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líoirivsso á teiTii

Xa luta contra o annliabetismo cumprc

aiender a uma cireunstûneía c_pic me parccc

até aquí nno tem prct^cupado os nossos le-

oisladorcs. Xos mcíos ruruís, a aprendiĩaoem
da leitura, tem tra_.klo como consequêncía a

criacão cle inadaptado Em o'eral, nas nossas

aldeias, todos os quc fa_rci^ exame, de instru-

cão primária sentem-se, por csse fãcto, desli-

oados da profisscTo de seus pais;'<? c\ííes, ser.-

tíndo o pêst") da sua profíssão de aí_>ricuĩ)ores,
aspíram íncessanlemente a alívíar'tlêfcjo'fílho.
Impelido assím pcla instrueão que reccbeu e

pclo anelo dos seus. vaí certamente aquele
«diplomndo» enorossar o ni'imcro tlos' quc

abandonam a proiissão paterna p.ira írĸiicssat"'

nt) orande excrcito de pretendcnk.- fi e'mprc-
oados tlo Lstado, se íôr pc>ssível. ou de escri-

ttSrío ou emprcsa, ntTc") setĸk"). Lm totlo o caso

é mais um quc íooe cla terra e tjue vaí lcvar

a pcrturbacão aos mcios cíiadinos eono'estío-

dt)S já pcjr não ptĸlerem na sua íimc,ão nor-

mal absorver a actividade tle kĸlos os qtie

se ofercccm âs proííssôcs seclentáT'ias e urbu-

níslas.

Xât) quet' ísto por forma alouma diĩer que
a escola e o ensino sejam, em sí, um mal. O

que looícamente se conclue é que os proo'ra-

mas, a forma do ensíno adoptado, contêi>.'
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princípíos c ap;icam-se tle maneíra t|iie os

scus resultados vêm a scr mais uma causa de

perluibaccTo nesta sociedatle já tão retalhada

por tantos (nitrt)s elcmentos cle desorclcm.

Poitjuc'? Porquc facem gcrminar c so-

breexeítar no coracao dos aluuos o desgôsto
pclas proíissôcs agrícolas; portiuc sc não di-

rigem ao ensint. e aperfeícoamento dessas

proíissôes; porque
- mnntendo no esqueci-

mcnto csse eusino, pe|t)s quadros de lcitura

quc apresentam tlcsenraisai'am 05 pequenos
tlo torrão natal, da proííssão dos seus maío-

rcs, da nobrena dos trabalhos do campo, do

manancíal de \~\da que c o trabalho da terra,

para os levar a um ímagiiĸ.rio mundo para-

disíaco cm que a íelíckladc se pinta longc cla

vkla trabalhosa tlo campo; c maís perto da

vítla menos afadígatia das proííssôes cítadí-
nas?

A fr>rnia dcscicniiosa como I uras ve-.cs ;t

cil.tin os trabalhos do c.mi|)t>; a idcía que

lantas ve=cs se insinua t)ue para aquelas
profíssôcs sûo (lcstínatios sonienlc os tlc me-

tlíocre íntelígéncia porque «fodos podem
cavar balatas», contríbui para que t> clesgôsto
tla profissão entrc com lodos os quc têm ins-

Irucno prímária.

Totlos, desdc o autor de reformas dc cn-

síno até ao proíessor mnis sertanejo, sc de-

viam compenctrar tjLie liiii tlos mniores

cuitkĸlos dcsse cnsíno tleve tentlcr a manter

no seu torrũo o altin<"), pela convícc<To de

que é nobre e generoso o trabalho iĸi terra ;

de que para scr pcrl'eito csse trabalho de-

manda inteligêncín e cícncía, e (jue todos

aqneles que se aplícam ti éle ct)in conseíência

merecem tanto respeitt) eomo todos os tra-

bnlhatlores tla intkistria. do comércío e tlas

profissôes libcraís dcsde (jue êsse trabalho

absorva as actívídades da inlelígencía e tlo

corpo do traballĸĸlor, não é infcrior em dí-

gnidade ao trnbalho tlo cientista e tle gabi-
nete a quem a íama maís tãcilmente coron

t>s estt)i'Ct)s.

I: vei'dade (iue atc h<)je é tjLicísí impossivcl
ao trabalhador do ca\\\po obtcr o confôrto e

satisfac<To tle necessidatlcs. subír e alcar-se a

siluactTes de tlesniôgo cc)ni a taciTdade com

tjne
o ptxlem conscguir t)Lilrt>s de t>Litrns pro-

lissôcs.

,\s t'cformns dcvcm tcnder para apagur
essas tlcsiguaklatles, para elevar tla humiklatle
tle rtirnl â compreensão tle iguul ilígnklnde
dt>s seus concidudâos tjuc vivem nas eítlades.

lem de conlribuir tambcm para cssc Jcst'Je-

ratum, proporcíonar-!hes melhores e maís con-

íork.veis habítacôes, sãos mcíos de descanso

e distrucgão, cuidadosa assísténcia sanitária e

moral dc motlo que, pi'ãticamente, se veja que
todos ScTo íilhos tla mcsma pátria

—

que a to-

tlos coiiio maí ígualmcnte conforta eacarínha,
ia tjuc a tocios pcde kmbem iguaís saci'iífcíos

L coníi'angetk)f aínda o desconfôrto, a igno-
rância e o dcsleixo que se notam na maíoría

tlas nossas populacôes rurais, vivcndo como

nos séculos passados, longe das facílídades,
conhecímcntos c distraccôes que os progres-
sos modernos in:i"odu5Íram na vida das socie-

dades cívilíĩadas. L um problcma que já
atraíu a arguta atenc<To do nosso govêrno.
Convem que ínsista na consecussão da sua

sokiccĩo, como cm matéria pn'mordial que é.

Solucionado êle. estará solucíonaco o pro-

blemn clo dcsemprêgo. Os meios propostos
por dínstíntos j.arlamentares, já na legíslatura
tlo ano corrcntc, para o mesmo fím merecem

boa utengão c cstudo afím dc sc conseguir a

valorÍHaccTo do trabalhador rural, base e fun-

damento cla valorízaccTo nacĩonaí.
Para o regresso â terra, e para prender o

rural ao scu tori'ao, necessárío se torna que
êle veja os scus eoneitladãos. o Estado, em-
penhadcis cm melliorar as suas condicôes de

vida, em anxilíá-lo na ciura labuta do campo,
em elevtí-lo nos conhecímentos e progressos
tla eíência tla agronomia, em dífundír os

prcccitos da higíene e a assísténcia sanítáría,
em desenvolver o cspíriio dc sociabilídade

procurando tlar-lhe distraccôes ScTs e educatí-
vas c de motk) a agluliná-los, ricos, pobres c

i'emeclindos no concêrto ordenado da aldeia

família de rurais, com quc a Pátría pode
contar o primeiro aeto desta solidariedade
deve tendcr a que tenham o pão sufícíente

para vivei": porque a maioría vegeta e não

vívc. Depoís dísso sc jĸĸcTci os pmblemas da
extínccTc") total tlo analfabetismo c outros.

Ct>mo resolver cste primeiro joroblcma ?
So pcla associacão local que abranja todos
os frnbalhadores tluma akleía, scjam que não

sejam dt.nos dc terras. .\s Casas do Povo, já
criadas por lci, ixĸlern ser o elo inícial dessa
cntleín de txiro tjue trnga ao scío de tôdas
as nossns terras aldeãs o vínculo íraterno de
unino dns bnns vontades no scntido de a to-

dos j.render num mesmo interêssc, já que a

octi|.nc.ão é a mesma.

Dejĸiís tle assím unítlt>s e presos por és-

scs l.icos matcriais nũc) ihes sercí dífícil, estará
mesmo denti\) tla fínalídade do agrupamento,
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da corporacao excrccrcm a caridade cristã

para com os seus irmãos em necessidadc, dc
maneira que a sua preocupacão scja que
CcTtla tenha a cabana em que se abrígue e o

pao que o alímente.

Desta forma cada akleía sustenta os seus

e com êsse acto ficará vívo para camínhar

nontros sentidos o espírito associativo, de

que tanlo se carece nestes meíos.

* • *

A l'olítÍC.I <lo KsjHl'Í((j

«DE QUI: LSPÍRITO SOIS . . . ?

IIOMLXAGLM Â «UXIÃO»

Passou cm Ianeiro o 15.° aniversário da

«Uníão», entrando a (jucricla e utilíssima L!e-

vista no seu 16.° ano de existência.

Temos por isso a honra tle a saiidar nas

pessoas componcntcs do seu digno corpodo-
cente, com os votos maís fcrvorosos pela sua

longa e cada ve_ maís fecuntla vida.

Xt)Vt>s tempos surgíram, e já hoje tlcsce

das alturas tlo proprio Potler tki Rêjxib'ica,
que se sente firmc c consolidada, uma onda

renovadora da espirítualítlatle porlugucsa.
Estamos em plcno fcrvor do comêco da

Poi-iTTCA no Lspim'io luncada pelo mundo oli-

cíal.

Qucm o poderia tlírcr h<i 15 anos !

Então cstcívamos cm plena onda de mate-

rialismo dcsencaclcada do Potier pelas suas

lcís anti-relígiosas e nêle apoiada.
Deíinhada a mati-jjia tjue se cndensara,

pela multidcTo dc privac'tScs c doencas que a

atacavam, e tiesacretlitada a «vkla espiritual*
que tornara vígorosa e rcspeilada esta Raca,
faz-se hoje contra-vapor no mau caminho c

volta-sc para o vígor da vítla tk> Lspíríto ao

mcsmt") temjx) tjue se atacam e eorrígcm os

múltíplos factores cle degeneracão físíca como

o mau (iesjx)rto, o aleoolismo, a habítacão
ínsnlubre e míl outros vícios. A bem dizcr nno

c já ísto ou aquílo que tem de ser atacado. -

é tuck), poís não há nada qtie não esteja pc-

nctrado c ínquínatlo pelo vício: — O leite, o

vínho, os outros generos alimcnlícios, os jor-

naís, tis espectáculos públicos, o patriotísmo,
a moral do ser,

— ttĸlo !

A isto conduziu a desavergonhndn malsi-

nagcTo tlas virtudes rácicas pelo atatjuc ã Rc-

ligiao CrístcT donde procedíam. í; poís pelo
ataque vígoroso ao proprio vícío quc sc pode
salvar aínda a Raca gravemente ameacada
na sua vida físíca e na sua Moral.

Se se pretende salvá-la e restituí-la ã plena
íntegridade do seu vígor, há que atacar o ví-

cio mesmo na sua prôpría causa,
—

o vil de-

negrimento da ReligícTo dos nossos Maíores,
fonte primária e viva de tôdas as vírtudes.

E precísc") abater a Mentira e proclamar a

Verclade.

Ora iĸ5s vemos nos executoies cla PouTjca

do Lspírito um tal ou qual rcceío de a pro-

clamarem, falando-nos cle Cultura, de Instru-

CcTo popular, de «valores morais» (que ncTose

tlelĩnem), de multíplicaCcTo de fontes de Rí-

que5a. de cooperacao e
—

que sei eu ?! —

...,

pnra se pronuncíar timídamcntc a palavra
Religião lá de onde em oncle e, mesmo assim,

para nos dízerem que ela é muíto ímportante
para a civilÍHacão das nossas colônias atrave;

das «missôes», como que a pedirem desculpa
aos ínímígos de a terem nalguma conta.

«Ora cssa ! Xão há de quê !• • • »

Mas, - tenham a bont.adc de nos cxplícar:
- Conhecem alguma outra fonte das prodi-

gítTsas cnergias morais de que deram provas

os nossos Maiorcs, que não seja a santa Relí-

gícĩo cle Crisk") que o Vaticano nos ensina ?

Conhecem alguma outra fonte espín'tunl além
desta para a espantosa Civili?acão dos nossos

dias,
— ínício upenasepreniínciovisívelda Plena

klade de Cristo num futuro prôxímo ? Pois

que tôda a CivílÍHacão procede duma Relí-

gitTo, conheccm alguma outra nova, além

tla dc Cristo que c> Vatícano tomou nas suas

mãos e sustenta cxplcndidamente na sua intc-

gridade ?

