo da potência e do ato,
da mesma e única essência.
* Também cada homem, mesmo do século vinte, é seminalmente tão antigo quanto
o pai comum da humanidade. Também o cristão é tão antigo, neste sentido, quanto Cristo,
por mais distanciado que seja do século de
Cristo, o século em que ele vive.,Também a
A. C.: tão antiga, quanto a Igreja, apesar
da sua novidade, que não é apenas exterior,
——

O/

As próprias pedras, ao contato do martelo do operário, gemem, gritando pela unidade, pela conservação da integridade ontológica do seu ser. E que pena se nós, os do
reino humano, ou melhor os do reino divino,
estivéssemos menos unidos pelo espírito, do
que os rochedos pela coesão da matéria, enfrentando a repulsão dispersiva!

Não é com discussões estéreis, não é com
imediatismos superficiais, não é com negativismos partidários de comodismos enfeitados
de magistério, que se resolve o problema da
A. C. Nem é tão pouco com o temor infantil
dos erros que podem envolver a genuína
doutrina pontifícia da A .C., que estes erros
se afastam. Seria isto reduzi-la, na felicíssima observação de Pio XII sobre a doutrina
do Corpo Místico, a um fruto lindo, mas
proibido. Devemos, sim, detestar vigorosamente o erro, porque ele é, em realidade,
detestável. Mas devemos, sobretudo, em atitude positiva, amar a verdade. E para amar
a verdade, mister se faz eme nos sacrifiquemos até, no seu conhecimento exato e sólido.
Nada tão exposto à mistura de erros,
como a simplicidade e, simultaneamente, a
profundidade do catecismo. Há mesmo uma
verdadeira urdidura negra de heresias, emoldurando a própria transfiguração luminosa
da doutrina da Santa Igreja, que é a própria
doutrina de Cristo. Nem por isto, todavia,
a Esposa Imaculada do Verbo deixou de insistir na necessidade do conhecimento, da
prática e da vida da sua doutrina. Temer o
erro e evitá-lo é grande dever.,Mas o temor
do erro não nos pode impedir o estudo da
verdade. Antes é o próprio ternor do erro
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apenas jurídica. Aliás, o direito é norma de
ação e norma de ação ó reflexo de norma de
ser. Logo, qualquer novidade, mesmo jurídica, tem que supor uma base também ontológica, profunda e real.
Parece óbvia e simples esta inferência.
Mas ninguém ignora que, apesar disto, não
falta quem repita para a A. C. o que foi
dito da Eucaristia: "Durus est hic sermo".
E o pior seria que esta repulsa procurasse cobrir-se do colorido simpático e atraente de
defensiva da A. C. Como gostaria Satanaz
de encontrar divisão no reino de Cristo!
Ai, porém de quem desse o escândalo da
divisão nas hostes de Cristo-Rei! Ai de quem
tentasse disseminar o joio da confusão no
trigal divino! Por mais acobertado que estivesse de peles de ovelhas, não passaria, na
sua realidade interna, de lobo voraz. Por
mais amigo que pretendesse ser, estaria inexoravelmente classificado "inimicus homo".

que nos deve conduzir ao estudo da verdade, pois, do estudo brotará o conhecimento,
deste brotará o amor e do amor resultará a
impregnação, a unção total da verdade na
vida humana.
O Congresso de A. C. colocou nos seus
estatutos, como sua finalidade próxima: "Esclarecer as conciências sobre o verdadeiro
sentido da A. C." Este, o escopo deste Congresso .

