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 sabedoria popular soube cunhar breves 
ditados que exprimem grandes realidades. 
Alguns destes adágios contemplam a vai-
dade das exterioridades na vida humana: 

“as aparências enganam”, ou ainda, “quem vê cara, 
não vê coração”.

Com não menor brilho, os autores sagrados 
também recordaram em diversos lugares esta inegá-
vel verdade: “Não avalies um homem pela sua apa-
rência, não desprezes um homem pelo seu aspecto” 
(Ec 11,2).  Desta tendência nos advertiu o próprio 
Divino Mestre (Cf. Jo 7,24).

Sem contrariar esta incontestável verdade, po-
de-se dizer que nem sempre a exterioridade é desne-
cessária, pois a Sagrada Escritura, ao mesmo tempo 
que adverte contra a vaidade da beleza feminina, da 
juventude ou de qualquer outra forma de aparência, 
apresenta por mais de 50 vezes a palavra “esplen-
dor” como atributo da grandeza divina; por sua vez, 
o Vaticano II relembra seu papel quatro vezes. A 
aparência, pois, não é supérflua para a teologia...

A análise das substâncias químicas demonstra 
que na maioria dos casos existe correspondência en-
tre os elementos da natureza e sua aparência estéti-
ca. Em razão desta realidade palpável, a metafísica 
tomista nos explica que a essência se coaduna com 
sua manifestação. Os transcendentais não são de tal 
forma distintos que se possam separar a verdade ou 
a bondade ontológicas da beleza. Existe, portanto, 
plena reversibilidade entre eles1. Portanto, o ente e o 
belo se identificam, pois “o pulchrum e o bonum em 
certo sujeito são idênticos, porque se fundam sobre 
a mesma coisa, a saber, sobre a forma, e por cau-
sa disto, o bem é louvado como belo”2. São Tomás 
não tem receio de ressaltar a preeminência do belo 
sobre a bondade na perspectiva do conhecimento: 
“o pulchrum supera o bonum na ordem cognoscitiva, 
porque o que é qualificado como bonum compraz 
simplesmente o apetite, enquanto que o que é de-
nominado belo compraz a apreensão da coisa”3. De 
fato, as aparências nem sempre enganam... 

Se a beleza é necessária à perfeita intelecção do 
universo criado, o é com muito maior razão para a 
teologia a qual tem como objeto o Ser em sua ple-
nitude: Deus. A Via Pulchritudinis não apenas prova 
a existência divina, mas torna-se indispensável ao 
conhecimento completo de qualquer verdade, inclu-
sive a católica. A beleza é, portanto, necessária ao 
estudo, ao ensino e ao aprofundamento da teologia. 

De fato, o maravilhamento é o segredo didático 
a fim de descortinar o panorama da verdade, pois 
como ensina o Aquinense: “o pulchrum e o bonum 
são a causa do movimento das mentes e das almas”4. 
Já  Santo Agostinho afirmava ser o amor o princípio, 
meio e fim de nossa vontade5, enquanto, segundo 
São Gregório Magno, somente com o amor se pode 
conhecer algo de forma perfeita6. Vemos, pois, que 
a beleza nos estudos teológicos é essencial para mo-
ver o coração humano à sede do conhecimento de 
Deus e de seu filho Unigênito. Quando se trata de 
considerar a essência e os atributos de Deus, de Je-
sus Cristo, da Igreja e de Maria, da natureza criada 
e do próprio homem, torna-se mister manifestar a 
sua beleza, pois sem ela não pode haver atratividade, 
nem amor, nem verdadeiro e pleno conhecimento 
teológico.

Um grande tomista do século XX, o Prof. Plinio 
Corrêa de Oliveira, observava ser necessário que o 
bonum e o verum se tornassem conhecidos e ama-
dos, uma que vez existem. Se o homem não conhece 
apenas por meio de silogismos, mas possui instin-
tos e sentidos que o levam a captar diretamente a 
realidade, não basta que o verum e o bonum sejam 
compreendidos por via dedutiva. Eles devem ser 
conhecidos também na ordem dos instintos e dos 
sentidos, tanto físicos quanto intelectivos. Para isso 
é necessário que o bem e a verdade se apresentem 
com beleza7. Ou os alunos de teologia sentem que, 
embora árdua, a via do esforço intelectual é bela e 
sublime, ou o ensino está fracassado. A pulcritude 
da teologia deve despertar no jovem a sede de hero-
ísmo e de aprofundamento8. 

Tendo este princípio como fundamento, os ins-
titutos de teologia e filosofia dos Arautos do Evan-
gelho apresentam esta retrospectiva do ano de 2010 
a fim de testemunhar o amor à verdade fortificado 
pelo impreterível papel da beleza. †

1 Cf. São Tomás de Aquino, In I Sententiarum Dis.8, Qu.1, Art.3

2 S. Th. Prima Pars, Qu.5, a.4; In I Sententiarum Dis.31, Qu.2, Art.1.

3 S. Th. Prima Secundae, Qu.27, a.1.

4 Thomae A., In Dionysii De Divinis Nominibus Cap.4 Lec.8.

5 Santo Agostinho, In epistulam Iohannis ad Parthos tractus, 10, 4: PL 35, 2056-
2057.

6 São Gregorio Magno, moral, 23,17 PL 76,269. 

7 Cf. CORRÊA DE OLIVEIRA. Plinio. Conferência. 15 fev. 1989. Arquivo 
ITTA-IFAT.

8 Cf. CORRÊA DE OLIVEIRA. Plinio. Conferência . 5 fev.1985. Arquivo ITTA-
IFAT.

As aparências nem sempre enganam: 
beleza e teologia
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Solene Inauguração do Ano acadêmico de 2010 
Solene abertura do ano letivo de 2010, no Seminário São 
Tomás de Aquino, para os alunos do Instituto Filosófico 
Aristotélico Tomista (IFAT) e do Instituto Teológico São 
Tomás de Aquino (ITTA). 

 ano letivo de 2010 teve como primeiro ato a sole-
ne Eucaristia, celebrada pelo Revmo. Monsenhor 
João Scognamiglio Clá Dias, EP, na Igreja de Nos-
sa Senhora do Rosário, anexa ao Seminário São 

Tomás de Aquino, no dia 29 de janeiro. Além dos semina-
ristas, estiveram presentes cerca de 400 alunos aspirantes e 
membros dos Arautos do Evangelho dos cinco continentes, 
assim como representantes do corpo docente.

