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ÊSTE NÉMERO FOI VISADO

PELA COMISSÂO DE CENSURA

For(;iis morais

Contînuamente se ouvem hinos de louvor

âs descobcrtas modernas, ao poder que o ho-

mem tem adquirido— nas sociedades civilísa-

das—pelas invencôes que centuplícam as suas

fôrcas e meios.

Essas fôrgas sno outras tantas asas que a

ambicão desmedida ergue para um progresso

índetinido.

E no entanto o sofrimento humano reveste

modalidades desconhecidas, levanta gritos e

desesperagôes inéditas. Aqueles meios de mul-

típlicacão de fôrgas parece servirem mais para

impôr novos fardos do que para aliviar o pêso
da vída.

o Das notícias dos jornais não é de todos os

dias o conhecimento de catástrofes provoca-

das por aqueles meíos de multiplicagão das

fôn;as TTttmanas •, não são •essets rrresmas fôrcas

que inspiram os crímes fenomenais dos Sta-

visques, dos raptores de críangas, dos assal-

tantes de bancos, dos sequestros de banqueí-
ros e milionários, dtiis assaltos de «gangs-

ters», etc.'?!

Ikí alguma coisa que falta a estas socíe-

dades ultracivílizadas e ultrapolicíadas. A ci-

vílisacno e a polícia não são certamente o

freio suticiente para o perverso que se vê for-

talecido com invengôes que o îaEem temido.

Vejamos se descobrimos fôrgas que sejam -
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guia dc almas, clirectrises do espírito de nĸxlo

a pôr obsláculo ãs e.vplosoes da fôrca bruta,
as paixôes da besta- . .

6 Havetcí para ísso outras que não sejam
as dâ religicTo e d<~ moral eternas?

Dcbakle a cíência sc tem arrogaclo ésse

poder de díreíto.

Quanto maís fáceis e eomunicativos sejam
os meios que a cíêncía pôc ao alcance de to-

dos os homens, mais freqiientes, mais estron-
dosas ScTo as explosôes da fôi'ca bruta, os

abusos dcsse poder que o homem conquístou
com suas ínvengôes.

Xeste momento psicokSgíco, em que o po-

der públíco--na nossa nagão
—

se esforga por

criar c faser víver os valores moraís que te-

licitem quanto jx->ssível as geracôes presentes,

por uma renovncão espírítual que seja verda-
d<M'rn directrfr que ImpeQa aqi.H<=«; iniuOiQas e

ainda outras, taís como a de morrerem de

fome durante o últímo ano mais de í> milha-

res de homens, quando se verificou haver, em
tantos países, excesso de produc<To que deter-

miiĸui a (lestrui'c<To dc mais de um millĸTo dc

vagons de trigo e muítos milhôes dc quintais
de carncs. listcs géncros sacrificados a cobíca
das org'anisacôes exploradoras, mais fasem

resultar a ímpotêncía daquelas fôrgas brutas,
- cle que tanto se orgulha por veses a nossa

cíência —

na mcihoría das condÍQôes d<~\ vicla

humana.

ScS os devcrcs dn nioral c d<~ relígião, re-

conhecidos pcios Pstados, ensinados nas es-

colas e tidos pelos indivíduos como obríga-
Côcs estríctas a quc tem de subordínar as suas

aceôes, têm a fôi'Qa para pôr tcrmo a tantas

injusticas quc revoltam as boas consciências.

Ver no prôxímo (-) estranho tjue sc pode ex-

plorar em bcncfício dc-is nossos intercsses in-

dívícluais, é a maior das desonestitkTdes e a

mais tlagrante violaQão da moral e preceito
do Hvangclho.

Não ha artífícios de linguagem que pos-

snm atenuar a falta de caridade na indiíe-

renga com que se assístc a luta pela vida, â

falta de trabalho e ao trabalho exaustívo dc

lantos írnuTos, quantas veses mais fracos, mais

dígnos dá nossa coopcraccTo.
Se as regras dã mornl fôssem norma nas

rclacôes sociaís ao trabalhador, seriam dadas

condicôes tle trabalho mais doces c cquilati-
vas c saláríos mais de harmonía com o ren-

dimcnto tk) scu trabalho, ao emprcgntlo seria

concedkla uma parcela do afecto que a prcS-

pria naturesa pôe no coraQão daquelcs tjue

lí<ga pclos lacos da famílía, e a todos scriam

conccdidas' horas para bcm descangar, para

se instruír e acompanhar scus semelhantes na

frui'Qão de benefícios que a civilizagão trouxe

--

o mesmo diriamos quanto aos deveres a

observar pelos comeiciantes, pelos operáríos,

pelos que compram e pelos que vendem.

6 Se estas regras de moral e de religíão são

o rcmeklio para tantas injustigas socíais, por-

que se há-de o Estado moderno alhear delas,

e porque se hd-de arvorar em defensor dos

príncípíos láícos que são a ruína daquelas re-

gras? i,Porque as escolas hão de ser láicas,

porque as institui'côes hão de ser láicas, por-

que os Tribunais hão de ser láicos, porque a

neutratidade se há-de arvorar em princípio ?

6 NcTo estcTo bem provados pelos pernicío-
sos efeítos dêsse laicismo a realidade, a fla-

grância das ínjustiQas nascidas dêsse"princ_-

pio ?

6Não é verdade que por êle sô se pre-

tende encobrir a guerra â famílía e â religião?
i, Não é verdade que por êle sô se pretende

encapotadamente faser triunfar a ideología

bolchevista, cuja última finalidade é a destruĩ-

cão da idea tie Deus. da da fatuílĩa, da da

dignidade individual, para as substítuir pelo
monstro divinisado do l.stado omnipotente,

diante de quem os indivíduos se aníquílam e

se cscravisam ?

Por tanto. sc o laicismo eníraquece as efi-

cases bnses moraís que pôem travão â ex-

panscTo da brutcsa das fôrgas, abandone-se

csse sistema, se o divckcio c o maior mcí"> dc

ctiopcraccTo na dissoluQão da família, ponha-
-sc-lhe um travão.

Sô assim se restabelecerá o impcrio da 16-

gica e boa rascTo.

* • +
——

SiMTPt;iri;i<Io <j(Tm1

Temos recebído vários pedídos de Corpo-

racôcs do Culto que há muito tempo esperam

a cedcMicia dos bens requcridos. Lstranha, por

cxempk"), a CorporaQão dt) Culto da freguc-
sia dc Canhas, clutccIIio dc Ponta do Sol,
tlístrito de Punchal, a demora do despacho
de ccdência clos bens oporlunamente recla-

mados.

A demora dcve-se êi falta das informacôcs
oficíais pedidas, do Ministcrĩo da Justíca, ao
•Xdmínístrador do concelho de Ponta do Sol
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em 21 de lunho de 1933, e â Comissão de In-

venk.río do mesmo concelho, em 23 de Xo-

vcmbro de 192S; sendo lambém sccundado o

pcdido feito a Comisscĩo de Inventátio, por
ofícío dirígido ao Juiz de Díreíto da comarca,

cm 21 de lunho de 1933, para mandar o Juíz
de Paz proceder ao invcntárío dos bens re-

queridos pela Corporacao e ainda não arro-

lados.

Como atc o prcsentc, não deu entrada, no
Ministério da jnstigo, qualqucr rcsposta das

rcfcridas cntídades, contínua o processo de

reclamaQão scm seguimento.
Nas circunstcincias dcstc cncontram-sc ou-

tros, cuja morosídade devc atribuir-se as en-

tidadcs locaís que por dcslcixo ou capricho
não atendem prontamente, como é do seu de-

ver, o expediente respeítante a CorporaQôes
do Culto.

* • ■¥-

Aínda outras CorporaQôes do Culto nos

prcguntam a rasão dô demora para o cmn-

prímento dos despachos dc cedêncía, porquc

|)<issaram j<í meses e anos, apôs a data dos

rcspectivos tlespachos, e continuam sem a

possc legal dos bens cedidos.

Scgundo as nossas informacôcs, podcría-
nuis cítar vnríos casos, mas limilamo-nos por

hoje a cstcs :

A Ctu'poraQcĩt) de bontes, ct)ncciho de

Santa Martn tle Pcnaguino ; a de Aldeia Xova

ck) Cabo, concelho do Fundão; a de Vila

Xova de Ourcm ; e a de Polho, concclho de

Cantanhede.

Os despachos foram oportunamentc co-

munĩcados aos respcctivos Admínistradores

dos mcsmos conceihos; se os não cumprem,

impôc-se uma reclamaQŨo por parte das Cor-

poracôcs íntcressatlns aos rcspectívos Gover-

nadores Cívís, ou a Sua Exu o Sr. Mínístro do

Interíor.

O díreito de reclamagão está bem ex-

presso na ConstítuĨQão vigcnte, como se vê

no n.° 18 do art. S.°, e a sua comprccnsão por

parte dos scrvidorcs clo Fstado deve ser justa,

porque o Fstado, como atĩrmou, no dia 9 do

corrente, o Sr. Presidente do Conselho, e pro-
fttndamenle nacicnal, inas nJo Jeinagôgico.

* • *
-

LT Dt'Jiio Jc ûovêrno II séríc -X.° 277, dc

24 tlc Novembro passado, juiblica alguns tles-

pachos de aposentacão de púrocos.
Como é snbido, o direito dos aposentan-

dos tlo clero paroquial é dc reconhecída jus-

tÍQa, mas o Estado tem o seu critéríc neste

caso das aj_x->sentaQôes.

Queremos crer na boa intengão dêsse cri-

térío, porventura, melhor esclarecido, se hou-

vcsse o ínterêsse de averiguar, pelas vías que
melhor podem esclarecer, as sítuaQôes maís

angustiosas dos intcressados.

llma orientaQcTo assím, perante provas cla-

ras e insotismáveís, arredava compreensíveis

preocupaQôes e os resultados seríam baseados

em novos dados que muíto poderiam subsi-

díar a justÍQa das prefeiêncías quanto as apo-

sentaQôcs dci clero paroquíal.

* • *

Alguns amígos, actívos e dedícados â

Causa do Centro, enviaram-nos novas inscri-

gôes, de sôcios e assínantes de A União.

Assím nos afirmam vívos testemunhos de

solidariedade que são estimativamente opor-

tunos e deveras apreciáveís.
FSemvíndos sejam !

Trabalhar pelo Centro é reconhecer a ne-

ccssítlade da sua acQão como tSrgão de de-

fesa cla Igreja no catnpo legal.
llm scScío do Centro deíende e protesje,

embora indírectamcnte, tôdas as obras catôlí-

cas que tenham a aprovaQão da autoridade

eclcsícística, porque o Centrc é uma coluna de

avatiQo destinada a cobrír a acQão da Igreja
otule scja neccssário ír.

Aos nossos amígos c novc>s confrades

npresentamos os nossos rcconhccídos agrade-
cimentos.

-

* m •¥■

«A I niao »

Aos Srs. assinantes que ainda não '•-

quíddram o paoamento da assinatura. ^

depois de repMídas instâncias, pedímos a

íineHa de enviar a importâncía respectív-T

para esta Adminístragão antes de findar o

corrcnte mês.