Para isto é que se preparou a diocese de
Uberaba, neste ano todo. Mas a melhor preparação para uma finalidade está em viver
esta finalidade. Não nos compete julgar se
a diocese de Uberaba viveu, como deveria,
este escopo do I.° Congresso Diocesano de
A. C. Mas não seriamos sincero, faltar-nos-ia
lealdade, se neste começo do Congresso Diocesano, declarando-o oficialmente iniciado
desde a vigília sagrada aos pés do Cordeiro
sem mancha, não disséssemos, talvez até na
deselegância de um desabafo pessoal, o que
estamos pensando, diante de Nosso Senhor.
O testemunho que damos é, de certo,
suspeitíssimo, mas é também muitíssimo
aquecido de afeto. Ouvimos várias vezes e
até mesmo temos lido qus a A. C. não passa
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de uma bela teoria, de uma especulação
inócua, uma espécie de "contemplação católica", que nada realiza. Ouvimos e até lemos
que ela não tem um mandato novo, universal
e oficial. É uma associação como qualquer
outra. Nem se poderia falar, a rigor, de participação. Além disto, a A. C. surge como
um vendaval que tudo derruba, até a devoção à Virgem Imaculada, na sua maternal
ternura.
Entretanto, o que se encontra nos documentos pontifícios, com toda a clareza, é
que a A. C. é a participação dos leigos no
apostolado hierárquico. Pio XI deu esta definição, que contém tudo o que deve conter
uma boa definição — o que é essencial à
coisa definida — "não sem inspiração divina".
O que é certo é que S. Em. o Sr. Cardial
Piazza, o mesmo que ncíou a preferência, não
a exclusividade, de Pio XII para a palavra
colaboração, também notou, no mesmo documento, que nenhuma mudança da estruturação essencial da A. C. foi feita por Pio
XII. Até porque a mudança de uma definição implicaria, necessariamente, ou na afirmação de que a coisa definida rnudou de essência, ou na proclamação de erro na primitiva definição. O que é certo é que o Santo
Padre não pretendeu fazer da colaboração
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sinônimo de participação, mesmo porque há
um documento pontifício em que S. Santidade faz a distinção, definindo a A. C.
participarão e colaboração dos leigos no
apostolado hierárquico. Participação e, não
participação ou colaboração — é o que se
lê na "Non abbiamo bisogno" de 29-6-31.
E ninguém pode contestar que na "Mystici
Corporis Christi" aparece, clara, a idéia de
participação.
O que é certo é que no discurso de 30
de março de 1930, o Santo Padre definiu as
limitações entre A. C. e associações. Naquele mesmo dia, o Emmo. Sr. Cardial Secretário de Estado, em carta, transmitia o
conteúdo do discurso pontifício. No próprio
discurso, Pio XI declarou que aquela carta
foi objeto de muita reflexão e precedida de
muita oração. Pois, nestes dois documentos
preciosíssimos, os dois autores se mostraram
tão ciosos da delimitação específica, essencial, entre a A. C. e as suas "preciosas auxiliares" que enfileiraram os advérbios mais
expressivos, para fixarem com o máximo
de clareza, esta diferenciação mostrando que
as associações não são propriamente, formalmente, especificamente, literalmente A. C.
Esta é também a exposição das maiores autoridades, que estudaram a sério a A. C. O
que é certo é que mais de uma dezena de
,
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vezes afirmou Pio XI que a A. C. é parte
integrante do ministério sacerdotal. Para isto,
não é necessário que os lei.pos seiam sacerdotes, não se reclama si quer que entrem na
clericatura. Até porque a A. C. é "rés laicorum". Assim como há distinção específica
entre as associações e a A. C. e há distinção
esnecífica entre A. C. e ação hierárquica. O
aue é certo é eme os estatutos gerais da A. C.
Brasileira, pelo fato de reservarem uma rinrte
para a Confederação das Associações, não as
transformam em quadros oficiais dst A. C.,
mas somente as declaram "obras aderentes"
(artigo 13) . Até porcrae o art. 17 determina
que os membros das associações devem ser
induzidos a inscrever-se individualmente em
um dos quadros fundamentais da A. C. E o
art. 5 delimita bem os çuadros fundamentais
da A. C.
Ora, se as associações fossem quadros
oficiais da A. C. seria ridículo este artigo 17
dos Estatutos da A. C. B. Seria como se
alguém dissesse, por exemplo, que as moças
que já são filhas de Maria devem inscrever-se
individualmente na Pia União das Filhas de
Maria.
O que é certo é que o Santo Padre fala
de um mandato especial da A. C. O que é
certo é que a A. C. em vez de derrubar,
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pretende, pelo contrário, consolidar e revitalizar as nossas venerandas e beneméritas
associações. O que é certo é que a A. C. quer,
cada vez mais, cimentar a belíssima e filial
devoção à Virgem Imaculada, vendo o mistério de Maria bem firmado, bem fundamentado no mistério de Cristo.
E o pedido que o nosso Congresso vai dirigir oficialmente ao Santo Padre é que seja
proclamado o dogma da mediação universal
de Maria SSma.
A A. C., fundamentada na belíssima
doutrina do Corpo Místico, ao qual pertencemos pelo liame profundo do caráter sacramentai e da graça do batismo, bem como da
crisma, tem a sua organização fundada na
própria organização da Igreja, que é o organismo místico de Cristo; o qual é a manifestação, no tempo, da "glória do Unigênito do
Pai, cheio de graça e de verdade", tem a sua
finalidade radicada na finalidade da Igreja.
Esta é a verdade, que foi estudada e que
se procurou viver, nos vibrantes Congressos
paroquiais, que prepararam este Congresso
Diocesano.
Isto é o que se viveu intensamente, neste
ano, no querido Triângulo Mineiro.
E como a A. C. tem a sua base na ação
hierárquica, e como esta, em última análise,
se fundamenta no Seminário, aí está a razão

deste grande movimento que se fez neste
ano, na diocese de Uberaba.
Talvez haja quem pense que a A. C. é
por demais especulativa, é excessivamente
teórica, é uma "bela contemplação católica".
Não estamos autorizado a julgar outras
partes do nosso imenso e querido Brasil. —
Quanto ao Triângulo, estamos autorizado a
dizer que bispo, sacerdotes e leigos trabalhamos, este ano, impregnados da idéia de
que a A. C. é "necessária, urgente, insubstituível". Empolgadas por este ideal entregámo-nos todos à liça sagrada.
Se a A. C. é uma teoria, é uma especulação, é uma contemplação, permiti-me o
desabafo concreto — bendita teoria, esta que
põe a rezar pelo nosso Seminário milhares
de fiéis! Bendita teoria, que mobiliza morféticos e tuberculosos, que mendiga aos próprios hospitais orações e sacrifícios, pela sementeira de vocações sacerdotais! Bendita
especulação que consegue perto de 6 dezenas
de mosteiros, de carmeios, de conventos, para
rezarem pelo Seminário, sem contar todos os
sacerdotes e casas religiosas, colégios católicos e hospitais, da diocese! Abençoada contemplação católica, que arrebata, que empolga, no entusiasmo sagrado das grandes
vibrações, até o operário humilde! Abençoada teoria que põe o canto-chão nos lábios
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da infância dos grupos e até de operários de
fábrica! E para os que preferissem a visão
concreta do argumento monetário — talvez
o único convincente para certas mentalidades — bendita "contemplação católica inoperante" esta que em menos de oito meses,
reúne, apenas em parte da diocese (pois o
trabalho total não está completo) a teórica
importância de um milhão e duzentos e vinte
e sete mil cruzeiros. Bendita teoria, que vai
erguer no próximo ano, em cimento e pedra
(talvez realidades teóricas também estas), o
edifício majestoso do queridíssimo Seminário
S. José.
Classifiquem os que quiserem a A. C.
de "contemplação católica inoperante", mas
saibam que é no vigor desta contemplação que a diocese de Uberaba viveu intensamente e concretamente, neste ano todo, a
grande idéia de que a A. C. é o rebento
formoso e espontâneo da ação hierárquica. E
enquanto se impregnou desta idéia, a diocese
se manifestou nestas atividades e se aprofundou nesta vida.