Sc sabem da sua existência por alguma
parle é favor índíearcm-nos tal maravilha,
poís os portugueses, entre tantas qualídadcs
tjue se lhes embotaram, nutrem ainda e con-

servam na sua plena eficáeia a Jnsia Jo inc-

llĩor, c, ai'rumarcmos para o lado as vclharías

eadueas e íiiLÍteís íntlo para ela.

Cautela, porém, nno vão julgar que se ben-

;em e esmiuram o narí_ !. . .

Se, porém, a Relígião CattSlíca deu as suas

provas nacíonaís e univcrsaís, amcmo-la por

sí mesma, pieĩando-a, e proclamaiĸla-a pelo
seu prôprio valor. L, neste cnso, facamos ras-

gadamente a Poijtica iĸo Lspírito, em Portu-

gnl c em totlo t) Impt5rio.
1:, dcstn Política espiritual, vivícla c procla-

mada. facamos pender a Cultura, a Inslrucao
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popular c lodos os tlemaís íactores que se

teem antlado a propagandear sem ela.

O que nunca se viu nem verá, é uma Po-

i.ítica do L.spÍRrro contra a Icelígíno ou sem a

Religião! Isto é gagueĩ de criancas, ou sim-

plcs produto de Manicomio. . .

Mais facilmente ntSs jxxleríamos ver os de-

capitados levantarem-se e virem passear nas

i'Lias scm as cabecas !

Os da velha «política laica» fundaram-se

na vída da sensibílídade para fa_e_ein a sua

Política. L um *fundamento», embora defi-

ciente para uma boa Politíca humana. L a Po-

lítica (jue circunscreve os horÍHontes clo ho-

mem ao curto palino Ja frcnte do naríx- ■ ■

Conhecemos-lhc a ranão. Lsfcs homens,

apertados em tão acanhados límites, fervem

numa contínua Jnsia de noridaJc e julgam
uma Religino ct)m 2.000 anos coísa muito ve-

Iha, tornando-se íncuDaHes tle coni|)reendercm

(jlic l.ic) breve kln.lc |)ara cla é menos que o

minulo que pnssou nn nossa vitla... Se, ao

invés tlistt>, êles tratarem de compreender que
estamos na Religíão Pura c que c dentro dcla

tjue se lĸí-de promover a íntensa e ineessante

renovaccTo da Vida, terão penetrado no amago
da stta Verdade. Succdcrá islo algum día ?...

tlma Polítíca dc rcconstituicno nacíonal

necessita, port'm, de uns horÍHontes novos,

muito mais altos e muíto mnis largos.
• ■ . Oh : Muíto maís vastos !

Requere umn ínlensa vida clo 'sobrenatu-

rnl» para sua base, presligiada jxio Lstatlo.

Ccder ao «espírito Iaico», scría íntcgrar a

Política cspiritual na Deniagogia.
XcTt) sería a Poi.ítica do Lmírito: Seria

a cDcmagogia do Isspirito'".
O tjue j)ensai"cTo os homcns resjx>nsáveís,

que lhes reclama o caracter ? O que pensarão

(jue lhes reclama o caiáeter ? O que pensam

(jue deles cspcra a CívílÍHacao ?

• • . Dclcs. c cle todos nos.

Vi:r\ Crux.

NOT'A — liselareec-se qtie o pseudoninio JOSl': ]>1:

Poptuoai. qtte tem assinndi' em algttns artígos dcsta De-

vista, ticĩo c noine qtic diide envolvido noulras funeôes

—

■¥■•*-

I )s nossos Ainiii'os

Lsleve nesta cidade. e dcu-nos a honra tla

sua visíta no dia 15 tk) corrente mês, o Sr.

I)r. Maiĸiel Lslelita Víeíra da Citih, conside-

rado advogado da cidnde tle L>raga.
Os nossos agradeeimentos.

••' Também tcvc a amabilídade de visitar

=<A llnião*. no dia \9 do corrcnte, o nosso

amígo sr. P.c Bcrnai'díno da Costa. pároco de

S. Lrancísco da Serra, (S. Tíago do Cacem).
Muitt) agradecemos.

¥■•■¥■-

Documentos Pastoraîs

Datlo o supei'ior ínterésse dos documen-

tos pastorais, porque mostram o verdadeíro

sentido da piedade crístã ou da devoc<ro que

deve ser plantada nos coracôes, é cle tôda a

oporlunidade a reccnle exortacão pastoral de
Sua Emínência o sr. D. Manuel Goncalves Ce-

t'ejeíra, venerando Cardial Patriarca de Lisboa.

Sendo um documenlo extenso. não se vej'a,
nessa círcunstância. uma ranão de pe'so para
se ourir a sugeskTo da joregiuca mental...

porque, trata-se dum documento pastoral—

palarra de ccdcm—c\<\e exprime a verdade e

a vírtLidc, qual lâmpada que Sua Emínêncía

pôs sôbre o candelabro para que todos vejam,
ainda os maís dístantes.

Segue a reproducão :

D. MANUIil. II CADDIAI. PDIiSI'.ÍTIĨDO DA S.W'TA

IGDIiIA DOMANA. DO TÍTLII.O DOS SANTCTS

MAI.CbilJNtT li PIiDRC), VOM MIil.Cl": 1)1. DKUS

li DA SANTW Sl'i APOSTCSLICA. PATRIARCA DIi

I.ISr.OA, I-iTC.

Io /;'.v."'-- Cabt'Jo, M. k'k'. Vic/.írios Gcrais e Ja l'dra, A'/c'.

PJrocos e mais C/erc e Pie'is Jo /s'osso Patriarcado

Satide, Paji e /'encJo em .Wosso Senâor Jesus Cri.sto

O eneargo que pesa sôbre os nossos omhros. de pro-

mover c dirigír cm Porlugal a organizacão tno necessá-

ría da AeccTo Catôlica. e tambcm o dcsejo que temos de

a ver pujante. da vida, especialmente neste nosso Patriar-

cado. obrigam-Nos a pôr o mnior empenho no floresci-

niento das associacôcs piedosas dj formacão sobrenatural.

Lacos mtiíto intimos as rclicionam com a nova e

grandc milícia catcSlíca. N'tima carta célcbrc ao Presidente

da Aceão CakSlica Italiana, Comcndador Augusto Ciriaci,

cscrita cm ãO de Mareo de IOôo eeprcssdmente para defi-

nir a posiccTo destas associacôes em relacão a Ac?ão Ca-

tolica. declarava o I-imínentíssinio Cdrdíal Paccellí em

nome de Sua SantidaJe

"Aléin d<\ A. C. pi'opriamente dita. existem otitras

ĩnstituicôes, assoeiaeôes e inieiativas que tendem, numa
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admirável variedaJe dc organísmos. |á a ijii) cuiuira as-

cética mais intensa. já as pr.Vncas dc piedade c d>: relígião
e cspecialmente ao apostolado d.i oracão. já ,t> exercício

da carídade cristcT cm tôdas as suaa formas c _iplicagt.es.
dcdicando-se de facto a um eetcnso e eficaz apostolado

individual e social, com formas de orgamzacão simultcî-

ncamente variadas e acomodadas as iníc: itívas pcssoais,

mas, por isso mcsmo. diferentes da orgamzacão pnopria

da A. C, embora possam e tlcvam scr iittns coino verd.i-

dciras e providenciaís auxilíarcs cla A. C. ...

Como todos sabeni, as características dit'ereuciais da

A. C, relombradas tambéni neste documenio oficial da

Santa Sé, são : apostolado sô clc lcigos, ngrupaniento dos

iuesmos lcigos cm orginismos tle moltles unitorir.es (doís

oti três para eatla st vo) clelerminatlos pel i híeranniia e

cslcndentlo-sc por tcSda a nagão : perfeiia coordciiayâo
dêsses organismos ; inteira dcpenJc' icia da I lierarqiiid,

<|tie aos mesnios leigos conîere t> mandnto c Je cujo

apostolado éles parlícipam.

listas caractcrísticas, formalmente opostas aqucla

muttiplicidade de organísmos aeomodados a tão Jiversos

fins e por isso lão variados, tanibéin na forma. nos méto-

dos e dté nos limites do espaco, c agrupando niuitas vczes

iiiclistintamentc leigos e sacerdotcs e alé mcsino o Sumo

Poiililicc, dislinguem radicalmente a A. C clas outras as-

sociaoôcs. Mas nao asseparam dela. Antcs, aqucle caráelcr

de "partícipac'ão dos lcígos no apostolado hierárc|iiico ctn

Igrcja,,, quc é o constiltitivo csscncial cla A. C. e_.tú re-

clamando tima eolaboracão muito estreila e permaiieiite

cntrc elas c a A. C Porque. se o apostolado tla ilicrar-

quia é a exlensão. no leinpo e no espaeo, do aposlolndo

tle Cristo, ou melhor, Crislo aposlolisando o reíno de

Deus no mundo por meío da sua Igreld. ressalla aosolhos

quc tdnto mais c melhor exercerão os lcigos êsse apcisto-

lado divino, quatito mais pc'ríeitamente neles t'ôr Cristo

qtiem viva e qticm evangeiizc.

S6 Nosso Senhor )esus Crislo tem o dever e a missão

de eomunícar vida divína ao mundo. S.S lilec o Snlvador.

Nos, fuiícamcnle cmquanto unidos n lile eomo membros

clo seu eorpo nhstíeo c como ínstrumentos nns sttas dívi-

nas mãos. Orn a tunc.no prôpria ttns assoeiacôes piedosas

cc)nsiste prccísamente nn íormaeão sobrcnalural. quc poueo

a poueo vai despreiidcndo a criatura do qtte uela sc cn-

fontra de terreno e n lcva a unir-se a C'risto par.i não scr

cla icí a viver, mas nela Cristo. I: a sua missão alimentar

nns almas a vida divina da graea, fonte Je todooaposto-

lado, por mcio dcsta união eom Ciristo, sem a qtidl lesus

nos declara scr impossível tdzer natla pela gloria <lo Deus

em ncSs c nos oulros. (loan. XV, l-ô).

T'ais associagôes ScTo por conscgtiinle. de sua propria

iidlurcza, iniportdiitíssinids, c, nem parcea otisadia chzcJo,

impreseindiveis escolas dc formaeão cspíritual qtie ndini-

râvclmentc predispôem c prepnram elemenlos para a A.

C NcTo se pode fazer melhor elogio da sua excelenle fi-

nalidade netn dizer-lhes palavrns de ni.uor eslímulo ao

scu aperfeicoamento, rcnovacão de espírito e csíôrgo de

cxpansão. Nos dizemos-lha sinceramenle.

Postos estes princípios. c clêles conclusão logica a se-

guíntc atiimagão do Iim."ĸ> Card. Pacelli na carta citada ;

"A sua finalidade e as índicacôes dadas repetídas vezcs

pcla Santa Sc exigem que rcíne entre estas ínstituT'eôes e a

A. C um entendimento cordial e qtie se fomente csta míí-

ttin colaboracão, a qual a um tempo lhes multiplica e

coordcna a eíîeácia para t>em das almas e prospcridade

da Igreja.

Detlexão importantíssima esta, para a qual deve ser

ehamada a atencão de todos os cattSlícos activos. Peal-

niente o sélo de Cristo é a uníão de todos entre sí e con.

lilc no vínculo cla caridade. Ilt st'nt iinuin. F. por isso,

obras tcSdas clas de Detis. essas associacdcs pcrderiam

logo éste car.ícter divino se se retraíssem da cooperacão

ao csfôreo conium que a Igreja. em nome de Cristo e

para a salvac'ão do niundo. pede a todos nesta horadecí-

siva para os destínos da humanidade. O Iim.mo Cardial

Secretárío dc listado traiismite-nos a segtiir a ordem for-

mal do Santo Pddre ;

"Assim coiiio a A. C deve cuiclar dc favorecer, pcla

melhor maneira possível. estas instituicôes, assim devem

elas igualmente eontínuar prcstando á A. C a stia ajuda

providcncial, qtier pelo concurso lao cticax e nttnca suti-

cienictncnte apreciado e reccmcndado da cracão, quer

ainda dando a conhecer a bcleza. a uecessidadc, as V3ii-

tagens d<\ A. C e evortaiĸlo e aliciandci os scus assoeia-

Jos a inscrcverem-sc ncla...

