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Í-STE NÚMEl.O FOI VISADO

PELA COMISSÃO DE CENSURA

Entiv Dikis (íucitíis

\o momento actual é maís de temer a

guerra socíal, o odio de classes, do que qual-

quer guerra internacional. Xesta. se persíste o

cspírito de patríotísmo e de sacrífícío. mesmo

a derrota da honra; naquela, nunca pode ha-

ver víkSría, e tĩcam sempre em perígo os des-

tinos da nagão, a honra das famílias, as ríque-
sas jndivitiuais e socíaís.

É por isso que entendo que embora seja

preeíso cuídar com ânsía e carínho das orga-

ní_acôes de defcsa da nac<To -dos exércílos,

das marinlias, dos armamentos emfim tanto

de terra e mar como do ar, para não sermos

presa das primeíras ambicôes que contra nôs

sc desencatteíem, mais necessário é porém
trabalhar com todo o aíincci e estôrco. para
laHer desarmar os ôiíos e írredutibilidades

sociais soprados e incendíados pela conjura
internacíonal judaica ciue hoje tem a sua ca-

t-icc<i visível etn Moscovo e os seus aulieos nas

associacôes secretas espalhadas por tôda a

parte. Por muitos séculos andou a crislantiaile

empenhada em deter c aniquilar clepoís, a

ontia agarena que trouxe esta nossa civiliza-

C<Tt) cm grande rísco.

Xãt) é menor o pcrigo que as mesmas so-

ciedadcs correm pela propaganda do ôdío

entre as classes.
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Os íomcnlndores dêssc cS.lio têm de ser

detídos. i.Aí das n icíonalídades actuaís sc

êsse cscôpo se ncTo atinge'.
lĩm todos os povos está pôsto êste pro-

blcma. Todos os verdadciros estadístas se de-

vem empenhar de prefercncia nesta obra, a

mais inadíável de ttT..ias as tjue se Ihe pro-

pôem.. 1'aEcr desapareccr os molivos cins

grantles tlesígualtlades socíais, e nao agravar,

por medidas (]ue vão pesar principalmente,
sôbre a pequena propi'íedade, êsse grande

sulco de separacao entrc a elasse prolctária

esmagada hoje por tôda a espécie cte inieiící-

datlcs, até uiesmo aquela -mais íncdita e ín-

verosímii de não ooderem angariar o pão

quotidiano regado embora abundantemene

nck) suor de todo o seu corpo, por Ihe ser

3<r£dado_* não iá a ríaii-'-u. aacj íá a uiediamo

i mas atc o propno liiiviio a vieia por, pc > >.

oulros, ser até monopoliĩado o trabaltîo '

Se o cgoísmo dus classes que prcdomínam

vai até a ínsensibíiítlade de saciiticar aos s,u5

intcrésses o mínimo tlc rccessáno tios proletcí-
rios o prcSpríe) direito â subsísténcia pelo tra-

balho ciuotidiano— de jlisHco é quc êsse pre-

domínio acabe. De iustica é que o seu lugar

|),isse a ser ocupatlo por outrt)s. Mas então

cspercm. oh ! entâo esperem ! A medida por

que medíratn scr<í aquela com que scrão me-

dídos.

lusto é qtie deíxem de predominar os que

prcdominani; mas nestes casos os aeontecí-

mentos e íactos-é a hísttSria que o di = -- não

se líniitam a íazer ímpeiar a jusliga c vũo

muíto maís alcm, ímpondo aos que caiem

unia maior cscravidão e privacão. Porque en-

tão o domínío da fôrca cxercei'á, na mão dos

que onlem cram fracos, uma accao de vín-

ganca c desforra.

Qne guerra csta ! i Guerra fratrícida, de

t]ue não poclem licar lembrancas nem de

honra, nem de gl.S'ias; nem de vítiudes cle

chefes, nem de sacrífícíos de soldados!

S.To verdadeira r.ente crimínosos, todos

todos -quantos sofram e ateiam êste íncên-

dio. Biirgueses egoístas e porversos tiue outra

t'ouía nãt) vêem além dos seus ínterêsses, das

suas empi'êsus, tlos seu; luci'os, tla sua la-

ĩciicla; <]Lte ii.To p.vapam c)easícTt) e meio de

ía;er subir a su i fortuna mesmo que tenham

tle sacrific.Ti' os legítímos ínierêsses dos que já

sãt) ínie'.íres pela classe que oeupam ou de

esmagar a jusla asp:rac<To que o; pequenos

lêm tl'c ver me'ihoraJa a sua condicao ton.an-

do-i? pro .rieiáríos da casa que hibiiaiii ou

da gleba de que são servos. Estes queassim

procedem cavam a sua prt.pria ruina. I:\plo-

ranclo os quc exploram avíventam a íogueira

do íncêndio que os há-de devorar ; e ncsta

hora ScTo já cegos a camínhar por sí para

abismo pi'tSxímo. Comunístas e socialistas es-

palham que são o; verdadeiros amigos do

prolctárío e íncítam-o â rcvolucão para a

posse do Govêrno.

Essa propaganda tem tríunfado porque

muito tem dc j'usto e porque iaz apcio â ge-

nerosídatle que é negada aos humanos. Porém

essa justíca c essa generosidade tem sído pro-

cĩamacîa nos 19 séculos em sua liistôria pelo

crístianismo e tôdas as doutrinas que se não

fundam nos princípios da liberdade e igual-
tlade cristãs vém atenai" na escravidão bol-

CÍICV.SIU UU llct ti.icjlciUKl iíb^l-oh«!t-«- _i . .

A temcifiva— eiii vid tie ;\',i,i :\,c ão em Por-

ugal e outros países -cta aplicaccTo dos prín-

cípios cristcTos pela organiĩacão do Estado

corporativo preconírada nas notabílíssimas

encíclicas Kerum Sorarum e Quadracicssimo

Annc, devia scr acolhída e acarinhada por

todos—não st') proietários mas aínda pelas

classes possuídoras—com verdadeiro espírito

de cooperaccTo e sacrifícío, poís so dcssa ma-

neira se evítará o choque víolento dos ínte-

rêsses legítímos dos trabalhadores com as sí-

tuacôe; criadas pelos actuais detentores cla

proprietlade. da indiistria e do comércío. Os

segundos têm de chamar e de faHer subír os

primeít'os. pelo menos, â categoria de possui-

dores da casa que habítam e da gleba que

cultivam. Se assim não tlĩerem, diticilmcnte

porno têrmo â luta que se dis de classes e

aos contlítos víolentos de que os tempos pre-

sentes nos tcm dado amostras confrangedo-
ras.

Faea-se desaparecer a idea da dívísão da

societlade em classcs antagônicas.

Procurem a coordenacao dos esforcos de

todos no sentido cle melhorar a sííuae^o dos

que iorem maís ínfelÍHes; lance-se mão—nesse

seniido—d'os Estatutos de trabalho, tlosgré-

mios. dos síndíeato;. emtĩm. de tôdas as insti-

tuicôes de previdêncía e acccTo soci.ib, mas

convencam-se os actuaís dominantes que sc

n.To tiverem o verdadeiro espírito de sacriíí-

cio e de carídade de motlo a aproximar de

si os que hoje soírem todas as prívacôes, se

não eooperarem no verdadeiro espírito que

ínspirou as provídêncĩas legislatívas já publí-

cadas, e em veĩ cie querer íaĩer delas maís

um ínslrumento do seu prcdomínio sôbre os
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pequcnos, sujcitarem os seus interêsses ãs le-

mítacccs t|iie os inlercsses legítímos clos pe-

quenos ímpôem, não poderão ímpedir a

guerra social, com totlos os seus horrorcs e

conseqciências e de (]uc cles sercTo fatalmentc

as primeiras vílimas. A lgrcja CattSiíca vcm

lancnndo êste aviso, há tantas desenas de

anos, pcla booa dos seus Pontítices, pcios en-

sínamentos dos seus Padres, pcias organisa-
Côes clos seus fiéís! Prasa a Deus quc seja ou-

\-\do, e que sc iin.im na crusada dc cristiani-

sacao tlas solucôes â questao social toJos os

homens de boa vontade e se evite o cata-

clísmc") da subvet'ScTo que trasia como primeiru

consequência o desaparccímento tlesta nossa

Ocidcntal CivílĨHacûo. Vcnceu-se o Esla nĩsii')

nos.ĸécLtlos passados.
I.ĩle iiojo iuímísío tiâû é iiieiieo- A& lc-nier,

e pai'ti o dominar não c nienos ncccssária a

colaborac<Tt) c esíôrgo de todos.

í)s HOSSOS AlHÍii'OS

Deram-nos a honra cla sua vísiia, no día

30 de laneíro. o crudito escrítor e jornalista

Sr. Dr. Atiur Bivar, e nos días I e 12 do cor-

rcnte mês, respcetívamente. o Srs. I)r. Calado

Ronlríguos, de MaccTo, e IV M.inuel de Freíias

l.cítc, pároco da Vila cle Serpa.
C)s nossos agratleeímentos.

* • *
-

StvL'Ptnriiulo (ioj'iil

Em refcrêncía a váríos pedíclos e sugestôes

alinentes ã aecão dissolvcnte que, por díversos

motlos, se estadcia cm ccrtos meíos, até da

províncía, contra os bons costumes, muíto

convém, anlcs tic maís, tomarmos conheci-

mento cxacto dos casos que noloriamente

atentem eontra a ortiem socialc crístiani__ac<To

dos coslumes; porquanto, sem prova bastante,

parece íniitíl qualqucr pcdido de providêncías

repressívas.

m

De váría corrcspondência envíatla para

a Seeretaría do Centro conelui-se que detenní-

natlas nutoridudes tutmir.ístratívas eoncelhias

contínuam a iicTo cumprir os dcspachos do

Sr. Mínisti't") cla lustíca. mandan Jo entregar âs

Corp M'acôes dt) Culto Catolico os bens cedi-

d >_s ao abrigo dos art. 10.° e 11." do Decrcto

I1.SS7. Persístem essas autoridades em nno

cumprir os dcspachos, e não cumprcm, por-

que não qucrein. Poderíamos citar díversos

casos, mas prcferimos levá-los ao conhccí-

mento de quem de direíto; e para isso a Se-

crctaria do Centro solícita. <Ts Corporaeôes

ínteressatlas, que esclarecam concretamente

as rnsôcs, ímpedítívas da posse dos bens jci

eetlítlos.

As rcíeridas m.tormacôes dcvem ser dadas

com a maíor brevidade.

m

_- Em. i-eíei:encia a váríos. pedidos de. escla-

recimento respeítantes a aposentandos do clero

paroquial, eníendemos ímformar o seguinte:

As reclamaccTes dos aposentandos ciue so-

í'rem o retardamento da aposentagão ncTo te-

mos sído índiferentes, e, maís aínda, nos casos

sujeitos a demora por deficíêncía daquelas

informacôes que visam saber da situacJo eco-

nonu'ca exacta dos aposentan Jos. Elevando-se,

conio neste mcs, o nLimero dos despachos, a

saír mensalmente, é de esperar que o retarda-

mento sejasensívclmente atenuado, como alias

é de justíca.

0 !UHV(M'S;ll'Í<» do «A l'iiifio »

Muito agradecemos aos tiíversos tSrgaos

tla ímprensa que dístínguiram t) aniversário

de «A UnicTo» com referéncías amávcís, algu-

mas. até, bem expressivas duma símpatía

tirme.

Dixia Scneca (qtic o sotibc muito bem Ji.<cr,

mas nJo o soube obrat; porqtie e mais Ji/icui-

toso), que as accccs Jc hcinein tîariam Jc ter

tal consonâncía, que tôJa a stta rt'Ja tosse Jc

ama ccr.

[/•.idtf Aitttí'iio Vuim, nti strintlo das Exét/nitis do

Coalc tle l'thtĩo, /itegado e:n Santnrém, em lt,il).

Lêdc c daí a ler .1 União
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Legislaiâo i iispiufttia

Jáinistério da 3nstrucão ^ûblica

Direct^ão Geral do Fnsino Superior
e de Belas Artes

Decreto n° 25:034

Tcndo cm vista o parecer do Conselho Snpcrior dc

U.las Artcs .