É, pois, com esta alegria espontânea,
simples e viva que o Triângulo começa o seu
primeiro Congresso Diocesano de A. C. É
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com esta alegria exuberante que recebemos
e saudámos os congressistas vindos de todas
as partes de Minas e do Brasil.
É com esta alegria que vamos daqui a
pouco ouvir a palavra do presidente da
Junta Nacional de A. C. — o Dr. Alceu
Amoroso Lima.
É com esta alegria, que contemplamos
aqui, entre nós, os príncipes da Santa Igreja,
que nos trouxeram as sua bênçãos para o
Congresso e especialmente a bênção das suas
presenças. Aqui se encontra S. Excia.
Revma. o Sr. D. Sebastião Thomaz presente
com o mérito dos seus sacrifícios e as suas
preciosas orações, pelo Congresso, uma vez
que a moléstia o detém no nosso hospital.
Aqui está o Exmo. e Revmo. Senhor
D. Hugo Bressane, cuja palavra autorizada
vamos ouvir.
Aqui se encontra S. Excia. Revma. o
Sr. D. Frei Luís Santana, de cuja eloqüência Uberaba se orgulha de ser como concha,
repetindo, ecoando, ainda, a sua voz que
vamos ouvir na pontificai de encerramento.
Aqui está o iniciador da A. C. na bela
capital de Minas, em 1935.
Aqui está o Exmo. e Revmo. Sr. D. Antônio dos Santos Cabral, de cujos lábios ouviremos a conferência do último dia. Aqui
estão ilustres membros, do glorioso Episco_ 47 _

pado Nacional, com os seus telegramas e
cartas de bênçãos e adesões.
É com esta alegria, simples e espontânea, que a pena do pobre bispo de Uberaba
não saberia doirar, não seria capaz de colorir, mas que é alegria viva, irradiante, fluente
cpmo os grandes rios, brotando das montanhas, que iniciamos este Congresso. Meus
caros amigos congressistas, meus caros filhos em Nosso Senhor, diocesanos do vasto
Triângulo Mineiro, está iniciado o Primeiro
Congresso Diocesano de A. C.
Não é um espinho, não é urn sacrifício,
mas é para todos nós um grande prêmio,
uma recompensa muito rica.

m.

A diocese de Uberaba, em todo este ano,
contemplou a finalidade deste movimento,
procurou imergir-se, antecipadamente, na
vida deste grande escopo. E nesta contemplação e nesta vida, aprofundou as raizes seguras da sua grande alegria, com que declara
oficialmente começado o seu Primeiro Congresso Diocesano de A. C.
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DE JANEIHO

10-16

A concepção teológica mais simples e,
ao mesmo tempo, mais elevada, da realização
humana na terra, no tempo, é de que o homem é o viajor da eternidade. Percorre as
veredas do tempo, buscando a eternidade
como ponto terminal: "Ibit homo in domum
aeternitatis suae".
E a este "homo viator", a este viajor original, na sua peregrinação curta ou longa —
pouco importa, — se lhe apresentam inúmemeros caminhos.
Em cada uma destas vias, porém, envolto na ganga das peculiaridades individuantes, há um sinete único, marca indelével, caráter que se não destrói, da caminhada
de Deus ao homem.
É isto que constitui a nota essencial, específica da jornada da criatura, buscando o
Criador, como os rios buscam o oceano, como
as plantas procuram a seiva, como as aves
buscam a liberdade do espaço, como o espírito humano, na avidez insatisfeita da Luz,
busca a Verdade Eterna, como o espírito angélico procura abismar-se na contemplação
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l
e incendiar-se no afeto e posse do Espírito
Puríssimo, na glória da Unidade na Trindade!
É que, em todos os terrenos, por mais
variadas que sejam nos indivíduos, por mais
surpreendentes de multiplicidade que se
apresentem nas espécies várias, as idas do
criado ao Criador, além de terem um sentido
da retorno, guardam também o sinete da
vinda do Criador à criatura.
A tonalidade da ascensão do tempo à
eternidade tem que acompanhar este admirável "tonus" da descida do Eterno à ordem
temporária. A escalada da criatura há de
moldar-se pela descida de Deus.
E como tudo saiu de Deus, que é o Pai
Todo Poderoso, Criador do céu e da terra,
na simplicidade arrebatadora da forma da
nossa fé, tudo tem que retornar a Deus no
mesmo ritmo da filiação d'Aquele que, sendo
"missus a Patre", veiu conceder-nos parte na
herança desta filiação e desta glória!.
E todas as vezes que, na orquestração es- .
tupenda dos seres, na marcha de retorno à
pátria definitiva, algum se afasta do compasso da vinda do Filho de Deus e conseqüentemente da volta do Filho do Homem,
há uma desordem, há uma desharmonia.
É a cacofonia desgraçada das quedas lamentáveis, que fraturam a unidade indivi-

dual da pessoa, que despedaçam o vínculo
sólido das famílias, que comprometem a
coesão essencial dos povos. É o universo que
se fragmenta. É a ordem criada reduzida a
frangalhos.
É a desintegração total.
Muito salutar, pois, é examinar, meditar
a perda em Adão e a restauração em Cristo,
desta unidade na multiplicidade, para exaurir daí as conclusões, de que se deve impregnar toda a ordem social.