II

f)s termos com que ncsta sua carta o I:m.'>>o Cardial

Paeclli aeeiitua o valor cla coopcragão clada â A. O por

mcio dn orncno, trazein-nos como que cxpontânenienle

ao espínto a lembraiica cla organizagão mundial ehamada

"Aposlolado cla Oracjão,,, c lcvam-nos a ver nela uma

das inslituĩgôcs auxiliarcs de onde tnaís nos c líeilo espe-

rar. li do Apostoladc) tla C5rat;ão csperanios realmcnte o

inaior auxílic) dc gracas sobrenaturais e a maior coadju-

vaccTo na propaganda c recrulinieiito para as lileíras dos

qtialro organismos naeionais da A. C

lisperamos os maiorcs auxílios. Portiue, orando, cada

tim se valoriza mais a sí mcsmo sobrcnaturalmcnte e. ía-

zondo esta oragão. dpostolie.i. por meío clela conquisla

alĸis c al nanen as nnis gragas índispensciveis nos que

mourciam na sCcir.i do Scnhor.

Lsperdinos a nidior coad|uvacão. Porque, cm priineiro

Itiyar. t> proprio exercício de orar pela ccmversão do

miiiĸlo Jispôe. Je :J mesmo. para o apostolado da accão.

Quem pcde i-oiii a alma o que tlcsoja, c arrastaclo natu-

ralmcnte a fazer tudo mais ciuc podc Cc->neorrcr para a

rcalizacão dcssc scti descjo. Ntima palavra a oragão lcva

a acgão. Portanto o termo lcSgico aoudc vai parar o A.

O. (• a A. C
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lim segunclo 'iugar. como o A. O. dgrupa ntima orga-

nizacão pcrleila lcgi.Ks de criancas c uma mullidão de

dtlultos, os seus qtiddros ScTo base nalural de íacílimo re-

erutanieiito de rapazes, menínas. jovens, donzelas, mtilhe-

res c homens para a A. C

Um rcldnce de olhos sôbre a hísUSría <To A. O. eom-

provará aínda melhor a ra.-ão das nossas csperancas.

III

O A. O. nasccu dc um grandc pcnsamento de con-

quista dos inlîcis para a fc catolíca. I.ancoii-Ihe os primei-

ros fuiitldiiientos em Vals, pequetid cidade do sul dn

IT'anca, em ã tle Dezembro de ISSl, o director espiritual

dc um semínário dc tcologia de onde eada ano saíani mis-

sionários para o Oriente.

Os sdiilos anseios dcsses rapazes, que sofriam de ver

demor.ida, por anos ainda, a hora da expansão do seu

zêlo nas missôes longínquus. rtclamavam um dcsafogo. O

P.c Xavicr Oautrelct deu-lho de íorma a poderem scr

desclc logo niissíiin irios scm prejuízo dos seus cstudos.

Inspirott-sc para isso na doutrina de S. Paulo na lipístola

.1 Thii.Steo, capittilo II. Diz nli com tôda a instnncia o

Apôstolo: 'kecomcndo-vos aciiiia de ttido. quc sc t'acam

. úplicas, oragôcs, rogalivas c acgôcs dc gracas por todos

os homens, pelos reis e por loclos os que govcrnam . . .

porque isto é bom c aceíto ao Salvador nosso Dcus, o

i/ua/ gticr c/ue /odos os liomcns sc .iah-em e cbc</uein ac

conliecimento da rerdade...

Dêstc modo de fnlnr dc S. Paulc) sc coiiclne que n

oragão o meio efieaz para trazer os homcns ã íc. li a in-

sísléncia com <|tie o mesmo Sanlo ali rceonieiĸln que se

one pelos supei iorcs qttc eram ímpios e por todos os ho-

mens qtic cr.itu pag.Tos, prov.i qtie n realiz.icão <lo icleal

Je Detts, de salvar o miindo. est.í dcpendente da condicao

Jc que lotlos nos cooperemos com o Senhor para êssc

lim pc>r incio da oragão. Sejamos apcSstolos pela oracão !

Mas a orac'no potle atingir proporcôes imcnsds e

portdtito elicicneia extrnordin.iría, se a lizermos não s<> <la

preee <Ios l.íbios mns sobrcludo dns accôcs tôdasdo nosso

viver di.írio. l.aslnr.í para isso que retiramos tudo a Dcus,

ídzeiĸlo por motivos sobreiidturnis cncla coi-d, mesmo as

íceôes innis iiĸlifereutcs. II aintla S. Patilo quc no-lo > n-

sina 11,1 stia prinieira lipístola nos Corintios. c. X. v. ãl

'On eomais, 011 bebais, 011 íacais scja o <iuc fôr, fazei tudo

pela gliSria de Deus... <_)uer dizer, ícizendo-o ou pc>r obe-

iliênci.i pnrn c'xdll.ir o stipremo senliorio de Dctts, se se

Irnl.i <Ie ileveres sobrcnalurais ou mcsmo naturais : ott por

.unor, p.ua exallar a bontlddc tlivina, Ihe dar gôsto, a de

sagravar : ou para satisíazci- a justica divín.i sc sc trata do

pc;o dos trabalhos, docne.is, atlicôcs, etn., que aeeitamos

rcsigiicĸlaniente. ou de saci ilícios que voluntáriamcnte pro-

eurenios. Oue fcicil é ornr iniiito e a todo o instantc. sem

se cnnsnr n.ĸla, sem lazer mais do <]iic aquilo quc í.í lemos

Jc t'azcr. quciruiiios ou n.To. por íôrcn J.is obrigacôes do

iiosso estado ou profissão. Scja o nosso dia a nossa ora-

i;ão apostôlica !

Oragão associada. Isto é, dc todos, unidos uns aos

otitros no mcsmo pcnsamcnto, no mesino desejo, na mesma

oblagão. a íormarem corao quc uina ~å pessoa, uma sô

voz, uma so prece. Porqtic a oragão. assim assoeíada, tem

promessa de despactio se<inro .- "De novo \*os digo que,

se dois de entre vcSs se ajuntarem para pedir seja o que

íôr, isso llies sercí concedído por mcu Pai que está nos

céus... Mat. XVIII, 19;— c promcssa também de assistêna'a

de Jesus .-
— "Onde qucr que doís ou três sc reiinam em

meu nome, eu estou no meio dci-les,,. Mat. XVIII, -0.

A obra do P.c CTautrelet deu excelciites frutos, mas

não passou as frontciras da Pranca. Dezasseis anos mais

tarde. a Providêneia suscitava um homem de superior en-

vcrgddtira intelectual e de singttlarcs dotes de comando,

para dar ao A. O. a forma definitiva c cncontrar o se-

grêdo da vitalidade feeundíssima que hoje néle se mani-

festa. lira o Pt Ilenriquc Ramicre. Tomando todos os ele-

mcntos de que o P.> Cinutrclel lancara mão, acreseentava :

Acinid de lii.lo o A. CJ. deve ser oracJo ttm'Ja å do

SantisM'mo CcracJo de Je.sus, porque sc> a dêle tem aceita-

fão. Icstis é o tiiiico mediador ; e porqtte somos membros

do seu corpo místico, obrigaclos por isso a vivcr ã-uma

com Icsus em tudo. Mas lestis é mediador orando inces-

santemente por nos no ccu e no sacrário—semper rivens

ad interpcllanduni pro nobis, llebr. VII, 2S,— e fazendo sô-

brc o allar a oblagão conlínua dc si mesmo. da sua Paixão

e niorle e Jo seu viver eucarístico ao Padre litcrno, pela

convcrscĩo tlos intieis e dos pecadorcs, pelo triunfo da

Igrcja. pcl.i sanlilicagcTo dos lĩéis e por tôdasas gracasque

n Igrejd neccssila ou deseja para todos os homens, em seus

anelos dc nicTi.

Ncsta llnicĩo de oblacão com o Santíssimo Coragão
de lestis não sc> a sanlidadc e a efĩcácia da prece dêle se

eomtiiiicam âs nossas, por estas se fttndirem na dêle, mas

]>c>r csse mcsmo facto nos tornamos assocíados permanen-

les do Salvador clo mtuĸlo na sua missão tão divína e tão

anĸivel de atraír as alnids, as nagôes, o universo inteiro a

reeonheccreni-no eomo scu Dei cle amor, e por Kle a

amnrein c a servirem a Dcus como supremo Senhor c Pai.

li como lestis salvou o mundo fdzendo tudo e oíerccen-

do-se .uites de Itĸlo em cspíriío dc reparacão e desagravo,

eonforme é lci d<\ justica divina para obtcrmos misericcSr-

dia, csta preee e oblagão dos associados sercí também an-

les dc Itido cm reparacão tlas ofcnsas ícitas ao Senlior dos

c'étis e da tcrra.

Ac) mesmo tempo ern impossívcl associar-sc a Jesus

no zêlo iln oragão apostcSliea, sem ouvir os lamcntos do

scu Coracão qticixosc) de quc o n.To amem o a suplicar

que Ihe dêcm amor por amor. t]ue se lhe consagrcm doan-

do-sc a lile sem rescrva, que o dcsagravein e Ihe ofct ccam

reparagão |>clos pec-atloics, pronictcndo na sua exccssiva

magnanimidade as mniorcs bên^ãos temporais e eternas

nos iiĸlividuos. ns í.imílias c ãs nacôes que satisfizerem os
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scus amorosíssimos dcseios. I: o A. O. passott logo tle

simples assocíddo da vitla apostcSlica Jc |esus a tliscípulo

tambcm do seu divíno Coracão. Discípulo. ooiisagtanclo-

-se-lhe cada maiihã pelo otereeimenlo das obras do dia, c

praticando os oulros actos d<- devocão pedidos pelo

mesmo ciivino Coracão. Apôstolo das magoas tlo seu

amor, dos seus tliviuos desejos de reinar pcla caridale.

apcSstolo das suas promessas, aptSstolo e organlzador dc

lodos os actos de devocjão quc csse mesmo divnio Cora-

c.To pediu eomo desdgTivo, tnis coino , a íe,id n.i sexta-

-feira, scguinte ã oitava do Corpo <!<■ Iinu., a eoiisagragão.

a comunhão reparadora. cspecialmente a .1 ,; pi iinei'.is

scxtas-feiras, a llora b.intc: o ctiitt da sua imagem, eic.

N'.To se podia exeogiiar processo ii.i:s siniplcs ncm

mais poderoso Jc a.'tn ir n >. vonta lc Jc Dcus para Ihc

arrancar tôdjs ci> gragu-
'

Ven: iu.neira mais pi'citica c

simples de glorifîcar o .livmo CoiĸieTo dc> Saloador. A

nossa \-ida iôda de eala u-.i. ioi ;í.,J : ora^ão e doada ao

Santíssimo Coragao dc lesus, como retorno tle amor,

como consagraeão plena e coino ítisão de vítla com a

vida déle para O ajudar nos seus divínos inlerésses, isto

é, na sua missão de Salvador. Qae t'ôrca. i]uc elevacão

sobrenatural, que clígniltcacão da vida hurnana. t|tic bela

corrcspoiictc'nei.i no anior dc Detis '.

Dcsia sucinta exposieão historied. aparccem maniícs-

los os fundnmcnlos tcokSgicos do A. O.. o seu cspírito, a

sua ítineão social dentro e t'ora da Igreja c as suas íntimas

relacôes com a devocão ao Santíssimo Coracão de lesus ;

c tîcam justilicudas tambcm ccrtamenle as uossns esper.ui-

cas na etieácia do concurso desta providencial organiza-

gão â A. C L.Iníversal na exte.isão, existe em todas as na-

côcs do nitindo com trinta miiliôes cle associados , c o

niuito mais pclo espínto e pcia prece. orar pcla liuiuaiii-

dddc intcíi'd, segundo a intencão do Santo Padre. O Papa

constítuíu-se o chcíe dêsle grande cxéreilo dc orantes,

porqtie é sua Santidddc em pcsson qtie Ihe dá d voz <ie

comanclo, assiiidldiido para cada inês a inlcncão yeral pela

<ltial o A. O. cleve orar. coniiingar c soírer.

O sett lema Veuha u ncSs o vosso reino. Adveni.it

rcgnuni luum - é a cxpressão clivina d<\ sua finnlidade e

dos mcios dc qtie se scrve pnr.i a realizar.