* m *
-

«Pntre os quc no nosso meío Iutam, nĩn-

gncm, como os cattSlícos, oferece títulos nuiis

anlicgos c gloriosos de nncionalidade. Sem a

nossa íé, ticaria incxplientla a histôria da pá-
tria. São alias tiguras eatcSlicas tcSdas as figu-
ras sujuenias de Ptntugal, e profundamente
cattSlico também o maior poema da nacíona-

lidade — «Os I.usíadasl*

De A U.il.ĩo N." 1— de 19 de Janeiro de 1920).
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_i.l.(.[i i! jurisprudêncĩa

J&inistério das Colônias

Direcgão Geral das Colônias do Ocidente

REPARTIQÃO DE CABO VERDE E GUINÉ

Decreto n° 24.691

Atendendo ao que representou o governador da co-

I.Snia da Ouiné ;

Tendo em vista o disposto no artigo 28.° do Acto

Colonial e no artigo 171.° da Carta Orgâníca do Impéno

Colonial Portugtiês ;

Usando da faculdade conferida pelo § 2.° do ar-

ligo 10.° da mcsnia Carta Organica, por motivo dc urgên-

cia, o Ministro das Colônias decreta e eu promulgo o se-

guinte :

Artigo único. N'a colônia da Guiné serão importados

livres de direitos c demais impostos e adícionais, com ex-

cepcão do imposto do sélo, os materíais destinados a cons-

Irucão em liissau de uina igrcja caledral e de um monu-

mento comemorativo do esfôrco da rat;a portuguesa no

dcscobríincnto, ocupac<To e coloníĩagão tla mencionada

colônia.

Publique-se c cumpra-sc como nt'le se contcm.

Para ser publicado no «/'o!etim Oticiai- da colo-

nia da Gut'ne'.

Pat,'i>s do Govêrno da _ícpiít>lic.i. 2S de N'ovcmbro

de 1931. ANTONTO CTsCAR 1)1: l'RAGOSO CAUMONA—

, \n-

lont'o de Oliveira Salaxar -

. \rmindo Podri>/ucs Monteiro.

(Ditítiti do Govêrno — l." Série —

N.° 280, de 28 dc Novembro dc 1934).

• — —

Jtílinistério da JJustiqa

Direcgão Geral dos Servigos Centrais

da Justiga e dos Cultos

2." REPARTIQÃO ICULTOS)

Decreto n." 24:719

Llsando a iaculdadc coníerida ptio n.o 3." <Io ar-

Iigo 1ÛS.° da Co.isiJu'CcTo, o Govcrno dccreta e cti pro-

mtilgo o scguinte :

São dcfliiitivamente ceclĸlos â comissão acliiiinistra-

liva da lunta dc b'reguesia de Sosa, concelho de Ovar,

tlistrito de Avciro, os malcriais de construcão cla antiga

capela de N'ossa Senliora dos Anjos e seu terreno com a

árca dc 3Sm',T0, para ampliat;ão do dcnominado l.argo

Ja Sanlinha. mcdiante a indemnisacão única, para os

eieitos do artígo 104." da lei de 20 de Abril de 1.11, de

33$4û,que serão pagos á Comissão ]urisdicíonal dos Bens

Cultuais, dírcctamcnte ou por intermcdio da comissão sua

delegada no concclho dc Ovar, logo aptSs a publicacão

dc'stc decrclo, que fîcará sem efeito, não sendo pcr isso

dcvida qualquer índemnÍHac;ão ou restituit;ão á censioná-

ria, se esta não apliear o terreno para o fim dcterminado,

no pra.ro de um ano. contado desta data, sc lhe dcr des-

tino diverso ou se na data assinada não satísli__er o preco

da ccdência.

Publique-se e cumpra-se como nclc se contém.

Pagos do Govcrno da República, 3 de De-.-'mbro

dc Iî>34.— Antonio Oscar de Pragoso Carmona -Ma-

nuel fíodric/ucs Júnior.

(Diário do Oovérno — l.a sirie —

N.° 283, de 3 de Dezembro de 1934).

-

¥ • *

Bomiiilaião Doutrínal

A Monsiiiroin da IiiT'OJa
!i Sociodado ^lodonia. na (1risi»

('ontiMiiiiorânoii

Poi subordinada ao título acima a bri-

Ihnnte c erudíta conferêncía realizada por Sua

Fmíncncía o Sr. Cardial Patríarca, D. Mt.nuel

Goncalves Ccrejeíra, na AssociaQcĩo dos Fm-

pregados no Coméreío, do R!o de Janeíro,

quando da recente visíta oficial âo Brasil.

A Unt'Jo honra sobremaneíra as suas colu-

nas, publícando a reproduQão de tcĩo erudí-

tas afirmaQôes de Fé e Patriotismo, que o

emínente purpurado proferiu na pátría irmã.

Esta reproduQcĩo é, segundo o relato do

Diário Português, de 31 de Outubro passudo,
o §rande paíadíno de Portugal e sua cokSnia

no Rio de Janeíro:

liminentíssimo c Rcvcrendissimo Sr. Cardial D. Sebas-

ti.To I.emc, irmão no sangue, irmão na púrpura, irmão na

fraternal ami'adc que nos unc: Ex.mos c Rev."105 Scnho-

rcs ; tligni'ssimos rcprcsentantes das autoridades; Senhoras

e Senhore? :

N'ão posso deivar. antes clo mais, de me declarar co-

movido clianle das palavras carinhosas que acabais clcou-

vir, ao mcsmo tempo c]tie sinto uma onda dc comoijão ao

ialar a convite do benemcrito Centro Dom Vital.
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l:\ocou-sc, atjui, um nome e ofereceu-sc-mc, para

melhor o gravar no mcu coracão, uma relíquia délc, quc

eu guardarei com todo o ícrvor. com kTda a devocão dc

minha alma.

É c|ue êsse que levanlou o gríto da reciJstiniazacão da

conscicncia brasileira pode-se considerar como o pai es-

piritual de uma gloriosa pleiade de gente moga que traz

para a Igreia CattSlica— eti não me atrevo a dizer para a

Igreja do Brasil, que jci é, neste momenlo, gleSria da Igreja

Univer.al—que traz para a Igreja CalcSlica uma alvorada

de graides esperancas, porque se alguma cousa há que

possa inaguar o coragão de um crislão do scculo XX,

conscicnte daquela tragcdia intelectual a que, aqui, Hamil-

lon Ncgueira acabou de se referir, também, e ao mesmo

lempo, não se pode deixar, numa sublime evocacão cristã,

deixar de inclinar díante dêsses mogos generosos que tra-

tfm ao mundo moderno a voh mais actual—a vos eterna,

a voe da Igreja, a voz de Cristo, a vos de Deus!

Houve tempo em que o calolicísmo era, perante a

conscicncia dos que o profcssavam, como que uma infe-

riorida.le. Insses não são do espíríto dc Cristo, não são os

continuadorcs daquclcs <|tic ouviram a paiavra llaniejante

de São Paulo c qtic sc puseram a cantar pelo mtuĸlo a

alegria da vida nova, daqucles que, no anfiteatro, mor-

rcndo, cantavam a honra de servír a Cristo e, junto dos

lúmtilo; dos setis írmãos. cntoavam o cântico imortal da

grande espcranca quc iluminou o mundo.

l:oi-me pai'ticularmcntc grata a saticlac'ão dos tiníver-

sitários brasileiros, dessa gerair/.To nova que solie, cons-

cicnte da sua íc, para os dcstinos mais esplendorosos. Não

sou tlc.queles quc anunciam â Humanidade um tîm de

mundo. Pclo conlrário: díante dessa mocidadc esperan-

cosa o meu coracão se crgue num "sursum corda,, de es-

perancas, promessa de uma vitôria fĩnal, vítôria que não

se pocle tomar, para bcm a interpretar, num sentido míli-

tante cle mesquinha destruĩcão clo adversário, porque a

vitoria cristã, a grande vitôria cristêi c a vitôria de nôs

mesmos, a grande vítôria crist.T c a ilumínacão do nosso

espírito pelo espirito dc DctiS; quer dÍHer, pelo Vcrbo

l.terno, pclo csplendor da infĩnita majcstadc ; a grandc vi-

lôria cristâ é quando o nosso coraccTo seintlama nos gran-

des amores que ínflamaram o coraeũo divino de Nosso

Senhor Jesus Crísto. Então, sim, podemos todos dizer

corao São Paulo : não somos barro humano, feito, amas-

sado no lôdo das misérías da vída. Não ! Somos o templo

de Deus vivo. É Cristo que vivc em nôs !

Mas eu tenho dc tazer uma conferência. N.To me posso

abantlonar aos movimcntos do coracũo qtie me arrebata

para vos dizer dcsses sentimcntos que transbordam délc

como cltinia prcamar para csta terra bem-dila quc príaeiro

pisoii, traHendo a Cruz dc Cristo Ts costas, o santo padrc

Anc'.iieta. cssa CrtiH quc veSs, cavalhciros cristãos do C'en-

tro 1). Vital. que vôs, rapazes catcSlícos do ITrasil, iicTo tra-

Heis já tanto nas vossas mãos, como, sobrctucto, nos vos-

sos coracocs, íazendo cla vossa vída unia obra de luz,

uma obra de ascensão, uma obra divina, uma obra de re-

dencão do mundo.

Devo, scgundo o que vos foi prometido, falar da

Mensagem da Igreja ã sociedade moderna, na crise con-

temporânea.

Hamilton Nogueira dizia, há pouco, que eu era o

mensageiro de Crísto.

Senhoras e Senhores: nada me é mais grato a mim, a

mim que fiz a peregrinaipão do pensamento contemporâ-

neo, tendo Deus me preservado daquele drama íntimo de

que já Santo Agostinho, que tão bem o experimentou, di-

zia que o não respeitassem aqueles que o não sofreram,

porque ígnoram o qtie é êsse retalhar na carne viva, na

prápria alma, entrc o mundo infinito dc aspiragôes e os

grílhôcs de uma (ĩlosofia homicida que nos prende ã terra

a águia divina que nasceu para se erguer e vencer e do-

minar sôbre o Universo inteiro ! (Palmas).
Antes de fazer-vos uma conferência eu queria con-

tar-vos, Senhores e Senhoras, o encantamento de quem,

no caminho da sua vida, encontrou o Mestre que Ihe traca

o destino e que Ihe dá valcr, e que lhc dá sentido, e que

nos diz quc a nossa vida, por mais pequena, por maís

mesquinha que pareca, não é, no fundo, senão um con-

vitc, uma vocafão, um apêlo a colaborarmos com Deus,

inlinítamente sábio e infînitamente poderoso, na obra da

criacão, aumentando a beleza do mundo, aumentando, no

mundo, a soma do bem, aumentando, no mundo, os cla-

rôes da eterna beleza.