Em tudo o que criou, quis Deus Onipopotente imprimir a marca da sua paternidade, do seu conhecimento, do seu afeto. Isto,
porque Deus, na unidade da sua essência, é
trino em pessoas. Isto, porque Deus é Pai,
Filho e Espírito Santo.
E esta marca de paternidade, de conhecimento e de afeto, tern a sua expressão, mesmo
increada, nesta Unidade na Trindade.
Cada ser, a seu modo, proporcionalmente
à sua natureza, conserva este tom de unidade
na multiplicidade. É o mistério universal
que está impregnando tudo. O mundo criado,
que se desdobra aos nossos olhos no milagre
encantador das suas multiplicidades, con— 53 —
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serva, até na sua denominação mais comum,
este selo de unidade. Chama-se universo!
Todas as coisas como a reclamar o centro de
gravitação da unidade Muitas coisas voltadas para uma só coisa. Muitos seres "versus
unum". Universo é a impregnação da unidade na multiplicidade.
Nos organismos vivos, a unidade é a
unção essencial da variedade.
E no homem, compêndio do universo,
resumo de toda a ordem criada, sem excluir
a angélica, é visível este mistério da multiplicidade das ordens a participar da ordem
humana. Foi somente com esta fundamentação que o grande S. Gregório pôde explicar a
palavra de N. Senhor dirigida a uma única
criatura — a humana — e endereçada, apesar
disto, a toda a ordem criada: "Praedicate
evangelium omni creaíurae".
Na ordem humana, a multiplicidade dos
indivíduos, conserva a unidade essencial da
origem.
Pelos vínculos do sangue, todos nós prendemos a um.
É o universo humano, na pessoa do pai
comum.
E se tudo em nós se encontra e se todos
nós nele nos encontramos, em virtude desta
disposição divina, segue-se então daí que no
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plano da distribuição dos bens, em todas as
ordens, a sorte de um é a sorte de todos e de
tudo. A vitória de um é a vitória de todos
e de tudo. E que vitória magnífica não é
esta constituição da ordem natural, como
base da ordem sobrenatural do tempo — que
é a graça! E que maior vitória ainda não é
a constituição da graça, como semente da
ordem sobrenatural eterna — que é a glória!
Que ascensional gradação de unidade nas
multiplicidades criadas até chegarmos à
Unidade da Trindade Incriada!
Que glorificação universal no homem!
Que glorificação de todos os homens em
Adão!
Mas, como o primeiro Adão é antecipação histórica do segundo Adão, o "Pater futuri saeculi", como tudo nos foi dado. segundo a doutrina de São Paulo, em N. Senhor
Jesus Cristo, que glorificação universal em
Cristo!
A vitória de cada ser, representado no
homem, universo resumido, recapitulado —
a vitória de todos os homens, recapitulados
em Adão —, cada vitória e todas as vitórias
— tudo, tudo decorre de Cristo Senhor Nosso
— primogênito entre muitos irmãos, presente
do céu trazido à terra pelo ventre virginal
de Maria, que.concebeu do Espírito Santo o
-"• -"

O J

L li*

Filho de Deus, que se tornou Filho do Homem!
Onde a palavra universo tem o sentido
mais amplo e mais preciso é em Cristo
Jesus! NÊle está a cintilação culminante da
unidade na multiplicidade!
Quando, porém, pelo pecado de um,
entra no mundo a morte para todos, quando
no pai comum todos pecamos, é a desharmonia, é a derrota, é a unidade fragmentada na
multiplicidade.
O viajor dos tempos continuará, sem dúvida, a marcha da eternidade. Mas sem o
ritmo da "unidade na multiplicidade", sem
o compasso da filiação divina. Os militantes
do reino, em dispersão, não escutam as clarinadas da graça, cantando as vitórias das
almas! Há soluços irreprimíveis dos combatentes de Sion, agora cativos, prisioneiros
saudosos da pátria, emudecendo os cânticos
e dependurando aos salgueiros, junto aos rios
de Babilônia, os seus alaúdes. Como entoar
os cânticos de Jerusalém eterna nas mas-'
morras do Príncipe deste rnundo?
'Agora, há um anseio de unidade! Tudo
se despedaça.
No Criador, inalterável, imutável, "Ego
Dominus et non mutor" a Unidade na Trindade permanece causa, molde e fim, simul5ó —

tâneamente, da unidade na multiplicidade
das criaturas!
Mas no homem, foi perdido o direito
deste retorno ao Pai. A eternidade para que
vai a criatura será outra. Não pode ser mais
a bemaventurada eternidade!
E no homem, o mundo inteiro se ressente
da perda da sua elevação à ordem sobrenatural. É a profanação universal! Pois, se tudo
participa da vida do li ornem e se o homem
participa da vida de Deus, o detrimento do
homem não pode deixar de ser o prejuízo
do mundo!