Da stia organizcigno nem sciĸi preciso dizer. porqtie

lotlos a conlicecm eomo cla c. qttcisi exclusivaiiiente pnro-

quial. Popularissima a ciislribuic'.To dos seus assoeiados em

trcis gratis, dos quais o pnmciro e íutidamental exigc a

oíerta dicíría das oracôes, obras e soirunentos : o segtindo

é para os quc alcin dêstc ofereeímcnto nivoe.ini ciiarid-

mente a mediacão da Sanlíssima Virgcm em favor das in-

lcncôes do A. O. rezandt) Jhe um Pndre Nosso c dez

Avé Marías : e o terceiro c cxcltisivamenlc declicaclo aos

assocíados qtie. a mais do ofcrceimcnto diario, se com-

|)|-ometciii tambéiii a íazer a conuinlião reparadora : mun-

dial, pelos pecados de todo o iimndt), paroquial, pclos

pecntlos e nccessidndes da paroquia, e nacional, pela nossn

p.ílria.

Dos t'rutos do A. O. tala mais que tudo o facto.mesmo

da sua prodigiosa expansão. que n.To sc potle explicar sc-

tĸTo pela expei lência vista dos bcneiicios qtte clc, por scr

oragão c por ser devocão pralica no Sanlissimo Coracao

de lestts, leui irazido n iôda a parte na sua iá longa exis-

léncia.

IV

Os Sutuos Pontífĩces íalam do A. O. em termos do

maíor eiicarceimenlo. Pio IX aprovou-o e eiiriciueccu-o de

iiitliilgci'iicias plenciiías.

LeJo XIII, em 1S67. senclo ainda bispo cle Pertisa, cs-

ertvia já ao director geral do A. O. em Itália : "O A. O.

é uma obra tão bela e reiine a tima tão grande fecundi-

dade tima simplicidade tal t]tæ sem dtivida mercce a pro-

tec'cão da autoriddtie cclesiáslica... No ano segtiinte instoti

i>s pJrocos para que o introduzissem em stias frcguesias.

Pio X escrevia ao Director geral doA. O.: "Para

acutlir a tantos c tão grandes males de que enferma a so-

cieddde, criaram os catolicos um grande niimero de utilís-

simas obrns : nenhuma poiém o é tanto eomo nqtiela de

qtte vôs. amado tîlho, sois director...

ITento XV, na lincíclica Maximum íllud, dísse ;

'

Reco-

mendamos ardcntcmentc o A. O. a todos os ticis sem ex-

cepc;ão, recomendando qtic ningucm deixe cle Ihe perten-

eer.

Pio XI, nas autliêneícis anttais á Jirecgão geral e mem-

bros do A. O. etn Romn. pnra cntrega do album dc mi-

Ihôcs de boas obras ofcrecidas cada ano pclos associados

dc todo o miiiĸlo por intenc'ão de Stta Santidadc, não

eessa de atirnidr a ncecssídade c o podcr da oraeão e a

obrigac'cTo c)tto todos têm dc ser aptSstolos por mcio deld.

Assim na audicncia clo mci's de Setembro de 1007. afĩr-

ninva ; "liste apostolado da oragão é fácil, c, cntre todos

os geneios dc apostolado, c o únieo possível a tôda a

gentc e por coiiscgiiínte obrigatcSrio ; de modo quc todos

Os crtsicTos deveriam pertcncer ao apostolado cla oragão.

\i a vossa missão, directores, não cslar.i cumprída em-

qtianto houvcr tmia alma <itte conquistar parn o A. O...

\"a audic'neía dc Marco dc 103^0, jilsjstia : "O A. C>. devc

scr dc lodos : pode c devc ser de todos. pois, salva a dí-

gnidade do apostolado principal (o dos inissionários), cste

segundo c mais tacil e ao incsmo tempo mais poderoso.

visto scr â orat;ão c scS a ela. que pelo Senhor e em noine

do Scnhor toram teitas maravilhosas promessas de aledii-

c;ariiios 'tido ciudiito quisermos de bcm...

I: nunccio k'edentor se obriyou kĩo estritamente como

quaudo prometeti ouvir e flespaehar as preces dos sttpli-

canles

lini Ituiho do Ano Santo cle 103ã. íalando a sctccen-

tos pcregrinos iTĸincescs do A. O., dizia-Ihes : "Nos saú-

tlamos lodo o A. O. dc Pranca e do intmdc> intciro. ver-

dadeira c giĸiiĸlc poesin do núiriero. não sô poesía líriea

mas épica. porqiic vcSs sois n cpopeia do bem d."=do-
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brando-se as centenas de milhôcs numa profunda união

com o Coracão clo Retlcntor. As intengôcs qttc cada mcs

Nos damos a vossa picdade e quc contintiaremos a dar

enquanto Nosso Senhor nos suportar sôbre a terra ,

pôcm-Nos em rclacôcs íntimas com o A. O., "cssa coísa

lcTo graiĸicniente e lão plenainentc catôlica,,. Nôs invoca-

mos a beugão clc Deus sobre o A. O. de IT'anga e do

mimtlo íuteíro que uos oierece tima visão magnilica c urii

horízontc esplêndído e < ; tie por isso cstd d pcdir uma bcn-

cão grandc como o mtind' ...

A voz suprcmamentc autorizatln dos Papas tcm feíto

cco a do lipiscopado português. I: iião sô com palavras.

alias eloquentcs. N'o congrcsso nacíonal clc A. O. cele-

braclo em l>r,ig.i no mês de lulho de 1930 e ao qtial tive-

mos a honra de pre;idir como l.egado de Sua Sanlidade,

compareceram c]iiasi lotlos os Prelados porlugueses. I: fo-

ram l.í pnra ntostrar com a stta prcsenca o sett vivo inte-

rcsse, o seu aplauso, a stia bêngão ao A. O. que cada tun

eonsiderava bcnemérito não so da stta respeetiva díocesc

mas cle Portugnl inleiro, poís é convicgão unâníme >|ttc

principalnicnle ao A. O. se cleve a restuuragao da vícla

roligiosa em nossa pálria. clepois da críse dc íé e piedade

l>rovocada pelo hberalismo do séetilo passado. Pregando.

vivendo c propagando a devogão ao Sanlissimo Coracão

tle lesus, e por ela o atnor a ircqiiêucia dos sacramentos,

e clesperlando nos setis assoeiados o zêlo também do en-

síno dn Cdtequcse e da sanlilieacão clas iamílias, o A. O

proiitamenle conquislou para Detts, treguesía por I'regue-

sia, qttcisi tcTdas as provincins do contineiile, as llhas, a

nossa India e as outras posscssôes do C)rientc. pcnetranclo

nicsmo no serlão da nossa Africa.

Nestes tríiinfos e beiieiiicrt'iieias tevc c) Palriareado

de Lisboa uma parte síugular, porquc toi ncsia ci'iade, na

capela dos milagrcs. onde o A. O., primeĩi-o se cslabclc-

ecti, ao entrar cm Portugal no ano dc 1804 pela nicTo do

ícrvoroso missionário italiano P. AntcSnío Mareocci. Ja

Companhia dc lestis. llavíam dccorrido apenas doís ou

Irês anos stSbre a coiislítuígão clctinílíva do A. O. e sôbre

o inicio do sc u avanco decísívo em ITanga. sob a dírec

gão sapienlíssinin clo P. Ilcnriquc Rnmicre.

A recortlaeão dêsles auteectlentes historicos, que t'a-

zcm parle inJiseulívcl das yltSnas rcligiosas no Pdtrinr-

endo de Lisbo.i. e bem nssim as razôes acima apontadas

lanto tla bonddclc íiilrinseea c clicácia do A. O. como cla

prccisão quc dêle tem n A. ('., pareccin-Nos ser qudtito

basta para < | n e os Reverendos Pároeos síntam desde jci o

dcsejo cle fundar ott restdtirnr ott viviticar mais intensa-

mentc otn stias par<S<|tiias csla nidispciisávcl associngão. li

por ísso ínTo precisnmos dc lhes impôr preccito dc quc o

íacam. ScS qucremos siyniticar quc mtiilo o clcsejdmos e

i]uc cm o ínzer ciunnto .inlcs nos darão grandc conlenta-

inenlo. |>or ser ao Sdiitissímo Coragũo de |csus quc eom

isso scrvíiĸTo e darão testemunho de auioi eom quc ga-

ranlcm ]>ara si proprios e para as suas par<><|uias as L>en-

gĩĩos do niesnio divino Corag.To.

Esia exortagão que a todos iazemos para que se em-

pcnham na imediatd ítmdagao ou reslauragão dos centros

do A. O. Icm cm vista a preparagão piôxiiiia para um

Congresso díocesano do A. O. que rcsolvemos convocar

e dcve rcalizar-se em Lisboa nos últimos días do mcs de

Maío do corrcntc ano.

Qucremos que ésle Congresso representc um acto so-

lcnc dc homenagem ao Divíno CoragcTo. mas que seja

lambem uma cspécíe de curso cle formagão dos dirigen-

tes, saccrdotes, tlirectores locais. zeladores e zeladoras.

Um exéreito é o que forcm os sctis comandantes. Quere-

mo-lo para que as íileíras do A. O. se cngrossem de sol-

tlados apôstolos e se afcrvorctn no espirito de uníão com

o santíssímo Coragão de Jcsus; porquc nesta cruzada da

A. C sem oragão e scm cspíríto sobrenatural niio há sol-

dados que prestem, e as suas tilciras dcpressa caírãocom-

balidas por todo o género dc pnrasitas moraís. Queremos

que déle venha também tim graiĸle afervoramento no es-

pírito dc reparagão, tão iiistanlcmente pedida pelo Sa-

grado Coragão de |esus e lão inexorâvelniente cxigida

nela iustiga clivina. líi nossa vontade que o Congresso dc-

J;t|iic cspecíal atengão ao recrutamento e íormagão dos

lioinens: urgc fraze-los á oragão para que se salvem c

cumpram o tlever de ajudar á salvagão dos outros c para

i]ite o A. Ci). os airaia á íreqiicncia dos sacramentos. O

i|ite se lc r feito na Alematiha. líclgiea, Irlanda, Polônia, e

outras nagôes, nrregimenlando os homens ãs dezenas e

ate ás ecnteiĸis de milhnr no A. O. e constituíndo dentro

dc'Tc secgão cspeeial. porquc não há dc fazer-se igual-

menle tambcm nns cidadcs dc Portttgal, ondc pela graga

cle Deus n fé é viva ctn taulos'?

Mas c nossa tispir.igão que csle Congresso seja acima

de tudo o Congrcsso da Cruzada Hticarística das Crian-

gas. iĩssc cxcrcito dc pequeninos apôstolos do Coragão

de lestis. que conta jci cêrca de três milhôcs dc cruzados,

6 a tnais rísonha espcranga da Igreja. Eé tambcm a nossa,

no cslôrgo <iue vamos l'azendo pela rcstatiragão religiosa

<lo Patriarcado.

Secgão intantil do A. O., os cruzados são verdadei-

ramcntc uma nova ala tlc namorados, chamada â luta do

bem e da pa? mundíal nos transes ciesesperados da gucrra

curopeía, pe'o coracdo angustiado dclSento.XV. "Tre-

mcndo pcla =alvagão tlo géncro humano. dizia-lhcs o

Santo Padre em 30 de lulho de 1910, proeuramos refúgio

ntima ídea c nnm pressentiiuento, a saber : quc a magnâ-

niina boiĸlade do Pai tlo céti sería mais aprazível atender

a ínoeêneín dos pequcninos do quc ã penitcncia dos

grandes. . . Meus peqiieninos, estcndei a vossa mão ao

Vig.írio de Cristo nn terra, para coiu as vossas comu-

nhcTes e a vossa oragão clardes íôrga âs suas preces pela

paz Jas almas e pela rcslauragão erístã das nagôes,..

O lema da C Iĩ. C". e o mesmo tlo A. A.—Adveniat

rcgnum ttitmi. O seu mote. estas palavras: Ora, Comunga,

Sacrttica-te. b'c apostolo!