Não c senão uma cooperacão amorosa, uma coopc-

ra<;ão íntima, uma coopera<;ão amiga com o Divino Mes-

tre, o Homem-Deus, o Fílho <Ie Deus e da Santíssima Vir-

gem, Aquele quc totlos os cora<;ôes nobres invocam c dc

sô O invocarem entoam um cântico dc Aleluía que brola

do fundo da alma, erguendo-se sôbre o pêso mortal do

mur.do, numa afĩrmacão de triunfo, num desafio ã Morte I

Prometi, Senhoras e Senhores, falar da Mensagem da

Igrcja â sociedade moderna, na crise contemporânea.

A crise actual da cívilizacĸio.

l;oi losc—não é verdade?—quem disse que os mio-

pes não devíam ler a Historia. É daqueles quepensamque

a crise actual é uma passageira crise econômica. A crise

actual é mais profunda. |á se tem falado do fim do mundo

a proposíto dela. A crise actual é, sobretudo, náo a crise

dc uma ínstiturfão, não a crise de uma face da economia

modcrna, não apenas a discussão sôbre um ponto restrito

da organiĩa<;ão do mundo : a crise actual é uma verda-

deira crisc da civilízagão. Quer dízer : é uma crise dos

princípios fundamcntais sôbre que se ergueu o edííicio da

civiliHaíão modcrna cristã ou, melhor
—

e usando de uma

línguagem mais fĩlostSfica— é uma crise dos valores da

nossa civilíza<;ão.

O problema de agora pôe-se nestes terinos : ser ou

não ser. São os alicerces da sociedade que estremecem : a

Igrcja. o lĩstado, a Tamília. a Propriedade.

Crísc verdadeita da civilizacão.
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Podia ĸ pet.r aque:a írasc de liudha —

quc o mundo

lodo eslci a arder

o Quais, Sennoras c Senhores. as origens espirituais

dessa crisc
" Resumo-as nnnia palavra : a descristinizacũo

da sociedade moderna.

Muito se engana, como j.'i Bourget anuncíou, quem

pensa quc tôda a histtSria moderna não é senão uma longa

luta rcligiosa. Dcsde o século 500 qtie o indivíJuo se rcbc-

loti contra as disciplinas anccstrais cristãs. N'o liumanismo.

no campo filosôtĩco, na reforma, no tcrreno religioso, na

revelacão, no campo político, domina. em lodos os cam-

pos da actividadc humana, tima concepcão nova da vicla

c, para dizer tudo, uma verdadcira apostasia de Cristo e

da sua Igreja.

Ora, Senhoras e Senhores, a desagregacão tlos prin-

cípios morais sôbrc que o mundo moderno ioi ediIicaJo

implíca, necessâriamentc, a desagregac;ão das instituicôt's

fundadas sôbrc éles.

Gragas a Deus qtie mSs todos não somos, por mais

fracos que sejamos, tão dcspidos cle neccssidadcs de inte-

ligência para que as instituícôes, quais que elas scjam, iicTo

asscntem sôbre tim ítindo comtim dc princípios niorais que

as justifi<|iit'm.

As instituĩcocs são para o idcal liuniano como a con-

cha pa>a o molusco c a sua concrccâo, o seu rcvcstimcnto

cxterno. Mas se niorre o inielco vilal quc as int'orma, logo

se decompôc a concha. Qucro tlinci' : cortada a raÍH, ata-

cada de inortc cst.í a árvorc. Resuminclo-me mais c preci-

sando mclhor o pcnsamenlo: al.icada a raiz, a tonte críst.T

do mundo modcrno, o mtinclo modcrno conicca a dcsa-

grcgar-se; e, clc novo. o problcma sc pôe : scr ou não

scr . . .

Nada de ilusôcs: o plcito de amanliã, como dc sem-

l>re, como, sobrctudo, no principio clo mtindo, hcí de ser

por Crísto ou contra Crísto ! (Palmas prolon</adas).

A civilizacão moderna. Senhoras e Senhores, é tilha

tla Igrcja. llm escritor alemão cxpriniiu-se assim : qtie na

Idade Mc'clía a Igrcja chocou sob as suas azas matcrnais

a civilízacũo da Huropa. O crislianismo c a últíma palavra

da nossa civílÍHagão ; c aintla mcsmo aquclcs quc já não o

pralicam. ncm por isso dcixam dc rcspírar a-pcsar-de

ludo, na sua atmosfera. li conhcceís a frase de Rcnan. I;

a tristc histôria dcsses que continuam ainda a rcspirar uni

aroma de um vaso que se partiu.

).í não sei que escritor foi quc clisse que .1 convcrsão

ft'istã do mundo ocidcntal reprcsenta, na histôria huinana,

lanlo conit) a cria<;ão dc tima raca huniana nova. ! Sc-

nhoras c Senhorcs, sc scS a pigmentaeũo ditcrcnte da pclc

é liastantc para lcgilimar a classiticac'ão das raeas liuina-

nas. não o scrá muito inais, não j.i a pigmentacão cxtcrna,

mas a alma da alma, o corac;ão do cora<;ão, c-omci atir-

mava Carlvlc, o ideal quc nos pôe a luz dos ollios, tt>tlt>s

t>s nossos actos. mcsmo quc nos o dcsrespeitcmos, por-

t|iic. honra seja ao homcm. quando clc c inícrior ao scti

dcstino não reduz o scu destino ã sua medida, mas ergue-

-se a altura do seu dcstíno. dizendo quc é um miserávcl.

E esta crise de civilizacâo contcmporânea, Senhoras

e Senhores, ncTo é uma crise dc crescimento pcla revela-

cão do ídeal do niundo : é a vcrdadcira t'aleTicia de um

ídcal novo da vida, o frtito da radical ínsutîcicncia do cs-

píríto humano revoltado contra a Igrcia para reconstituír,

com dignidade, a vída humana. Por outras palavras: a

emancipacão absoluta do homem da Igreja dc Cristo,

longc dc conduzir o homcm a um humanismo integral, le-

vao á stta prcSpria negacão. Mais cxplicitamcnte, ainda

como díria Htilo: a gKSria cto homem estci dcpendente da

glôria de Deus.

I'omos íeitos por Deus e para Deus e quando um ho-

meni renega a Deus corta as razôes da sua dignídade : c

conio um tĩlho de Rei que perdeu os títulos da sua no-

breza. é como um escravo a quem se desamarraram os

grilhôes. (Palmas).

Falo, Senhoras e Scnhorcs. Jo homem'eniancTpadô na

socicdade crislã.

Há quc íaHer, aqui, uma distin<;3o, a meu ver essen-

cial. entre o homem anteríor ao cristianismo e o homem

quc nasccti, por gra<;a de Deus, 110 seío da sua Igreja.

Para o que nasccu pagão todo o esfôrco da elevacĸio hu-

iuana c uma asccnsão, nias para o liomcm quc nasceu 110

scio cla Igieja apostatar da Igreja. da Igreja que adoptou,

quc funde, tjue transfĩgura tticlo o qtic dc nobremente hu-

inano o mundo pagão cntrevê e criou para o homem nas-

cido 110 seio da Igreja: rencgar dela c rcnegar da stia prô-

pria dignidadc dc homem, já não se podc manter naquele

nívcl puramenlc liuniano: é um degredado de uma condi-

cão rcal ! (Paltnas).

N'uma palavra : o humanismo auti-cristão, quc qucr

íazci' do honicm Dcus acaba por se converler num verda-

cieiro antiJiumanísmo. Quereis ver '.'

No dominío da inteligcncia, ncgando Deus. negando

a verdade absoluta, dcstrôe o fundamento de tôda a ccr-

teza e quando sc destiôe no espírito humano a confianca

na .iquisic'ão da ccrleza, tla ccrteza ctcrna, da certcza

absoluta, proclama-sc a íncapacídade da intcligcncia hu-

mana para a sua ftmcão de conhecer.

É para a historia do pensamento contemporâneo,

dcsde Kant, negada a verdade absoluta ; já n3o resta ao

espírito humano sen3o o relalivismo, senão o sceptícismo,

scnão o nulísmo. ,', Mas tudo isso que é sen3o a negacão

da l'acultlade httniana de entcnder. de comprcender ? <;', Quc

é ísso scticTo a aposlásia tia nossa dignídade intclcclual '.'

,', Que é isso senão negar no Uníverso aquilo <iue verda-

tK'iramcnlc nos ttetine c nos scpara dc lôda a criacão o

homem íntcligciitc
"

(Palmas).

li. pr.Tlicameiitc. isso lcva á servkião do cspírito.

Quantlo j<i sc não crc numa vcrdadc absoluta. todos ha-

vcnios, tarcle 011 ccclo, de críar na scrvidão clo cspíríto da

11101 te. Qtier dÍHt'i': larcle ou ccdo, ncSs, que não quiscmos

delcncicr a dignidade da nossa ínlcligcncia, acatiareinos
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por ser os servos daqucles quc são mais ínttiigentes do

que nôs ! (Palmas).
No domínio da moral não prcciso, aquí, dc t'azcr lon-

gas disscrtacôes. Não há já senão uma casta dc honicns

quc acrcditam que a ciência pode resolvcr o problcma
noral. Sabeis qual c? A dos ignorantes. . . (h'isos e pal-

tnas/.

Anatole ['rance coníessou espirito tão alheío e tâo

egoisticamente hostil ao crístianísmo que êle falava de um

ideal de sacritício qtie, atinal, não é sen3o o cántíco da

purifîcacão humana. qtic não 6, no fundo, senão a afirma-

eão triunfante do optimismo da natureza, que n3o c senão

cssc saci'it'ício prcgado pclo crislianismo, quc não c senão

o trabalho duro do artisla para reproduzir em si as inlîni-

tas perfeieôes do modélo pcrfcito Nosso Scnhor lesus

Cristo ! (Palmasl.

Mas êle confessou que desde que se abandona a Deus

e a sua lgreja o mundo é um absurdo cruel. Sá protesta-
rão coutra isso aqueles que o exploram.

Le Dantec, ateu confesso, declarou lealmente que a

sua moral não era a conscicncia da sua conseícncia, mas

que essa moral era a hcram;a atávica das tn3os maternais

que o íormaram, dêsscs coragôes clivinos quc são os co-

racôes das niãís cristiTs. <•', Que o mtindo actual nos cstá

cnsinando, a prctcxlo da reticncão, da libcrtacão do ho-

mem ? <', Qtic nos vcmos, aí, afĩnal de contas, senão a pro-

clamacão da iiiclepeiiclência cla carne ? Qticr dizer.- senão

a escravidão do homcm no <|tic éle lem de mais clevado

de mais puro, de maís sanlo, 110 qtie cle tem de scde infi-

nila de verdacle, cle amor, <ic ptu cza, sccle infinita essa c)tic

é o nosso tormciito e t|tie é a nossa glcSria. porquc todos

n.Ss qtie. diante tlo nitindo, aliniiainos <|tie o mundo não

nos salisiaz, dizetnos, por ísso, que somos maiores do quc

éle ! (Palmas).

No domínio sc>cial. l.iberlac.To tla Igi'eja. libcrtacão do

homcn).