Durante a homilia, Mons. João Clá exortou os jo-
vens alunos a se dedicarem com afinco a todos os seus 
estudos e atividades de evangelização, mantendo uma 
exímia vida de piedade, pois, exortava, “todos os Arau-
tos estão na contingência de estudar até meia hora após 
a morte. Todos devem estar ocupados no estudo, tanto 
nos tempos regulamentares, quanto nos livres”.

Sua homilia estimulou a que este novo ano de es-
tudos fosse “empregado na prática da virtude de estar 
ocupado  na atenção das coisas mais elevadas, das coisas 
da inteligência e da cultura”.

Embora o estudo de certos temas seja aparentemente 
inútil, esse esforço “alarga a inteligência, porque, a par-
tir do momento em que somos obrigados a estudar, por 
exemplo, o movimento de heliotropismo da botânica, ou o 
estudo da constituição das plantas, ainda que não pareça 
proveitoso de forma imediata à vida concreta e material, 
essa atividade aumenta nossa capacidade intelectual”.   

“Além disso”, afirmava, “existe também outra van-
tagem no estudo. Através, por exemplo, da botânica, po-
demos contemplar a maravilha da sabedoria de Deus ao 
criar o heliotropismo, símbolo do teotropismo da alma 
humana. Desta forma, tudo o que for ensinado é passí-
vel de ser aprendido através de um prisma que enrique-
ce a vida espiritual. Muitos ensinamentos parecem ser 
úteis apenas para o dia da avaliação; mas, se soubermos 
aplicá-los a certos momentos da existência, podemos ter 
imensas vantagens naturais e sobrenaturais.

Neste ano letivo, teremos muitas ocasiões favoráveis 
à prática da virtude, a evitar a preguiça intelectual, a pra-
ticar especialmente a virtude de estar sempre ocupados, 
constantemente postos na atenção das coisas mais ele-
vadas, das coisas da cultura e da inteligência. Este be-
nefício extraordinário cria um ambiente mais propício à 
prática da virtude, um ambiente mais benfazejo do que 
as férias. Por esta razão, não há um ditado latino que 
diga studii miseriae, mas sim, outro feriae miseriae. 

Portanto, peçamos nesta Santa Missa que todos recebam 
graça sobre graça, a fim de que possam progredir na vida espi-
ritual, aproveitando esta maravilha que é o estudo”.  †
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Francisco  
Berrizbeitia 
Hernández

ual farol que, em meio às trevas, irradia 
sua luz salvadora ao náufrago sem alento 
na confusão de um mundo materialista, 
neopagão e secularizado, a Igreja res-

plandece com maior brilho diante do homem atual. 
Dentre os modos pelos quais ela exerce esta 

missão salvadora, está a via da beleza, via pulchritu-
dinis, que parece ser, na atualidade, um dos métodos 
pastorais mais profícuos para o anúncio do Evange-
lho, oferecendo as tábuas da esperança a uma hu-
manidade abandonada ao fragor das apreensões que 
rondam o mundo atual. Esta ação da Igreja se diri-
ge de modo especial àquela porção de homens cuja 
atração pelo divino se funda no senso da admiração, 
do maravilhoso e da transcendência. 

A voz dos Papas
Neste sentido, a voz do Magistério se tem fei-

to ouvir reiteradamente, pois, conforme explicava 
o Papa Paulo VI, “o mundo em que vivemos tem 
necessidade da beleza para não cair no desespe-
ro. A beleza, como a verdade, traz o gozo ao co-
ração dos homens e um fruto precioso que resiste 

ao tempo, une as gerações e lhes faz comungar na 
admiração”.1 

João Paulo II propunha a via da beleza a fim 
de que a humanidade pudesse voltar-se para Deus 
através do maravilhamento, levando-a à experiência 
do Absoluto, pois “diante da sacralidade da vida e 
do ser humano, diante das maravilhas do universo, o 
assombro é a única atitude condigna. [...] Os homens 
de hoje e de amanhã têm necessidade deste entu-
siasmo, para enfrentar e vencer os desafios cruciais 
que se prefiguram no horizonte. Graças a ele, a hu-
manidade poderá, depois de cada extravio, levantar-
se de novo e retomar o seu caminho. Precisamente 
neste sentido foi dito, com profunda intuição, que ‘a 
beleza salvará o mundo’2. A beleza é chave do misté-
rio e apelo ao transcendente”.3 

De modo semelhante, Bento XVI tem recordado, 
em diversos momentos, a importância desta via, como, 
por exemplo, aos artistas sacros, cuja “missão consiste 
precisamente em suscitar a admiração e o desejo do 
belo, formar a sensibilidade das pessoas e alimentar a 
paixão por tudo aquilo que é expressão autêntica do 
gênio humano e reflexo da Beleza divina”.4

A Beleza que salva

Aurora em 
Veneza, Itália.
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A apologia da beleza transcendental na obra teológica 
de Von Balthasar

Não são somente os últimos sucessores de São Pedro que 
têm relembrado o papel do pulchrum na evangelização ou na 
teologia. Neste sentido, merece destaque Hans Urs Von Bal-
thasar (1905-1988), cujo mérito - entre outros - está em ter 
recuperado a categoria do belo e sua interpretação na men-
sagem teológica cristã do século XX. 

Apesar de Balthasar ser teólogo, sua obra se caracteriza 
por um especial enfoque filosófico, pois desta forma visava 
responder à altura algumas objeções à beleza transcendental, 
presentes em certas correntes de pensamento.

Salvaguardando o primado da iniciativa divina sobre a 
humana, Balthasar opõe-se ao antropologismo filosófico e 
teológico dominante na década de 60 e contesta o método 
transcendental de Karl Rahner. Para o autor, não é o objeto 
(a Revelação) que tem de adequar-se à modalidade de recep-
ção do sujeito (o homem), mas o sujeito ao objeto.

Também, ao contrário da proposta subjetivista da moder-
na filosofia da consciência, a qual sustenta que o originário e 
constitutivo do espírito consiste na autonomia de uma consci-
ência fechada em si mesma, Balhasar afirma a abertura ao ser 
através da contemplação das criaturas. Esta consideração con-
duz a uma relação de admiração e contingência. Deste enlevo, 
chega-se à relação com algo que supera os limites humanos, ou 
seja, num comércio de dependência direcionada ao princípio 

causal de todas as criaturas, ao próprio Deus5. 

A via da beleza segundo Von Balthasar
Balthasar afronta a perplexidade de se 

desenvolver a teologia cristã através da 
beleza, argumentando que a visão do 
verum e do bonum são completadas 
mediante o aporte do pulchrum, 
pois a luz dos transcendentais só 
poderá brilhar se permanecer ín-
tegra. 