Chegou ,porém, a plenitude dos tempos.
E Deus, que outrora falou por figuras; Deus,
que fez da criatura a expressão concreta da
sua Unidade na Trindade; Deus, que fez do
Antigo Testamento a figura na qual o Novo
se tornava latente, para que o Antigo no
Novo ficasse patente; Deus, que fez dos carateres humanos o veículo do pensamento
divino, da palavra divina; Deus, fala agora
pelo seu Verbo Incarnado, segundo o ensino
da S. Paulo. As figuras cairam e a realidade
aí está presente entra os homens.
Nas entranhas puríssimas da Virgem
Imaculada, sobre a qual o Espírito Santo
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baixou, para que fosse concebido no tempo,
Aquele que nasceu do Eterno Pai, antes de
todos os séculos: "Et ex Patre natum, ante
bmnia saecula", a humanidade de Cristo
teve o seu termo pessoal no Verbo de Deus.
Das naturezas — cada qual a exprimir
unidade na variedade — duas naturezas, das
quais a humana é o compêndio de toda a
ordem criada e a divina constitui a própria
Ordem Incriada, duas naturezas se unem
em uma única pessoa. Nas entranhas puríssimas de Maria, por Cristo Jesus, toda a criatura recuperou o seu como sotaque filial, recobrou o sentido da unidade na multiplicidade. Grandeza incomparável é pensar que
a Terra ãe Santa Cruz está oficialmente consagrada ao Coração Imaculado de Maria!
O mundo inteiro, o universo experimenta, de novo, a alegria de participar naquele:
"Exivi a Patre et veni in mundum, iterum
relinquo mundum et vado ad Patrem".
"Deixei o Pai e vim ao mundo: eis que de
novo deixo o mundo e volto a meu Pai".
Em todas as ordens, da natureza, da
graça e da glória, o ritmo da unidade na
multiplicidade já é, novamente, a expressão
viva daquilo que Pio XI chamou a' "filialidade" — este como senso humano da filiação
divina.
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Na última ceia, na véspera da sua gloriosa paixão e morte, Nosso Senhor, na oração sacerdotal, pede para os seus isto que
Ele realizou na mangedoura, coroou no Calvário e perpetuou sobre os altares: "Ut omnes unum sint"! "Que todos sejam um!" E
prossegue mostrando o molde eterno desta
unidade na multiplicidade: "sicut tu, Pater, in me, et ego in te, ut et ipsi in nobis
unum sint" (S. Jo. XVII — 21).
O esplendor, a glória que Ele tem, dada
pelo Pai, a própria vida paterna, e por isto
é um com o Pai, isto mesmo Ele deu aos seus
para que eles sejam um: "Et ego claritatem,
quam dedisti mihi, dedi eis: ut sint unurn,
sicut et nos unum sumus" (iclem, V — 22).
Com que carinho e com que direito
Nosso Senhor vai insistindo, em linguagem
filial ao Pai, nesta união "Ego in eis, et tu in
me: ut sint consummati in unum"!
Reúnem-se muitos órgãos em um só organismo, muitos ramos em um só tronco,
muitas pedras vivas em um só templo, muitas ovelhas em um reclil único. Muitas coisas, em um universo só encontram. Todas as
coisas do universo, no homem se resumem.
Pelo sangue, todos os homens nos reunimos
em Adão, sofrendo até a conseqüência última da ruptura cia unidade. Pela graça, todos
nos recapitulamos em Cristo.
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A graça é a vida de Deus, é a claridade, a glória de Deus, que o Pai dá ao
Filho, desde a eternidade e, que o Filho de
Deus, que se tornou Filho do Homem, nos dá
no tempo, antecipando a glória, para a consumação na unidade <:Ut omnes unum sint".
E isto, que é reali-dade na mangedoura, tem
a sua coroa no Calvário e se perpetua na
Eucaristia, centro da Igreja.
Naquela tarde bendita, naquele anoitecer único na história humana, Cristo tem o
direito pleno de falar: "Ut omnes unum
sint". É que o mundo inteiro no homem e
todos os homens em Cristo recuperam a tonalidade viva da filiação eterna: "Vado ad
Patrem," já é o estribilho universal! Cada
homem, na Igreja, realizará em si mesmo a
ordem eucarística, começando pela ordem
batismal: "Ut omnes unum sint".
Restaurada a unidade na multiplicidade!
*
*

*

Este sentido real, metafísico, fundamentação natural deste sentido misterioso — sacrificai e sacramentai — da unidade na multiplicidade, não pode deixar de projetar as
suas conseqüências últimas em toda a ordem
social.

Ut omnes unum sint — não é somente
enunciado de tese, mas já é o resumo de
todas as conclusões práticas.
Ut omnes unum sint — nos pensamentos como nas palavras, nas ações como nas
atitudes, quer individuais quer sociais.
"Ut omnes unum sint"! Porque a divisão, quando Cristo já nos readquiriu o direito da unidade na multiplicidade, como expressão viva da primitiva linguagem filial
de toda a criatura?
Porque, fora da Igreja de Cristo, desiludidos os homens com os individualismos esterilizantes, sufocadores, dcs séculos precedentes, hão de buscar no elemento meramente econômico, no ridículo rnaterialismo
histórico e dialético, o primitivo senso social?
Acaso não é a matéria o que de mais
individuante se verifica? Não é ela, com a
sua quantidade assinalada a cada ser concreto, o princípio de individuação?
Porque tentar corrigir o individualismo,
erigindo em base do senso social, aquilo
que é a própria fonte da individuação?
A matéria é que prende, é que agrilhoa,
é que tolhe o espírito. Este é livre, é subtil,
é capaz de romper cem o tempo e o espaço, medidas que só atingem a pessoa humana passando pelo caminho da matéria.