/, Que venios todos nos, hoje, scnão o mtindo dispu-

lado cntre Ccsar oti l.eníne sob a escravidão impcrante?

Nos, t'tinio clizia São Paulo perante a proteslaclc 10-

mana, nôs sonios cidaclãos dc Cristo. Nos. cristãos, temos

um destino eícrno. que o listadt). que a socícdadc, que a

família, qtie tôdas as instituĩcôes tia vida pública c privada

têm por niissão cultivar, defendcr, íormar.

Dizia cu, Scnhoras e Senhores, quc a crise actual da

civilizac;ão não c uma crise momentânea, quc ela c a cx-

periciieia de tima íalcneia, que ela é o fruto da insuficien-

cia radical do espírito humano, que nasceu cristão, para

rcíonnai', sob outras bascs, com dignitladc, a vida hti-

mana. E, cm facc dcsse cspectáculo dc ruína. de fim de

mundo, que vcmos nôs senão a juvcntudc perenc, a ju-

ventudc triiintatite, a juventutlc yloriosa, a juvcntude con-

quistadora dessa velha a qucm as geiacôes têm antinciado

a morte e que tiea scmprc eantanclo sôbre todos os ti'umi-

los. tiigo. a Igreja Catolica? (.\plauscs prolon</ados) .

Vcde. Senhores e Seiihoras, a atrace.To <iue ela cxerce

sôbre a flor da juventude intelectual contemporânea ; con-

tcmplai a pleiade de mogos que para possuirem a fé tive-

ram de a conquistar, de a merecer, de a ganhar e de a

desccbrir, descobcrta maior do que a descoberta de Co-

lombo ao descobrir a América, porquc a alma humana é

um mundo mais rico, é um mundo mais belo, c um mundo

mais duradouro do que todos os mundos que Deus criou

íora do homem ! (Pa/mas).

Vede. Senhoras e Senhores, vcdc como muitos dos

maiorcs espíritos da aclualidade, alguns atc qtie atraídos

por csse esplendor de luz não tiveram a graca de sentir

denlro de sí aqucla palavra do princípio da criacão
—

Fiat Lux ; vede quantos hoie não proclamain que ela c a

cidadela dos valores espirituais do mundo.

Quercis um nome ?

para não falar dcs que são da vossa casa.

A Igreja, nesta crise temcrosa do mundo, fica sendo

sempre a escola e a mestra do que há de mais puro e de

mais alto como afirmacão da humanidade. É ela que pro-

duz. hoje, como ontem—

e, hoje, talvez mais do que on-

tem — essas florcs de humanidade, êsses modelos, exemplos

pcríeitos do que tle mais apurado podc dar a ra?a hu-

mana : tlores. glôrias e tríunfos da nossa espécie—os san-

los— ela as prodtiz como Santa Terczinha do Menino \c-

sus, que c, como sabeis. na sua dôce simplicidade, uma

niinialura da Virgem Santíssíma. que sendo a Mãi dc

Dcus, a criatura mais pcrfcita, â prinieira vista não fez

nada senão o que tôdas as Mãis fazeni, porque ela n3o

realizou milagrcs, como não os fcz tambcm cm vida Santa

T'eiezínlia, dc quem algumas prcSprias companheiras per-

guntavam quando morría o quc tcríam de dizer á Madre,

quando lizcsscm o necrologio daqutia freirinha ! (Palmas).

Mas é a maior sulilimidadc moral essa transfigura<;ão
tla nossa naturcza humana, essa iluminacão do Divino. cle

ludo que ncSs somos, íazemos c scntimos. essa iluminacão

quc nos transforma cm rctlexo do prôprio Deus na cria-

CcTo, porque no santo é a sabedoria. é a beleza, é a von-

tadc, c o podcr dc Deus qtie sc exempliHca. pois ser santo

é scS isso : é rcalizar em nôs todo o itleal que Deus teve

quando nos criou, é erguermo-nos até Deus, é deíxar qtie

lile ilumine o p<S da terra, é deixar que Fle purifique e le-

vante sôbre o Universo o pobre, o fragil barro humano,

lirando cia nossa nalureza sol e luz e cânticos de harmo-

nias ! (Palmas).

Compreendereis, agora, aquelas palavras de Rcnan, o

apôstata. qtic se lastimava de se encontrar com as almas

mais puras. com as almas mais belas, com as almas mais

santas da liumaiiídatlc e de sentir-se condenado por

elas.

F se me perguntais dc onclc vcm o segrcdo dcsse po-

<lcr tle conqiiísla da Igrcja Cristã, rcspondo-vos, Senhoras

e Scnliores. chocando-vos logo dc comêco : sabeis o que

atrai essas almas á Igrcja? F aqtiilo tjue a princípio rc-

pugna > c a stia autoridadc da Igrcja. autorídade indis-

cutivcT. que sc aprcsenla ao honicm. como dOem os Fivan-
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gelhos pela palavra de Jesus— falando como o Senhor da

Verdatle ; é essa antoridade d<i Igrcja que dá ao cnfermo

cpirito humano paz e certeza e confianca! (Palmas).

lisse dogma, quc parccc, á primcira vista, uma mura-

Iha fechada. vcrdadeira prisão do espírito humano, e afî-

nal, aquela verdade precisa, aquela verdade elerna, aquela

verdadc indisculivel, fonte de certeza, fonte de luz, fonte

Jc vída, poreiue a existéncía humana não encontra a sua

cxplicacão nem o seu íundamento senão na projec<;ão na

lcrra e no barro de que somos feitos das luzes eternas das

verdadcs etcrnas de Dcus. Assim, em doutrina, agcra,

lôda a inteligcncia humana vacila e c como uma fôlha de

árvore navegando ao sabor da corrente, sem nunca poder

penetrar no fundo, o ámago do mistério da vida, porque

o mistcrio da vida c como a palavra diz— vida— e para

eompreender a vida é prcciso vivê-la, e, portanto, o mis-

tcrio cla vida sô sc pode compreender descendo ao mais

íntimo, ao mais profundo da natureza humana e êsse mais

íntimo e êsse maĩs profundo está em qucm a criou. (Pat-

mas!). E o cullo que â primeira vista parecia uma espé-

cie de materialismo catôlico equequando se olha de perto

e, sobretudo, quanto sc sente e vive é a dôce, a dôce des-

coberta do Senhor, é a certeza de o possuir, é o gcsto da

stia inlimidadc, é a alianca cla sua amizade; e os sacra-

mcntos da Igrcja são, afinal. a historia da nossa intimidade

com Deus nosso Senhor, quer para pcdir-l.he luz. qucr

para pedir-I.he fôrca— c em luz e fôrca sc resume todo o

problcma. todo o drama luimano. Por exemplo—

e para

eitar um s<S dos sacramentos— a comunhão é a consola-

<;ão ináxima da religião crisKT ; e se religião sígnifica união

coin Detis, stS é verdadeira a religião catcSlica, porque esta

nos d<í, rcal c vcrdaclciramcntc, a possc do nosso Dcus

(aplausos) ; c sc o I-'ilho de Deus vcio å tcrra para falar

aos homens, para Ihes falar a linguagcm dc que cles pre-

cisam. para lhcs dar aquílo qtie êles não tcm, nem podem

por si realizar, a comunhão c a continua<;3o, c a consu-

ma<;ão da incarnacâo. (Palmas).

Se qticreis qtie cu aproíunde mais o problema e me

peiguntais como csclarcccr êsse aparente absurdo que,

aquilo que mais rcpugna á natureza htimana seja o que

na Igreja mais Ihe dá fôrca, mais llie dtí Iuz. mais lhe da

sentido, mais faz que o homem seja homem, numa palavra

vo-lo digo: o mistério dêssc problema, o mistcrio de

Críslo, a solucão está cm Jcsus, Homeni-Dcus no Filho dc

Deus, que se fez homem no homem, que se uniu a Deus

nisso que c a nova criacSo do homem, nisto que é o rcs-

gatc cla humanidade, nis_"o que é a legeneracão da cria-

lura liumana, nisso que é a dígnificacão liumana, até <w

ponto dc unír a nossa naturcza, pobrc, mcsquínlia, enfcr-

niic'a. ao esplcnJor da Divindade. Aquele que c irradia-

e.To inlĩnita tlas períeic'ôes de Deus. Se mc perguntais eti

vos respondo aincla .• a razão está cm que a Igreja Catôlica

iião c mais do quc Crislo. Cristo vive; Cristo prcsentc no

muiido ; Crislo eontiiuiando a sua niissão, numa palavra,

realízando aquela promessa cle <|tie "cstarei convosco atc

á consumacão dos séculos„. A Igreja é Cristo ensinando,

santificando, governando: e quando ensina
— notai bem—

a Igreja n3o apresenta ao homem um ensinamento que lhe

seja prôprio; a Igreja não se reconhece o poder de acres-

centar a mínima letra do alíabeto áquilo que foi revelado

pelo Mestre; ela c a guarda, é a depositária, e êsse mesmo

ensino prolongando-se, ensino que não seja å semelhanga

do que, no entender dos protestantes, é um ensino morto,

mas sim um ensino vivo, que tem sempre algo de novo a

dizer, que projecto a sua luz sôbre os problemas de cada

hora— pois o Verbo de Deus, Aquele que é a Palavra que

exprime perfeitamente a Divindade, teria vindo ã terra, há

1934 anos, så para falar a meia dtízía de pescadores? E

nôs n3o somos filhos d'Êle, e nos n3o somos da mesma

raca, e nôs não temos a mesma necessidade que Pedro,

losé, Filípe e todos os demais que ouviam as palavras da

vída eterna, essas palavras que sá Êle tinha?

Senhoras e Senhores: Cristo continua a falar-nos, a

nos todos. com a mesma certeza, com a mesma evldência.

com a mesma infalibilídade, com a mesma actualidade

com que falou aos Apôstolos que privaram com Êle. A

Igreja, quando nos concede a graca dos seus sacramentos,

n5o faz actos seus prôpriamente : são actos de Cristo de

que se servem os seus minístros. No ensino da liturgia ca-

tôlíca c sempre Cristo quem santifica, quem infunde a vida

divina, a vida do Pai Infînito, plena de Iuh e de amor,

vida eterna. a vida de Deus : c Êle que continua a debru-

car-se, o Salvador de todos os tempos, sôbre tôdas as mi-

sérias humanas para trazer aquele remédio que na terra

não existe. que sô Deus pode dar, porque sá Deus foi o

seu criador, porque sô Ele poderá ser o seu restaurador !

(Palmas).

A Igreja, quando se vê profundamente, quando se vê

na sua vida íntima. quando se vc na raiz, no seu coracão,

a Igreja c a plenitude de Cristo, a plenitude da revelacSo

de Cristo, do Cristo que ainda não terminou na terra a

sua miss3o ; é Cristo que continua na terra formando essa

humanidade nova que Êle inspira.