De fato, o teólogo suíço expli-
ca que todo homem, por amor ao 
absoluto, procura conhecer a ver-
dade que o transcende, percorren-
do vários caminhos, embora nem 
todos passíveis de chegar até Deus. 
A beleza seria uma destas vias, 
mas, lamentavelmente, “a catego-
ria do belo ocupa na filosofia e na 
teologia contemporânea um papel 
insignificante”6, pois na época mo-
derna, religião e a teologia afasta-
ram-se da beleza, impuseram-lhe 
enérgicas fronteiras, degenerando 
em  anacronismo para a filosofia, 
a ciência e a teologia7.

Por isso, insiste que o homem moderno, colocado diante 
do Verbo e de suas criaturas, tem de reaprender a ver aquilo 
que revela uma teofania, a partir da beleza transcendental. 
Nesta perspectiva, tanto a vida do Redentor como as maravi-
lhas da criação aparecem em seu caráter, embora abismático, 
como algo sublime e majestoso, submerso no gratuito misté-
rio do amor de Deus. 

Alguns teólogos passaram a recriminar no autor seu inte-
resse aparentemente exclusivista pela beleza, o que de modo 
evidente não corresponde à intenção de Balthasar. O teólo-
go suíço, por sua vez, convida a não se recusar aprioristica-
mente esta tentativa, qualificando-a como mero esteticismo, 
mas, isto sim, a aceitar o itinerário proposto, analisando com 
sensatez e humildade o caminho que se visa percorrer. Esta 
posição exclui uma transcendência exclusiva da beleza, ainda 
que considerada em relação com a Revelação cristã8.

Por outro lado, o Cardeal Joseph Ratzinger observava que 
“foi a partir desta concepção que Hans Urs von Balthasar ar-
quitetou o seu opus magnum de estética teológica, da qual mui-
tos aspectos têm dado entrada no domínio da discussão teoló-
gica, embora o seu ponto de partida, que constitui o verdadeiro 

Cristo Rei, imagem venerada na Basílica do  
Sagrado Coração de Jesus, em Valladolid, Espanha.
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elemento essencial do todo, quase nem sequer tenha 
sido recebido. Por certo, em jogo não está somente 
um problema de teologia; está também um problema 
da pastoral, que deveria voltar a proporcionar ao ho-
mem o encontro com a beleza da fé”.9

A bondade sem a beleza
Como outrora a beleza foi recusada no mundo 

pagão, quando este se afastou do significado trans-
cendental da criação, recaindo, primeiro na hedion-
dez moral (Rm 1,19ss), e posteriormente na  pior 
das barbáries, aquela que se diz civilizada, também 
hoje, a beleza edificada ao longo dos séculos pelo 
cristianismo na civilização ocidental parece nova-
mente despedir-se do mundo, abandonando-o à sua 
pragmática avidez de divertimento e lucro. 

Esta recusa à beleza transcendental, gerada pela 
falta de amor a Deus em troca do afeto aos bens ma-
teriais, só pode conduzir os homens à tristeza e à de-
pressão. Esta frustração caracteriza a mentalidade 
materialista, a qual contraria a procura do Absoluto 
inerente à natureza humana.

Com a exclusão da beleza no panorama dos ho-
mens, o bem moral perde sua força de atração, obs-
truindo a evidência de seu dever e a razão última de 
seu cumprimento. Assim, o homem, perdido diante 
da escolha entre um bem obnubilado pelo mal, que 
se mostra cada vez mais excitante, busca no  vício a 
felicidade total que não encontrou na pobre mani-
festação da virtude. 

Em sentido contrário, Von Balthasar afirma que 
a autenticidade da vida cristã consiste na configura-
ção do cristão com a forma Christi. Esta é a plenitude 
da bondade na vida cristã. A forma de Cristo está 
envolta no enobrecimento de todo o âmbito exis-
tencial, consistente, em última análise, no progresso 
espiritual, que nada mais é que a beleza moral da 
santidade, pois, a forma do cristão consiste na bon-
dade da integridade, a qual é a mais bela realização 
do quanto se pode dar no âmbito humano10.

Em consequência, o cristão só responde ao seu 
chamado pessoal à santidade, e realiza a sua missão 
no mundo, quando se torna essa forma querida por 
Cristo, na qual a beleza exterior expressa e corres-
ponde à bondade interior. Somente deste modo o 
testemunho de uma vida torna-se crível para o mun-
do, digno de ser amado pela autenticidade da beleza 
moral. 

O brilho da santidade arrebata, pois consiste, 
em última análise, na participação da própria luz de 
Cristo infusa pelo batismo e vivificada pela ação da 
graça. Este entusiasmo pela beleza autêntica da for-
ma Christi convida o homem a considerar com ou-

tros olhos a Revelação, e o convoca a este admirabile 
comercium et connubium entre Deus e o homem11.

A verdade sem a beleza
De modo semelhante ao que ocorre com a bon-

dade, quando a verdade não está associada ao belo, 
seus argumentos demonstrativos perdem a força de 
atração, e, ainda mais grave, sua ponderação lógica.

Constata Von Balthasar que, ao longo da His-
tória, o desejo do verum pelo verum havia destruído 
a comunhão entre os transcendentais, gerando uma 
hiperatividade especulativa em detrimento de um 
abandono da beleza, então considerada supérflua. 
Em resposta, propõe a elevação da teologia à sua 
causa originária, de maneira que sua compreensão 
se torne universal, e não apenas baseada em alguma 
verdade parcial. Este método evita que as proposi-
ções se afastem dos princípios originários baseados 
na verdade absoluta, tornando-se joguetes de verda-
des minores passíveis às manobras da dialética. 

Neste sentido, explicava o cardeal Joseph Rat-
zinger que “os argumentos, muitas vezes caem no 
vazio, uma vez que no nosso mundo não faltam argu-
mentações a concorrerem e a se contraporem entre 
si, de tal maneira que acaba por se impor esponta-
neamente aquela máxima que os teólogos medievais 
resumiram da seguinte forma: ‘a razão tem nariz 
de cera’ (ou seja, se o homem for suficientemente 
adestrado, é possível dobrá-la nas mais diversas di-
reções). É tudo tão atinado e tão óbvio… contudo, 
em quem é que havemos de confiar? 

Diante desta dificuldade, Balthasar recorda que 
a beleza se define como “a última palavra até onde 
pode chegar o intelecto reflexivo, já que é uma au-
réola de resplendor indelével que rodeia a estrela da 
verdade e do bem, que são indissociáveis”12. A luz 
salvadora da via da beleza é a guia do náufrago nas 
instáveis águas da razão, pois como observa o Car-
deal Ratzinger, “o encontro com a beleza pode ser 
visto como esse embate da seta que fere a alma para, 
assim, lhe abrir os olhos, de modo que ela possa, do-
ravante, e a partir dessa sua experiência, ter critérios 
de juízo e ter a capacidade de ajuizar com retidão de 
argumentos”.13

O ser sem a beleza
Se isto ocorre com os transcendentais, apenas 

porque um deles foi descuidado, Balthasar questio-
na o que acontecerá em relação ao próprio ser. 