- CO —
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Erigir o materialismo em princípio salvador da ordem social, é como fazer da morte
a terapêutica da vida, é querer transformar
a próprJa destruição em trincheira da construção.
E tão monstruosa, tão contraditória, tão
teratológica é esta atitude, que até os defensores do materialismo pretendem justificá-lo
com espírito... Pretendem defendê-lo com
raciocínios, que são atos do espírito e não
da matéria.
Pretendem, pois, negar teoricamente
aquilo que praticamente afirmam.
Quanto mais inteligente fosse a defesa
do materialismo, quanto mais histórica e dialética fosse a sua apologia, tanto mais decisiva seria a sua condenação.
A melhor defesa teórica do materialismo haveria de ser a sua melhor condenação
prática .
Defender a exclusividade da matéria
com o espírito seria a maior contradição.
Não há meio têirno: ou que se confessem sem espírito, abdicando da razão, ou
que se proclamem errados os defensores do
materialismo.
Mas, esta reação brutal e descompassada,
contra o individualismo que desorou a sociedade, vale como sintoma e advertência. A
tal ponto chegou a desintegração social rea— 62 —

lizada pelo individualismo, que os homens
reacionários (estes, sim, são os autênticos
reacionários, no sentido mais pejorativo da
palavra), se apegaram aos fragmentos menos nobres do homem — a sua materialidade — como centro de união.
E ai de nós, se pretendêssemos combater o materialismo com todos os métodos do
materialismo, se pretendêssemos derrubar o
comunismo ateu com os recursos do comunismo ateu!
Mas, ai de nós, também, se quiséssemos
fechar os olhos à realidade ambiente. Nunca
é lícito equiparar o mal ao bem. Nunca é
lícito criar ou sustentar igualdade de posição
jurídica entre as organizações do bem e as
do mal. Seria um suicídio romântico...
Enquanto o corpo místico de Satanás, de
que nos fala o Doutor Angélico no último
artigo daquela q. 8-da Suma Teológica, na
parte III, está ultimando a sua organização
destruidora, em união impressionante de
vista e de ações, não ficaria bem que nós —
ovelhas do redil do Único Pastor, galhos do
mesmo tronco da Videira Eterna, pedras vivas do mesmo templo, órgãos do mesmo
Corpo Místico, surdos à voz segura do Pastor, quebrássemos a linha da unidade na
multiplicidade que Cristo restaurou.

Sentimos todos e todos falamos que é
urgente um remédio, ou antes, sabemos e
dizemos que é urgente uma ressurreição social!
E pedimos mesmo medidas imediatas.
Apontamos, sugerimos expedientes de
realização pronta, todos bons, sem dúvida,
todos necessários, mas não exclusivos. Impressiona-nos muito mais — é humano isto!
— o aspecto externo, visível, concreto. Apelamos para as providências humanas no
campo técnico, na órbita política, no âmbito
policial. Sofremos a febre dos pragmatismos
imediatistas e não raro desejamos confiar
mais nas fragílimas providências dos homens,
do que na Providência Divina. É bom que
exista a técnica, a política e é necessária até
a polícia. Seria horroroso, de certo, que nos
enclausurássemos nas torres elevadas dos
narcizismos orgulhosos, das contemplações
imóveis. Fomos chamados a ser homens e
não garças silenciosas à beira dos lagos azues
dos séculos.
Mas, o que é mais urgente ainda, o que
é mais radical, é mesmo a restauração da
unidade na multiplicidade, em Cristo Jesus.
Este estado de coisas que todos lamentamos unanimemente, harmoniosamente (oh!
a triste harmonia das lamentações inoperantes!) este estado de coisas é a floração atual
_ 64 —

de um embrião de aparência inocente,
quando iniciou o seu curso histórico.
Ê coisa comum na história humana, que
nenhuma idéia é estérü. No bem ou no mal,
ainda é o terreno especulativo que guarda
toda a fecundidade, toda a vitalidade, até nas
conseqüências últimas do dinamismo mais
ensurdecedor.
A idéia atraente de- um Hegel, ligada a
uma incontestável atração a de Kant, apesar
da sua confusão habitual e característica, que
por sua vez se prende a uma reforma luterana ,que vai arraigar-se nas primeiras
heresias e que, em 'última base, está firmada até no schisma das cortes angélicas:
"Non serviam", a idéia atraente de um Hegel, que se exprime na dialética tipo cimento
armado de um Karl Marx, que dos princípios
mais esdrúxulos tira as conseqüências mais
destruidoras - - esta idéia, sem importância
aparente na sua época, é que foi a semente
de tudo isto.
Foi ela que realizou a bifurcacão dos modernos extremos.
Não foi sem razão que, ainda em 1847,
o embrionário comunismo ateu recebeu a
condenação oficial da Igreja.
Quando o laictemo — peste dos tempos
modernos, na caracterização precisa de Pio
XI -- conseguiu matar a unidade na multi65