Se quereis que eu desi;a ainda mais fundo, dír-vos ei :

a Igreja é o corpo mesmo de Cristo. Cristo foi a incarna-

cão do Filho de Deus, na natureza humana. A Igreja é a

comunica?3o, é a extensão dessa incarnacão a todos os

homens ; e, assim, por essa comunica^ão da vida de Deus,

que habita no peito de Nosso Senhor Jesus Cristo, fonte

de onde procede tôda a abundância do bem celeste, tôda

a plenitude da divindade, através do coracão de Cristo a

vida de Deus se espelha no mundo de todos aqueles que

reccbem a vida de Deus, poís a csses o espírito de Deus

se comunica. visto que vivem da mesma vida, faHem-no

um conscrito no corpo, é a parte do nosso ser vivificado,

iluminado pelo espírito. A Igreja é o corpo de Crísto.

Qucro dizer : o conjunto de todos aqueles que vivem da

mcsma vida de Crislo. F se a Igreja c assim o eorpo

mcsmo dc Cristo, Fla constitue, em rigor, com Cristo, uma

sô ; todos n6s íormamos com Ela a plenitude de Cristo.
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Cristo sô é tudo o que pode ser ; sô é tudo aquilo que

quer ser em nôs, connôsco e por nôs. Somos a continua-

?ão de Cristo no mundo ; somos a glôria de Cristo na mc-

dida em que nos perpetuamos as perfeicôcs de Cristo no

mundo, em que iluminariios o mundo na luz cristã do nosso

espírito, em quc aquecemos o mundo coni o calor divino

dos nossos coracôes que representam a centelha divina

que nos foi comunicada pelo corac3o niesmo de lcsus

Cristo ! (Patmas).

F, assim, Senhoras e Senhores, quc é a Igreja senão a

restauracũ0 da htimanidade, a criacSo do homcm-novo,

que c a Igrcja scnão essa nova criacũo do homcm, quc é

senão a nossa dÍ7Ínizacão, quc c scnão a extensão de

Cristo, que c, senão pela palavra de São Patilo, o cresci-

mento hislárico dc Cristo que c scnão a continuacão dc

Cristo
"

N.To esquecer isso : o pecado original viciou a natu-

reza humana. Cristo c o homem-novo c nlile n6s, como

membros do seu corpo, somos nobilitados, somos réno-

vados, constituimos uma ra<;a nova : nôs somos Crísto. F,

assim, no céti, quando já n5o vivcrmos de uma st'), comu-

nicada, atravcs <to véti, mas quando passarmos, cntão, cî

plcnilude da luz, T plenitude da vida. nôs no céu, conhe-

ceremos o Pai no acto coni que o verbo dc Dcus o co-

nhecc nessc acto quc c a prcSpria geracão eterna tlo Verbo.

qtie é o esplcndor dc glcSrias do Paraízo, quc c o qtie faz

a felicidadc eterna de todos os jtistos. F amaremos o Pai

e o Filho, arrastados nessc movimcnto. ncssa torrente,

nessc ciclonc dc vícla, de luz, dc harmonia, nessc inccn-

dio intînito de anior quc é o Fspírito Santo ; e, entíĩo. no

ccu haverá sô uma palavra. lissa palavra será pronun-

ciada pela bôea de Cristo, em nomc de ncSs todos, a pa-

lavra que Fle e nôs pronunciarcmos, palavra quc é a

única quc tradtiz ludo quc é Detis, palavra que signilica

como Deus é infinitamcnte grandc, como Deus é infinila-

mcnle bom, como Dcus é infinitamente belo, palavra-cân-

lico. hinino de alegria, exlasc dc glcSria !

Senhorcs, cu tenlio de concluir. Parece-mc que vos,

agora, convíreis comigo cm qual c a Mensagem da Igreja

,'t sociedadc moderna, na crise contcmporânea. A Mensa-

gem da Igreja nl\o c nova : c de todos os tempos. A Igreja

oferece Cristo ao mundo c scS Cristo é o Salvador. Por

isso é necessário que File sc debruce misericordiosamente,

sôbre tôdas as necessidade_ e misérias humanas, para rea-

lizar essa obra de rcslauracão, essa obra de grandeza hu-

mana, essa obra que nos faz viver não sô no nível das

coisas humanas, no nível das coisas criatlas, por mais clc-

vatlas qtie seiatn, mas que nos faz viver na prôpria <le-

pcndcncia de Deus, nessa vida sobrenatural, ncssa vida

mesma dc Deus. F, agora. iá compreendcrcis quc a missão

da Igreja c uma missão de luz, c fazer que o Pai Fterno

pronuneic a sua palavra, vcrbo clc Iuh, na pobrc mcntc

ht'mana ; a missão da Igrcja c de amor. é íazcr que o Fs-

pírilo Santo, que a comunh.To íntinila, o dom mcsmo dc

Deus, Detis-Amor, que Deus viva cm n6s, que taca do

nosso pcitoo seu tabernáculo, quc transforme a terra num

enorme templo, num grande altar, do qual iorre tôda a

sua gloria. A obra da Igreja é de liberlac3o humana. Li-

bcrdadc, Senhoras e Scnhores, que é a liberdade senão o

poder de um ser inleligcnte realizar plenamente o seu

destino ? O que nos escraviza é o crro â inleligência, é o

mal á vontade, s3o as paixôesá nossa natureza. Pelo con-

trcírio. a Igrcja faz-nos participar da prôpria infalibilidade

da doulrina dc Crislo. da ltiz plena ; a Igrcja libcrta a

nossa inteligência ; a Igreja libcrta-nos do mal e do pe-

cado, não elevando a nossa conscicncia. mas comuni-

cando-nos a fôr?a do alto. comunicando-nos o prôprio

auxilio de Deus mais íntimo, santificando a nossa carne

ardente com a carne puríssima dAquelc que é o fruto do

vcntrc puríssimo da V7irgcm Santíssima !

T'enho dito. (Palmas prolon</adas).

Não tenho dito. .. (Risos).

Quero fechar essa conferência, pronunciada no Cen-

tro D. Vital, com uma homenagem :

"Sô vejo no mundo um ideal â altura de uma cons-

cicncía humana : servir a Igreja !„

Honra seja a quem pronunciou tais palavras Jacbson

dc Figueiredo. (Palmas prolongadas).

Outra :

"F prcciso quc os inlclectuais brasileiros conhceam a

verdadc c gozcm a vcntura dc aniar e servir a Jesus

Cristo.,.

Essas palavras, Scnhoras c Senhores, cavalhciros da

rceonquista cristã do pcnsaniento na terra de Santa Cruz,

dissc-as o vosso Cheíe. aqucle cu|a palavra. cuja autori-

dadc. cujo ministério, cle que é a pcdra angtilar da Igreja

110 l.rasil. as pronunciou : Stia liiiiincncia k'evcrcndíssíma

11 Sr. Cardial I). Scbastião I.cnic. \Palmas prolon</adas).

li agora é que lenho tlilo. (Pisos. Soros aplausos).

O SR. AmOT'OSO LlMA :
— Os aplausos tla assemblea

Emincncia, toram o plebiscito dessa vossa admirável ora-

eão.

Para consubstanciar o nosso agratlecimento. permiti,

quc cu vos parodic.

Ao entrardes no Rio, ao transpordes a barra da Gua-

nabara. díssestes que sô então compreendieis a gra<;a quc

Dcus nos tínha feito dando-nos olhos para vcr.

listou certo, Eminência, de quc todos nôs saircmos

daqui, hojc. agradecendo a Deus, mais do quc nunca, a

graca de nos ter clado ouvidos para ouvir ! (Patmas pro-

lonc/adas).

-
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No Teatro Nacíoiĸil Almcída Garrett

realÍHOu-se a sessâo de abertura da cam-

panha eleítoral para as eleigôes dos de-

putados que vão constítuír a nova Assem-
blea N'acíonal.

Um dos oradores foí o conhecido e

abalizado jurisconsulto sr. Dr. Luiz da

Cunha Gongalves que no seu díscurso re-

velou evidência e clareza, dando-nos

assím uma não menos evídente oportuni-
dade para lhe pedírmos a fineza de o pu-

blícar nas colunas desta revísta.

Sua Ex.° recebeu bem o nosso pedído,
facLiltando-nos assím a publicaQão dum

trabalho digno do seu aprccíável talento.

Disse Sua Ex.a:

Kloit'Oros do Lisl.oa!

F.loiloros dc lNu't-iiii'al

iIp aquom o do alriu-ina]'!

O dia 16 do corrente mês vai ser um dia

MisltSrico, que fieará registado como um dos

maís auspiciosos nos anaís políticos desta

NdQcTo, porque nessc dia será eleita a primeira
AssembÍea Nacional estabelecída pela Constí-

tuĨQcTo vígente da Repiiblica Portuguesa. Cada
um dos eleítorcs, portanto, ao mesmo tempo

que praticai'ci um dever cívico, deverá tcr a

satisfaQcTo, a consciêncía, o orgulho de quc

participa num grande acontecimento.

Scĩo propostos aos vossos suíragíos, pela
Llníão Nacíonal, noventa nomes, cntre os quais
o mais humilde é, certamcnte, o meu. F, pela
primeira vez na hístcSría política portuguesa,
VcTo ser eleitas dcputadas três senhoras, tôdas
distintns pela stia cultura mental e que hon-

ram o seu sexo.

A Assemblea Nacíonal é um dos (Srgãos da

soberanin. ou, como dantes se dizia, um dos

podcrcs do Pstado. P chegado, pois, o mo-

mento de pcSr a funcíonar êsse tSrgcĩo do que

se convencionou chamar o Is'staJc ncvc.

Antes de maís, porcm, cumpre-me salíentar

que o Isstado novo é o mesmo velho Portugal,
cujo robusto corpo, hoje assás mutilado, se
cstcnde pelo Globo terráqueo desde Valenga
do Mínho até â ilha de Timor, corpo sôbre o

qual, neste momento, anda voando o herôico

aviador Humberto da Cruz. O Estado noro é

o velho Pstado de Afonso Henriques, de

D. Denís e da Rainha Santa, de D. João I e

dos Altos Infantcs, de Nnno Alvares Pereíra e

loão das Regras, de D. João II e D. Manuel I,
de Afonso de Albuquerque, D. loão de Cas-

tro c cle tantos outros varôes assínalados edo

seu ímortal Cantor.

É certo que a Era salazariana principiou
há seis anos, e que a ConstituĩQão data, ape-
nas, de lt de Abril de Í955. Mas, basta Ier os

títulos III, IV, V, VIII e X da mesma Consti-

tuĩQão, para se reconhecer que o Estado Novo
reata algumas das mais nobres e salutares tra-

dÍQôes nacíonais, que sêĩo tradÍQôes de tôda a

humanidade, visto que tem como bases a fa-

mílt'a, â corporacJo, a propriedade, a religíão.
Pstas são as bases hístôrícas de quási todos
os Fstados, como é fácil verifîcar pelo exame,

desde os maís remotos tempos, quer das mo-

narquias asiáticas e europeías, quer das repii-
blícas de Cartago, Grécia e Roma, atd aos

tempos modernos.