São Tomás considerava o ser à semelhança de 
certa luz do ente. Ora, a luz do ser só é autenticamen-
te bela quando a complacência que produz se funda 
na verdade e na bondade do próprio ser (splendor 

Aspecto da Igreja Nossa  
Senhora do Rosário, Brasil.
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boni e splendor veri). Fora deste núcleo constitutivo não se dá 
o belo, seja de que maneira for.

Por esta razão, quando se deseja transmitir uma verdade 
objetiva sobre os seres, não se poderá realizá-lo sem o apor-
te da beleza, pois esta ilumina o intelecto na distinção e no 
conhecimento dos seres. Von Balthasar observa que se esta 
luz do ser, que é o belo, não estiver presente na linguagem 
do transmissor, o mistério do ser não se expressa de modo 
perfeito. Em outras palavras, sem o belo, o ser permaneceria 
obscuro e incompreensível para o destinatário da mensagem, 
pois a comunicação da verdade e da bondade sobre determi-
nado ser não seria íntegra, mas apenas parcial14.

Em suma, enquanto último dos transcendentais, o belo 
completa e sela a bondade e a verdade em seu verdadeiro 
eixo, de modo a conceder ao bem toda sua força de atração; 
ao verdadeiro sua integridade. Desta forma, comunica ao ser 
a autêntica expressão de si mesmo. Corresponde, pois, à teo-
logia desenvolver a proposta balthasariana da beleza em seu 
sentido mais autêntico, a fim de que, dessa maneira, a via 
pulchritudinis seja o raio de luz salvador aos homens de hoje.

Qual é a beleza que salva?
O Cardeal Ratzinger desvenda o verdadeiro sentido da 

salvação através da beleza, da via pulchritudinis: “Quem não 
conhece a frase tantas vezes citada de Dostoyevsky: ‘A beleza 
é que nos há de salvar’? No entanto, quase sempre é esqueci-
do recordar que, com esta beleza salvadora, Dostoievski está 
a pensar em Cristo. A Ele é que precisamos aprender a ver. 
Quando não O conhecemos apenas por palavras, mas somos 
atingidos pela seta da Sua beleza paradoxal, então é que O 
conhecemos verdadeiramente e ficamos a saber sobre Ele, 
sem ser apenas em segunda mão. Então, teremos encontra-
do a beleza da verdade, da verdade redentora. Nada há que 
melhor nos possa pôr em contato com a beleza do próprio 
Cristo do que o mundo do Belo criado pela fé, bem como 
a luz resplandecente no rosto dos santos, através da qual se 
torna visível a Sua própria luz.15

A beleza que salva é, portanto, Jesus Cristo, que, segun-
do a feliz expressão de São Boaventura, é a manifestação por 
excelência, pulchritudo omnium pulchritudinum16. O cristão 
somente alcançará essa plenitude na medida em que seu de-
sejo de perfeição busque amorosamente o Bom Pastor. 

De fato, Cristo Pastor Belo (Jo 10,11) é para a fé cristã a 
própria Revelação da beleza incriada vista sob dois aspectos 
sublimes: primeiro, a beleza harmoniosa do mais formoso en-
tre os filhos dos homens (Sl 45,3), e, segundo, a misteriosa be-
leza do varão de dores ante quem se volta o rosto (Is 53,2)17. 
Em sua natureza humana unida à divina, Jesus é a matriz de 
todas as belezas estéticas; em sua paixão e morte de Cruz é a 
fonte causal e inspiradora de toda beleza moral.

Coerente com este duplo aspecto da beleza de Cristo, 
o cristão só realiza sua missão quando alcança a plenitude 
dessa forma Christi. Na luz da santidade e na beleza do sofri-

mento bem aceito, a luz de Cristo resplandece no exterior do 
cristão, servindo de salvação para os não cristãos. Por isso, 
em Cristo – e só nele – nossa via crucis, se transforma em via 
lucis. Esta é a plenitude da via pulchritudinis18. †

1 PAULO VI. Mensagem aos artistas. 08 Dez. 1965.

2 DOSTOYEVSKY, Fyodor. L’Idiota, parte III, cap. V (Milano 1998), p. 645.

3 JOÃO PAULO II. Carta aos artistas. 04 abr. 1999.

4 BENEDICTO XVI, Mensagem por ocasião da XIII sessão das Academias Pontificias. 24 nov. 2008.

5 J. VILLAGRASA, Hans Urs Von Balthasar filósofo, Apha Omega VIII 3, 2005, p. 484-485.

6 J. RATZINGER, Prefacio, in: Dio e il bello in sant’Agostino a cura di J. Tscholl, Milano 1996.

7 Cf. H.U. v. BALTHASAR, Gloria I, p. 22.

8 Cf. H.U. v. BALTHASAR, Verbum Caro, Madrid 2001, p. 116.

9 Discurso enviado ao Meeting de Rímini em Agosto 2002. In: J. RATZINGER, A Caminho de 
Jesus Cristo, Coimbra: Tenacitas, 2006, p. 41.

10 Cfr H.U. v. BALTHASAR, Gloria I, p. 30-31.

11 Cfr H.U. v. BALTHASAR, Gloria I, p. 116-117.

12 H.U. v. BALTHASAR, Gloria I, p. 22-35.

13 Discurso enviado ao Meeting de Rímini em Agosto 2002. In: J. RATZINGER, A Caminho 
de Jesus Cristo, Coimbra: Tenacitas, 2006, p. 41.

14 Cfr H.U. v. BALTHASAR, Gloria I, p. 32-35.

15 Discurso enviado ao Meeting de Rímini em Agosto 2002. In: J. RATZINGER, A Caminho 
de Jesus Cristo, Coimbra: Tenacitas, 2006, p. 45.

16 Cfr G. MARCHESI, La via della bellezza nell’estetica teologica di Hans Urs von Balthasar, 
PATH 4 (2005), p. 395-412.

17 FORTE, Bruno. La vía della Bellezza. Un aproccio al mistero di Dio, Brescia 2007, p. 33.

18 Cf. PONTIFICIO CONSEJO DE LA CULTURA, Via Pulchritudinis, camino de 
evangelización y de diálogo, Madrid 2008, p. 79-80.

11

Senhor Santo Cristo  
dos Milagres, Canadá.