Llsando da taculdadc cont'erida pelo n.° 3.° do artigo

lOS.o da Coiisliltiĩt;3o, o Govérno decrcta c cu promulgo

o seguinte ,

\'os [fiiiio. Jo ajiliuo SO.o cio dt-'creto n.o ao-.Q&ã. <ie

't dc Margo de 1930, são classiíicadas imôvcis ctc inlcrc'ssc

público as dcpciidciicias que dircetamcnte estão tîgadas.T

igrcja c claustro clo Mosteiro da Scrra do Pilar. já clas-

siíicadas niontiiiicntos iiaeionais, e que são as seguintcs :

Sal.i do capítulo, reícitôrio, ooĩinha, tcSrrc e capela.

Pul->li<|uc-sc e e'unipr.i-sc conio néle se conlem.

Pacos do tTovérno da ITepública, 1 1 dc Fevcrciro dc

1034 -- ANTOXIO CíSCAR 1)1: ITjaooso Cauimoxa — ISu.sc'-

bio Tama<)nini de yta/o.s /SncarnacJo.

(Dit'uio tlo íjoi'erno — 1." Série —

N." 33, de 11 de Fevereiro de 1933).

* • ¥
-

Jtílinistério da $uslica

Dírecgão Geral dos Servigos Centrais da Justiga

e dos Cultos

2.a REPARTIQÃO ICLJLTOS)

Decreto n.<> 25:042

llsando da lactildadc coiifcrída pelo n.<> :■>.>> >\o ar-

tigo lûS.l> tla Constítuigão, o Govcrno decreta c cu pro-

intilyo o segiiinte :

li cleclariiflo sem cieito o de.'icto n.o 15:S15, publicado

no DiJrio Jo Oovcmo n.° 177. \.~ scric de 4 tle ;\gosto

dc 190S, cm vírtude Jo qual foí autori;ada a Camara

Munícípal do concellio de l.cja a instalar no antígo edi-

iicío da igreia de Santo Amaro, da írcgucsia dc Santtago

d.i nicsnici ciclade. a dita t'ãmara eecti.io pelo clccrcto n.°

7:373, clc 1 dc Mart;o cle 1 <">__ I
.
o quirlel cto corpo de

bombeíi-os volunl.Trios tle IV'i.i, por sc vcriticar t|ttc a ecs

ston.iria não aplica a igrcja ecdida ao fnn consignado no

citado decrcto n.° 13:S15 ticando :ambém anulado o pti-

miíivo Jccrelo dc cedcnca.

Publiqtte-se e cumpra-sc como nélc sc contem.

Pacos do Govérno da lOepúblíca. 13 de rcverciro de

1035.
- A.NĩOXIO ÔSCAR DF. i'RAC.OSO C.ARMONA

— A/cî-

niiel Dodritftics Jtinicr.
/Diiirio do On'êrno

— l.a sene —

N
°

33, de 1 1 de Fevereiro de 1935 )
ø

¥ • *

JÚinistério da Justica

Direcgão Geral dos Servigos Centrais da Justiga

e dos Cultos

2.' REPARTICÃO iCULTOS)

Decreto n.J 25:030

Uĸ-iiT'do da'Vi.-'.JJácle conlcrid.-i pelo ti.° 3> do ãrîîgo

I0S.Q da Constituĩcão, o Govêrno dccreta e eti promulgo

o segtiínte :

I: autorizada a comissão admíiiístrativa da Câmara

Municipal do concclho do ISarreiro a aplicar o terrcno c

matcriais de construcão da antiga igreja de Santo Antônio

da Charncca. na írcguesia de Palhais, qtte iiqucle corpo

aclministralivo íoí ccdida pelo decreto n.<> 03:050, de 05

dc lanciro de 1934, ã eonstriicão de tim largo arbori_ado

c os materiaís ã cdiiicacão da escola oíicial. visto cstar

averigtiado que o local dcstínado cT cscola que era o octi-

pado pela igreja, nnio tem dimensôes que comportcm um

cdiiício cscolar com capacidade bastante para a fregucsia

dc Palhais.

Puhliquc->. e ctiiiipra-sc como nêle se contém.

Pacos do Govc'rno da Repúblíca, 11 de Tcvcrciro de

1955. - ANTOXIO C)SCAR Dl_ l'RAGOSO C.ARMOXA — Ma-

nucl /cedri.iues Jttnior.

(Diâr.o do Qovirno — \.~ série —

N.° 35, de 13 de Fevereiro de 1935).

¥ • ¥
~

«Jonml dos Tril)inmis»

Recebemos a visita dêste novo semanário

forense, que se publica âs tercas-fciras, sob a

dírccCcTo do Sr. Dr. José dos Santos Coelho.

«Jornal clos Tribunaís» é um peritSdico bcm

redígído e de bom aspecto gráfico, quc, pclas
suas muitas sccccTes de interêsse, e respeitan-

tes <T vída forense, pode consíderar-se bastan-

temente Litíl aos magístrados, advogados, solí-

cítadores. oticiaís de jttstíca. -uncionários, etc.

A DedacCcTo e AdminístraccTo é na Rua do

Come'reio, 7, 3.°, desta cictade.

.\o novo semanário desejamos prcSspera e

longa vida.
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[iiltma Catolica

Quis o nt>sso presado amigo e ilustre juris-

consulto, Sr. Dr. Cunha Ooncalves tlar-nos a

honra de arquivar nas colunas de «A União»

a coníerência quc realisou em Évora, já em

\95\, e publícada então no scmanário da

mcsma cídade "A Deíesa».

Entendeu Sua Ex.a revcr totalmente tcTo

importante trabalht) de cullura sôbrc a epo-

peía de Portugal Missioiniric>, corrcspondcndo
assím ao nosst) íntercsse, qual é valotisar,

qunnto possívcl, o ciocLiiiieuidrío cultural de

"A UnícTo*.

Antes, porém, da rcproduccTo de tão ctc

dito trabalho, cxpressamos ao iiu.-lrc couíe-

rente, os nossos melhores agradecimentos e

vívos aplausos.

lîliV.»''° Sk>. Ak'ClilSJSPO l)E ÉVOk'Ai

MINHAS SliN'HOk'AS!

MlillS SliMIORIiS!

Conlam os cronistas quc, na célebrt batalha dc Campo

de Ouríque, na qual, nos plainos do nosso Alentejo se

ilcl'rontarani mottros c crislãos, batalha que foí uma das

pedras do alíccrce tlcste glorioso e solido cdiíícío, quc é

a Nacão portugtiesa, Aíonso llenri<|ucs tevc a visão do

Crucííícado, que llie aiitiuciou a vickSriu contra os seus

ínimigos.

Não diseutirci aqui sc tal narrativa represcnla a cx-

pressão da vcrdadc oti constitui pura lenda. Sttponliamos

quc um dos primciros eronistas dessa batalha tivessc que-

rido, num inttiito, a um lempo piedoso c patriôtico, ao

narrar cssc acontccímcnto inicial da histcSría portugucsa,

cqttiparar .\fonso Ilcnriques a Consl.intino Magno, o qual,

por et'eito tle ítlêntica viScTo, iníciara a marcha, que ler-

iiiinou pclo triunfo simultanco daquele impcrador c d.i

rcligicTo crístcT no Império l.omano.

Velha Alianfa da Crnz e da Espada

Scja couto t'ôr, vcrdadc ou leiid-i. c I ... enprímc. pelo

nicnos, que desde o início da nossa iiac'ionalídade, o pro-

iiindo seiilimciilo crístcTo, o ardor religio--o. ;•>! o n.clhor

esleio, iim dos niais fortes ímpulsos de i.idus a^ grainlcs

emprcsas nacionais. Cruz e l-.spada cstiverani. iiatiticles

lcmpos, forlcmeiite aliadas. C-rtiz c l:spada levarani cle vcn-

eitla a cruzada poi'luguesa, libcrtando o lcrritorio clo po-

tlerío mauntano. lim Aljubarrota, o Arcebispo 1). I.ourenco

liuha iuima das mãos a Crtiz, noiitra a I-ispada. As naus

enl'un.idas dc Vasco da G.ima lcvaram dcsenhadas a Crtiz

c ein íorma tlc Cruz cram, entcTo. os copos das espadas.

Teriiiin.i.la .1 conquisla 110 eoiilincntc tlc Porttiy.il,

logo os portugueses se Iancaram ás conqttistas e dcsco-

bertas dc alcm-mar. Por mcro espírito ímperialistas'.' NTTo.

Toi a Fé o principal motor de taís emprêsas. As conquístas

ultramarinas dêsde a tomada de Cetita. cram o prosseguí-

meuto da cruzada portuguesa. O Turco, depois da queda

de Constanlinopla, tornára-se ameacador. As naus dos

corsários varríam o Mediterrânco e avancavam até ao

Allântico. Os seus excrcitos quási que batiaia já ás portas

de Viana. Era índispenscível abater o poder do Crcse'entc,

e. ao mesmo tenipo. dissemínar as vcrdades crisinis enlre

os pagãos. conquistar almas para o céu de lestts Cristo.

I'orísso; I). loao li .naiicia emissários, não para a cclebra-

c;Sj de tratados , le eomércio. :na_. para a dcscoberta do

reiiij cristão do Preste lotio. bi tal era o empenho, que os

com ínhemos tie Vasco da Gama iulgaram vcr nos iclolos

ícmcniiios uc Calicut as imagens cie María Santíssima.

Espírito de Apôstolado

Descoberto o caminho marítimo da India, — cmprcsa

em que o príncipal íntuíto dos portttgtiescs foí também, ao

lado tlo comcrcio de cspcciarías orientais. a cristianizacão

dos infiéis—podc dizer-se, qtte, dcsdc então, todo o moví-

mcnto coloníal obedecett a ídcntíco programa. Afírma-o,

com fundados argumenlos, o ciudito professor americano

l'attl Peinscli, 110 scu livro Colonial dovernmcnt, dizcndo :

«0 cspíríto de Propaganda míssionáría c ttm dos mais

procminentes motívos que determinarani a coloniĩacão

nos tempos modernos.»

Com ciei'.o. iicTo ioi somcnte Portugal, qttc deu a co-

lonízas'cTo tiltramarina a feieão aceiituadamcnte rciigiosa.

Os povos europetis. que Ihe seguiram na peugada. dc

igttal modo procedcram. Iim ITanca, Luix XIV, concc-

dendo a Carta Patentc á Companhia das índias, em 16ol,

consígnou nela tim arlígo cm que cleclara que «a glcSria cie

Detts c o principal objccto em vista. sendo clever da Com-

panhia prove'r as suas possessôcs tle tun número suíicienlc

de saccrdotcs, excluindo dclas dilígentemente todos os

propaganclistas de ialsas doutrinas.»

Prosélitismo protestante e sua Ineficácia

Por scti lado, a Inglalcrra
—

i<T scgregacla do grémio

da Igreja cattSlica. mas em que predoininou sempre 11111

iiitenso e ardeníc scnlimcnlo religioso iuaiiifcstou as

inesmas ide.->_. ;>'//■ lliitnphrcs: úitbcrt, <io esiabnieeer na

Amcrica ci<j .\< -tc .1 piTnicna cokSnia cie ptintaii.>=, clccla

rou que «a sciiie: íttĸra do tT n-tĩanisnio devc scr o pniuciro

iutcnto dc toclo dquele que pretendc fazcr dcscoL>crlas c

conquistas cm paises eslranhos : e. qiiaiiflo se íuiidou a

colonia de Virginía. o ministro Crastiau- proclamou <iue

«0 primeiro devcr cios colonizadores era atrair os selva-

gcns ao crístianismo»: e a C~)rcteiianca régia que aprovou

.1 carta da respcctiva C'ompanhia precciluava «c)ue a pa-

l.ivra e os servico? de Dcus l'cTsscm pregados. planlados e

iisados.»
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Todavia, o trabalho missionário dos anglicanos so-

tnc-nte no scculo XIX sc aceutuou, mas com uin caracter

iplcamente utilítário, não sc registaudo progresso algum

nolcívcl enlre os indigenas amcricanos ou dc qualqucr oti-

Iro terrikSno extra europeu. Pelo coiitrário, as missôes

eatcSlicas portugucsas, cspanholase mais tarde as francesas,

dêsde os inícios do scc. XVI, fizeram por tôcla a partc tuii

prodlgioso tratralho de prega{ão não infe ior ao que, nos

inícíos do cristiaiiismo, liaviam produzido os aptSstolos S.