A família é a miniatura do Estado; foi o

cmbrião de todos os Fstados ; pois é pelo
agregado das famílías (jue sc formaram, su-

cessivamente, no decurso dos séculos, a gens,
a tribtt, a cidade, a NacJo. Nos tempos primí-
tívos, o paí da famílía foi, a um tempo, o

chefe, o juiz e o sacerdote. E a histôria nos

mostra que a debílidade do cspírito de fam'r

lia, produzindo a quebra da solidariedade e

a corrupQão dos costumes, foi uma das mais

poderosas causas da ruína das naQôes.
A corporaQcTo foi, cm todos os tempos, e

até aos princípios do scc. XIX, a organízaQão
econômica mais espontânea e maís adequada
â natureza humana ; aquela que elimina os

conflitos, harmoníza os interêsses, estabelece

a solidariedade entre os trabalhadores ou pro-
dutores das ríquezas, de tôdas as graduaQôes.
N'as corporaQôes doutrora não havia pafrôes
c opcrJrios; havía mestres e companûeiros.
Das nossas antigas corporaQôes de pedreíros,
canteiros e arquiteclos sairam os admíráveis

artistas, ciue tÍHeram asduasmaravilhasda Batn-

Iha e dos leronímos. As nossas corporacôcs de

earpíntciros, calafates c cordoeiros c que cons-

Iruíram as famosas naus c caravclas e os glo-
riosos galeôes em cjlic portugucses descobri-
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ram doís teiQos do mundo e estendcram por
todo globo o territôno nacional.

A e.xtinQcTo das nossas corporaQôcs por um
decreto de 1S34, baseado em consideracôes
mesquinhas e em ídeas confusas e aberrantcs
sôbre economia socíal, proclamadas em Franca
por energúmenos sem culturu e scm responsa-

bílidade, foi tremcndo êrro, como cm tôda a

parte oncle se estabeleceu a economía liberal,
que, destruindo a antiga solidaríedade entre

Irabalhadores, pôs os alicerces dos egoismos
patronnís, das exploraQôes da Plutocracia, fi-

Iha dílccta da nova Democracía, e da ínccs-

sante luta das classes, agravada pelas doutrí-

nas revolucionárias dc Karl Marx, Bahouníne

e dos seus sequazes, os quais, fantasiando so-

luQôes apriorístícas sob as denomínaQôes de

Anarquismo, Socialismo e Comunismo, prome-
teram aos trabalhadores uma impossível feli-
cídade, mas príncipíaram por convertc-los em

feras, apontando-lhes, como mcios de alcan-

Qar o scu paraíso puramente material, a re-

vohiQão, o assassinato, o incêndío, o saque, a

bomba explosíva, a violaQcTo de mulheres c

críancas índefesas!

As corporacôcs stS carcciam duma reíortna,
diima adaplaQão âs novns ncccssídades do

sc'culo, mantendo-se o que clas tínham de litil.

Ilá já trínta anos (|iie, no meu livro A Isrolu-

cJo Jo morimento cperáric, fazendo a crítica

ccrrada da economia libcral, do socíalísmo c

do comunismo, cu demonstreí, adoptando os

Scíbios cnsinamentos da Fncíclíca leetum no-

rarum do grande Papa Leão \ill, que a rcs-

tauraQão d<is corporaQôes scria uma das mc-

lhorcs, scncTo a nĸihor solucão, da qucstcTo
ccoiuSmica-social ; e qne ao inJiriJualismo

inorgânico, egoísta, dissociador, anarquízante
dc\ RevokiQcTo franccsa tinhamos dc opôr um

individualismo orgânico, baseado na solídarie-

dade, no predomínio dos interésses colectívos

sôbre os índividuaís, mas sem total sacrííício

dêstes, nem das justas e comedídas liberdades

humanas. Porquc a grande lei dc\ vitla social

ni\o é a luta peta existência, com sobrcri-

rênct'a dos mais fortes, tal qual a formulou

Darwín, mas sim a cooperacJo pela existência.

O célebre aptSlogo de Mcnénio Agripa, na
Roma antiga, cncerra eterna lÍQão para todos

os homens, tôdas as classcs c todos os povos.

Por isso, o Fstadt) corporativo, sc por um

lado é a renlizacão dum ídcal ccoiuSmíco-po-

lítíco, por outro laclo é o cngnte e o aperíei-

coamento tiuma forte tradigão, bem nacĩonal

e bem hístcuíca, porque rcmonta aos tempos

de Numa Pompílío, que logo nas origens de

Roma organízou as prímeiras corporaQôes. O

Pstado corporatívo, tal qual o concebeu o qé-
nío político dc Salazar, -

como Mussolíní na

Itália e Dolfuss nc\ Áustria— é, pois, mais uma

continnaQcTo dc que a evolucão das socieda-

des se faz no scntido duma línha helicoidal:

a humanidade, farta de expcriências infelizes

e cruéis desilusôes, regressa sempre ås suas

tradÍQôes, mas rcgrcssa com alguma coísa de

novt) e de perfeíto, com a supressâo dos de-

íeítos quc a haviam levado a tentar as ditas

experiências.

A proprieJaa'e c outra base scSlida dum

Pstado bcm organízado. Foi a propríedade da

terra o fundamento da nobrcza, do pafriciado
na Roma antiga. O ditador Cincinnatus lar-

gou a charrua quando o foram chamar a

assumir o Poder; e quando deíxou o Podcr,
voltou a lavrar a terra. Assim fazia Catão,
cntre as sessôes do Senado, assim faziam Vcr-

gílio e llorácío entrc a elaboraQão das suas

odes e dos seus poemas. E tão certo é que a

propriedade ptivada é trase imprescindívci do

Estado, que a Rússia soviética mantcve e cja-

rantiu completamente a propriedade urbana

e ncTo teve a coragem de alxilir por completo
a propriedade dc\ terra, que subsiste ao lado

tlas kotkhcses ou sovkhoses, granjas do Pstado,
nas quaís a tírania comunista, sanguincíría e

odíosa, se esfalía em vão por demonstrar a

superioridade dos seus p/anos quinquenais c

dos seus tractores, mas â custa da liberdade,
da vida e da alegria dos cultivadores tirani-

zados, c não raro reduzidos â fome. Q usu-

fruto trabalhis/a da ierra, que é de cUiraQão
ílímitada e transmissívcl por sucesscTo, nada

mais é do que a propríedade privada, sob o

dominio eminente do Pstado. A Rússía sovic-

tica, que, na sua primeira fase, limitou as su-

cessoes c\o valor máximo dc 10.000 rublos-

-ouro, já as ampliou a 500-000 rublos; e não

tardarão muitos anos que não vejamos comu-

nístas convertidos em capitalistas e t->anquei-
ros, a custa de milhôes de víolêncías e cri-

mcs ; como já têm uma nobrexa soviclica e

ccndecoracces !

A religiJo, cmíim, UcTo pode ser csquccída
num Pstado motierno. O Fstado novo não im-

pede que os descrentcs o sejam â sua von-

tade; mas não pocle deíxar de proteger a lí-

berdnde de eonscíência, a creiiQa dos que a

têm. Como muito bem disse Gnstavo Le Bon,
-

-que alicis era ateu, «c impossível governar
um povo se se esquece (]ue ns crencas, julga-
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das absurdas pela raz.To, aliás pcia razão

mutilada dos ateus s<To mais poderosas do
que as vcrdades clemonstradas. /; muito peri-
goso,

— acrcsccnta o mesmo fĩlôsofo,-- ter a fe'

por inimiga. Um govêrno que persegue uma

crenca religiosa expce-se a perecer na luta

conlra essa crenca--. Por isso percceu, em 1926,
o sistema político que nos regía. Por isso, a

RciigicTo é uma das mais seSlídas escoras clo

Pstado Novo, e já o c também nas grandes
repiiblicas sul-amerícanas do Brasíl e da Ar-

gentina, como há poucos dias o verificou o

nosso Pminentíssimo Patriarca, numa víagem
triunfal, durante a qual, certamente com infi-

níto jiíbilo, pôde pronuncíar: t-ûloria a Detts

nas alturas e pa.z na terra aos ûomens de boa

vontade".

Aquí tcm, srs. eleítores, como o Pstado

novo, nos seus fundamentos, é um lîstado ve-

Ihíssímo, como a prdpria humanidade.

Pelo conti'círio, novo era em Portugal, no

início do sec. XIX, o Líberalismo de marca

írancesa, -meníno ruím, importado, num bcrco
manchado de sanguc, pelas hostes napolc(S-
nícas c acolliído por traídores â pátria,— e

que actualmcnte os prôprios francescs pcla
quarta vez quercm repudíar; mas, a medída

quc ia cresccndo, clurante cem anos, sob um

simulacro de monarquia c, depois, sob um si-

nuílacro de repiiblíca, sc íoi mostrando cada

vez maís perverso, inaclaptável ao génio ds\

N'accTo portuguesa, que êlc dividiu em numc-

rosos partídos, faccOcs, grupos, grupinhos c

grupelhos.
Os partidos não tinham doutrina sua, nem

ideal prtSprio ; stS cuídavam dos seus íntercs-

scs, ncm sempre lícitos, e. scS por causa dêles

cntre si brnvamcnte se degladiavam, injuria-

vam, combatiam, ora de armas na nuTo, ora

cm vcrgonhosos debates patiamcntares, ora

nos jornaís da sua feícão. Mas, todos tínham

um lema comum : o -.Ote-toi, que /e m'$ melle",
como dizcm os franccscs, o que se traduz por

"■Tira-te daí e deixa-me comerl*

A polítíca, em vez de arte dc bem gover-

nar os povos, coiivcrtera-se em montanha

russa tlc insacicívcis apetítes, das ambÍQôes cle

nuindo e das vaídades pessoais. Pntretanto,

Portugal era vasto campo de ruínas c desola-

C<ĩo, ao extrcmo dc um polítíco honcsto, em

hora dc sinceridade, confcssar quc «o país es-

lara a saquc". A economia ptiblica dcrrnn-

cada, as finaiiQas arruinadas, o comércio e a

indiistria desorientados. a agrieultura empo-

breeitla. o opcrariado aiuirquizado. abaiulo-

nado e envenenado por doutrinas deletérías,

a moeda dcprecíadíssíma, a vida cara, a bu-

rocracía pletôríca de incompetentes, o ensino

público mesquinho e propinado entre frequen-
tes greves académicas, um Ministério de abas-

tecimcntos convertido em caverna de Caco,
os depôsitos, armazens e navios do Estado â

mercê de íncendíários, o exército e marinha

indísciplinados, o Lazareto saqueado até fica-

rem sô as parcdes, a probidade sacrificada

em negociatas escandalosas, os pequenos ca-

pitalistas espoliados por monstruosa burla, as

grandes cmprcsas do Estado,
—baírros sociais,

transportes marítimos, ExposÍQão do Rio de

laneiro, etc— feitos sorvedouros de dínheíro,

as estradas transformadas em barrancos, a

armada reduzída a chavecos podres, os cos-
tumes corrompidos, a moral pervertida, a re-

lioíao perseguída, a NaQcTo escarnecida e des-

prezada pelos estrangeiros, a desordem nas

ruas c nos espíritos, incompetência, inciíria,
irresponsabilidade,— eís o quadro pavoroso e

desanímador, a apagada e vil tristesta, a que

o regime liberal nos conduziu. Por isso, êsse

regime sucumbiu sob o pêso dos seus prtS-
prios defeítos, desatínos e crimes, logo qLie o

Fxército sc levantou dc armas na mão, no dia

feliz e glorioso de 2S de Maío de 19.26, fa-

zeiĸlo a Linica revohiQũo absolutamente in-

cruenta de que a nossa hiskSría reza.