©
 C

. D
íe

z



12

Nave Central e  
vista lateral da  

Catedral de Colônia, 
Alemanha.

São Tomás de Aquino: a catedral do pensamento
orria o ano de 1248. A cidade de Colônia es-
tava em festa. As autoridades religiosas e ci-
vis, bem como o piedoso povo, reuniram-se 
para pôr a pedra fundamental daquela que 

viria a ser a maior catedral gótica do mundo. E, em 
meio ao numeroso clero, viam-se também dois frades 
de túnica branca e manto negro que pouco antes ha-
viam chegado da França. O mais idoso se chamava 
Alberto, cognominado “Magno”. Era o mais sábio 
homem de seu tempo e a maior autoridade teológi-

ca do século. O simples fato de se enunciar nos 
meios acadêmicos a frase: “Albertus dixit”1, 

em muitos casos já era suficiente para en-
cerrar uma discussão doutrinária

Sobre o frade mais jovem, pouco se 
sabia, a não ser que era discípulo de Al-
berto. Se não fosse sua elevada estatura 
e avantajado corpo que o destacavam 
dos demais, passaria quase desperce-
bido no meio daquela multidão. To-

davia, sob aquele hábito da mendicante ordem de 
São Domingos, ocultava-se um membro da mais alta 
nobreza italiana. Tinha ele por parentes próximos 
dois imperadores do Sacro Império Romano Ale-
mão, Frederico II e Conrado VI. Contudo, o que o 
fez sair daquele aparente anonimato não foi o seu 
porte altaneiro e nem mesmo a sua elevada nobre-
za, mas sim a sua virtude e inteligência. Este jovem 
frade tornou-se um grande santo e um dos maiores 
gênios que o mundo viu nascer. Seu nome era Tomás 
de Aquino...

Com efeito, era do conhecimento de muitos o 
motivo que o trouxera a Colônia. Estava ali para au-
xiliar o seu mestre na fundação de um Studium Ge-
nerale, que viria a ser o centro de estudos teológicos 
de sua ordem em terras alemãs. Porém, o que nin-
guém sabia, talvez nem ele mesmo, é que, nos vinte e 
cinco anos seguintes, Tomás  construiria também um 
magnífico templo, tão sólido e duradouro como os 
alicerces da igreja de Colônia, que via nascer. Tomás 

Inácio  
de Araújo 
Almeida
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edificaria um monumento de doutrina, fundamentado na fé 
e na razão. Tal monumento bem poderia ser chamado de “a 
catedral do pensamento cristão”...

O pequeno monge de Monte Cassino
O mundo o viu nascer no ano de 1225, no castelo de Roc-

casecca, próximo a Nápoles, na Itália. Dos sete filhos do conde 
Landolfo d’Aquino, Tomás era o mais novo. Aos cinco anos, 
foi enviado ao famoso Convento de Monte Cassino, para lá ser 
educado. Seu tio, Sunibaldo, era abade e encarregou-se de sua 
formação. Tudo indica que sua família também ansiava que ele 
viesse a ser o superior daquele prestigioso mosteiro.

Pouco se sabe deste período de sua vida, a não ser que o 
“pequeno monge”, ao percorrer o majestoso claustro daque-
la abadia, inquiria os religiosos sobre um tema que não saía 
da sua mente: “Que é Deus?”. Não passaram para a história 
as respostas proferidas. Contudo, parece certo dizer que nin-
guém lhe respondeu satisfatoriamente, pois, desde criança, ele 
fez dessa primeira indagação a força motriz que o impulsiona-
ria a produzir a maior obra teológica de todos os tempos.

Ao ingressar na vida acadêmica, rapidamente destacou-
se pela prodigiosa fecundidade de  pensamento. Esse doutor, 
que mereceu ser chamado “Angélico”, foi um grande luzeiro 
posto por Deus no meio de sua Igreja, a fim de esclarecer, 
confortar e animar as almas pelos séculos futuros. Viveu ape-
nas 49 anos, dedicando a metade de sua vida à nobre e árdua 
tarefa de ensinar nos mais importantes centros universitários 
da França, Itália e Alemanha. 

Guilherme de Tocco, seu primeiro e principal biógrafo, 
afirmou que “nas aulas o seu gênio começou a brilhar de tal 
forma, e a sua inteligência a revelar-se tão perspicaz, que repe-
tia aos outros estudantes as lições dos mestres de maneira mais 
elevada, mais clara e mais profunda do que as tinha ouvido”.2 

São Tomás soube unir harmoniosamente a santidade com 
a genialidade, e a erudição com a virtude, a fim de produzir a 
maior obra teológica de todos os tempos. Durante os quase oito 

São Tomás de Aquino, 
Igreja Nossa Senhora 
do Rosário, Seminário 
São Tomás de Aquino, 
Brasil.

São Tomás de Aquino: a catedral do pensamento
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séculos que separam sua existência da nossa, foi ele 
sempre exaltado com eloquentes louvores pelos Papas, 
em termos não comuns em documentos pontifícios.

O Papa João XXII, em 1318, afirmou: “Ele so-
zinho iluminava a Igreja mais que os outros douto-
res. Lendo  seus livros um  homem aproveita mais 
em um ano do que durante toda a sua vida”3. São 
Pio V, em 1567, não foi menos categórico: “A Igreja 
fez dela a sua doutrina teológica, por ser a mais cer-
ta e a mais segura de todas”. E o Papa Leão XIII, 
em 1892, disse que “se se encontram doutores em 
desacordo com São Tomás, qualquer que seja o 
seu mérito, a hesitação não é permitida; sejam os 
primeiros sacrificados ao segundo”. Por sua vez, o 
Concílio Vaticano II aconselha que São Tomás seja 
seguido nos Seminários e nas Universidades cató-
licas. O Papa Paulo VI, comentando esse fato, dis-
se: “é a primeira vez que um Concílio Ecumênico 

recomenda um teólogo, e este é precisamente São 
Tomás de Aquino”.

As três catequeses de Bento XVI sobre São 
Tomás de Aquino

Seguindo os passos de seus predecessores, o Papa 
Bento XVI voltou a ressaltar a importância do pensa-
mento de São Tomás de Aquino para o mundo con-
temporâneo. O Sumo Pontífice dedicou três de suas 
audiências semanais à vida, à obra e ao pensamento do 
Doutor Angélico4. Em sua Catequese de 02 de junho 
de 2010, o Papa recordou as palavras de João Paulo 
II na Encíclica Fides et Ratio, onde ele afirma que o 
Angélico: “foi sempre proposto pela Igreja como mes-
tre de pensamento e modelo quanto ao reto modo de 
fazer teologia”5. O atual Pontífice argumenta que não 
devemos nos surpreender que, depois de Santo Agos-
tinho, entre os escritores eclesiásticos mencionados no 
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Catecismo da Igreja Católica, São Tomás seja citado mais do que 
todos os outros. Em seguida, ele apresenta alguns traços da vida 
do Aquinate, ressaltando o providencial encontro do Angélico 
com o pensamento de Aristóteles. 