piicidade, quando conseguiu derrubar no
mundo o sentido sacramentai e sacrificai de
tudo, quando o profano começou a invadir o
sagrado, quando se enrouqueceu a voz cristalina da filiação divina, aí é que o Príncipe
deste munndo sorriu com a sua vitória, aparente, sobre o Príncipe da Paz.
Foi a profanação universal. Profanou-se
a arte, a técnica, a ciência, a política, enfim
toda a atividade humana. Profanaram-se as
nações, até nas suas palavras mais solenes,
que se reduziram a pedaços de papel, em que
os caracteres escritos não correspondiam
mais ao caráter plantado no interior humano.
Não é raro que palavras brilhantes sejam
destruídas por vidas inconfessáveis. Vivemos
a época em que é preciso estimular com
aplausos os que cumprem o mínimo dever,
porque a regra passou a ser exceção. Deturpou-se o senso cristão da vida. Mas, a profanação da atividade humana está ligada à
profanação radical do próprio ser humano.
Por isto, a família, bem como os povos,
tudo se profanou. E quando o mal se encontra na raiz, não adianta a poda, mesmo sistemática, dos galhos. Quando o veneno está
na própria estática essencial, impossível é
confiar na eficácia exclusiva dos dinamisrnos
irrequietos. Com que alegria, Ernmo. Senhor
Cardeal D. Jaime de Barros Câmara li, nestes
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dias, a sua última e formosa pastoral sobre
a "União dos Católicos".
Exultei vendo como V. Emcia. aponta,
com firmeza suave, a confusão das idéias, de
"quem não se aprofunda em assuntos filosófico-teoiógicos", na expressão textual de
V. Emcia., e por isto desconhece a força da
unidade da Igreja, na multiplicidade dos homens e dos tempos.
E ninguém teria a ousadia de chamar de
especulativo ao purpurado eminente, que
sobe heroicamente aos morros ou desce às
praias, para levar a palavra e ação salvadora
dos homens!
Deus nos livre das especulações estéreis,
mas também Deus nos livre do ativismo febril, que se desligasse do núcleo vital do estudo, do amor e da posse da doutrina eterna,
que há de ser traduzida na vida apostólica!
Toda desorientação nas obras está fundamentada na confusão das idéias.
E ainda que nos chamassem idealistas,
especulativos, teóricos, pouco importa. Também, antes que Deus Onipotente realizasse,
praticasse a obra da Criação, a vida divina,
que precede de uma eternidade todas as
agitações humanas, estava no idealismo vivo,
na especulação viva, na teoria viva da Unidade na Trindade, conhecendo-Se e amando-Se no silêncio dos séculos eternos. O Filho
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Unigênito de Deus, entrelaçado ao Pai, no
afeto do Espírito que de ambos procede, é a
teoria incriada, é a contemplação divina, é
a Idéia de Deus!
O caminho único da salvação do século
XX é o que Pio XI indicou: é a A. C., baseada na vida interior, como base do apostolado externo. Não rsos possa D. Chautard
acusar, de novo, da heresia das obras.
Sem um milagre especialíssimo, o mundo
não se salva, a não ser pela A. C. É a doutrina explícita de Pio XI. E esta é a mesma
visão de Pio XII gloriosamente reinante. Há
poucos dias, liamos, nas páginas do "O Diário", a citação da palavra do Santo Padre
feita pelo Emmo. Sr. Cardeal D. Carlos Carmelo de Vasconcelos, c por S. Emcia., repetida aqui, na primeira sessão plenária: "A. C.
é a única salvação do mundo moderno".
Depois da palavra pontifícia, depois da
palavra da Santa Igreja, depois do Concilio
Plenário Brasileiro, ninguém teria mais direito de fazer reservas à A. C.
A A. C. — ensinou S. Emcia. D. Carlos
Carmelo, quando da sua posse em S. Paulo "a A. C. não é matéria de discussão: é lei
vigente".
E a A. C. pretende impregnar toda a
atividade humana, quer seja a liiteratura,
quer seja a ciência, ou a arte, ou a técnica
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ou a política — do sentido vivo do cristianismo, do catolicismo.
Pretende restaurar na multiplicidade das
criaturas, e das profissões humanas, dos indivíduos, das famílias e dos povos, o sinete
específico, a marca essencial da unidade do
catolicismo!
Esta gloriosa participação do laicato no
apostolado hierárquico não é mais semente,
que os espinhos possam querer abafar, ou
que as aves possam comer, ou as pedras, fazer secar, ou mesmo que possa ser calcada
pelos pés mais brutais. Já é árvore frondosa, cuja seiva ninguém pode deter, cuja
frutificação ninguém pode impedir.
Aí está presente, como realidade histórica, viva, que não pretende destruir nenhuma outra das organizações venerandas que
na Igreja existem, e com todos os seus méritos muito reais, mas que não pretende
também abrir mão da sua situação especial, distinta essencialmente e não apenas
gradualmente de todas as associações que
lhe são "preciosas colaboradoras" — na expressão pontifícia. Depois do discurso de
Pio XI, a 30 de março de 1930, depois da
carta do então Secretário de Estado e hoje
Pio XII, a ninguém é lícito duvidar de que
a posição da A. C. é única na Igreja e por
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nenhuma outra organização de leigos é igualada.
Esta A. C. essencialmente distinta e
destacada das associações aí está.
E a melhor ilustração disto é esta Semana Nacional, com que sempre sonhavamos todos, à maneira do cervo que deseja as
fontes em pleno deserto, e que a todos nos
surpreendeu tão agradavelmente! Eminência, se não houvesse nenhum outro título,
bastaria para consagrá-lo benfeitor da A, C.
no Brasil, a convocação desta Semana, ou
antes deste Congresso Nacional de A. C.,
no batismo de S. Excia. D. Cabral e na
confirmação de S. Emcia. D. Carlos Carmelo.
A A. C. aí está, Iriunfante! A melhor
prova da sua eficácia é que os mosteiros e
conventos estão povoados daqueles que sairam das suas fileiras gloriosas.
Já se contam pelas dezenas nestes últimos dez anos, os que deixaram o mundo e
se entregaram à vida religiosa, em dezenas
de ordens e congregações mais variadas. Até
nisto a unidade na multiplicidade.
Depois se pense e fale que a A. C. veio
matar a vocação religiosa nas almas de escol.
Até as celas silenciosas de mosteiros e
conventos, masculinos ou femininos, saberiam protestar.
— 70 —