O Pstado novo, poréin, apesar de vclho

nos scus fundamcntos, é novíssimo nos seus

processos c nas suas rcalizaQôes.
1; novo na sua política de verdade: nunca

mais se viram aqueles prc>gramas mirabolan-

tes, vercladeíros «nari.<es de cera», com que

cada chefc de govêrno fazia â NaQão pro-

messas, que de antemcTo sabía serem irreaiizcí-
veis.

P ncrc na sua política geral, cheia de

tacto e atracccTo, de brandura e delícadeza,
qiie não aQula pistoleíros e desordeíros con-

tra os adversarios políticos, não protege le-

gices vermelfias, não persegue nínguém pelas
suas crenQas, mantém a Ordem com main

douce et ferme e sorrí com bonhomia ouvindo

as gracolas írrevcrentes de rcvísteiros, dirigí-
das ao Poder,— o que na Riissía, no Alema-

nha e na Itália sería severamente punído.
O Pstado c norc na gcrêncía tinanceíra :

luí 6 anos (]uc os orQamentos não têm defict'/,
outrora citSnico. e as contas fecham com

grandes salclos. Gasta-sc com probídade, pru-
dência e economia. A eiuume dívitla fiutuante,
superiiU' a 3 milhôes 675 mil escudos, criada
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com altos juros, está saldada ; c a nova dívida

fiindada, não c destinada a desperdícios, mas
sim âs grandes obras, como as dos Portos,
dos caminhos de íerro, dos navios dc guerra,
feítas cm provcíto das gcraQôcs íuturas e que
ncTo podem, nem devem ser pagas com as re-

ceitas ordinárias, ísto é, sô pelos contríbuintcs
da gcraQão actual, por meio de ímpostos.

Ao lado da gestcTo financeira, tôda a eco-

nomia nacíonal, tendo ao leme um vigilante e

sábio timoneíro, navega em mar de prosperi-
dade : estabiliza-se a moeda, baixa a taxa de

juro, aumentam as exportaQôes, circulam as

dívísas scm peías, ScTo estreitamente fiscaliza-

dos os bancos e as suas opcraQôes com rc-

prcssno dos abusos. castigam-sc os falsários

dum banco-burla e das notas do Banco de

Portugal, as reservas dêste Banco sobem a

oito milhôes de libras, elevam-se as cotaQôes
dos títulos piiblicos e privados, entim, a Na-

Q<To conscgue resistir, como nenhuma outra, â

grande crísc do ano tcrrívcl dc 1931 e que
ainda dura.

O Pstado é novo no íomcnto da agrícnl-
tura. l\)i devido â campanfia de trigo do

ilustrc ministro Sr. Línharcs de Lima que a

nossa prodiiQão ccrealífcra aumentou ; e foi,
no corrente ano, dc tal mancira favorecida

pelo Céu, com uma regularídadc pluvíal iné-

dita, que n líltíma prodiiQão do trigo foi su-

períor âs neccssiJades de utn ano; c o Go-

vérno já trata tle baratear o pão,
—

um pJo
barato dc vertlade e tĸTo o pJo pclítico dc

outros tempos, criado para enriquecer moa-

geíros e cmpobrecer a NaQão ínteira.

O Pstatlo é novo na organizacão da jus-

tÍQa. Publicaram-se algumas rcformas legisla-
lívas necessárias e súbías: a do Ccxl. Cívil

aguardava desde 1903. A magĩstratura tcm o

seu Pstatuto, encontra-se digníficada, discipli-
nada c seleccionada. Os advogados têm a sun

Ordem. Se as custas aumcntaram, é certo que

os funcionarios da justica estcTo mais bem pa-

gos e têm a sua Caixa de AposentaQão. A obra

de protccQcTo aos menores anormais e delín-

quentes tomou grande íncrcmento. Criou-se o

bilhcle dc identidade. Decrctou-se a reprcsscTo
da ustna, que era o cancro da economia pii-
blíca, e criou-se o instituto dc\ insolvcncia ci-

víl. Isto e muíto maís, conm os projcctos íné-

dítos do noxo Cod. das Lalêncías c tla nova

Lei tle propríedade índustríal, constituem a

legítimu gltíiia tlo notávcl cstndísta, Prof.

Dr. Mnnuel Rodrígucs liiníor

O Pstado é noro na administraQão das

Obras Públícas e Comunicacôcs. Temos estra-

das como as dos países maís adiantados; e,

em consequêncía, por todo o país, há uma

actividade nunca vísta, um movimento enorme

de camionctas de passageiros e carga, com

maior circulaQcTt) da prodiiQão e maís alegria
das populacôes. Vão-se acabando os pardiei-
ros do Pstado, constrocm-se palácios para a

instalacão dos servicos públicos e das esco-

las; reparam-se monumentos e templos. E

nunca será assás louvada a magna e benemé-

rita obra dos meihoramentos ruraĩs,—poís nu-

merosas aldeias. que vegetavam em selvajaria
e míseiia, têm já aspcctos civilízados, teiefo-

nes, luz eléctrica, lavadouros piíblicos, estra-

das vícinais, etc.

O Estado é novo na sua admínístraQão

munícípal. E espantoso o que, nos últímos oíto

anos, os municípíos de Lisboa, Pôrto, Coím-

bra, Viseu, emfim, tpdos, têm feito em melho-

ramentos urbanos. E êste, sem dúvida, um dos

maíorcs títulos de glôria do regime de ordem,

probidade e boa administraQão, que a Revo-

IliqcTo de 2S de Maío íníciou. Saũdemos as

comíssôcs administratívas dos munícípios de

todo o país, em geral compostas de oficiais

do l.xcrcito.

O Pstado é /;oi7o na organizaQão e expan-

são da ínstniQcTo piiblica. Há miiharcs de es-

colas primárins a maís, muito menos analfa-

betos e muitos progressos cm todos os ramos

tle ensínt).

O Pslado é novo na sua nova esquadra,—
frutt) dos cstudos técnicos tle alguns brilhan-

tes Oficiaís da Armada, mas milagre financeiro
do nosst) gloríoso Chefe.

O Fstado é novo na sua brilhantíssíma

administraQcTo colonial, base da nova mística

ímperíal, tríunfalmente afirmada na Fxposie'ão
Coloníal Internacional de Paris e na recente

PxposÍQcTo Coloníal do Pôrto. Acabou-se a

voragem de Angola ; acabaram-se os délicits

dos orcamentos coloniais e decretou-se uma

notcível organízaQcTo adminístratíva. A escola

salazariana teve um admirável exccutor no

talentoso Ministro, Sr. Dr. Armindo Monteíro.

Fmfim, o Pstado é novíssimo na curiosi-

tlndc, no ínterêsse, na simpatia. na admíraQão
tltic jcí nos votnm os estrangeiros. Fm plena
Câmara dos Deputados franceses, o deputado
Adrícn Dariac aponta a nossa Constitui'QcTo e

tôda a genial política dc Salazar como mo-

dêlo a adoptar no seu país. QTuando há pou-

cos mcses cstive no estrangeiro, um eminente

diplomata me contou que. numa conversa en-
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tre os sciĸ ooT'gas, sôbrc a crisc poiitíca c

ccoiuSmica qne .ilravessamos, sir George
Clarbe, actuai Embaixador inglês em FranQa,
preconizara que os negc>cíos da Europa tlc-

viam ser c<)nliatk)S' a uma Comissão com-

posta tie ditadores, mas sob a presidêncĩa cir-

cunspccta e iluminada de Salazar. Quando e

que Portugal, depoís das gkSrías extintas e es-

quecídas dos séculos XVI e XVII, e qual ho-
mem de Pstado português, conquistou tama-

nho rcnome e prestígio intcrnacíonal ?

Meus senhorcs: Fui talvez extenso nesta

alias sucínta c rápida rcmemoraQão das con-

quistas c benefícíos do Pstatlo Novo. Nunca

scrá dcmais recordá-los, porque os homens

tcm a menĸSria fraca c a ingratitkTo fácil.

Ora, a Assemblea Nacional, que idcs clc-

ger, vaí dar um pequeno repouso aos Mínis-

tros quc, durante os últimos seís anos, planca-
ram, legislaram e executaram uma obra

ímcnsa. Administrar bem, já é árdua tarefa.

Legislar e admínístrar, a um tempo, é dcma-

siado esfôi'co. «/~a.<er leis, interpretJ-las, sus-

penJê-tas e rerogJ-lqs- é funQão normal tla

Assemblca Nacional. P a funQão mclindrosa c

difícil que vão cxcrccr os 90 candidatos quc

vtSs, de-certo, itlcs elcger.
Ser-me-ia grato fazer o elogio dos mcus

S9 colcgas. Mas. é desneccssárío. porque são

todos bem conhecidos jxios seus talentos

c pela sua dcvoQão cívica. Há entre êles bri-

Ihantes oradores ; mas nno espereis escutar as

velhas pugnas oratôrias, os velhos insultos

parlamentares, as ridíeulas ínterpeiaQôes aos
ministros por cjuestôes tie campcníiío; ga-

ranto a V. Fxu» t|iic nenhum falará durante

nove horas, stS para gastar tempo e cansar a

pacicncía dos ouvintes e tio país. Nâo é a tí-

tulo de oradores tjuc clcs ScTo propostos aos

vossos sufrágios. Ncnhum pensarcí scquer em

atacar e tleitar abaixo mínistros. Isso acabou,
—

para scmpre! A verborreia é proibida no

artigo 101." da ConstituÍQão.
A Asscmblea Naciona! é uma grandc co-

missão de estudo e elaboraQcTo das leís. Nesta

missão procederão todos com patriotismo,
com dedicaQcTo pela causa públíca e dcsínte-

rêsse, muitos com sacrifício clos scus ganhos

prtifissionais, cscutando os intercsses colecti-

vas, examinando os prt)blcmas com atenccTo,

pondernQão e conseiência. Não iarcmos tra-

balho de chaneela. Cada um maniíestará a

sua discordância, mas objectivamente, com

vontade de acertar, melhorar, aperfcícoai',
com respeíto j)clo Poder Fxecutivo e reco-

nhccimento de\ sua iniciativa e vontade. O

nosso lema será o mesmo do grande anima-

dor desta nova idade: «Tudo pela NaQão!
Nada contra a NaQãoU Queremos que os

vossos votos nos dêem mandato e a inerente

íôiQa jurídica e política. Queremos que entre

o eleitorado e os eleítos haja perfeita comu-

nhão de vistas; que a NaQão tôda assuma as

suas responsabilidades, participe da vida ptí-
blica, contrĩbua para a sua prôpria grandeza
e tenha assim motivos para clamar, hoje e

sempre,

Viva o Pstado Novo!