Com efeito, no século XIII foram traduzidas para o latim 
diversas obras do Estagirita que até então eram completamen-
te desconhecidas no ocidente cristão. Isto despertou nos meios 
acadêmicos não só admiração, mas também temor. A razão 
disto é que muitos dos ensinamentos de Aristóteles pareciam 
estar em desacordo com a doutrina revelada. São Tomás, en-
tão, se dedicou a comentar as principais obras de Aristóteles, 
procurando distinguir em seus escritos aquilo que era válido, 
daquilo que era duvidoso. Havia uma pergunta que intrigava 
muitos teólogos do seu tempo: poderia o pensamento cristão 
receber algum contributo da filosofia pagã? São Tomás respon-
deu: “Toda verdade, dita por quem quer que seja, vem do Es-
pírito Santo”6. Para São Tomás, o encontro com uma filosofia 
que era anterior ao próprio cristianismo não era propriamente 

um obstáculo à revelação, mas, sim, abria uma nova perspec-
tiva ao horizonte da fé. Vejamos as palavras do Pontífice: “A 
filosofia aristotélica era, obviamente, uma filosofia elaborada 
sem conhecimento do Antigo e do Novo Testamento, uma ex-
plicação do mundo sem revelação, unicamente pela razão. E 
esta racionalidade consequente era convincente (...). Existia 
uma ‘filosofia’ completa e convincente em si mesma, uma ra-
cionalidade precedente à fé, e depois a ‘teologia’, um pensar 
com a fé e na fé. A questão urgente era esta: o mundo da racio-
nalidade, a filosofia pensada sem Cristo e o mundo da fé são 
compatíveis? Ou então se excluem? Não faltavam elementos 
que afirmavam a incompatibilidade entre os dois mundos, mas 
São Tomás estava firmemente convencido da sua compatibili-
dade; aliás, a filosofia elaborada sem o conhecimento de Cris-
to praticamente esperava a luz de Jesus para ser completada. 
Esta foi a grande ‘surpresa’ de São Tomás, que determinou o 
seu caminho de pensador. Mostrar esta independência de fi-
losofia e teologia, e, ao mesmo tempo, a sua relacionalidade 
recíproca, foi a missão histórica do grande mestre”.7

Em síntese, o Papa explica que naquele momento de de-
sencontro entre duas culturas, parecia que “a fé devia render-
se perante a razão”. Entretanto, São Tomás demonstrou que 
fé e razão caminham lado a lado, e que não existe contradi-
ção entre os dados da revelação com aqueles adquiridos pelo 
conhecimento racional. Desta forma, fé e razão: “constituem 
como que as duas asas pelas quais o espírito humano se eleva 
para a contemplação da verdade”8. Foi assim que, segundo 
o Pontífice, o Aquinate acabou por criar “uma nova síntese, 
que veio a formar a cultura dos séculos seguintes”.9

O poder de atração de São Tomás
Outro ponto ressaltado por Bento XVI foi a grande ca-

pacidade de atração que São Tomás exercia sobre aqueles 
que o conheciam: “Um dos seus ex-alunos declarou que uma 
enorme multidão de estudantes seguia os cursos de Tomás, 
a tal ponto que as salas tinham dificuldades em contê-los e, 
com um apontamento pessoal, acrescentava que ‘ouvi-lo era 
para ele uma profunda felicidade’”.

 São Tomás “viveu a vida de um mestre e com toda a en-
trega de que era capaz”10. Na Suma Contra os Gentios se en-
contra uma discreta indicação do que ele considerava como 
a principal tarefa de sua vida, fazendo suas as palavras de 
Santo Hilário: “Sou consciente de que o principal dever de 
minha vida para com Deus é esforçar-me para que minhas 
palavras e todos os meus sentidos falem dele”11. Aquela per-
feita união que havia no Angélico entre a vida de oração e a 
vida do estudo era o segredo de sua santidade.

Além de ter sido um grande professor e escritor, São Tomás 
também se dedicou à pregação pública. Algumas destas homilias 

Vista do Castelo de Roccasecca, Itália, 
onde viveu São Tomás de Aquino.
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passaram para a história e chegaram até nós. Em suas 
pregações, ele soube explicar os mais intricados proble-
mas teológicos, numa linguagem acessível às pessoas 
de pouca erudição. O Papa considera verdadeiramente 
ser uma grande graça: “quando os teólogos sabem falar 
com simplicidade e fervor aos fiéis. Por outro lado, o 
ministério da pregação ajuda os próprios estudiosos de 
teologia a ter um sadio realismo pastoral, e enriquece a 
sua investigação com estímulos intensos”.12

A sua devoção eucarística
Porém, como foi possível em apenas 25 anos de 

ensino, numa época em que não havia imprensa, em 
que as bibliotecas eram pequenas e de difícil acesso, 
uma tão grandiosa produção bibliográfica? Quem nos 
dá a resposta é o próprio São Tomás. Ele mesmo con-
fidenciou a Frei Reginaldo, seu confessor, que apren-
deu mais em suas meditações na Igreja diante do San-
tíssimo Sacramento, ou na cela aos pés do Crucifixo, 
do que em todos os livros que havia lido. Guilherme 
de Tocco insiste em dizer que “todas as vezes que ele 
queria estudar, iniciar uma disputa, ensinar, escrever 
ou ditar, retirava-se primeiramente no segredo da 
oração e rezava vertendo lágrimas, a fim de obter a 
compreensão dos mistérios divinos’. São Tomás: ‘en-
tregou-se totalmente às coisas do alto, e foi contem-
plativo de um modo inteiramente admirável”.13

Durante a noite, Tomás, após um breve sono, 
ia prosternar-se diante do Santíssimo Sacramento, 
onde permanecia longo tempo em oração. Quando 
tocavam as Matinas, antes que os religiosos formas-
sem fila para ir ao coro, ele retornava sigilosamente 
à sua cela para que ninguém o notasse. Desta forma, 
era na vida de piedade que São Tomás adquiria os 
mais altos conhecimentos, compreendia os textos 
sagrados e encontrava a solução para os mais com-
plicados problemas teológicos. O Pontífice também 
argumenta que na vida de São Tomás encontramos 
aquela que é uma das principais características das 
almas eleitas, ou seja, a devoção a Nossa Senhora. 
“Ele definiu-a com um apelativo maravilhoso: Tricli-
nium totius Trinitatis, triclínio, ou seja, lugar onde a 
Trindade encontra o seu descanso porque, em virtu-
de da Encarnação, em nenhuma criatura, como nela, 
as três Pessoas divinas habitam e sentem a delícia e a 
alegria por viver na sua alma cheia de Graça. Pela sua 
intercessão, nós podemos obter todo o auxílio”.14