\ C. li. O é tima escola atlmir.ivcl dc Oragno apos-



A UNIÂO 42.Ũ

lôlica. de umor sagracla Lutarístia e a Ireqiiência da sa-

giĸida Coiiiudiião, dc gcncrosos e esponkTneos sacriíícios,

en quc a vontade sc ccluexi uo domlnio <le si prôpria por

amor clc !)<:ns c por spiiíto dc cxpiagão das oíensas prc'>-

prias c alneias íeit.is a Dotis : tinalmente, tima cseola dc

lortnngno Jc .iposttJos com csles mcios acima reíeridos e

com o dd acgão ciirccla iiinl o das outras criangas para as

razer tôclas a lestis-HtSstui. Por assim o reconhecer é que

Pio XI ein Maio de 10:10. dizia ao l'.ispo de Namur, Mon-

senhor lleylen : Ao ver como e;ta obra do C E. C sc

Jcscnvolvc, pareee podor dizer-sc qtie Nosso Senhor qucr

salvar a juvciitutlc por meio cla liucuristía. . . O Papa nc-

cessita dos c .-...<_. _/o.v. Oh ! que belo ser cruzado na liuco-

nsiia. . . lîu os abencôo ,

O Episeopd'lo Jc iOt!o 'i tnttndo mtillipliea os icste-

inunhos públicos do seu amor cle prcclilecgão por esla

gramlc obra dc- Deus nTo cessando tle incitar e promover

a sua expansão e dícrvoramtiito O episeopaclo íranccs

conícssa cntusicisticanicntc tcr cncontrado na C I:. C a

solucão do gravíssimo |)roblcma dc rccrutamento de vo-

oagôes sacertlotais e a melhor orgauiZdgcTo tle conquístd

dos pequeninos c de deíesd de suas tenras alnids conlra a

iníluciieia <la cscola laiea. N'a C li. C lcxtos entrcvemos

íi criagão dc uma gcragão nova esluante <le vida divina,

inteiramcnte dedieaJa a Crislo e a stia Igreja. tôda forta-

leza no exercício tla víittĸlc, tôda fogo no zélo tla salva-

gcTo clo nitindo. Por ela a ínf.Tncid volta a vivcr >le i n> >do

perniaiicnlc a roda do sacrário, como nos tempos antigos

de íc cin que a rtxla do altar dn nossa catedrdl I.isbo-

neiisc. víveram e sc criaram para glôria de Detis c para a

venlura da liiimaiiirlade o nosso Santo Autonio de l.ís-

bon. o uosso I.eato loão de ISTito e outros.

liin rclacão á A. C, a C lî. C tem j.i o sctt lugar.

niarc.ĸlo pelo piôprio Santo Paclrc Pio XI. lugar insígnc

como o denenhumn outra asssoeiagão ínfantil : "N6s man-

tl.imos uma bengão tiiuilo espeeial para ns queridns crian-

gas da C Ii. C /;.v/t/ cru.zada c a cscola primJria Ja

Accão Catálica. Assim Ihe cliamiram : c inuilo bem. i>or-

que a eruzada c verciacleirameiile a primeira aprendiza-

geni cla A. C (Pio XI, audiência ao A. O. tle ITaiiga em

lunlio de 1933).

A Sagrada iiscrittira eerlitica nos t]iie o homcm scr.i

n<\ idade madura o quc dêlc tíveiĸ'm leito nn juventutie. A

impicdade conhcectlora dcsta realidadc cliviiui c liumana,
nssallou vitoríosanientc o Inr dc familia e roubou ihc as

almas tão belds dds cri.ingds, para Ihes trocar cm indil'e.

renga e cSdío o seu ainor a Deus. Dní nasecrain c conti-

nii.ini ns ímpias geragôes da revc>liigão anti-ci'istn e an-

ti-SOCÍcll.

Por amor de Deus e d<\ alma das eriangas e do bcm

da hiiiuanĸlncle, salvemos a inf.Tncín e aproveítcmos beni

a grandc íôrga quc ela c ea]>az de ser p.ira a ncnovagão

espirilual e tcmporal <lo mutĸlo. organizniĸlo-ci sem de-

moici nn C li O

V

Pard realizagão déstes nossos desejos, contamos muito

com a boa vontade de todos os leigos, entre os quais tan-

los e tantos excmplos sc admíram de entranliável dedica-

gão a Crísto e â sua Igreja. A gencrosídade dos fléis en-

iregamos confîadamente os encargos dêste Congresso c o

seu prôprio éxilo. O pouco de todos é mtiito. e Deus o

multíplicará ainda mais. Ncm Ihe íalte desdc já o concurso

prévio de oragôes e boas obras, cotn que as criangas e os

adultos de todo êste Patríarcado íniplorcm ao Senhor a

graca de suas divínas bcngãos para o Congresso e para

os Irabalhos da prep-iragão dêle.

Para mais t'ácil c ordcnada cxceucão dos trabalhos

prcpardtôrios clêste Congresso e garanlia cla sua perfeita

realizacão ;

lldvcmos por bem :

1.° lincarregar o Rev. Dírector Dioccsano do A. O.

neste N'osso Patriarcado dc organizdr e pôr cm pronto

funciondmento o seu Secretariaclo Geral ao qual compe-

tir.i, sob a Nossa díreegão superior, a iníciativa e eíccfiva-

gão dc tudo qtianto importc ao pcrfeito acabamcnto do

mcsmo Congrcsso.

_?.' Recomenclar a recitagão da oragão que manda-

mos sc publiqtie juntamcnte com cstc clocumento que que-

rcmos enriquecer com 100 dias de iiidulgêiieias por cada

vcz c|tic =c recítc. Rc'coiucndar instanlcmciite aos Revs.

Párocos que - iam ao menos as passagens maís imporlan-

les déste Doctimcnto c cxortcm os fiéís, e particularmente

os associados do Apostolado da Orrg.To, a cooperarem

largd e gcnerosdinc'nle uos Irabalhos dcsle Congresso para

que déle resulte a nidior gkSríd |>ara o Coragão Sdiitíssímo

dc lcsus c o maíor proveito para as almas.

Dado em l.isboa no Nossc) Pago Palriarcal aos 13 de

Margo cie 1935.

• *

ORACÃO PLLO COXGRLSSO

C CoracJo Jc./esus ottc qucrcis salvar o MunJo ntima

noca redencão so Jc atnor. rerelanJo e conceJcnJo aos

ticnicns tí.v ri<fuexa Ja vossa inlinita miscricôrJia para

coin clcs, abcnc-oai o Con<)rcsso com quc o ncsso l'atriar-

ccido de lisboa lanto desc/'a tornar-vos inais conticcidc,

honrado e atnado a-tim-de c/ue, pclo vos.so rcinado dc

umer, vcnlia a Pcrtu<,<il c ret'no Je Dcus.

l'irgem Santissiina, Sentĩora da ConccicJo, .V_7/ de Je-

su.s, c k'aintîa do.s Portiniueses, pedi ao í'osso Divt'nc lĩ'ltĩo

c/uc abencôe o nosso Con<ircsso afervorando para cle todo.s

os coracôes.
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Como é já do conhecímcnto piiblíco, rea-
lísa-se nt) pmximo día 28 de Abril — domíngo
de Pascocla -

uma Peregrinacão Xacional ao

Santuário de Xossa Senhora da Conceicão de

Víla Vícosa, da ArqLiidíocese de Évora.
Damos a seguír a transcriCcTo da Carta

Pastoral de Sua Lx.a Rev.ina o Sr. Arcebíspo
de Évora, em cjue exorta a preparacão espí-
ritual dos peregrinos e justítica a devocão de

tcTo patrkStica romagem ao histôríco Santua-

rio de Vila Viqosa.

I). MANUP.I. MliNDIiS DA CONC..ICÃO SAN'TOS, PCTR

MliRCÍ-i Dli DlillS H DA SANTA SÉ APOSTÔLICA,

ARCHI.ISPO METROPOIJTANO DIi íiVORA.

,lo Sosso II.'"- e ttev.""> Cabido, k'everendo Clero e t'ic'is

desta Sossa Arc/ttiJiocese

Satide. pax e benc.de cm S'osso Scnncr Jesus Cr.'st,

N'a proclamagão quc cm dezoíto de janeiro dirigimos

aos nossos queridos diocesanos anunciando a grande Pe-

rcgrinagão Nacional ao Santuárío de Vila Vígosa. prome-

liamos dar oporlunaniente instrugôes scTbrc a prepar.igão

espiritual para êste grande acto. J.i não chegam a íaltar

doís mescs, e por isso não queriamos retardar maís o

cuniprimento dac]iiela promessa.

ITido nos lcva a crer t)ue a maniíestagão será gran-

diosa, c o ctitiisiasmo com que tcm sicio acolhída a inieia-

tiva do lipíseopticlo provavelmcnte tiuc a alma portuguesa

se sentiu locada 110 ínlimo e exultoti amorosa ao propo-

remJhc csta homenagem T Padrocira de Portugal. Mas

u.To c o esplendor cxterno. a poinpa magnilĩeente, ncni

incsino o avultado número tte romciros que tornarão

bela c graiĸliosa a projectada manifcslagão. mas sim o es-

pírilo de piedatle. a renovagão profunda dos coragôcs, o

rcgresso síncero das almas a Detis por Maria. Sua McTc.

T'odos os nossos csforgos dcvem poís tcnder a imprímír a

éste grandc aeto de vassalagem um ctinho <le proíundd

píctldde. tim cdi'c'ĸJer bem aeentuado de renovagão espi-

rittinl. S6 assini a gr.incic roiiiagom corrcspondcrá aos

seiitimeutos nmteriiais c aniorosos cl'Aquela que e -ti.i

mcta lumínosa, so assím ddiĸi honra e gltSría ã nossa Cc-

lcstc Padrocira.

Como iiorlugucscs e eomo erentcs, queremos absolu-

tdineiite que a M.Tc clo Cco, ao vcr reiinída em volta de si

a turbd iiuetisn, não possa dizcr nu'laiicolicamente, como

outrora de lsrael clizía leovah : "êstc povo honra-mc eom

os kibios, mas o scu coragâo cstá muito longe dc mim„.

li nccesscírio que os nossos eoragôes eslejam pcrto, muilo

pcrto. dci Mãc dc Dcus, para cstarem tambcni pcrto dc

Dctis.

Prepai'emos pois os nossos eorngôes. c.iríssimos dio-

cesnnos. c prcparenio-los saiilamcnle. no tlesejo sinecro

de oíerccer ã Santíssima Virgem um preíto que lhe seja

agradável, e na esperanga viva dc receber d'Kla copiosas

gragas

m

Esta nossa cxortagão dirige-se a todos os nossosque-

ridos díoccsanos, aínda mesmo aos qtie andam errantes

pelos caminhos da descrcnga e do pecado, e não apenas

ao redttzido niimero de almas devotas que frcqiientam os

sacramenlos e praticam a piedade. Aproxima-se uma hora

grande de míscrícárdia c de bcngão ; urge que todos a

aproveitem, e mal seria que os filhos prôdigos se qucdas-

sem inertes e sem esperanga, quando a Mãe bondosa os

convída e lhes oferece abrigo consolador íi sombra do

seti coragão. Levantem poís o pcnsamento a Deusaqueles

que perderam já o habito de olhar para o Céo, e venham

buscar o confôrto do perdão as almas que se deixaram

enleiar nos lagos da culpa c vagucíam como ovelhas Ionge

do apriseo. sem saberem já o <]tic é a paz e a verdadeira

dlfgl'id.

Iki pon .ii muitos coragôes ulcerddos que a miséria

torlura c o cSdío amaríanha, os quais de um instante para

o outro sc sentiriam transformados e rcspirariam com de-

safôgo, se se dbrissem ao rocio Lienéfico que desce das

tiidos dd Consoladora dos aflítos. Porque não havemos de

ir dté jtuito dêsses coragôes. porque não havemos de as-

pcrgir o bálsamo suavc da caridacle ali onde o ôdio reina,

porque sc não conhccc o amor '.'

Qtic bcla prcpnragdo para a grande romagem não

seria a prática sineera da verdadeira caridade cristã I Se

todos chamamos m.Tc a Nossa Senhora, porque não ha-

vemos dc tralar-nos todos, conhecer-nos e amar-nos como

irmãos '.' É assim que daremos sentido verdadciro â nossa

picdade liltal para com a Mãe Ccleste.