Patilo, S. Tiago, S. l.aiJoloiiieii. S. Tomé. íi-m todo o Ori-

cnte a voz miractilosa tle S. Francisco Xavicr, — ettjo

corpo c, êle mesmo, tim permanentc milagre,
— atraía <\o

grémio do crislianismo milharcs dc pagãos, favorecendo-o

a Providc-ncia com o dom especial,
—

qttc o AgiokSgio

lambém atribúi ao nosso St.° Antônio, — dc íalar cm por-

lugucs e ser entendido pelos ouvíntes nas suas respeclivas

Itngtias. Sc isto é lcncia, então mais miraculoso ioi o íacto

incontestável clos milharcs de convcrtidos ao crédo

calolico.

Admirável esfôr<;o português no Oriente

lissa maravilhosa scmenteira iniciaJa em (Toa pelos

iraneiscanos c arclorosamcntc coiilinuado pelos inissíoiici-

rios das otitras ordens religiosas, procluziti fccundíssima

írutificacão. como o podcm coiitraprovar os iiumcrosis-

simos e granJiosos tcmplos e eonvcntos quc, por lodo o

Orícnte, atestam a grandeza clo esíôrco dispcndido, _eni

einb.ii'go dos parcos rccursos pc'cuiiicírios de qtic as mĩs-

scies ultraniai inas dispunhain.

lisla colossal propaganda. <iue jcí em sí constittn. para

os cakSlícos, tim cmprecudimciito altameiitc mentoi 10 _ol>

o aspecto político e rcligioso, poderá scr, talvez, meiiospre-

zada pelos tiue n.To professam a atc combateni a rcligiáo.

Mas, todo o cre'do rclígioso tcm cm sí iiicrenlc tiniti

íorniula civilizadora. Temos assím tima eiv-ilisacão crístcT,

como houvc tima cívílizaeão arabc oti maometana, tima

civilizac.To buclista, ou bramánica. Cumprc, salicntar. pois,

quc os míssioiicirios não realizarain um esfôrco exclusiva-

mente rcligioso. pois qtie êsse esfôrco íoi, símiill.iiieamcntc,

civilizador. ao mesmo tcmpo que deu ciiorme impulso aos

conhecimentos geograiícos, ttistot ieos, linguislieos, uatur.i-

listíeos c ate artísticos.

Sc consíderarmos a nitiltracão da civílízacão europcid

nos paíscs orientais, baslar.i ponderar qtic. clurante scculos,

somente os míssionários coiiscguíram pcnetrar no interior

tle grandes e podcrosos impcrios asiatícos. nos quáís era

proítintla a avcrsão ao estrangeíro. Assim sucedeu na

India, onde os pc>rtugueses nuiica lograrain ultrapassar cic

algumas cicladcs c feitorias do litoral. O famoso império

dc Ahbar, tendo por capital Agra c Delhi, os reinos de

M.iíssor. de N'ízani, de llarodá, dc Cashmira. c tantos ou-

tros, iiunca lhc cstivc'idm acessiveis, mesnit> para as op<-

raeôes comerc'ais. Mas, os míssíon.írios cm lodo.. cics lo-

graram introJuzir se e i.i-er pros-.clilos.

Evangelisacão da Cliina e do Japão

Pior toi na China e no lapiĩo. pnses em que era, cn-

tcĩo, profunda a xenoiobo. como ainda o é na China. No

lipão. liveram os mercadores porlugucscs faeílídadcs co-

merciais somentc dcpois quc os missionários da Compa-

nhia de lesus conscguiram ali estabeleccr-sc. I: foi-lhcs

isto rchtivamente f.ícil, porque. tendo éles uma missão

ItTda pacííica. não suscitando a sua propaginda uma

oposicão acintosa por parte cios bonzos budistas. quc na

religieTo cristã cncontravam afinídades com a sua. csses

mercadorcs não inspiravam deseoiiíian<;as, visto scrcm

patrocinados por aqueles missíonários.

Maís diiícil foí, porém. a penetracão na China, onJc

a xcnofobía foi sempre, como ainda hoje é. assás intensa.

Durante dezenas de anos. aos mercadores portugueses

não íoi scqticr permiticlo entrar nos porlos dcsse grande

país. li, qtiando ao cabo dc laboriosas negociacôes lhes

im-din atiertas as __uo____ Uc C________<_liiii'8-p->, nãa lhe»

ioi licito dcmorarcm-íe, nem estabelecerem-sc em tcrra, a

não ser uas ilhas desertas prôximas do litoral, com as

J:ias cie Sanchoão, l.ampacau c Macau.

Direi, dc passagem, que a iiossa cidadc de Macau foi

tima coiiquista, exclusívamentc, dc mcrcadorcs portuguc-

scs c padres da Companhia cle |esus. Ntmea os Vice I^eis

d.i índia patĸi ela coiitribuiram. N'os scc. XVII e XVIII, os

maiidarins dc Cantão. por v.írías vczcs, quíseram dali

expulsar os poiTtiguescs, o qtic a diplomaeia dos missío-

nário; jestiílas c os prcsentes dos mcrcadoics conseguí-

ram evilar.

Mas, os míssioticíríos <Ia Companhia de Jesus, apcSs

iino longa, porfiada e perigosa diligcncia. não scS conse-

guiram obler de alguns dc)s impcradorcs da célebre dí-

nastia MINtT a liberdade de propaganda, mas adquiríram

na respecliva côrte uma notável influciicía. qtic chegou a

exerccr-se até na marcha clos ncgôcios públicos e na Ic-

yislacão, ao cxtrêmo dc provocar ciumes de mandarins

despeitados, seguicios da inevitável inlriga e perscgtiicão.

lîsta prepondercîncia tle curopetis, quc eram simples sa-

cerdoles, c-nos confirmada por tun lesleinunlio dcveras

insuspeíto : por VOI.TÁIRl: na sua interessante obra

Sc'culo de Ltti.t XIV.

íi deste modo quc Portugal pcTdc cxcrcer e ainda

cvcrce um vasto domínio espiiitual onde ntinca lcve so-

bcrania oti domínío tcmporal e politíco. pclo chamado

l'adrcaclo do Cricnte. liste padroado stS c possível efecti-

tci-lo por meío cle bispos c missionários •, e a Santa Sc

tcm-no mantido somente pelo rcspeito .Ts tradicôes das

missôes portugucsns dos scculos passados.

Esfor>;o Civilisa lor dos Missionárics

~ lim c-ida um dos lugares, portTn, onde se cstabcle-

eeti uiii.i missão alí se abríu tima escola. Não é tlesconhe-

tiJt1 dc iiĩiigucin quc, nos scculos XVI a XIX, o analíabe-

iío iiiesino na iittropa. ei'o nitiito niais extenso do qtie
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>a actualidadc. A instrtiqão popular cra descurada pelos

^ovcrno;. I'ois. no Oriente, ioram os missíoncíríos qtie,

desde logo cnar.im cscolas paroquiaí. em - itic se minís-

Irava a inĩtrucão pr'unária c o canlo eoral. lim 15 11, os

iraiiciscanos P.> Migtiel \reiĩ e h.ogo de l'.orba lundaam

em Gôa o Colcgío clc Santa Fé, ao qtia1 cram rccolhidos

os orfãos dc tôdas as nat;ôes orieniais, Decanis. Malaba-

res Cciloncnses, ITengalcnses, i'cgtis, Malaio., lavanczes

ou latts, Siameses. Abissínios, etc, aos quais acrcsccm

mais tarde os Chinéscs e Japoncses. a tim de «serem cria-

tlos em letras c bons costumes e. os que se fízcssem _._:-

ccrdotes, tornasscm ás suas pátrias e prcgassem o sagrado

livangelho a seus naturais».

liste Colégio dc S-iita l'é t. o.;o contiado a Com-

pdiihi.i de Jesus, e dêlc cscrcvia S irnin~ísc< Xavíer

Jistá ali a iiistru;r-sc um granlc número de rapazes, '!-

Ihos dc inlieis de divcrsos países: tins aprendem o latim c

outros sô apreiiucm a ler e a escrever.»

fiste Colc'oio foi depôis fu-ionado pela Companhíi

Jc lesus no seu famoso Colégio tle S. Paulo t hamado

Universidade de Gôa, onde eram minístraclos o ensíno

secundárío, as artes de pintura c música, o eusino siiperior

Jesignado por filosofia c rctôrica, e aos clérigos se ensi

nava a leologia. tTrandes pedagogos. os jesuitas iu:ida: am

iiumcrosas oulras escolas, tôJas em magnificos cdifícios.

como o Seminário clc Rachol, na lndia, c o Colcgío dc

S. Paulo, dc Macati, ainda exislenlcs.

As missôes e a Instrucão popular

l'oi no Colcgío cle S. Patilo de Gôa qtic. pela pri-

meira vez, apareeeu 110 Orienle a tipograíia inventada por

Gullenberg, c nela forain imprcs-as muilas cias obras con-

temporãucas, qtier rcligiosjs. t|iier profanas, avultando

eiilre as primciras as célebres l'uranas e a gramática da

língua concani clo P.<' l'oinaz listevam. e entre a; segtin-

das os não menos célebrcs Coláquios de Gareia da Orta,

livro em c|iie foi publicaclo o priiiieiro soneto imprcsso de

Camôes.

I'scolas. colegios e scminários síniilhaiites tuiidara.ii

lambém, lanto na índia. como por lôdo o Orieute, as ov-

tras ordcns relígiosas : os IT-ancíscanos, os Dominicanos,

os Augustianos, os Carmclitas, e os Oraioriano;. li, se

atcndermos a que, atti' ao scculo XIX, ncnliimi dos oover-

nos curopcus: porlugucs, ínglcs c tranccs, criou n is su.is

colonias asiciticas cstal>c'leciiiiciite> algum Jc en_.iiĸ> publico

pc)dc concliiir-sc qtie as inissôes relígios.is loi.iui ctcvidos.

exclusivanicnte. o ineremciito cla in_.truc.To c a cxp.insão

da eivilizac,-ão europeía. cla qual o princípal instriiiiieuío

eram as linguas europeias.

l>or outro lado, ao passo quc os governos c ,b classcs

scctilares, mesmo os iiiercadores, iieiihum mterêsse liga

vam ao conhcciiiiciito melodíco e á cultura das línguas

orientais. inelusivc a lingua concaní. ialaJa 110 tcrritorio

portugués dc tioa soiucnlc os iiiissíonTrios a essa tarel.i

_c dedicarim. O 1.° Concílio Provincial de Goa. em

meados io sccu'o XVI. dcliberou que os Prclados dili-

genciasscm ter n.is su as dioceses sacerdotes tine apren-

Jcsscm c icilassent a lingnta da tcrra. o que era indispensá-

vei para coniessar, pregar e operar as conversôes, porqttc,

segtmdo o livangelho de S, loão. oves iltum scqinintu:

auia scittni voceni cjus ■. as ovelhas scgucm o pastor, por-

(|tic lhe conhecem a voz.

lista aprcndizagem lingtnstica, scndo um mcio cic

propaganda rcligíosa. acabava por ser uma tarcfa pura-

mente cultural. contribuindo para o deseiivolvimciito da

ciciicia íilokSgica. e para o melhor conhecimento dos

tisos e costumcs e da literattira dos povos asiáticos, pos-

stiidoi cs iá diitiia alta civ-ilizacão prcSpría e earacteristica

O iesuita Jaiiano Roberto dc Nobili, estabelecido cn-

tre os liindus de Maduré, não se límitou a aprcnder as

respectivas iinguas. I>ara vcnccr a relutância dos indíge-

nas, mudou Jc notne aJoptou o traje cios ascetas hindus,

— tima .ũmc-i amirH.i de algodão, calcou .-ilpercata>:. en-

fioti nas orelhas grandes argolas c passou a vivcr na ;oli-

dão das iloreslas, adnjuiiTndo assim o prestígio do; Pixis

ou iluininados bramânticos.