Viva Salazar!

Viva Portugal!

* • +

fatlns e lla.

Missors (1at','di(,ii>

Importância magna da acgão individual

(Coxtinuaqão)

i> I: cjuem tem o direilo de usar estas cner-

gias ?

6 Como é t7 realiJaJe da sua actuacão ?

Vamos agora entrar na segunda grande
realidade cm quc precisamos de cair,—e esta

díz respeito a cada um, pessoal e directa-

mente.

P a<gora o indivíduo, na sua grandiosa e

pctssívél actuaccTo, efectiva e cficaz,— tcTo activa

c eficaz como o escrever uma carta, plantar
uma árvore, coser uns sapatos, ou fnzer qual-
quer outra obra manual, se não mais ainda !
—

no grande problema da CivilizaQão Univer-

sal, que vamos estudar, ou antes, constatar.

i, Quem tem o direito de as utilizar?...

Mas,... como coisas sobrenaturais e, por

isso referentes a Deus, evidentemente sô os ti-

Ihos de Deus.

E. . . quem sũo o.v tilhos de Detts ? Será tal-

vez difícil catJ-tos cntre tantos milhôes de se-

res humanos (tins tloís bilíôes dcies, segundo
os cálculos) existentcs por tôda a Terra?...

Poís íicTo e tão dífícíl como a primeira visia

liarece. Se Deus é o Pai de tôdas as obras

criadas. c, dum modo mais directo, de todos
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t>s seres conscientes, evidentemente todos os
seres humanos ScTo filfíos de Deits. Mas, assim
como há zambujeíros, ou oliveîras bravas, ou,
se preferem, olivciras potenciais, (valores cm

potencia) e oliveiras, ou sejam zambujeiros ci-

vilizados, ou, se preferem ainda, oliveiras ci-

rili.-adas (valores reais), também poderemos
dividir os tilhos de Deus cm doís campos,— o

dos que, por um acto voluntário se transfor-
maram pelo Baptismo em valores reais, e o

dos que, permanecendo no estado bárbaro dc

não baptízados, o são apenas em potência.
ScTo pois os baptizados, no Baptismo da

íntcgra Fé, os quc têm o efectivo direito de

utilizarem os bens e energías sobrenaturais.

A SLia qttalidade está até pôsto o dever

inerente de usarem êste direito. . .

Qual qualidade?
iNcTo é uma coisa assim de tão poucochí-

nha importâncía como tudo ísso!...

Basta reparar que andamos na altíssíma

taftra tlo (jue é divino. . .

Mas. para melhor fazcrmos ídca, recorra-
mos ãs comparacôes :

A mais alta dignidade que se conhecc na

Sociedade humana, aínda tão tleíeituosamente

constituída, c a de Imperador c a dc Rcí. O

lilho de Imperador ou Rei ehama-se PríncipC'
Todos o sabcmos. . .

Mas, um sôju'o de Deus deita por terra im-

peradorcs e reís, reínos e imperíos. A propria
tnorte os leva... P poís Dcus, Scr suprcmo
sôbrc os Imperadores e Rcis. sôbre os reinos

e impérios, e, maís ainda, imortal e cterno. A

morte, antla â Sua ordem. . .

O que sc baptiza, quere, voluntária e cons-

cientemente, tornar-se, de modo delînitívo, oti-

cíal c solene, tilho de Deus e Detis quere \~c\-

ternalmente reconhecê-lo e deixá-lo adojitado
assím nos Scus rcgistos cternos, ficando pois

constituído, índubitávcl c efectivamentc, Prín-

cipe,—não real, ou ímperíal, mas, tlc maís alta

digniciadc e asccndência -

, Príncipe divino!

Príncipc dívino, sím ■ ■

Que importa o vestuái'io, o modo de ser

— pobre ou íico, Scíbío oli ignorante, doente

ou Stítlío, pctjuenínt) ou gigante
—

, numa pa-

lavra, i,o tjue ímporta a roupagcm em que sc

aprescntc o scr, jxua t) íacto ?

Também ntSs tívemos reis que víeram, em

Iraje plebeu, danQar com o povo nos bailes

populares do Rossío ; outros povos tiveram

reís leprosos; e hoje vemos tantos reís tlestro-

nados e alé pn'ncipcs (russos) vivendo na maior

míseria e dedicando-se aos mais humiklcs mís-

teres,— e nem por isso deixaram de ser reis e

príncípcs. «A'Jo e o f.ábito que fas. o mon-

ge. . .»

A realidade concreta da sua filíaQão e da

sua qualidade ímpressa na nobreza do seu ca-

rácter meramente humano, nestes, e traduzida

na Graca divína, nos baptizados, subsíste in-

delevelmente.

Recorramos a outra comparaQão aplicável
as Repúblícas, Sociedades que reputamos me-

lhor constítuídas.

Aquí, em vez de príncipes, domínam o ta-

lento e os géníos. ScTo estes a verdadeira élite

das Sociedades humanas. Quem, pela sua

complcÍQão, melhor traduz seu Pai, mais dêle

se aptoxima e mais prova ser seu filho. Os

génios, pela sua melhor compreensão e posse

das coisas, são os que materialmente mais tra-

duzem a filiaQão dívina do homem... Por

isso, a sua analogia para a melhor compreen-

são dcsta ti/iacão sobrenatural, é maís prdpria

por mais prdxima. O «génio», que fôr cristão,

é, por ísso mesmo, verdadeiramcnte um ptín-

cipe, natural e sobrennturalmente, isto é. na

plena acepQão dã palavra.

Os príncípcs do mundo não constituiram

maís do que um artefacto-.,;/'/77/To/o tlêstes. em

quem reside o verdadeiro principado. • •

Os cakSlicos são assim uma verdadeirn

eiite primogénita do Uníverso j">ela simples

posse da sua qualidade.
— sũo a verdadeira

pedra angular sôbre que rejxxisa tôda a cons-

truQão tla CivilizaQão do mundo !

<\Não têm sabido cies ter esta conscíência?

Fsta quulidade dá menos direito a fazer

exigêncías, do que a exigir cada um do seu

ser a prockiQão da melhor obra, dentro da su-

blíme grandeza da construQcTo geral em que

cstá intcgrado.
Postos assim em destaque o valor, por

assim dízer palpável, dos meios sobrenaturais,
da qualidade de catôlicos, c do díreito e de-

ver Linicos que estes têm de os utilízarem, pre-
guntamos :

— i, Se 300 milhôes de catôlicos verdadcí-

ros ferissem cada día o Coracão Divino, man-
dnndt) para o Céu uma simplcs jaculatdría

pclas missôes com verdadeíro empenho tilíal,
a soma sobrenatural que cada ano transmíti-

ria c\o quc cntra iuTo cquívaleria bem no

mundo natural, a uma grande esquadra cru-

zando os oeeanos. ajoujada de tudo quanto
é neccsscítio para cada missão em todo o

Universo? FaQam-lhe as contas:—300 milhôes
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de jaculat.Srias (apenas jaculat(Srias), por j>ôr

díds, assim:- 300 000-000,-' 565 dias.

Que íai ? !

F act'edítnm que se cada ano ao fintlar

Iransmítissc ao (jue entra um tal tesouro, ainda

andariam tão poucos navios em servÍQO mís-

sionário como andam,—Deus permitíría que a

conversão missíonárta do mundo continuasse

a operar-sc tũo lentamente,— e que o mundo

andaría tão mcrgulhado na barbáríe e na su-

perstÍQão camo anda?!

. . . Acrcditam ?

... ScS com uma jaculatôría. . . Agora po-

nham no scu coracão que 300 milhôcs de ca-

ttSiícos se voltavam c lcvantavam em todo o

mundo, e punham os olhos A vai.fr nas mís-

soes,
—natural e sobrenaturalmente, e imagí-

nem o que sucedcria !!!...

Mais :

Ponham no scu coraQão que todos os ca-

tcSlicos portugueses punham os olhos assim nas

missôes:
—Podem calcular por ventura a rapídez

com que o Universo se cívílizaria pela sua ful-

minante cristianizaQão, c a gkSria que a Por-

tugal advíria se stS éle realízasse csta obra

grandiosa,—digna coroa da que os nossos an-

tepassados realízaram descobríndo-lhc novos

mundos ? ! !

Podem ?• • ■

(Continua).

A. M. M.

SOT.\ - N'o arligo anteríor onde a tl. 36'-, na '_>.>> co-

una, sc lc "c /c'-lohia... leia-se "c .vc-lo-hia.. : c, na tl. r>c>.>,

ondc, ao principi.-). sc lc "do cspírito esta... leia-se "do

espírito desta.,. Mais abaixo, ontlc se lê ''apa<iatn todos.,,

leía-se "apanaram totlos,. ; e onde se lc "cemitério mais,,,

leia-sc "cemilcrio o mais clc

•*-•*-

«A União» encontra-se nos seguintes lo-

cais:

Fm Lísbtui :

Livraria Ferin, Rua'Nova do Alnuĸki, 74.

Livraria Bertrand, Rua Garrett, 73.

Livraria Aillaud & Lellos, L.1'', Rua tK>

Carmo, S0.

Casa Sacré Coeur, Rua do Arco do Ban-

tleira, 1S3.

Tabacaria Monaco, Rossio.

Tabacaria Adamastor, Rua 1." de Dezem-

bro, 2.

Tabacaria do Café Nacional, Rua l.° de

Dezembro, 53.

Tabacaria Rocio, Rua do Ouro, 295.

Tabacaria Lusitana, Rocio, 108.

Tabacaria do Café Chiado, Rua Garrett.

Tabacaria Luiz Abrantes, R.doCarmo, 90.

\*o Pôrto :

Casa Nun'AIvares, Rua de Santa Catarína,

630.

Em Braga :

Livraria Cruz, Rua Nova de Sousa.

Tipografia Pax, Rua Nova de Sousa.

Augusto Costa & C.a, PraQa Barão de S.

Martinho.

\a Guarda :

Emprêsa Veritas, Rua Marquês de Pombal.

Manuel Vinhas, Rua Alves RoQadas.

Francisco de Figueiredo Sucena, Rua

Helíodoro Salgado.

Fm Faro:

Livraria de Antônio dos Santos Capela.

Em OlluTo :

Sucursal da Livraria de Antônio dos

Santos Capela.

\'a Fígueíra da Foz :

AdministraQão do lornal O Dever .

Rua de S. Julíão, 12.

Pm Coímbra :

Casa do Castelo, Marco da Fcira, 13.

Fm BraganQa :

\'a AdminístraQão do quinzenário Terras de

Braganca.

Pm Coruche:

CarttSrio Paroquial da Vila de Coruche.

l.m Gondomar :

Escola Gráfica, Vila de Gondomar.

Aos nossos atnigos recomendamos a pro-

paganda e expansJo Je A União pela venda

aeulso nas terras onde se encontra å venda, e

conseguindo agentes solícitos e dedícados.
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