Atiui eslá uma prcparagão que fĩca ao alcance de to-

dos : nem todos podem dar esmola, mas lodos podem e

devem ter caridadc para com o scu práximo. Os ricos

sejam dgor.i maís generosos, repartam do muito que Deus

Ihes deti coin os seus irmãos neeessitados, e ísto não sô

dando csmolas, mas dĩnda, e princípalmenle. ajudando-os

a vivcr sem humilhagdo com o proporciotiar-lhes meios

dc gdiiltar o pão de cada día. li ricos e pobres mostrem

c|tic são cristãos, esquegam agravos, perclôcm injúrias rc-

conciliem-sc os quc andatu desavindos, evitein retaliagôes,

lagam as pazes, como sc dizia na velha lingttagem portu-

yucsa, atim clc cm p.i? sc aprcsciitarem didiite clotronodd

Pddroeír.i.

m

li j.i na quaresma quc vos eslamos dirigindo esta

cxortagão. e a quaresnia é o tempo tradícionalmenle con-

sagrado para a reconciliagão das almas com Deus mc-

Juinte o s.ici'amcnto da penitc'ncía ; não csqucgaís pois

esta gidiĸle necessictcicle e ésle grnnde devcr. Infelizmentc
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a lei d De.ii e la Igreja a'ida muíto esquccioi nestc

pomo. e >ein jus'o '

qm as conscicncias adormccid.is

icortlcm .igora qnc im dcontccimento cxtr.iordiiĸirío as

cs-.i ehrniidiĸio a pens-inicntos m.iis dllos. Tantos remissos

t|iĸ uunca ou qii.is! niiiica sc coiiíessaram enlrcm ugora
ii" bom eamii ho. aproximem se do tríbuiidl da pcnitência,

pagucrn ésic iribulc) qu< sitc 10 :nc;mo tenipo iim alívio

precioso. \<siin potlerão aprcscutai -scconiiantcsno grande
dia c e< ii o .avaleiros lionrados, Jízcr desatogaclamcnte :

"Sctihorn c'umprinios o nossso ciever '..,

H nno uicrerão eslas almas ganliar o grande lubileu

do Ano Santo'.' Ucm o prceis.un. e nno dcvem desdenhar

lão grande graga que a iminitieéucia divina Ihcs ofercce.

Ora |)ara ltierar êste lubileu é itĸlíspenSdvcT a conlissão.

I.embremo-no; «1110 0 imuĸlo dlravessa uma hora clc

crise bem tlolorosa cu;os eícilos 110- t.uiibcm sentímos,

cmbora muito inais nlcntiados <lo <]tic cm outros paíscs: c

a cotiscicnci 1 d.z-nos que esta Ircinenda provagão .' msto

edstígo das olcnsas <|tic a Deus sc tém ícito. A Santíssima

Virgcm nos devcmos sem dtTvída a bonanga c o relativo

bcm estar qtte no meio tla angústia universal tcmos dis-

frutdfto; mas iníclizmente dcvemos confcssar <]uc estamos

muito longe de coricspoiĸier a lão bcnévola solicitude.

Se os pccados dos homcns provocam os rigorcs da Jus-

líga Divina. não c triste rcalidade <iue taiubéin na nossa

pcitría essas provocagôes sc repcte.-ii eom tcmerosa persis-

lcncin '.' Dir-se-ía qtte cleixánios de sc:r um povo calôlico,

lão frcc]íic']ilcs e cltiniorosas são as violagôes da lei de

Dcus e da sua Igreja. Abantlonados os templos. dcsprcza-
dos os Sacrdincnlos, proianados os domingos. esc.iniceída

a religicTo. i'oi'rompidos os costumes, laicizatlas as ínstituí-

gôcs, pareee que um veuto infernal ]>assa scTbre a nossa

lerra, e cresta e calcina tiĸlo o t|ue nas almas havia de vi-

goso e puro.

I: pcnsamos t]ue ct>m tim dcsvairo assim c'- possivel

cscdparmos ao dcsedldbro gcral ou soergucmo-nos do

dbatimenlc cm que caímos'.' clesenganemo-nos : ou os cos-

hinies se regeniTam e as almas sc volkim para Dctis. ou a

Ccitcistroíe c inevitdvcl. A Sdntíssima Virgeni querc salvar-

-nos, <itiere cxci eer scSbrc ncSs o seu pndroaclo bemíazeio;

ni.is, se ncSs ii.To quiscrnios, teiĸí de cruznr iiidgOiidameiite

os bragos e deixar niorrei' 11111 povo que não qucre viver.

Hsta ehamntln agora a Vila Vigtisn é eomo um clangorcle

Irombeln a convocar á dcl'eza as hosles dispersas. é 11111

aptio ardcnlc qtte a M.Tc poclerosu chrigc aos scus filhos

eui perigo para qtie aeorram junto dela e se salvcm á

sombrn dn sua bandeira.

Mas a stia bandcira e uma bniĸleirn <l<- |>iirezd e de

lé. c â sombrn desta bandeir.i s.S inilita verdadcíramciile

ciuem iaz prolissão de vassalagem n Cristo. Ouere isto ch-

zer, maís unid vez o frisdmos, que temos de aoordar para

uma vida siiieernmcTilc cristii, sc quizermos fruir os bene-

lícios da sua protecgão.

Ponh.imos. pois de parte tc'xlas as fĩcgôes, quc nũo sc-

riani tlignns tle nos neni da nossa Patlroeira ; scjamos

crístãos a valer, e saibamos reparar os erros passados,

Ora os pccados não sc rcparam nem se perdoam senão

110 Saeratnento da Penilêneia : e é isso maís tuna raz.To,

além da lei da Igreja. para que ningtiein deíxc de se con-

icssar tia presente quaresma.

N'ão se comcga vida nova sem a alma se purifiear clos

pecndos cometidos. Ii esta lei é para todos : não valem

galôcs, nem sedas, nem títulos, nem privilégios.

Digamos francamente : não seria utna coisa etiificante

c bcln aprcsentarem-se em Vila VTigosa algumas dezenas

de milliares de peregrínos, dc fronte erguida e conscíén-

cia tranqiiila. porquc sôbre as suas almas desceu o pcr-

dão de Deus 110 Sacramento da Pcnítência e o mesmo

Deus os estreitou arrependídos .10 scu seio, cotno o pai

do filho prcidigo abragou o iugítivo quc regr<-ssava ao lar

patcrno '!

n.ssim é qtie a Peregrinagão seria graiĸliosa, assim

c T|tic marearia tima ern dc rcssurgimento nacional. Iĩ

porque não hcí-tle scr assim '.'

m

ILi utn tucio elĩcaz para o conscguir : é a oragão.
Muitos não lcrão seciuer estas palavras. otttros não irão

ao templo otivir as exortagôes dos s.iccr>lotes ; nias as al

mas crentcs e devotas hão-de orar, hão-de íazer violc'iicia

ao Coragão de Deus por inlereessão dc Maria Santissima,

e a luz divina brilliar.í aos olhos dos t|tie a não qtterem

ver, e o rocío tio céti tlcseerá sôbre os coragôes cndtirc-

cídos que pareccm íeehados a graga. Se muito sc orar,

inuito se li<í-cle eouseguír, e o qti.ĸlro qtie h.i pouco tra-

gávdmos. e qtic pareee 11111 scmho, lornar-se-á cm reali-

tladc.

Rcconietĸianios, portanto, com nittita iiiskineia a lo-

dos e>s crentcs tla nossa díocese que orem, quer partícular-

incnte <|ucr nas fttngôes públicas. cm união uns com os

outros, quc a oragdo coleetiva tem iuuito mais etĩcácia

diantc dc Deus. Promovum-se cruzadas dc oragôes. co-

inuiihôes. novenas de comunhôes. repcticios exercíeios da

Vid-Sacra, obras dc expiagão. pr.iticas dc caridade, vísi-

las a cnicrmos, tantas outras obras de piedade e earidade

crístã. ofcrega-se tutlo isso ao Senhor pelas mãos de Ma-

ria Santíssima. taga se subir ao céu tutlo islo como itimo

tle inccnso a evo'ar-se dos coragôes. e forgosamcnte sc

hão-de eonseguir inuitas gragas dc renovagão espiritual c

Je iiuseric.Srdia.

Aos revercndos sacertlotes, párocos e n.To p.irocos,

mcumbc o honroso dever de seretn os prcgoeiros tlesla

tloutriua consoladora c os apôslolos da Pcrcgriiiagão.

Aprovcitandt) zciosamenlc a quadra qtidresmal. iuTo se

c'diiseni de exortnr os fiéis, nos ternios quc deix.nnos ex-

postos, a prepararcm-se condignaiiienle para o aeto gran-

diosc) que em Vila \'igosa vai realizar-sc. A ncSs, quc csta-

inos mais perto do iôco, clcve eaber Idiubém a prímazía

na preparagão, e ctmiprc-nos tlar exemplo aos outros. Se
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bcm soubcrmos nprecnder c traduzir éslc conceito, vere-

mos revivcr em pleno século XX a fé viva e palpitante da

gcracão forte qtie no séctilo XVII procla,nou ao ecu c á

tcrra o Padroado de N'ossa Scnhora da Conecígão de

Vila Vigosa.

Convém íinTii esquecer que termina precísamcnte no

dia 28 tlc abril o Ano Santo tla Rcrlencão. concedido

pclo Santo Padrc ao orbe catolico. Para solenizar êste en-

ccrramento realiza-se em Lourdes, nessc Santuário privíle-
ciado cla Virgem, timn esplcndorosa fungão eucarística

sem prececientes na hístôria, c|ue constara dd celcbragão
ininterrupta do S.mto Sacrifício dd Missa. durante três

Jias, desde quinta-ícíra. 25. ás três da tarde até domingo,
28, á niesnici hora.

Vai assim ti'ndar o Ano Sdtito aos pés da Virgem
iiuma brilhanle apoteosc cucarística em qttc a acgão rc-

dentorn do clivino Sacriíício se afirma iiuma suprema ir-

rndiagao de mísericôrdia sôbrc o mundo pecador.

Também iĸSs cm Porluyal, por disposigão amorável

da Provitlcncía, iremos terminar o Ano Santo aos pés da

Virgem ; e humildes e confiantes, do seu olhar colheremos

os dcrradciros etltivios destu qudclra de bengãos. H sern

lambcm uma cerimonin euearístiea, a oblagão solene dd

\ itima k'cdentora, o acto culininantc desta jornddd de

gltSria. Assim o ercpúseulo do Ano Santo scrá assinalado

em terra poiJuguesa por uma irradiagão de luz que ir-

ronipe da lloslin divinn c se retlecte no eoragão da Pa-

Jroeita |>ar,i tiescer sôbi e n<Ss iiumn suavíssima et'usão .le

amor, eoino isto é bclo, cuiio nos alcnta e nos coníorla

m

Condcusniĸlo iitima resoltigão pruticn as cOiisidcragôes

cxpetĸlidns nesta exortagão pastoral. Ildvcnĸis por bem

ilctcriiiindr t|iianlo seguc :

lo' — Os rcverendos sacerdoles. por ocasião tlas ho-

niílias c sermôes durante a Quaresma, cxortaião os t'iéis a

assocíareni-se á Peregi inagão e a preparareui-se p.ir.i ela,

seguntlo as normas que temos indieado

2.° — Tnnlo t]u.into possívci, os revcrcndos Párocos

pronioveido nas suas íregucsias a pregagão dc missôes ou,

ptio menos, dc tríduos com o mesmo lim ;

3" N'ns fungôes públieas rezat sc-ão pclo bom

êxilo da Peregrinagdo 3 Ave-Marias com a jaculattSna "Ô

Maria concebidn sem pecndo, rogni por nos qiie reeorre-

nios a vcSs,,, c no lim a oragão de S. IJernarclo ; "I einbrai-

-vos, cS Piissima Virgem María., ;

l.° — Até ã P.iseoa scr.i imperada nesta diocesc a

orag.To da Imncul.itla Coiicoigâo, que se eneoiitrn na res-

pectiva Missa a 8 de dezcmbro ;

5.° Iînsaicni-se devidamente os tieís |>ara enloarem

os c'ântieos que llies hão-de ser propostos peia Coniissno.

c para canturcm a Míssa "De Angelís.. ;

6.» Promovum-se comunhôes gerais. dcvogôes eu-

cniislicns. Iioras-sanlas, e oulrns piedc>sas ftingôcs pnrn

alcangar gragas de eonversão para os pecadores e para

que a Percgrinagão dc mtiíta gkSria a Dcuse a Maria San-

líssima ;

7.° — Aconselhamos que nos trcs últimos dias ante-

riores a Peregrinagão se promovam tríduos eucarísticos,
com prcgagão e desagravo ;

S.o — \os dias 25, 2(3 e 27 haverá em Vila Vigosa

adoragão nocturna das 10 horas â meia-noite, sendo cada

utiia das noites em nome dc tima das províncias eclesiás-

lieas do País, a dc quarla-fcirn pela provincia Eborense,
a de sexta pcia IJracarensc e a dc sábado pela Lisbonense.
Se nessa altura hottver já em Víla Vigosa eclesiásticos ou

liéis das províncias Bracarense c I.isboncnse, a cies eaberá

o prímciro lugar na adoragcĩo destinada ã sua província ;

9.° — Nas cidades de Évora e Hxtrcmoz, e nas vilas

de Arrdiolos, Borbn e Redondo, destinadas a albergar pe-

regtínos, muilo para desejar é que sc faga também adora-

gão noeturna das dez ã meia-noite. no dia 27 ;

10." — N'o dia 2S de abril rcpicarão íestivamente os

sinos de tcSdas as Igrcjas pcla manhã, ao meio-dia e â

noile. c também á 1 hora da tarde. hora provável a quc

se faivi a consagragão, afim de que tôda a diocese e os

íiéis sc possam associar a êste grandioso acto.

lispcramos obter da Santa Sc facilidades especiais

para que possam luerar o Ittbileu do Ano Santo os fiéis

qtie sc cncorporarem na Peregrinagão. Hsperamos tambcm
obter oiitras gragas, e entrc elas a de sc poder celcbrar a

Saiila Missa c administrar a sagrada comunhão ã meia-

-noitc, logo a scguir a adoragão nocliirna.