Funcão educadora das missôes

— Ao lado da aegão cultural cios missioiiários das

ordens religíosas há que salientar a acciĩo cducaliva c so-

cial, qtic elas tcni exercido, combatcnclo supersticôcs, pre

conccitos, avcrsôes ctnícas.

Llm e.xemplo. — iki na India. dtias classcs de tríbus

aborigenes, em eslado seini-sclvagein, despreziveis e e\-

tremamcntc desprczatlas pclas racas invasoras. C.c origem

ariana. No sul, os PariJs, palavra qtie alguns erradamente

pronunciam cie iorma e.xdrtixulci, dizendo pdria.s, —

e no

norte, na províncía cle lîengala, os CbanJalas, que os

inglêses designatn por Santals. Para tôdos os hindus aria-

uos, mas especialmeiite para os brámanes, um pan'J ou

iun CbanJala c tim cnte impuro. a tal ponto quc o seu

nontacto iníecta e até a sua sombra mancha. Porisso. são

eliamados inlangívcis, no sentido de ser causa de ncTjo o

tocd-los I

Chamar cbandala a tim indivíduo das classes supe-

rmres c um gravc iusulto.

É tcTcíl cle coniprccnder coino . st.is tnbus. unia po-

pu'it;ão ctss.is ii:iĩncrc>sa,
-

s< . inoiitn.un tete>dclds na

nais baixa cí. ila soeial. e noi racaci .s Je :>dc o eonvivio

eivilizador.

I'ois. as missôcs de ISengal i >■ Je I >ecão propiizcram-sc

Jignificar esta raca ; e brillianicire.ilc o tcm conscguiclo.

Os que se fizeram eris.ãos. evick iiieiiieutc. ao lun clc

alguns anos. deiĸaram logo de scr partJ.s ou ct?anJal<is

c, pcla inslrucão que adquiriram. puderam subir em po-

sicão social. Mas. com que taclo e prudência tudo isto to

icito ! C-onta-se que. para iicĩo sercm havidos também

eomo inipurcs e inlcclaJos. e como tais repelitlos piJcis
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hindus das castas supcriores, nos primeiros tcmpos, os

míssioiiários. aos clĸtndalas cristianizados, administravam

a comunhcTo, em ptiblico. colocando a ht'istia iia cxtremi-

dade de um pdii.
--

o qtte cleve scr e.xagêro de algtim cs-

piriluosti. Ilojtĸ gracas aos mission.irios, conhecem-sc dos

c/iandcilas um intcressante folk-lore. produc'ôes de poesia

popular, valiosos subsidios etnográíieos. Ii mesmo a<|ueles

i|ue não se cristianizaram, seiitiram-se /iomm.! como os

ouiros, rcclamam o scu logar ao sol. mormente apt'>s a

campanha nacionalisi.i, eapilâncada pclo célebrc GANDIII.

As missôcs na América do Norte

—- Se passarmos do conlinenle asiático para o ame-

ricano, obscrvamos a mcsma ac?ão bcncíica c civiliza-

dora das niissôes catcSlicas : porque ela é inspiracla. scm-

pre e cm tôda a parle, pela mesiiu elevada doutrína, pelo

mesmo amôr do prráxímo, pelo mcsmo amor dc Deus. Os

peles vcrmelhas, os índígcnas atr.cricanos, ■_- que pelos

lnglc?ses n~-t^n!~rC~ eu!-or>7'u?rTmpt:'síônádos pelr) ainTve~o

das ríque-as f> m :n fcronmente icossados e exlermnados,

mesmo nos serlTe ■ oti.te se rciugíarani,
— sotnentc nos

m, <sit n iricis caloli ,os cii.'oiitrain.ni prolcccôes, apoio,

educicãv '< :iv cio civilíza.lor, <|tie os puritanos escoce-

ses !he5 reeusaraiii.

C) nolcável cscrilor OIJVIiIRA MAk>TTN'S- apcsar dc

nada bcncvolo para as missôcs, porque nos scus livros

prctcndeuclo scr historiatlor, irequentenicntc acaba por

ser vcrriiiciro, — reconheee que "o espiritualisino crískTo

íazia crer a lôdos que, pt>r virtude de uma alm.i semprc

írniã, aninhada cleiitro do corpo de indivíduos de côr e

formas divcrsas, tôclos os iiomens eram uma e a mesma

cousa ; c que o princípio tla identíd.ide ein lcsus Cristo

prcgado nos primciros tcmpos cristãos para o gregc) e

para o b.írbaro, cstciidiam-no agora os jcsuítas e a Igreja

ao ncgro e ao índio., (C /'rasil e as Col. Por/, pa>j. 20).

No México. em tcSda a Amcrica espanhola, os a.<te-

qtte.s. os t'ncas e outros povos aborigencs, cujos asccndcn-

tcs os soldados de Cortez, Pizarro e outros condottier,

furiosamcntc massacraram. st') pe'.a accão das missôes se

ioram aprdximando clos venceclores, a loptando a sua

rcligiiTo, modificanclo os seus usos c costiinies, ciilrando

na vasla csíera cla civili_:at,-ão cristã c c.iropcia. li tão

ccrto c que tôdo ésse cnorme progresso íc>i obra do clcrti

catcSlico, rcgular c secular. tiue, nos tempos inodernos, os

avcnlureiros maecTnieos da política mexicana cntenderam

qnc o mcllior proccsso dc conqitístcirem a prepoiĸlerân-

cía t|tic aiiibic'ionain, era íazer gttcrra Ts instiluĩcôes reli-

giosas. ínicíando assim a montaria a bispos. padrcs c

írciras, c conlíntiaião atc se coiivciiccrciii de qtie a paz

religiosa thcs c maís vantajosa.

As Missôes ra América do Sul

\'a Aiiiériea dt> Sul, em totlo o l.rasil, os bana'eir, mtes

e ct>lt>nc>s poiJtiguescs proccdiam com igual bdrb.inc c

crueldade, no intuilo de escravizar o; indígenas. «Os

morticíníos c as atrocídades comctidas. —diz o mesmo

OLIVlilRA MAk'TINS. -não tccm conta ; era uma guerra

sclvugcm. primitiva, scm vislumbres dc humanidadcw. Um

cerlo Favilla, para escravizar -100 indígenas. matou mais

de mil. que lhc resistirdm ! Daí resultaram fcrocíssimas

reprcsálias cia parle dos ttipinambas. botcScudos. guaranis

c outros indígenas.

Mas, qtiando, em 1553, surgiram no Brasil os jcsthtas

NOl.RtiGA e ANCIIIIiTA, logo sc viu que csses selvagcns

não cram tcĩo avessos ao trabalho como os ferozes e

embrutecidos bandeirantes asseveravam. Diz o mesmo

escritor quc os jcsuítas os magnetizavam e domcsticavam

como cís ícras, estutiando-lhes a língtia, deslumbrando-os

com as vistosas cerimánias do ctilto. eiicantaiĸlo-os com

a musica. Classífíca-se assim de ma</netismo e dcincsticacãc

o <]tie representa, apenas, o emprêgo de processos huma-

nitáríos c edticalivos, ínspiraclos nos scnlimentos críslãos

de earfdade -e eimor do proxímo, tao diversos da fratcrnî-

dade dos tempos modcrnos.

Dcssa diversidade de proccssos rcsultou que somente

as missôes catcSlícas conscguiam alcancar Irabalhadores

indĩgciias para as suas plantavôes: somentc elas logravam

alraí-Ios e fíxá-los em aldcias. lim vcz dc explicar assim

os íactos. CTi.lVIiltíA MAlíT'INS deturpa-os, dizendo que

os jesuítas inonopcli.zúvam o irabalho dc>s ínciios cm pro-

vcito prc>|)rio» . . .

,\o mcsmo lempo. na nielrcSpoIc. pelas suas insistentes

reprcseiitacôes. os jcstiítas obtinham sueessivas Cartas ré-

gías e provísôes, dêscle dc 1570. abolindo o cativciro dos

indios, proibindo a gucrra das bandciras e a rediit,'ão dos

vcnc'dos a cscravos, declaranclo-os forros e livres, cqttí-

parando-os aos colonos, mesino sendo selvagens. c nome-

audo os jesuítas curadorcs dos indios. Que aclmira, pois,

que o padre Anclĩicta fosse pclos indigen.is divinizado e

denominado o Grande Paiê'S Mas, <iuem ma's diligentc-

mente lutou pela liberdade e paulatina cívilizacão cios

indígcnas ioi o graiĸic oraclor Pĸ' AN l'ONTO VlliIRA,

c li ĩ . _ bcnemcrita aceão scS merecctt ao clito OI.IVIilRA

MARTJNS alguns sarcasmos.

Podc dízer-sc. por isso, qtte a colonizacão do Brasil

c uma obra, principalmciitc, clas missôes cakSlicas. llá, po-

rem, uina rcy.ão cia AmcT'ica clo Sul, que )>ode reputar-sc

iTcac.To excltisiva <la C'oinpanliia dc lesus: o Paraguai,

<|tic o mesmo CTIJVIilRA MARIJNS ircSnicanienlc classi-

fica foiiio «a obia prima cla colonicacão jesuítica.» Seja

ou n.To obra pritna, c iuna creac.To onde cxistia o nado:

enqu.into qtie os inimigos dos missieuiários scS tcem con-

seguído íazer rcduzír os mais grandiosos nionumentos. .,

a escombi'os c cinzas!

No ISrasil. as missôes dos jesuitas haviam tido a com-

batê-las iuimigos kTo implic.ivcis, quão numerosos c podc-

ic>sc>s : os fazendeiros esclavagistas, c.v bandcirantes. Na

luta eom êstes, as nussôcs ttverain cle confessar-se venci-

J.ts, e relirarain--e para o lerritorio dc Paraguai, territôrío
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Jesliabitaclo c inculto, ondc nenhiinia autoridadc civil st

excrcia, nenhuma eoncorrcncia era possivcl. Mas, tendo-os

alingido alé ali o odio torvo do Marqués do Pombal

quatĸlo a Companhia de Jesus íoi extinta. a organizacão
do País era já tão sôlícla, que os paraguaios proelamaram
a sti.i indcpcndéncia. incluindo no seu terrítôrío uma pe-

qttena parle. <iuc o govcrno português clizia perteucer-lhe,

mas qtte ntuica consegtiiu recontiuistar. li a esta Rcpú-

blica, pacifica e a. caminho da prospcridade, que t'az <ta

Socicdade das Naeôes c participa dc qticisi todos os con-

gressos iiiteniacionais, e cujo territôrío tem uma c.xtensno

perto dc trcs vezcs a dc Portugal, quc OLIVEIRA MAR-

I IN'S, no scu estilo verrinoso. eluma «miscrável canto tlo

nitindo, povoado por 11111,1 raca inferior, que st> perde os

inslínlos de fc'ra selvageiia p.ua eaír iium torpor Je cre-

inísmo idiota*. Para cssc emíncnte pol'gráfo. a coloniza-

cão perícila e c.xcmplar do lirasil sô era a que iinha por

base a escravatura do negro e a desTncão d.is raijas indi-

< enas. K a psicolotúa do negreiro a d,ir-se ares d<- ciêncta

cle eolonizacão ! Porisso, aplatidc que. com a retírada das

míssôes do vale do Amazonas c do_> territcSrios da Baía e

de S. Patilo, as aldcías íiiclígeiias,
—

por elas organizacias

e que ioraui os bêrcos cias cidades e vilas acluais,
—

<e

despovoassem c os indígcnas regrcssassem cí selvageria

pcrclenclo-se o Irabalho civilizador dc alguns scculos !

Mas, a prova dc quc as missôes catcSlicas dos séculos

lé.o a 1S.". usaram na civilizacão os proccssos mais civi-

lijdflorcs e luiiioiiilciríos lemoJa na prtSpna legislaeão

poinbalina. qiieaboliu a escraviJão dos indígenas do I.rasil,

e nas reecntes resolucôes cla Sociedade clas Nacôes, qi.ie

obrigou totlos os povos, não sô á definitiva abolk'ão da

cscravatura, mas atc ,í abolicão clo trabalho forcado nas

cokSnias.