A celebração da Santa Eucaristia era a devoção pre-
ferida de São Tomás. Celebrava todos os dias, à primeira 
hora da manhã e, antes mesmo de tirar os paramentos 
sacerdotais, assistia a uma ou duas missas. Quanto aos 
deveres religiosos, seguia escrupulosamente as orações 
da comunidade, sem usar das legítimas dispensas a que 

tinha direito por exercer a função de Mestre. Ao avançar 
em idade, aumentou ainda o número de suas orações e 
meditações. Desta forma é que se entende melhor toda 
a eficácia do ensino de São Tomás, pois, de acordo com 
Grabmann: “a figura científica de São Tomás não se 
pode separar da grandeza ético-religiosa de sua alma; 
em Tomás, não se pode compreender o investigador da 
verdade sem o santo”.15 

“Mestre Tomás, que lição nos pode dar?”. 
Bento XVI também recorda que, certa manhã, 

enquanto São Tomás rezava na capela de São Nico-
lau, em Nápoles, um sacristão chamado Domingos 
de Caserta, ouviu um diálogo. O Angélico pergun-
tava, preocupado, se aquilo que tinha escrito sobre 
os mistérios da fé era correto. É então que ouve uma 
voz que provém do crucifixo: 

-“Falaste bem de mim, Tomás, qual será tua re-
compensa?

-“Nada mais do que Tu, Senhor”.
E quando se aproximava o término de sua pere-

grinação nesta terra, o Angélico pediu os Sacramen-
tos e os recebeu com grande fervor. Neste momento, 
afirmou ainda a sua fé absoluta na presença de Deus 
na Eucaristia: “Recebo-te, preço da redenção de mi-
nha alma, recebo-te, viático de minha peregrinação, 
por cujo amor estudei, realizei vigílias, sofri; pre-
guei-te, ensinei; jamais disse algo contra ti, e se o fiz 
foi por ignorância, e não insisto em meu erro; se en-
sinei mal a respeito deste sacramento ou de outros, 
submeto-o ao julgamento da santa Igreja Romana, 
em obediência à qual deixo agora esta vida”.16

Três dias depois, a 07 de março de 1274, de ma-
drugada, é ungido. Responde a cada uma das santas 
unções. Instantes depois expira: “A sua alma vai tão 
pura como veio. Tomás não parte, regressa. Espera-o 
Aquele de quem nunca, afinal, se separou...”.17 

Por ocasião do sétimo centenário da morte do 
Angélico, o Papa PauloVI dirige-se a Fossanova e ali 
afirma que, mesmo no atual tempo em que vivemos, 
temos ainda muito a aprender com São Tomás. Este 
Pontífice interrogava: “Mestre Tomás, que lição nos 
pode dar?”. Em seguida, respondia com estas palavras: 
“A confiança na verdade do pensamento religioso ca-
tólico, como foi por ele defendido, exposto e aberto à 
capacidade cognoscitiva da mente humana”18. E neste 
mesmo dia, na cidade de Aquino, referindo-se ainda a 
São Tomás, concluía dizendo: “Todos nós que somos 
filhos da Igreja, podemos e devemos, pelo menos em 
certa medida, ser seus discípulos!”.19 †

1 Guillelmus de Tocco: Storia Sancti Thome de Aquino, ed. C. Le Brun Gouanvic, 
Pontifical Institute of Medieval Studies, Toronto, 1996.
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2 Guillelmus de Tocco: Storia Sancti Thome de Aquino, ed. C. Le Brun Gouanvic, Pontifical 
Institute of Medieval Studies, Toronto, 1996.

3 As citações mencionadas neste parágrafo encontram-se na obra: Odilão, Moura. Prefácio 
à Exposição Sobre o Credo. In: Tomás De Aquino. Exposição Sobre o Credo. 4ª ed. São 
Paulo: Loyola, 1981. p. 11-16.

4 As três catequeses de Bento XVI sobre São Tomás foram proferidas na Praça de São 
Pedro nos dias 02, 16 e 23 de Junho de 2010.

5 João Paulo II. Carta encíclica Fides et Ratio: sobre as relações entre fé e razão, Paulus, São 
Paulo, 1998, n. 43.

6 Aquino, São Tomás de. Summa Theologica: I-II, q. 109, a. 1, ad 1.: “Omne verum, a 
quocumque dicatur, a Spiritu Santo est”.

7 Bento XVI, Audiência Geral, Praça de São Pedro. Quarta-feira, 16 Jun. 2010.

8 João Paulo II. Carta encíclica Fides et Ratio: sobre as relações entre fé e razão, Paulus, São 
Paulo, 1998.

9 Bento XVI, Audiência Geral, Praça de São Pedro. Quarta-feira, 02 Jun. 2010.

10 Pieper, Josef. Introducción a Tomás de Aquino. Doce Lecciones. Rialp, Madrid, 2005.

11 Aquino, São Tomás de. Suma contra los Gentiles, BAC, Madrid, 2007. p. 40.

12 Bento XVI, Audiência Geral, Praça de São Pedro. Quarta-feira, 02 Jun. 2010.

13 Guillelmus de Tocco: Storia Sancti Thome de Aquino, ed. C. Le Brun Gouanvic, Pontifical 
Institute of Medieval Studies, Toronto, 1996.

14 Bento XVI, Audiência Geral, Praça de São Pedro. Quarta-feira, 23 Jun. 2010.

15 In Ameal, João. São Tomás de Aquino. Iniciação ao estudo da sua figura e da sua obra. 3a 
ed. Tavares Martins: Porto, 1947, p. 130.

16 Idem, p. 154.

17 Ibidem.

18 Insegnamenti di Paolo VI, XII [1974], p. 833-834.

19 Ibidem, p. 836.

Vigília de encerramento do Ano Sacerdotal. Bento XVI responde filiais perguntas 
sobre temas relacionados com a missão dos presbíteros no mundo de hoje.
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Mons. João 
Scognamiglio 
Clá Dias, EP

Resumo por 
Felipe Rodri-
gues de Sousa

A Igreja é Imaculada e Indefectível

ma saraivada de notícias tenta macular 
a Igreja Católica, tomando por motivo 
abusos de crianças cometidos por parte 
de sacerdotes católicos. Utilizar falhas 

gravíssimas, mas circunstanciais, relativas a uma mi-
noria de clérigos, para enxovalhar toda a classe sa-
cerdotal é uma injustiça. E usar isso como pretexto 
para tentar derrubar a Igreja é diabólico. 