Portiuc os peregrinos devem chegar a díversas horas,
não se pcde marcar eomunhão geral no dia da Peregri-

nagão ; e contl.nnos porém que êles se acercarão numero-

sos da sdgi'cidd Mesa e sercTo tomadas as neccsscirias pro-

vidéncias para quc o povo comungue sem dificuldade.

Atendendo d impossibilidade de albcrgar cm Vila Vi-

gosa a mullidão dos peregrinos, as ccriinônías da pere-

grinagão têm que se realízar tcîdns num dia e scrão as sc-

guintes :

As 11 horas da manhã, tnissa solene de Pontifĩcal, ao

nr livrc. no largo frontciro ao Palácio Ducal, celebrada

pelo lix.'no Senhor Cardial Patriarca cle I.isboa, e no fim

consagragâo a N'ossa Senhora da Coneeigão do Santís-

simo Sacramento. apôs umn breve nlocugão que será

traiismitícia a todos os recantos clo vnslo rccinto por meío

dc cilto-falantes.

As 1 da tnrde. grandiosa procissão quc saírá da igreja
Jo s Agostinhos a aeompaiihar a historiea e piedosa ima-

gem de Nossa Scnhora da Coneeigão até ao seu Santuário.

Pnra sc eneot'porarem nosta procissão. devem os re-

vcrendos pároeos Irazer as suas cruzcs, e as díversascor-

poragôes as sttas uisíguias oti bandcíras.

Maís uma vez exortamos vívamente todos os nossos
"

queridos diocesanos n tomarcm bem a peito o santo em-

precndimento da Peregrinagão Naeional e a empenharem
lodos os seus csíorgos para que ela revísta aciucla magni-
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liccncia c aquele cuuho dc pícdadc que convcni ás tradi-

gôes nobres do nosso Alentcjo.

m

Comt> é de tiso, íazemos saber que o tempo da deso-

briga quaresnial se prolonga nesta dioccse até ao dia 1t5

de junho, domingo d<\ S.S.'H' Trindade.

A todos os revcrendos snccrdoles habililados para ou-

vir eonfissôes, concedcmos, durantc o tcmpo da desobriga,
a faculdũdc de absolvercm dos pecddos reservados ao

Ordiiĸirio, qtier por clireilo diocesano, quer por dírcito

comutn.

Chamamos a atengão dos mesmos s.ieerdolfs para as

amplíssimas faculdades que lhes são concedídas para

absolvigão dos penitcntes tiuc sc vêem cont'cssar para ga-

nhar o Jubilcu. Couvém não esqueccr que a confĩssão

para o lubileu lem de ser dístinta da conlĩssão i>or deso-

briga. Releiam a Provisão tjtie sôbrc o lubileti piiblicdtinos

ciu S dc jtinho tlo ano passado.

m

lista Nossa Instrugão Pastoral scr.í lida em todas as

igrcias e cnpelas oliciadas, <T cstagão da missa. no pri-

meiro domiugo apôs a sua rcccpgão.

Datla cm livora aos 8 dias do mês de Margo de 1935,

íesla de S, JoiTo de Dcus, gloríoso íílho desta Diocesc.

/'" MANUHL. Arecbispo de fvora

t) Seerekirio

P: Joac/uini Dias . \tonsc

—

* m *
-

LBpislacão i Jurisprudênria

Jáinislério da Justica

Secretaria Geral

Portaria n.° 8:025

( )_; teslamentos públicos n.To eareeem de ser rcgista-

Jos. e assim, sem êsse regislo, são gcralmente admitíclos

em juizo c nas rcpartigôes piiblicas. Ilá pcirém íunciona-

rios quc entcndem titie êsse regísto é obrígatcSrio. Tal opi-

ni.To n.To lem lundnmento em qunlquer disposĩg.To <la lei

e é eonticíria n prcSpria esscncia do testanientc) púbiico,

pois éstc eonsta clo livro de nolas cspceialmente a êste tim

destinado c eskí patente, dcpois da morlc clo tcstador. a

todos quc qttiscrem eximiiĸi -lo. O Codigo Civil. no ar-

tigo 1935. <>, aller.iclo pcio decrelo n." 19:120, de lũ cle

Dezembro cle 1930. s6 lorna obiTgdlorio êsse registo. iĸis

adniinistragcTes dos coneeHios. quauto aos tcslcimentos ccr-

rados, o que bem se compreende porque estcs são do-

cumentos avulsos que têm apenas o registo do auto da

sua aprovagão.

Nestcs termos

Manda o Govêrno da Repúblíca Portuguesa. pelo Mi-

nislro da lustiga, escD.recer que não c obrigatôrio o re-

gisto dos tcstamentos ptiblieos nas administragôes dos con-

celhos, devendo por isso ser adnnlido; cm jtiizo ou fora

dele sem essa formalidade, sem prtjiuzo do que se acha

disposto na portaria ii.° 7:565. de 24 dc Abril de 1933,

que estabeleceu a obrigagão dc rcgislo para os testamen-

tos quc contiveretn legados pios, tieando por isso exprcs-

samente revogada a portan.i n.° 7:982, publícada no Día-

rio do Govêmo dc 22 de laneiro clo correntc ano.

Mínistcrio da lustiga. <_> de Mareo de 1935.—O Minis-

tro da Ittstiga. Mnntte! k'odri</ucs Jtínior.

Direcgão Geral dos Servigos Centrais da Justiga

e dos Cultos

2." REPARTICÃO 'CULTOS)

Decreto n." 25:101

tlsantlo da íaculdade conferida pelo n.» 3.° do ar-

lígo 108.» da Constitui'gão, o Govcrno decreta e eu pro-

mulgo o scguinle :

ScTo definitivamcnle cedidos á eomissão adminislratíva

da Cámara Miinicipal do eoneelho de Caslro Daire os

materiaís de construgno c o terreno dn eapcla em ruínas,

Jenominada dc Santa Comba. no lugnr de Campo Bem-

íeíto. frcguesia dc Gozendc do reierido concelho. para,

depoís de demolida. se íazerem no local obrns dc sanea-

mento, alargando uma rua e construindo uma fontc pti-

hlica, cotu bcbedouro e lavadouro. medianle a índeniníza-

gão úniea. para os efeitos do artigo I0t.° da leí dc 20 cle

Abril de 191 I. de 250S, qtie serão pagos a conhsScTo juris-

tiicíonal clos bens culturais, por iiitermcdio da comissão

sua dclegada no concclho de Casíro Daíre. logo apôs a

publicagão do presente decreto, t]ttc tlcarci sem efeito.scm

iltic a ccssioiĸiria tenha dircíto a qiialquer indenmizagão

ou restituigão, se aos bens cedidos íôr dada aplicagão tli-

versa da consígiiadd, se as obras de sancamcnto niĩo sc

eoncluircm no prazo de doís anos. eontados dcsla data,

ou sc a indemiiizagão tixatl.i não t'ôr paga como se de-

teniiíiici

Publique-se c cTimpia-se t'omo ncie se eonlém.

Pagos do (Tovctiio cki RepiTblica. ô de Margo de

1935. Antômo ÔscAk' di: l:PAGt>st) Capmo.na Manuci

ttodri-iucs Jtinior.

Decreto n." 25:102

Ilsaiĸlo <\a íaculdade eoiiíei'idd pelo nn' 3.° clo ar-

ligo 108." d.i Constituigão, o Govcrno decrcta c cu pro-

tntilgo o seguínte :
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E declar.ĸio sem efciio o decrelo pu'plicado 110 DiJ-

rio do Govcrno n." 151, de 1 dc Julho de 1913, na parte

em que ccde a Cåni.ira Municipal do concelho de Santa

Comba Dcĩo, a tftulo prccário, o antigo prcsbitério >Ia trc-

gucsin de Treixedo, para nciie se cstabeleccr a respcctiva

oscol.i olîcidl e a residéncia do professor, por se ter veri-

lieado que a cntidade ccssionária dcsístiu <ia cc.lêncíd

ícita.

Puiiique-sc c cumpra-se como ncie se contém.

I'uco; do Govcnio dd Reptiblica, 6 de Margo dc

1935. -ANTcT.NIO CTiCAR !>:: I k'AGOSf > CAk'Mc >.NA -Manucl

ttoJri>iuc.s Jiínior.

•

J&inistério da 3nstrucão Sública

Direcgão Geral do Ensíno Secundário

SECCÃO PEDAGÔGICA

Portaria n." 8:027

Tciĸlo o decrelo-lci n.<> 1S:SS4, dc 27 dc Setcmbro dc

1930, deeldrado no arligo 95.° <iue continua em vigor o

tlisi>osto nos artigos 1.° a c>.° <lo decreto de 17 dc |tinho

dc 1911. rclativos a matrículas e cxamcs dc anligos scmí-

narístas, e tciĸlo sido suscitadas tli'tvidds sôbre se cĸitield

express.To antigos seminaristas se rcicre scS aos que a

data da publicagão do rcíerido decrcto de 191 I linhdin

ire'iiiicnlddo semiticirios oti lambtTii abrange os que dcpois

dessa dala os lenhani ireqiientado ;

Manda o Govérno dn Repúbliea l'orttigiiesn, pelo Mi-

nistro da Instrtigão Pública. csciarceer essas dúvidas pela

íorma seguínte ;

1 .» As disposigôcs do ciecrcto de 17 de lunho cie 191 1

so podem dprovcitnr aos intlivídiios que írequentaram sc-

min.íríos antcs da data da publicagão dêsse dcereto. c|tic

n.To podia ter tido cm vista a írcqiiência futura dc estabe-

lccinientos dc ensino com cssa denomínagão, alguns dos

quais íoram criados posterionneiite c sem <]iie enlre êles

haja uniformidadc clc organizagcĩo e dc planos de ensino ;

2." O regime a aplicar aos indívidtios <]tic tenham fre-

qiicntado oti Ircqucntem seiuiiĸirios depois da refei ĸla

ddld c o esldbclecido no cirligo 3.° do dccreto n.» 24:795,

dc 19 tlc Dezcmbro tlc 1931. e nos artigos 2.», § 2.», alí-

nca c). e 5.». § único, do decreto n.» 23:980, de 7 de |u-

nho de 1934

3.° IJenm porcm ressalvados os díreitos dos alunos

otija tnalrícula ou udmissno a ex.imc tenham sitlo uuton-

zadas pelo Ministro tla Instrugão PtTblíca.

Ministcrío da Instrugão Piibliea. 6 tle Margo <Ie 1935.