Potleriĩo objeclar-me, lalvez, <|ue as missôcs religíosas
dos séculos passados comclcratn abusos. e degcneraram

em costuincs, a tal ponlo tjiĸ- mtiíto afligiram os Prelados

e tletcrmínaraiii medidas rcpressívas dos l'ontífices e dos

k'eis, Mas, êsscs deteilos iuTo eram cia iiistituĩt_:ão missío-

iciiid. senãodos hoinens, clos tempos c das circuns-

ânci.ĸ. lisses dclcilos corrigiram-se por meio de adequa

das relormas: c as missôcs, revígoradas no scu prestíyio

e na sua aceão religiosa c social, eoiitinuaram sendo o me-

llior iiistrumento do progi" _
■> c d.i civilizacĸTo das raeas

atiĸizadas.

li ícícil vei'ificar ísto cxaminantio o traballio Jas mis-

sôcs no coiitiiicute cifricdiio. tr ibalho muito m.ii- .udtio Jo

quc no contiiiente americano.

De íacto, na América, os iiiissiondiios. se linham a

defronlar-se coni populacôes sclvátícas. em compcnsacão

encciiitravani iuna Ndtureza íeracissimn. e. por toda a

partc, um elinid habikívcl. Pclo contrario, nc) contiiiciitc

africaiu), ao clima exlrc'mamentc pcrnicioso e inclementc.

,T brulcza c â ferocidade clc mtiilas clas tríbus, quc atti'

praticavam a antropofagia. acrescia a coiicorrêncin da

scc'ui.ir prop.igaiĸla niussiiliii.iiia. que. por iníluência dos

irabes c dos berbércs do N'orte, se fcSra ínfiltrando até

abai.xo do Fquador. e. o quc c pior, um activíssimo escla-

vagismo, quc, de Iĸi muitos séculos, parecia ser o único

tleslino cla infclíz dcscendcncia de Cham.

Pois, é num mcio assim, por tantos modos hostil, que

os missionários coraiosamente se lancaram a realizacão

do seu permanente programa : crístianizar.educar, civilizar.

N'as duas coslas da Africa. ao passo que europeus e árabes

sô se empcnhava no odioso trcífíco de escravos, sômente

os missionaríos procuravam demonstrar que os negroS'

não stS se prestavam ao trabalho voluntário, quando

icmunerados, mas cram susceptíveis de civilizagão e de

cultura. Desdc logo, os ensaios ieitos pelos íranciscanos e,

sobretttdo pelos jesuitas, no Congo, em Angola, em Mogam-

bit|ue íoram coroados do melhor êxito, dentro do programa

eslabelecido e da estreiteza dos recursos.

Tôda esta magna tarcfa de quási trcs séeulos mereceu

a OLIVHIRA MARTINS. apenas, tima sarcástica referéncia

aos crístâos do Congo e o acintoso exagêro do poderio

dos jesuítas na colônia de Angola, pois que, segundo êle,

atc afugentavam governadorcs e aterrorizavam os bispos,

o que scria ultracômico, se fôsse verdadeíro. Mas o emi

nenle escrítor esquece.u-se de reconhccer que os pouco'

traco; de civiliHacão, enlão exislentes nesta colônia, foram

dcvidos e.xclusivamcntc ás míssôcs e não aos governos,

qtie, até hcí pouco, traziam os índígenas no má.ximo aban-

d mo, iicTo o; achando aptos para mais do qtie bestas de

carc/a!

Com a exptilsão dos jesuítas pelo Marqucsde Pombal

e com a extincão das ordens rcligiosas. em 1S54, a causa

da civ-ilizacão dos indígcnas africanos caíti, durante deze-

nas de anos, em complcto csquccimciito, o quc tambcm

contribuiu para o atrazo material das colcSnias portugucsas

da Afríca.

Mas, lucraram com isso os estrangeiros. Transferindo

a sua aclivídade para a Serra da l.eoa, para o Senegal,

para a Nigrícia, avancando até ao Lago Tchad, as missôcs

congrcgaiiistas, auxiliadas c protegidas pela Franca, íacili-

laram a êsle País, e.xtraordínãríamente, a ocupacao da

vastíssima região que, hoje, constítue a Africa Eqtiatorial

Francesa. E quem assim o afirma é o cclebre gerreral

FAIDIIFRIM:. o genial organizador do Senegai íraneês; e

PAUI. RI-iINSCU recorhece que «os missionários t'oram

o 'nais poderoSc auxiliar da cxpansJo Ja influcncia fran-

. i'.u en Vríca.»

Entr<- nos ainda se procurou emendar a mão. iá tlaiĸlo

liberdadc de aceão as missôcs tio Espirito Sanlo em

Angola e Mocambique, entre as tiuáis especialízarei a

aclmír.ível missão de liolama, kí crcando-se as missôes de

padres seculares, educados c preparados nos Seminários

dc Sernachc dc lionjardiin, Cucujães e Tomar,

Dcvo dizer. com franqueza, quc as missôes congrega-

nistas são prefcriveis Ts sccularcs.

A estas míssôes iTcou qu.ísi exclusivamente confiada

a instrucão c a ediieacão moral dos índígenas. Alé há



41Û A UNIAO

poucos anos, tanto em Mocambique não existia escola

algunia <!<• ensino oíicial. nem mesmo de inslrucão primána'

\'o vasto tcrritcSno tia Companhia de Mocaiubĸiue, ioi a

missiio Iranciseana, de que era supcrior o actual prelado

de Mocambique, quem teve a inicialivi Je construir a

linda ígreja da ciclade da Beira e a anc.va lĩsoia de artes

e oficios. cm que se minístrava a instrucão. não sô aos

indigenas. mas tumbém aos filhos dos curopcus; ouira

cscola ali não cxislc. Esla obra. clcvida <\ ineansável dili.

gcncia do meu vclho amigo Fr. Ral'ael, hoje vcnerando

bispo, quc durantc anos batcu a tcxlas as portas para

obtcr os prccisos ittndos, esteve em risco de íenccer á

nascencĸi. quando em 1910, a missão franciscana íoi e.\-

pulsa tla lieira. O bencmcrito fundador teve, porcm, a

cautcla dc doar n Companhia de Mocambique as obras

cncctadas. Pretendeu o govêrno da colonia anular a rcs-

pectiva escritttra. Mas. tendo a Companhia submetido o

caso ao Govcruo da MctrcSpole, e, tcndo sido ouvitio o

Uonse'ho c'olontal, tlve eu a satt9Ía<,-ão dc scr o retator do

rcspectivo narccer. em que tiz. pela príincira vcz, aplica

fcio da nunh.-) lcoria dassubscricôcs piiblicas, parccer com

qiu o Govcrno se conformou. E foí assiiu que. uicsnio de

longc, o franciscino Fr Raf.iel pode eoneluir a sua

meriliSria obra.

Para ser um vertladeíro missionário, niTo basla ser

padrc, nem educado ntim semuĸirio espccíal. n\ palavra

"missJo,, tem uni signíiieado clevado, sublime: e impliea

no niissíoiiário, o absoluto devotamciilo a uma cmprêsi

allruista, unia carídadc ardcnte até a abnegacão, uni espí-

rito dc sacrificio tuie toea as raías do suicidio, pois não

raras vezes, na ..t'rica. na China, iui Oeediiia. os mís-

siou.irios são mortos e atc devorados!

A misscTo assim cntendida n.To a potle pralicar o pa-

dre seeular. O scminário de Seriidchc tcm dado excelen-

les párocos eoloniais ; mas, senclo funcioiicirios do Eslado,

lenclo o scu veneimenlo e a stia reíorma, o missioiuirio

secular, qtic, a clcmaís, não faz voto dc pobreza. se pro-

cura prcstar scrvieos espírituais ,Ts cristandades existcntes,

pcnsa lambcni nos proprios intcresses. Não excrce uma

inissJo : c.xcrcc imi cmpreyo públíco. k'esulta dai que a

obra dos mission.írios de Sernaclic . dcveras insignitTcante

quando .1 pomos em confron'o com as Jt> conort gnnístas,

lanto nas colonias portuguesas. como nas cstraugciras.

Mcsmo assim, apezar do quc- 01 icpulo iim vicĸ> de

origem, n.To podc ncgar-se que tccm siclo rclevanlcs e sûo

imprescindíveis os scrvieos dos missionarios dc Scrnache.

Os mais notcivcis tlos modernos governadorcs das coldnias

africanas, como Antônio linnes. Eduardo Costa, Paiva

Couceiro, lonquini Machado, c outros tecm reconhecido

a valiosa iunc.To aliciadora, cdueadora c pacifieadora <]iic

t'sscs missionarios excreeiii entrc os iiĸlígenas. Scjani <iuais

forcm. os missionarios são um poderoso instrtimento Jc

eivilizaeão e a vaiiguarda da ocupacĸTo dos terrítorios

serlancjos. pelo presligio que llics da a religião c o saccr-

ilbcít).

Deplorávelmeníc sc eng.inou porísso, o mínístro da

Rcpublica qtĸ ancsar <le ter sido disti'ito magistrado ul-

iramarino e palpado Jia a Ji i, os provcitosos resullados

clas missôes sccularcs c regulares. qtierendo ser maís avan-

caJo e radt'cal do que a prcSpria Lct' dc Separacao, iulgou

poder subslituí-las por missôes laicas, creadas pelo De-

creto n.
°
233 de __2 de Novembro de 1913, decreto contra

o qual, no antigo Conselho colonial. uma so voz seergue:.',

-

a minha. lira iácil augurarJhe a mais cstrondosa falcn.

cia. Mas. confesso, não julguei ela seria tão complcla, tiuc,

poucos anos dc!>o;s. o govêrno da Republica se veria

íorcado a rcstabclecer o Seminárío dos Padres Scculares,

íazendo cessar a potico interessante e assas ruinosa comé-

dia laíea.

O criador das missôes laicas revclou, na verdade, um

singular clesconhecimeiito da psicologia do selvagem, seja

qtial fôr a regũão do glôbo em que se encontre e a raca

a que pertenca. O selvagem c um ente supersticioso e

dcsconftado. Dotado dum_ mentalldade infantil. o pavor

Jo F'eitico e do Mistério coloea-o sob a accão perniciosa

Jo I-"citíccíro, o qual tira o seti poder do suposlc convívio

cm que se eneoitra com os deuses. os Espíritos bons ou

maus, os Anlcpassados. Ora. o prestigio do feiticeiro sô o

sac-crdote cristão o poderá contrabalancar, alcm dc pos-

suír estc um otttro mcio tle alraír e educar o selvagem. O

sacerJote eristão apresenta-se-lhe cm nome de Dcus ; usa

vcstcs lalares, amplas barbas e esta aparência e.xterior

é tumbcm um fdctor dc prcslígio ;
--

os seus gestc>s c as

suas palavras nada tcem de ameacaJor. C"> selvagem, que

iugíria de iim simplcs estrangciro, oti traicoeíramcnlc o

atacaria ntima emboscacla, aproxima-sc confiante do mis-

sioiicírio, do feiticeiro de nova espccie e por ele se deíxc

gtiiar c cducar.

Surpreendc. pots. <itic OLIVEIk'A MARTINS. para

deprcciar a accao das missôes jesuíticas cm Angola. afír-

tnasse que estas sô h.iviam conseguido 'substituir um

teitico por otitro... Ora, esta substítuícão é que represcnta

uma enorme conquista, porqtic c maís eficaz e duradoura

do quc a rcalizada pela; armas. O seu podcr educativo c

reconheeido por todos os colonizadorcs ; e sô poclera ser

ncgado por cspíritos sectáríos, quc rcmocm nos seus ga-

binetes longe do conlacto vivificador das realidades, a

stia eicncia dvariada.