A A. C. aí está. O próprio venerando
episcopado brasileiro, a falange tradicionalmente destemida dos batalhadores oficiais da
fé, recebe também o seu contingente. Já não
é pequena a ala dos ex-assistentes eclesiásticos de A. C. a ocupai várias cátedras diocesanas, chamados pela Santa Igreja, para
esta plenitude sacerdotal! A estes a Santa
Igreja, que não pode ser acusada de leviana
na sua escolha tão repetida, confia o seu
magistério oficial e autorizado.
Depois se diga que a A. C. como está
organizada no Brasil, ameaça a ortodoxia até
dos sacerdotes, que a estudaram cie verdade
e assimilaram o seu espírito. .. Depois se
diga, "sicut nycticorax in domicilio", que a
A. C. é um perigo.
Não! Vamos dizer as coisas com as suas
legítimas denominações. O que a A. C. teme
não é o estudo da doutrina da Igreja, porque
ela é o rebento lídimo, autêntico desta doutrina sagrada.
O que a A. C. teme é o preconceito sistemático, é o tcrnor de enfrentar as grandes
questões da Teologia e Filosofia, em que ela
se baseia.
É a mura] ha quase intransponível de
quem não a quisesse estudar nas suas bases
genuínas, na clara palavra pontifícia, cuja
ignorância nem se poderia supor. O que a
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A. C. teme é o espírita de prevenção que divide, contra a caridade que une.
O que a A. C. pede é que a conheçamos,
que a estudemos, que a vivamos, na união de
idéias, de iniciativas, de ações.
Ninguém, mesmo por amor à lógica simples, teria o direito de repeli-la apriorísticamente, sem que a experimentasse primeiro.
Quem não a tivesse experimentado,
quem não a tivesse xealizado ainda, seria
precisamente quem menos autorizado estaria a atirar-lhe a primeira pedra.
E se alguém vir defeitos na organização
da A. C., saiba que está obrigado em conciência a colaborar, de maneira positiva, com
o seu ensino, a sua experiência, na correção
dos erros. Acusá-la, pura e simplesmente, é
que não se conceberia. Pois a A. C. é obra
dos leigos, como instrumento da hierarquia.
A nós é que nos compete organizá-la. Se ela
não for o que deveria ser, é porque não fizemos o que deveríamos fazer. As suas la-^
cunas, pois, são dividendos que nos pertencem a todos no balancete das responsabilidades. Ninguém do laicato, ou da hierarquia,
poderia chegar à cátedra de juiz da A. C.,
sem passar pelo banco de réu. Acusá-lo seria
acusar-nos. E não é com a mentalidade de
contos de carochinha que tais males se
afastam.
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Mas, graças a Deus, a A. C. no Brasil
já está vitoriosa. Já se formou um clima brasileiro de A. C.
Como acentuou muito bem S. Excia.
D. João Portocarrero da Costa, as nuvens que
se adensavam sobre a A. C. já se transformaram no orvalho benéfico, a irrigar as esperanças de messe farta. Os coriscos e trovões passaram, a borrasca serenou e a "tranquillitas magna" já é deslumbrante realidade !
As discussões estéreis ficarão no domínio prehistórico, assim como passarão aos
domínios da paleontologia os exageros, as
pretensões dos que nas fileiras da A. C. pretendiam lecionar teólogos.
A A. C. aí está. Sem pretender derrubar qualquer método cie espiritualidade, que
todos são ótimos, porque aconselhados, abençoados e inculcados pela Santa Igreja, mas
sem permitir também que se desloque da sua
topografia central a Sagrada Liturgia, que,
cliás não é privilégio de nenhuma Ordem ou
Congregação religiosa, mas é de toda a
Igreja, e cujas ramificações penetram até os
atos mais individuais de piedade cristã.
E não está longe o tempo em que serão
consideradas fossilizadas as pretensões dos
que quisessem fazer colisão entre a A. C.
e associações.
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Ficarão envergonhados os que, ou estendendo casos particulares em generalizações absurdas e criminosas, ou imaginando
o inexistente, pretenderam lobrigar oposição
entre a A. C. e o tesouro incomparável da
devoção à Virgem Imaculada, Mãe do Filho
de Deus. O que a A. C. fez foi recolocar,
na mentalidade dos seus militantes, a devoção a Nossa Senhora, em sua base mais sólida,
que é o mistério da Incarnação, Paixão e
Morte de Nosso Senhor Jesus Cristo! O que
a A. C. fez foi lembrar a doutrina autêntica
da Santa Igreja, de que o mistério mariano
só repousa seguramente no alicerce indestrutível do mistério de Cristo. É em virtude dos
méritos futuros de Nosso Senhor, que a
Imaculada Conceição se fez a preparação
próxima para a maternidade virginal. para a
maternidade divina de Maria, segundo ensina
Pio IX, na bula Ineffabilis de 8 - - XII 1854.
Não está longe o tempo em que hão de
corar os que, ciosos das suas mentalidades,
mais que da doutrina legítima, se entregaram à tarefa inglória de descobrir heresias,
até no episcopado e em documentos oficiais.
Aí está a A. C. É obra de Deus! Ê a
obra providencialmente salvadora do século
vinte. Ela realizará a consagração de tudo no
homem e de todos os homens em Cristo, res-

tabelecendo a unidade na multiplicidade,
para a glória da Trindade na Unidade!
Reunir-se-ão muitas casas em derredor
das matrizes, muitos fiéis, cercando os párocos, todas as paróquias cercando as dioceses, todas as dioceses, como diademas do
trono pontifício de Pedro, todos os pontificados através dos tempos, rodeando o trono
eterno do Cordeiro sem mancha! Será a
multiplicidade dos séculos envolta na unidade eterna!
E aos clarins dos anjos do Senhor, quando os sepulcros se abrirem para a ressurreição da carne, quando os vivos se levantarem
dentre os mortos, quando chegar a glória definitiva de todos os homens em Cristo, então,
sim, estará consumada a unidade na multiplicidade, aos esplendores da glória do Senhor e dos seus bemaventurados, os benditos
do Pai.
E o "vado ad Patrem" de Cristo estará
perfeito nos cristãos e estará definitivamente
cumprido o voto de Nosso Senhor na oração sacerdotal:
"Ut omnes unum sint".
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