O Mmistro da Inslrugão Públicn, /Susc'bio Taina<inini dc

Slatos ISncarnacão.

{Dtáro ttû Uot'itrtw — l.'1 série —

N." 52, de 6 Je Mar,_o de ln35),

[ultnra i Accão [atôlita

Temos presente, nie.cc dama oentíle.;a

que muíto agt'adecemôs, aíntcTessantepu-

blicacão Rapport, da autoría de Mons.

Luytgaerens, Secretárío Geral do Boeren-

bond belga, e reiatívo ao e.xercícío de

1933.

Tratando-se dum trabalho muíto elucí-

dativo do método e accão que tanto deve

caracterÍHar a vida corporatíva, merece-

-nos especíal ínterêsse a passagem que

vamos reproduĩir seyundo a traducão

que de prcjnto nos foí possível ; e decerki)

clo melhor ínterêsse c1cjs nossos leítores:

F<Ml(M';ĸ;rioilos Jovoiis(1;ii)1]ioiiims

/; a esta feJcracJo qtte esfJ reserraJo o

cttíJaJo Je prcsseguir e de estender a accJo

cspecial comccaJa pclo DccrenbonJ, em 1925,

a faror Jos /orens agricultores e horticultorcs.

SJc ttns e outros ainJa rapa.<es, conn'JaJos

para /'a.zer parte Ja seccJo Jc furentuJe que,

comc a associacJo Je soccrros ou interêsses

imituos, liinita o seti campo Je t7cYo>o J parc-

qtiia cu J cotnuna. Å seccJo Jcs rapa.zcs,

cotno o seu nomc o inJica, fax parle Ja asso-

ciacJo agríccla. Os associaJos assistem tanto

quanlo possírcl Js rciimocs Ja associacJc, ini-

cianJo-se assim a n'Ja corpcratira. Por otttro

faJo a seccJo Ja mociJaJc tem a sua acfivi-

JaJe prôpria e reiiniôes prirativas, e e' repre-

scntaJa por Jot's JelegaJos no -'comt/e» da

associacJo, como tambe'm por seu turno, tetn

Jot's represcntantes Ja assocíacJc
ĩs'stas seccôes locat's tcetn a sua feJcracJo

no DccrenbonJ em I.curain; cfîama-se : D'eJe-

racJo Jos Jovens Campcncses, e estJ tĩliada na

'\-\ssociacJo t/c AccJo Catoltca para a moci-

JaJe flamcnga*. (Z IV. K'. .-].).

I:m tinsde 1933. ntSscontávamos 433 seccôes
tle rapa=es, ct)in 17.'J64 membrcis, ou scjam 9

seecôes e 13_? mcmbros maís tjLte no ano an-

terior.

O tSroãt) tlo r>oci"ci_bontl, De Docr, c simul-
tâneamente t) tSroâo clos rapazes camponeses,

e em catla númcro está reservada uma pá<_;ina
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espeeíal a vida corporatíva da íctleraeão.
Cada semana, esta págína aiquiva tielmcnte

tôda a actividade tlos rapaĩes. Assím, encon-

tra-se ali, além dc um atiígo hebdomadário,

tlc caráctei" relig'ioso e moral do abacle Mr. bn-

gelen, dírcctor cla bederacão, comunícagcTes
rclatívas aos tiias de meditagão, rctiros, días

dc Accão Catôlicc, rciiniôcs de cstudos e ma-

nífcstaeôes regíonaís, apontamentos reíerentes

aos campos de experiêncías, os concursos,

ctc

Diremos maís aincla, que a publicacao
On.ze úiJs (Nosso Guía) é destínado aos dí-

rectores clas nossas associacôes locaís. Na

parte que lhes cstá rescrvada, as comissôes

locais clas seceôes dos novos, encontram

oi'ícntac.cTo para bem cumprir a sua míssão.

Aí tratam príncípalmente das ordens do dia

modelos para as suas reiiniôes e para as as-

sembleias gerais, onde se desenvolvem e adap-
tam os diversos pontos de um plano de tra-

balho. que c elaborado todos os ant)s. Aprc-
sentamos cntretanto, nas suas línhas geraís, o

plano de trabalho elaborado para o inverno

1933-34:

OUTUBRO

Parte religiosa. Evangclho da Míssa do

Cristo-Reí. Instrucão: o Reino de Deus.

Parte social. — O nosso díreito de asso-

ciaeão.
Parte técnica.— 1. Agt'icu'tui'a : alguns

pontos ímportantes cia alimentacão do gado :

2. Arboricultura írutííera: a época maís pro-

pícía para a plantagão ; 3. Cultura das hortas :

a hibcrnnccTo das couves-flot'es.

Diversas. Propaganda e recrutamento

dc novos associados. Díasde mcditacão. Cclc-

bracão da fcsta do Crísto-Rei. O nossci con-

curso.

ûanto.

XOVEMBRO

Parte religiosa. Evangelho do 2." do-

ming'o do Advento. lnstrucâo: o Cristo no

Antígo Tcstamento.

Parte social. A utilídade tla associaccTo.

Parte técnica. l. Agrícultura : a ali-

mcntacão dos novilhos c do gado leiteíro; '2.

AfborícultLira frulííera : a eseolha e a prepa-

racão tlas árvorcs ; 3. Cultura hortícola : re-

gularísaeno dos terrenos.

Diversas. O nosso concurso. A repre-

scntacão da seecão na Missa. [nqiiírícũo sô-

brc a leítura. Organízacao do servigo econô-

mico. Rciiníão de cstudos.

DEZEMBRO

Parte religiosa. — Evangelho da Míssn da

Meia-Noite ou do Galo. Instrucão : a Incarna-

Cão de Cristo.

Parte social. — Qual é a associagão que

mclhor corresponde as nossas necessidades '.'

Parte técnica. — 1. Agrícultura : alimenta-

cão dos novilhos; 2. Arboricultura frutífcra .

o corte da copa e das raízes ; 3. Cultura hor-

tícola : o plano cultural para o prcíximo ano.

Diversas. O nosso concurso. Rctiro.

Iornadas dc estudos do Boerenbond.

Ganto.

IANEIRO

Parte religiosa.
— Evangelho do 5° do-

mingo clepoís cla Epifania. InstruccTo: a reve-

lacão dívina.

Parte social. — O que a associacão exige

dc nôs.

Parte técnica. — 1. AgricLiltura: a ali-

mentaccTo das aves poedeiras ; 2. Arboricul-

tura írutííera : a plantacão das círvorcs ; 3. Cul-

tura hortícola ; transplantagao tlns couves-

-flores.

Diversas. — As nossas insígnias. As nassas

manifestaccTcs sôbrc Montaígu e Oostacber.

Ganto.

liiVEREIRCT

Parte religiosa.- Evangelho do primeiro

domíngo da Quaresma. InstruccTo: a Reden-

Cão.
Parte social. A bedcrac^o dos jovcns

eamponescs.

Parte técnica. - 1. Agrícultura : a alimcn-

taccTo do gado suíno, na engorda : -2. Ârbori-

cultura frutífera : cuidados a prcstar-lhe aptis

a plantaccTo ; 3. Cultura das hortas : e semen-

teira dos tomates.

Diversas. Preparacao dc)s eampos de

experiências. Quais são os resultados da nossa

representaccTo na Missa 'I

Canto.

MARCO

Parte religiosa. Evangelho tK) domingo

da Paíxão. InstruccTo : os sofrímentos de Crísto.
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Parte social. — O nosso lugar no Boe-

renbond.

Parte técnica' — 1. Agricultiira: a alímen-

taccTo dos bezerros destinados ã lavoura ; 2.

Cultura das ái'vores frutíferas : como tratar as

drvores rebeldes a pi'odusírem frutos; 3. Cul-

tura das hortas: luta contra a lagarta da

couve.

Diversas. - Segunda scríe de reuniôes de

estudos. Preparacão para a Scmana Santa.

Canto.

ABRII.

Parte religiosa. Evangclho dc Pascoela

(Quasímotlo). Instrucão: a vida nova.

Parte sociai. — As nossas rclacôes com

as outras classcs c os agrupamcntos da juven-
tude.

Parte técnica. 1. Agricultura : a actíví-

tlade tla asst)ciaccTo sob o ponto de vísta da

alimentaccTo racional ; 2. Arboricultui'a frutí-

fcra : dcsperas de plantac>To ; 3. Cultura das

hotias : a cullura das alfaces e da couve-flor.

Divsrsas. Preparacãq das excurscTes de

vci'cTo. Programa do estio. Ultímas dísposicôcs
a tomar em vista nas nossas manifestacôes a

Montaigu e Oostacber.

Canto.

Nota-se imcdíatamcnte tiue êste progama

é adaplacio ao tríplice fim a que a becleracão
tlos Jovcns Camponeses visou : asscgurar a

L'ducaccTo relígíosa, social e profissíonal clos

membros.

Uma leitura mais atenta íaz descobrír alem

tlessns, uma oLitra linha tle acc<To, nitídamente

trncada .- a partc religiosa trata tlo rcino de

Detis nas almas. ou, por outros termos. cla

verdadeira sígnilicaccTo da vida com Deus ;

a parte socíal diĩ rcspeito â assocíaccTo agrí-

cola enquanto t|ue a parte téeníca sc rcíere â

agrícullura, a arboricultura frutífera, e á hor-

tícultura, abrange respeetívamente a alimcn-

laCcTo dos animaís, a plantaeão e desenvolv!-

mento dc árvores frutíferas, os cuídados a

prestar-lhes e a eolheita dos legumes.
Taís são as úteis índicacôes que o On.<c

6ids (o Nosso Ciuía) contcm para os dírígen-

tes clas nossas seccôes da juvenlude. Mas isto

não basta ; tambcm mantemos com clcs rela-

Côcs constantes, piíncípalmente por íntcrmc-

dío do Servíco de Inspeccão.
E, para êste fim oi'ganí_aram-se 2S reii-

níêTcs regíonaís de eskitĩos, aos quaís assistí-

ram 813 capclcTcs e membros das associacôes.

Eis a ordem dessas reLiniôcs:

l. Como se dcve preparar e realíĩar uma

reunicĩo ?

2. A delegacão da seccao da juventude ã

Missa.

3. A accão da imprensa e a secgão da ju-
ventucle.

4. A preparacão dos cantos e dos coros.

6. A organícacão dos campos experi-
mentaís.

Tendo cm vista estas reuníôes prop.uzemo-

-nos antes dc tudo, ensínar aos membros das

assocíacôes como êles clevem. prâtícamente,

dirígír a actividade das suas seccôes de Ju-
ventude. Em muítos lugares, a e.xposícão dês-

tes díferentes pontos suscitou uma díscussão

e troea de iniDt'essôes, as mais ínteressantes.

Além destas reuníôes de estudos, as con-

íerêncîas de propaganda, as vísias, a presenga
nas reíiniôes de assocíacão e assembleias ge-

rais contribuíram para assegurar um contacto

permanentc cntre a fcderacão central e as

seccôes locais e vígíar pela boa marcha des-

tas. Este assunto dará lugar a um capítulo

quando sc tratar do Servico de Inspecgão.
Por ínformacôes dos nossos inspectores

podemos ínfcrír t]uc a maîoría das scccôcs se

aplícam cada vch maís a apcrfcícoar o scu

trabalho e isto dá-se não sô no domínío

tccníco, mas também no domínío social e re-

lig'íoso.
Para o plano de trabalho anual, foí-nos

possível uniformiĩar e orientar para um cle-

termínado fim tôda a actívidade da betlera-

C'iTo da luventude camponcsa. E assim que

ntSs jcí conseguímos como resultado, que um

bom número de scccôes se representem todos

os días por um ou mais membros â Santa

Míssa. que a acc<To contra a má imprcnsa se

manifestc cm díferentcs lugares, que uma cen-

tena de seeccTes tenham já organisados. sob a

tlírecccTo das associacôes, um ou vários cam-

pos tle experiêneías, c quc por tôda a parte o

interêssc pelt) movímentc) dos nt)vc)s e inten-

sídade da vida corporativa lenlia progressivo
aumento.

¥••¥•-

Aos srs. assinantes que nos cnviem a ím-

porlcTncín tl<i assinatura tlo corrcnte ano, e

dentro tlo I." trimeslre, oferecemos uma publí-
cacao cie ĩnterêsse cultural e patríôtico.
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