As uossas missôes cm Africa icprcsenlam tambti'm um

insiriiniento de defésa inlernacíonal. A célebrc Conveneão

de Bcrhm. quc privou Portugal de grandc parte dos scus

territcSríos no interior do contiiientc airicano. cstatu'ii tam-

bci-m a liberdadc de accão a favor das missôes estrangci-

ras, qu.isi tcStlas prolcslantcs anglicanos, prcsbiterianos,

iiic'lociistas, ete. listcs Mipostos niissionários. mcsmo em

lerritorío portugucs, alem de iuTo ensinarcm aos iiidígenas

senão a lingua inglcsd. scrvcm-sc dcsta, depoís para fazc-

rcm uni sistcmático trabalho de diiamacão de Porlugal,

pondci-o cm contronto coiu a grandeza, riqueza, fôr<;a
armada ele. c\<\ Inglaterra oti tltis listatios llniJos.
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Prepara assim ttma dcsnacionalizacão, lanc'am fer-

mentos dc revolla e índisciplina.

Porisso, recenlemeiite, tevc de scr cxpttlso de Angola
11111 clêsses missíonários protestantes. Ora, cste trabalho de

sapa contra a sobcranía de Portugal sô pode scr contra-

riado pelas míssôes ealcSlicas, nacionais e mcsmo congre-

gauistas, t'iim.i os governos da República acabaram por

verit'ioar.

- Mais do que na Airica. porcm, a acgão mjgnetí-

z.ĸlora do missioiitírio foi. por assim dizer, o principal

meio tla ocupacão das inúmeras ilhas cla Oceáiiía, ou

melhor, da Polinésia c da Melantisia. Os indígenas déstas

ilhas eram mais selvágcns, muito mais insociáveis e rebcl-

cles do quc os nêgros <A<\ A'frica : c ciuási todos cram an-

IropcStagos. Dcirantc scculos, os ndvegantes europeus ha

viam evitado desembarcar e estabclccer-sc em tais ílhas

por coiisídcrarcm pcrigosa avcntura uma tal rcsolucão.

Mis, os missioiiários aíoutaram-se, como cm tôcla a parte

a atraír, .im.ins.ir, civili-ar crist'anizar fsses fcro_.es selv.í-

gcns : e sc não conseguiram realizar por completo o seti

programa. pelo menos abrandarani a prímiliva ferocidade

dcsses iiĸtigenas, ein lêrmos dc tornar possívcis a ol>riga-

cĸTo c o estabelecimenlo de t'uiicion.írios adminístralivos

do_ gtivernos c cuja csfcra cle influc'ucia oti sobcrania as

Jilas ilhas pertcnciam. piTneipalmeiite a lnglaterra c Franca

i'Oiiio o ifirin.ini c> franecs /lenrique na sua obra íescolo-

tue.> trancaises c o ji cilado profcssor americano l'au/
t'cittscl). Iloje c'ssas iĸicas prímitivas tendem a desaparccer.

dizinuidds pelo simples conlaeto qtiotídiano do europeu c

das siuis virulentas doeiieas :
—

a variola. o saranipo, .1

esearlaliiid, a sifílis, a lepra e a lubereulose, djntesah des-

eonhecidas.

Mas, além dos servieos de carácter civilizador e

socidl, a hiimdiiidadc íicará devendo aos missioiicírios

niiiiicrosos subsídios p.ira a hi;tc>ria c a geografía. A bi-

blíografia das niissôes daria. so por sí, tim grosso cattilogo.

A corrcspontic'iicía entre os niissionários e os |>rovincTais

oti geraib das suas orclens eontem abundantes informaeôes

sôbre faelos histcSricos, ctnograíias, ttsos e costunics. ele.

tlos povos exôlicos.

Mas luí 11111 ranio de eiência que ás missôes deveu

muitos tlos seus progrcssos : a Botãnica. Antesde evistirciii

os famosos Ju.sicu e o eciebre t.ineti. <\ coleccão c classili-

cacão das plantas ev.Stieas erain praticad.is priiicipalnieiitc

pclos missioiicíi ios. li mais clo qtie isto, foram íobretudo

cles <|tic, niudando cle país a pdí... coiisie.) tiĸiuspt it.irim,

aeliniataram e até transforniarani, por nieio de enxerios

iiumcrosas espéeies dc planlas c írutos, utii exemplo a

iiian</a. que é um t'rtito bravío. potico apreeicívcl c cspon

I.Tneo cle ccrlas rcgiôcs Iropicais, inclusivc o Brasil. ít>j

pelos missíoiuírios portugucses estabelecidos cm Gôatrans-

iorinado 110 mais dclicioso írulo do mundo, muito supcrioi'

,u> pcsscgo, que c lambéni fruto orienlal, 011 anles, iiuiua

variada coleci>-ão dt' írulos explcndidos, diversos cni ta-

manho, côr. aroma, gosto. dando a cada varicdatte 11111

nome. tais como IMspo, At'onso, Xavier, Fernandina, Colaco,

Sarreira, y/onsserrate, cte. Estes nomes, gcnuînamente por-

tugucscs, e a circuiistância de não existirem, até há potico.

I'rutos tão saborosos fora do tcrrítcSrío de Goa, onde as

principais propriedadcs pomííeras pertcnciam sômente ås

ordens religiosas, contraprovam a origem desta creacão

botãnica. Ainda hoje, a tíníca revista portuguesa sôbre

assuntos botânicos,
—

a Brote'ria, é públicada sob a direc-

C'ão de um sábio jesuita !

Ao lado das investigaeôes cientííícas, os missionários

não descuram da culttira artistica. Em todos os seus cok'-

gios e casas conventuais, cinsde logo, entraram a cnsinar

.i pintura e a mtisica europeius. Grandes construtores,

scmearam todos os continentcs de mimerosos templos e

ediiicios convcntuais, muitos dêles sumptuosos, e até de

gigantescas proporcôes. Na Indía, da velha cidadede Goa,

conqiiístada por Afonso cle Albuquerque, sô restam, alcm

ttci enormc Catedral, que é o maior templo português.

cineo eJífícios conventuais, cot. os respectlvos templos,

lendo desaparecido, por completo, os restantes edifícíos

públícos c partículares.

Finalmcnte, cumpre salientar as inúmeras instituigôes

de caridade e assistênnia. — Asilos, orfanatos, hospítais,

hospíeios, reeolhimentos, etc. organizadas pelas missôes

cal61icas em todos os continentes, e que representam a

sua corôa dc gkSria. ĩ; nestas instituieôes que os missioná-

rios se rcvclam verdadciros discípulos de Jesus, praticando

tlía a dia a divina vírtude de Caridade, o Amor do pr6-

ximo, com uma abnegjcão e um espirílo de sacrifício

inexccdívcís, scm otitra remuneracão alcm da alegria de

/astcr bem ao scu semelfĩante, e não poucas vczes com

risco de vida, c reccbendo como compcnsacão, aqui na

lîuropa, o tSdio rancoroso de cerlos entes, qtie de homens

scS ti'in o aspecto.

I.embra-me, a propôsilo, uma céna ocorrída em Lis-

boa, 'ios úllimos lempos do antigo regime. Andávam duas

íreiras esmolando para o Asilo dos Velhos de Campolide,

chamado cias IrinJ.ĩinfĩas dos Pobres. Uma delas estendcu

.1 mão a um vcndedor de peixe da Praca da Figueira

Eslc homcm, espírito transviado pela propaganda anti-re-

ligiosa. mal víti o hábito da pedintc, irrítou-se alé ao rubro

c gritoti : "Toma,., esearrando-llie na nĸTo. A freira, sorriu

limpou o cscarro, eom o lcinjo. e retrucou-lhe : "Isto é

p ua iiiiin : agora para os meus pobrezinhos ?,. Coinoveu.

,1: o b; iitdinonles eom tanta suavidade apos a grosseíris-

•.1111.1 iniuria n oicreceu pari os pobresinhos o nuiior pci.xe

qtic' kl Illlll I

Mas. ondc cssc cspirilo dc carulacle c sacrifício atinge

a btibliniidadc é nas leprosat ias instaladas cm algumas ílhas

dos Oecanos lndico c Paeifico. Os missionáriosdc ambos

os scxos. que sc votam a enfermciros dos lcprosos não

praticam sô a cariclade; ofereccm-se em holocausto, como

C'rislo 110 Golgota ; condeiiam-se a si prôprios, não s6 a

morrercni da hori ivel clocnc'a. quc é a lcpra, mas a nunca

m.iis sairem daquêlc interno, para não tcrcm contacto com
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outros homens. com . > risco Jc íhes Iraiismitirem o tcrrivcl

moi bo ! lisics tnissionatnos -ão m.iis do quc homens e

mulhercs: sã>> ja seres .ingél cos. que dignificam a liuma-

iiidade e, despindo-a dos grosseiros uistintos e das vcne-

nosas ambieôcs materiais. a elev.im dlé is portas do Céu

Porisso, tniando, cm k'oma. live o prazer dc visitar a

encantadora Fxposicãe Missionária. quc muitos dos meus

ottvintes tambcm, viram. no mcio de lodos os pavilhôes,

em c|tie havía verdadeiras maravilhas cxôticas trazidas das

qualro parlcs tlo mimdo extra-curopeu. aquelc quc niais

imprcssão mc fez, por ser o que melhor tradtizia o cspí-

rito mission.irio, foi o das docncas tropicais, contendo a

minialtira de uma das ilhas de leprosos.

Essa exposicão foi, deeerto. uma condigna apoteôsc

das míssôes catcSlicas. Alí vimos um aglomerado de cou-

sas esplêndidas, tima riquissima documentac.To de cíc'iicias

c artes, de floras e faunas, de ragas c castas, dc usos c

costumes ; ali palpamos. num r.ípido passcio, tôdas as gra-

ciii._ic.<3es de ctv\\\-\c~\o hnnniii desde o o^fado sorlal e

mental do papúa oti de pele vermelha até ao requintado

bom gôsto artístico do chinês e do iaponés.

Gloria, pois, ás missôes e aos missioiĸírios

BcnccTos e louvores perenes deveríam cobrí-las, assim

eomo cís Orclens donde cl.i., sacni. I.ongc disto, aquti'les

c|iic, invocando uma suposta libcrcladc de pensamento, sc

ĩttlgam no direito dc impôr aos outros a tiranía do seti

alcismo, envolvem os missíoiĸirios no graluíto e intilil

comb.Tle á religíão e a Igrcja. dão-lhes em prémio somenle

uin coiilínuo esvurmar cle odio, retcrvenJo nas alltr ;as e

explodíndo em assassitnítos, iticcndios, saqucs e roubos,

como Iĸi poueo o mundo civilizado. atonito, prcsciiceou

ntuii pais privximo do nosso !

Em pleno scculo XX, vcmos na Iiuropa sclvagcns

piores do c]ue os papiíus tla Oceania. que ésses. ao iucnos,

iicTo lcm a pretcnsũo de scrcm civilizados e n.To piĸiticam

as avcssas a Fra'eniídade.

DISSIi.

-¥■•*-

failos i ttotas

riua Mpus;i,i>(MU

St)b o título Utna Mensaqem, publicou o

jornal do Rio de laneiro «l)icírio Português>>.
dc 24 de Descmbro passaclo, o artigo quc

vamos reprodusír, e alusívo â patrítStíca mcn-

sagem dc Sua Fmínêncía o Senhor Cardíal
- Patriarca tlc I.isboa, inserta no lillimo nti-

mero tle -<A llnião\

N'a historía coiitcmporcînca da vida portuguesa 110

Brasil. a inen-agcm que a nôs todos ioi dirigida pelo Fmi

icute Senhor Cardíal Palríarca de Lisboa c um documeiito

cujo valor se nos impoe, não sc. pclo alto signiíicado do

seu propôsilo c dos seus coneeitos magnífícos, como. prin-

cipalmentc, por ser a palavra da Pcitria que nos é dirigida
cora um conhecimcnto plcno e perfeito do valor cla nossa

gentc e da sua actuacão em íace das duas nacôes irmãs :

Portugal e Brasíl. Esse apcSstolo do crislianismo. qtic al-

guns dias convivcu connosco na tcrra brasíleira, dcmons-

troti posstur uma larga visão das cousas c dos homens, o

que Ihc permitiu emitir conceitos que andam bem perto

da verdadc c destrtSem os erros, que são dogmas da nossa

tcrra, acêrca clo porluguês do Brasil, do "brdsileíro,,, como

Sua Emínôncia cscrcveu. a quem "nem sempre se tcm feito

em Porlugal a dcvida justica... O Sr. Cardíal Patriarca

vai atc â eitacão das "carícaturas camílianas,,, contra o

exagcro das quais inúmeras vezes escrevemos, marcan-

do-lhe o frro d- vîsão, para defesa da honra e das altas

qualidadcs dos porlugueses qtie, sem esqucccra stia Pátria,

têm empregado toclos os scus est'oreos cm tornar o Brasil

uma lerra prcSspera e feliz.

"Conheci, diz Stia limincncia, uni cscôl autêntico dc

porlugticses, formados na dura escola clo trabalho. c flor

clc raea fina : amaiĸio a Deus. ,T Pcitria c á Família,.. li

adíantc : "Como o fruto do seu trabalho ajudam largamenle

ao progrcsso da nossd terra, sustcntando escolas, dotando

hospítais, coiistruindo igrejas I'.oas palavras s.ĩo estas

para os homens de largo coracão. onde se aninham sin-

ceros sentíiuenlos patricSticos que produzeni destas obras.

Mas, melhor do <iuc ninguém sabemos ciuc êste grupo de

cídaciãos é muito limilado, c para cjtie sc torne legiâo nos

cstamos balcndo aqtii, nesle balttarte sôbre que sc atiram

a eada passo pedradas que ncĩo conseguem derrubar-lhc

a bandcira altíva, poís toclo o nosso descjo c ver que ne-

nhuni homein de bôa vontade cleixc de v-iver no esfôrco

dc bem t'azer ao Brasil, tetĸlo, porém, os olhos semprc vol-

lados para Portugal, onde llies cuinpre trabalhar pelo pro-

grcsso e prospcridade da P.ítría.

liste documenlo honrosíssinio para a cokSnia porlu-

gucsa. ciue c a iiiensageni de Sua liniínência, ditado pcla

Jini siipeiior diun grandc porlugucs, constitui eomo uma

pcigína clc civismo, inspiracla pclos mais rigorosos ditames

da iusticja, e serviiĸi conĸ) inn títtito cie honra, para m>s

lodos, a apiescntar cis gcracôes por vir. Publícada em

Portugal essa honrosissíma pagiua constituirá. por ccrto,

o primeiro grito cm prcSl diima modifícacão, que se impôe,

dos conccilos quc constiluiram atti' hoie norma de pensar,

110 nossa lcrra. sôbrc a gcnte porluguesa clo Iirasil. Nos

sônios tão portugtieses conni os tinc melhor o siĩo. embora

viveiĸio em condicôes muitc) cspcciais cm relacão a vida da

nossa Pátria. T'enios, ciuerenios ter. os dircitos eíricos que

a nossa conscicncTii de palnotas nos c.xigc. não abdĩcando

d uni so dc'Jes. emLiora cc>in as rcsti'ícôes qtie a residcncia

eni l> ri i cstrdiigcĩra cletci iiima. tj)uercnu>, ser eonsitlera-
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d ;, uĩo couio tima grei <ie argent.iríos a cxp.orar. mas

eoino cĸladãos portugticses na plenilutle cluma conseiên

ma civic.i, t.To leais dcdicados, pobrcs oti ricos >|tie seja-

mos como quakiucr porTtgué; vincndo em qualquer par'.c

do muiĸto \"er.i sempre sc tcm ieito em Portugal
'

astiq-o

d:ssc S.ia I miieuei.i, falando dos porlugucses do lira.il-

Disse o u;irc pr.Jado tinu graucle vetdade, qtic Jescja-

riamos se espallĸisse pel-i 'iossa lcrra, pelo menos cntrc

os seus grauJcs valorc- intelecluais...

* • *

Da Kiiiníliîi

Scgundo a Constítui'cão vigcnte, cm or-

dem a defcsa cla familía, perlence <~\o Estado

tomar tôdas as providêncías no scntído dc

evítar a corrupccTo dos costumes. Ora, é sa-

bído que o divcSrcío dos cônjuges nada favo-

tece a defcsa cla iamília, como o Estado Novo

a quere, e segundo as normas constitucíonaís.

O ílustrc deputado sr. Dr. Braga da Crus

aprcsentou nn Assemblcia Nacional, na scssâo

tlo tiia 6 dt) correntc mcs, um projccto de lcí,

c\sio\-c\ em cstudo nu Câmara Corporativa,

com as seguinfes bases:

«1 Para que a constitui'cão de famílía sc-

jam recoiihecidos díreítos civis c obrígattSrio

o registo tlt) casamcnto e o do nascímcnto

tlos fílhos, podendo aquele ser livrcmentc

preccdítlo ou seguido tlo casamentt) realisado

tle harmonia com os princípios dn relígião

tlos nubentes.

II O casamento é indissolúvel, ficando

revogadas tôdas as leis e dcmaís dísposicôcs

t|uc pciniítani o dívcSrcío dos cônjuges.

111. ---Os dcscendentes lcgítímos cstão ísen-

tos do pagantento do ímposto sôbre suces-

sôes e doacôes, e sísa, pelas Iransmíssoes de

quaísquer bens que cie seus ascendentcs reee-

bam, aceitem ou cm que lícitcm.

IV- A-fim-de dar compensacão orcamcn-

lal â díminuicão de receítas derívada da isen-

CcTo tla base III são elcvadas as taxas do

imposto sôbrc sucessôes e doacoes cntrc ír-

m.Tos, cntre parcntes colaterais no 3." grau, e

entrc outras qiiaísqucr pessoas. fixadas nos

decretos n.° 16.731, de 13 de Abríl de Í929, e

n.° 19.969. dc 29 de lunho de 1931, justamente

na meditia que dcrívar dcssa dímínuicão de

reccíta a dístríbuir. mantíclo o regínie pro-

grcssivo, pclos diversos cscalôcs c taxas já

estabelecidos.

V lica o CTovêrno autorisado a fixai'

dentro de trinta dias apôs a publícacão desta

lei, e scm prejuíso da sua ímedíata entrada

eni vígor, as novas ta.xas cie ímposto sôbre

sucessôcs c doacôes entre írmãos, entre pa-

rentes colaterais no 3.° grau, e entre outras

quaisquer pessoas, de harmonía com o dis-

posto na base IV.

VI—O disposto na base II aplica-se a tô-

tlas as causas e proccssos em que não haja

sentenca com trânsíto em julgado, devendo

os respectivos juíses ou relatores mandar ex

otĩicio arquívar taís processos, sem prejuíso

do prosseguímcnto dos mesmos, a requeri-

mcnto de parte, como accôes de separacão

de pessoas e bens, mandando o julgador

proceder então ãs necessárias díligências

para o ajustamento â íorma de processar es-

tas accôeso

* m *

0 Papfio MiiHJnicti

De Whisky a Stawisky

Com o título e sub-título acima, publicou

o díárío «Novídadcs», dc 13 do corrente mês,

liiu bem ciaborado artigo, da autoría do já

conhecídoeapreciadocolaborador—Ma/íîo —

,

e muíto a proptSsito, é mcsmo uma licão que

muito estimamos arquivar.

Scguc a transcricão:

O sr. Fernando Pessoa, no artigo com

que provocou os jornalistas catolícos, pas-

sando-lhes diploma dc supinamcntc ignorantes

em maconaria, não sc contentou com assimilar

a maconaria â Companhía de lesus. Fês mais.

Lembrou-se de a assimilar ■ . . ao cristíanísmo

primitivc) 1

I:' um cúmulo ou de ígnorância oudcdes-

facates.
Distinguíu êle entre associacao secrcta e

orJem secreta e explicou quc a maconaría não

é uma associacão. *e uma OrJem secreta. ou,

com plenn t"n-opiícdadc,uma OrJem iniciática».

I: depois:
«A CTrdem Mact3nica é secreta por uma

rasão indírecta e derivada a mesma rascTo

por que eram secretos os Místéríos antígos,

íncluíndo os dos cristnos, que se rciiniam em

scgiêdo para louvar a Dcus, em o que hoje

se'chamaiiam I.ojas ou Capítulos c que, para

se distinguír tlos proianos, tinham ft)rmulas de

1-econhecimcnto toquesou palavrasdepasse,
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ou o que qucr que íôssc, Por ésse motivo os

romanos Ihes chamavam atcus, inímigos da

soeiedade c ínímig<)s do hnpérío —

precisa-
mcnte os mesmos tennos com que hoje os

maeons sao brindados pelos sequases da

Igreja Romana, filha. talves ilegítima, daquela
maconaría rcmota .

Pelo visto, o sr. Pessoa engoliu â porta do

Tcmplo as patranhas da dísciplina do arcano

«entre os primitivos cristãos, com a mesma

facilídade com que engolíu as da antiguidadc
da maconaría; e assim conseguíu equíparar
os sequases duma doutrina que nasccu há

dusentos anos na taberna Pato e Grelfía -

ironia dos nomes! — em Londres entre copos

de wfíiskj, com os sequazes da doutrína que

veio do coracao de Deus feíto homem e há

dois mil anos não ccssou dc corier das ferieias

do Co.vário nTiir •

ã humanídade.

A não ser que por essa quásí ínconccbívcl

ingenuídade, sô por despudorada protérvia
se ptĸle estabelecer scmelhante contrato.

Comparar a ncccssidacie em que se víram

os cristãos, nos tempos duros das perseguieôes,
de se refugíarem nas catacumbas, e de se reii-

nírem com a máxima eautcla, comparar essa
clanJcstiniJaJe intermitente, como com fclis

cxpresscTo a designou Battifol — com a clan-

destinidade cssencíal e permanente da maco-

naría, é arrôjo que so se tem ãquela «meía-

-luz» em que o sr. Pessoa, como dis.se dignou
vír dar-nos estas explicacôes. Porque «a essa

meia-luz» receía-sc menos que no rosto sc

denuncia a reaccão físíca do pudor, quando
í<í sc eliminou de todo a reaccão moral duma

conscicncia hc">nesta.

Nem no crístíanísmo prímítívo, nem tlepoís,
nao existíu nunea essa famosa «disciplina do

arcano», t|Lie por muito tempo foi objeeto tle

controvcrsías entre protestantes e cattSIicos,
ném, e muito menos, qualquer coisa qtie se

parecesse com os juramentos, os rítos c as

gaífonas clas lojas tic tôclas as «obeJtcncias»,

que é como cies se desígnam quando já se

nao entendem nem obedecem uns aos outrc)s.

Os cristcTos obcdccíam —

c comol — aos

legítímos representantes cle Cristo, que não

ensinou as escondídas, mas cm pLiblico e sem

nenhuma dístinc'cTo de doutrina isotéríca e

exotéríca . . .

Assím o prociamava altivamente o vigo-
roso polemísta eaftaginês Tertuliano, quando
proíligava nos gnostíeos as stias práticas sc-

crctas, sem mêdo de que cles replicassem,

melhor íníormados que o sr. Pessoa : vocês

fasem o mesmo!

Dominus pa/am eJixit! O Senhor ensinou

ãs claras! — dizía-lhes Tertuliano. E o me.mo

escrevia S.into Ireneti contra o; mesmosgntSs-
tícos, actisando-os por se recusarem aensinar

cm piiblíco —

en pfianerô— eacusando-os por
maís alguma coisa: por faserem pagar por

bom preco aos papalvos—que para ísto sem-

prc os houve! a honra e o praser de partíci-
parem dêsses recôndítos segredos, como mui-

tos e muitas pessoas de nossos días pagam,
sabe Deus com quê! a honracie ír esprcítando.

por 33 físguínhas graduadas e devídamente

tarífadas, os Veneráveís e Sereníssímos Príncí-

pes do Real Arco e cle outras trapalhíces.

«A tradícãodos Apôstolos—escrevia Santo

Ireneu, propagada por tudo o mundo, está

patente em ttxla a Igreja para todos que

queíram ver as cousas verdadeiras . . . A dt>u-

trina dos Apdstolos é manífesta, e íirme, e

nada ocultn (subtrafiens) nem é uma cm sc-

grêdo e outra em propaganda pública dos

que ensínam.

O mesmo replicava Origenes a Celso:

«\Tão, ncSs não ocultamos a santidade do

nosso príncípio, como afírma Celso : ntSs ensi-

namos seja a quem fôr e confiamos t)s Fvan-

gelhos e os escrítos apostdlicos a quem os

pôde entender».

Mais: o sr. Pessoa devia saber que nos

primeiros tempos do Cristianismo, como sem-

pre, não houve stS conversôes e conquistas,
houve também perdas por desercão. Aprc-
sente o sr. Pessoa o exemplo, entreêsses trâns-

fugns, cie algum que tenha revelado, mesmo

para escapar a morte, outros miste'rios ocultos

tlcts ciistcTos que não íôssem os mistéríos ■ . .

qne todos conhecíam!

O que siirgiu e desapareceu, maís tarde c

com o catecumenato, foí uma certa disciplína,
pedagcígica e litúrgíca. isto é: no ensino da

doutrina e na realisacao dos actos do culto,
ensino que tinha de ser necessariamente acie-

quado âs ítiades e dísposícôes e actos de que

eram naturalmente excluídos ainda os catecú-

menos. porque os não podiam compreender.

Essa diseíplína apareceu como uma neces-

sidadc nao originada num acréscimo de cau-

tcias. impostas sob a fúría duma perseguicão,
mal rcconhecída preeisatnentc dcpois da per-
segLiicão <ie Marco Aurclio quando o cristia-

nísmo ttiinou Lim íncremcnto exiraordinário

líitíco até cntão na sua hístôiia. Sabe ísto qual-
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quer pcssoa que nãt) desconhcca sequer pcia
ranĸi a histcSria dt> cristianismo.

Se o sr. Pessoa a conhecesse--mus conw

toupcira «que viu, noutro Tcmplo, a mcsma

Luz» que brilha nas Lojas, nao podc fixar ti

lus tla hlstiiría t|Lie lôtla a gente iionesta pro-

cuiti -saberia que os prímitívos cristãos não

sc> não tinham míste'rios, nem rítos secrctos,

nem doutrinas isotérícas e exotcrícas, nem gai-
lotnis e toques c outras palhacadas, mas fasíam
inais-. tinham pelos mistcrios dos pagãos, muito

maís sérios quc os da maconaria, o mesmo

desdem e cles|)réso (]Lie lem a rapasiada de-

scnipoeirada e os homens lívres tlc nossos días,

(juc noo se tlobram em curvaturas vertcbraís

diantes dos Potl.T Princ'. do l^cal.T Arco.'. c

por isso prccisam de ser pescaJos por organb
sacôes auxilíares, como a Y. M. C. A. c as

Ligas tle l.ondnde, e os Rotnrios, eoutras rédes

estendídas c puxadas do Vaticano conserveíro

de Ciiíeago.
De todos t>s autores dos prímeiros tempos

do crístíanisnio, (juem maís Iratou dos niisté-

i'ios pagãos foi Cleniente de Alexandría e cie

atesla-nos o horror e o despréso que os crís-

tãos tinham por êsses mistérios. F tlcpois de

tlescrever os tle Atenas. tiisía ironicamente aos

crisl.Toscse tivcsseis síclo iniciados maís riríeís

tlcsses rítos venernveis»!

Também ntSs ríríamos mais tlos «venerá-

veís» se nno fôssem, de vcs cm (iuando, uns
iiiínustos Ftiustos de OLiadros, que em qundros
clotiiientcs e.xpôcm cm quc degcnerou essa

Ordem secreta, nascída porventurn ínocenle

entre eopos de whisks: nas tabernas de Lontires,
mas t|Lie se estú aiogandt) em Pnris em pán-
lanos-.. de S>ta\risf\!

¥■ m •¥■
~

Doutrîna e itoria

"A prinieira obscrracJo, quc nao poJemcs
Jet'xar Je la.<cr, e auc o Jircrcic, nos termos

cm que t'oi instiluíJo entre ncs, c nJc so tiina

caasa ai'ssc/rcnle Ja bca organi.<acJo Ja fainí-

lia, iim a/aque brusco J /raJi'cJo inalfcrJrel e

sccular Jc Jirci/o potiugucs, mas a/cm Jisso J

tiina ol'ensa aos salularcs ccstiuncs Ja n'Ja Ja

tamília poiiiigucsa.
Para sc rcconhcccr ccmc e prcfunJatncntc

rcrJaJcira esla obscrracJo, basta ponJerar

t/tic o aulor Jo Jecrclc Je 1910 nJo fe.< mais

nem menos Jo qttc transplantar para o nosso

Jireito o sislcma rerolucionJrio Ja lci franccsa

Je 179'J, que i'oi repuJíaJa pela prôpria f'ranca
reptiblicana, onJe a lei Je 1SS4- instituiu um

sis/etna ainJa mais resfritivo qtte o Jo coJigo
Je NapcleJo, pois nem sequer aJtni/e o Ji-

rôrcio por tnútuo consentimento, porque êste

JegraJa o contrato Jc casamcnto equiparan-
Jo-o a qtialqaer Jcs outros contratos, e qttJsi
qttc reJuz a ins/itui'cJo Ja família ao conceito

anarqttis/a Ja ttniáo lirre.

I)a lei pctiugtiesa e quc se poJe pois Jt'jier

com justica o que Jt'sse tttn autor francês: <-Lc

mariage f'onJe ía fatm'l/c, /e Jivorce la Jetruit-

(Cclin e Capitanf, I, pág. eo-j).
A leí franeesa Je 1799 nJc tem similar em

nenf-uma lec/islacJo moJerna, a não ser talves.

em alguns t'staJos Ja América Jo Sortc, onJe
aliJs os costiunes são completamente Jiversos

Jos Jos poros curopeus.

I: os países de ccstutnes mais irmanados com

os nosscs, o Brast'l, a Espanfia e a IlJlia, nem

mcsnio aJmitem o Jirâtcic restritoa caitsas Je-

terminaJas e $caves.

Se Jo catnpc abstracto Jc sistema da lei

passamos ao terreno concrcto Jos resultaJcs da

stta aplicacJo, tim espírito Je profunJa Jeso-

lacJo inraJe e conttista nccessáriamente a alma

nacional: a praga Jcs processos Je Jivéccio

no Iribttnal Ja tioa-liora sá tctn Jc ccmpará-
vet o enxatne Jas accoes Je Jespejo Jas casas

Jc habitacJo I

Os csposos, que tima a/ma inquiefa e t'm-

pacientc a toJo o con tranc/imcnto atormenta,
JtbatJe procurarJo inuitas re<cs numa nova

um'Jo a feliciJaJe que nJo puderam alcancar
na pnineira.

Por otttro lado, serJ muitas re.<es a pers-

pcctira Je uma JissolucJo pcssível, em caso Je

Jcsintclic/ância, qtte JJ ccasiJc aos motivos Ja

JiscôrJia. SJo hJ unioes scm nurcns. Muitos

casais que, no tcmpo Jo casamenio inJisscltírel,
triunlarain Jc crises grarcs rnas em toJoo caso

rcsolftrcis, chcganJo a realixar uma hcnrosa c

útil viJa Jc família, tcriam ceiiamcntc cakio no

Jírorcic, se cie exístisse.

Otianlas Jesarcncas con/'ugais sc cnrene-

nam na hora actaa/, qtte se teriam apaxiguado
no inipcric Ja anliga lei (Cclin e Capitant,
pjg. 205).

. I possíbi/IJaJc 'to Jircrcio letn ale'm disso

o ineonrcnicn/e Je Jar ao esptrito Jcs esposa-

Jos, ainJa an/es Jo casainenlo, a itnpressãc Je

que o rincttlo matrimonial senJo Jt'ssohírel, não
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c compromisso grave, pois com a mesma taci-

UJaJe com que se contrai tambem facilniente se

JesfarJ, se se Jerern mal.

Istntim, a nossa consciência moral e jtir't-
Jica Jiz-nos que a orJem e a cstabi/iJaJe da

família reclamam a rerogacao Ja lei Jo Ji-

voccio-.

(Dr. José Tuvares, /uofessor da Fuciildudc tte

Dircito, no scn livro 03 Princípíos Fun-

dameDtais do Direito Civil, volunic I,

pags. 749 a 751).

-

* • *
"

<Dar ttin boin livro 011 um bom jornal e' algutnas vezes

faster c/ĩegar a unia alma, qtte ia morrcr, o rcme'dio da vida

eterna.-

Faiollat, S. ].

-

¥■ • ¥
—

Livros Hoi

CoilSil.UTîlí'flO (l'.l Iííocpsp il S, Josp

{■ ii SîiotuiIîi E'imíli.i

(Pastoral do Sr. Bispo-Conde)

O venerando prelado da díocese de Coím-

bra, Sua Ex.<> Rev.m<> o Sr. D. Manuel Luis

Coelho da Sĩlva, <~\cc\b<~\ de publícar mais um

ímportante documcnto pastoral dcdicado a

«Consagracão da Díocesc a S. José c â Sa-

grada Famílía».

É mais um elo da já longa cadeia de cnsí-

namentos dados em cartas pastorais, não ape-

nas ã díoccse tie Coímbra, mas a todos os

fiéis atentos â puresa da sua doutrína e ã íe-

cundidade da sua moral.

Como trabalho de erudíCcTo, basta conhe-

cer-se a capacidade de estudo do Sr. ISíspo

de Coímbra ; poís tem como recomendac<To,

não S(S o mérito pessoal, mas o trabalho e o

estudo.

E bem eloqiientcs são os scus frutos, como

agora, na pastoral conicmorativa da Consa-

gracJo da Diocese a S. Jose' e J SagraJa Fa-

/77/7/(7.

Vcjamos alguns dos maís expressivos con-

ceitos :

«A S. losé e a Sagrada hamília consagro

os pais e mJes, que no santo Patiiarca c na

sua Sanlíssima Fspôsa encontram a personifí-
cac<ão da vígilância e solicitude patcrna e ma-

terna para com seus fĩlhos.

Consagro os esposos, para quem aqueles
Fsposos são um perfeíto exemplo de amor,

harmonia e felíciclade conjugal.

Consagro os filfios, para que sejam obc-

díentes aos seus país como lesus adolescente,

a-pesar-de ser Deus, obedecía a S. José e a

María Santíssima, obedecía aos seus pais que

representavam a Deus.

Consagro os ricos dos bens da forluna,

para que no exemplo tia Sagrada Famílía

compreendam quais sãt) os bens que é pre-

ciso dcsejar c adquírír com tôda a solicitude,

compreendam quanto as vírtudes são preferí-
veis âs riquezas.

Consagro os pobres e todos os aflitos, por-

que na Sagrada Família encontrarão grande

patrocínío; tambcm ela muito sofreu e foi

niLiíto pobre.

Consagro os cperJrios, ai! os operáríos

tão afastados de nôs, tcTo abandonados, tcTo

iludidos, tão ínfelíses. Voltaí, caríssimos tilhcis,

vtiltaí ao scio tia Igreja Cattílíca, nossa Mãe.

A Igreja deseja o vosso bem-estar moral que

condus ã felícidade eterna, mas desejn tam-

bém o vosso bem-estar material, condoída da

vossa silttacão muitas ves.es i'nereciJa.

A Igreja não condcna o vosso csfôi'co de

ascensão o esfôrco de ascensão das classes

operárias; êssc esfôrco é legítímo, e a Igrcja
tcm-no scmpre favorecido.

Mas não esquecais que a ígualdade abso-

luta é rig'orosamente ímpossível, mesmo a

igualdade na míséria; \~\S\o esqLiecaís que neste

mundo não há verdadeira felícídade, fclíci-

dade completa para nínguém.
Na Sagrada Famílía cncontrareís o nosso

melhor exemplo.

S. José e o Dívínt) Salvador também ío-

ram operários. Fles vc)s conseguirao a graca

de trabalhardes sem revolta, com resignacão,

com ordem, em paz e alcgría c com a díli-

gência possível como quem cumpre utua lci

da Dívina Provídência».

-

* m *
-

Aos Srs. assinanfes que ncs enviem directa-

mente a impoiiåncia da assinalura do corrente

ano, e Jentro Jo 1." trimestce, oferecemos uma

publicacJo Je interêssc cultural e patrictico.
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