Quanto mais o espírito libertário, relativista e 
neopagão de nossa época se infiltra na Igreja, tanto 
mais é de temer que aconteçam crimes de pedofilia. 
Daí mesmo a necessidade de implantar nos semi-
nários um sistema rigoroso de seleção, de modo a 
só admitir como candidato ao sacerdócio quem não 
tenha a propensão de pactuar com o mundo, mas 
queira ensinar a prática da doutrina católica em toda 
a sua pureza, e dar o exemplo. Foi a Igreja Católica 
que livrou o mundo da imoralidade, e é porque está 
rejeitando a Igreja que o mundo tem afundado no-
vamente no lodo do qual foi resgatado. 

O mundo do paganismo era um inferno 
Antes de Nosso Senhor Jesus Cristo pregar en-

tre os homens a Boa Nova do Evangelho, o mundo 
estava mergulhado numa prolongada e terrível noi-

te, em que reinavam a devassidão moral, o egoísmo, 
a crueldade, a desumanidade e a opressão, confor-
me a história nos ensina.1 Basta-nos recordar o que 
a mitologia greco-romana diz a respeito dos vários 
deuses de seu panteão. A religião pagã propunha 
como exemplos a serem imitados, as iniquidades dos 
deuses. A sociedade influenciava a religião, de modo 
que os mitos refletiam os costumes então em voga2. 

A situação da mulher era terrível. Ela era pra-
ticamente considerada como uma escrava do mari-
do3. As próprias religiões, mesmo as mais elevadas, 
conduziam as mulheres — como, natural-mente, 
também os homens — a grandes depravações. He-
ródoto é um dos que nos fornece informações sobre 
a “prostituição sagrada” praticada nos templos da 
Babilônia, Assíria, Grécia, Síria, Chipre e em outros 
lugares4.

A honorabilidade feminina era ainda ferida pelo 
costume da poligamia. O Código de Hamurábi está 
repleto de normas que espelham o estado de opres-
são da mulher nas civilizações antigas, a qual, mui-
tas vezes, era punida com a morte, a escravidão ou o 
repúdio5. Em Atenas, para obviar de algum modo a 
parcialidade no tratamento dado às filhas, a lei incor-
ria em uma aberração ainda maior, ao incentivar o in-

Em 19 de abril de 2010,  por ocasião do aniversário da eleição de S.S. Bento XVI, Monsenhor João Clá publi-
cou um artigo em desagravo aos ataques pessoais ao Sumo Pontífice. Após cada campanha de ataques contra 
ela, a Igreja sempre aparece mais forte e esplendorosa do que antes.

Basílica de São 
Pedro vista das 
margens do rio 

Tibre, Roma.
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cesto. Em Roma, na época em que a Boa Nova de Jesus Cristo 
já estava sendo pregada, a instituição da família encontrava-se 
em profunda crise. A natalidade decrescia. Os homens ricos 
preferiam manter-se solteiros e cercar-se de inúmeras escra-
vas, a se sujeitar aos incômodos do casamento6.

A situação das crianças ante o Estado todo-poderoso
A família greco-romana também era totalitária sob cer-

tos aspectos. Assim, o Direito Romano dava um poder dita-
torial ao paterfamilias. Na Grécia vigoravam leis semelhantes. 
O pai tinha o direito de rejeitar seu filho recém-nascido, ou 
vendê-lo como escravo. Também podia condenar à pena de 
morte a esposa, um filho, uma filha, ou qualquer outro mo-
rador de sua casa, executando-se sem demora a sentença; as 
autoridades do Estado não interferiam. 

Em Esparta, comenta Coulanges, “o Estado tinha o di-
reito de não tolerar que seus cidadãos fossem disformes ou 
mal constituídos. Por isso ele ordenava ao pai ao qual nas-
cesse um filho nessa situação, que o fizesse morrer”7. Essa lei 
se encontrava igualmente nos antigos códigos de Roma. Até 
Aristóteles e Platão incluíram, em suas propostas de legisla-
ção, essa prática. 

A chaga da pedofilia
Aquilo que a imprensa de hoje denomina de pedofilia 

era largamente praticado no mundo antigo, ao amparo da lei, 
por influência das religiões pagãs. Na Grécia, ocorria como 
prática legal a corrupção sexual de meninos, mais propria-
mente chamada de pederastia8. Todo homem adulto que não 
fosse escravo tinha o direito de praticá-la. Roma acabou sen-
do contaminada pelo mal grego, a ponto de vários impera-
dores procurarem por amantes adolescentes. Meninos con-
siderados belos, se fossem feitos prisioneiros de guerra, ou 
raptados, ou vendidos pelos pais, eram mutilados a fim de 
alimentar todo um tráfico de eunucos. Não escapavam nem 
mesmo os filhos da nobreza.

Na Grécia, qualquer menino podia se tornar alvo dos 
desejos infames de homens adultos. E o costume era que ce-
desse. Se um pai, dotado de um resto de sensibilidade moral, 
desejasse poupar essa tragédia aos filhos, tinha de agir antes 
de ela acontecer, empregando escravos que, como falcões, 
vigiassem os meninos. As escolas — as tão elogiadas Acade-
mias — eram locais onde os estudantes, de até 12 anos de ida-
de ou mesmo mais jovens, ficavam à mercê dos mestres. As 
leis atenienses chegavam ao absurdo de proteger e incentivar 
essa prática, inclusive regulando o flerte e o “namoro” entre 
homens e meninos. 

A filosofia grega chegou a debater essa prática, sem nun-
ca condená-la por completo. Com efeito, o “amor platônico” 
é muito difícil de ser praticado, pois, em matéria de castida-
de, o homem não con-segue ficar permanentemente no meio 
termo. Os gregos chegaram a considerar o relacionamento 
natural entre homem e mulher como inferior ao relaciona-

mento entre homem e menino. A mulher tinha de ser despre-
zada, relegada ao papel de mera reprodutora. 

Em Roma, também as meninas podiam ser vítimas de 
abuso sexual. É o que se deduz das palavras de São Justino, 
em sua Apologia, nas quais vitupera o costume de crianças re-
jeitadas — meninos e meninas — serem criadas para a pros-
tituição: “E assim como os antigos criavam rebanhos de bois, 
bodes, carneiros ou cavalos, assim vós agora criais crianças 
destinadas a esse vergonhoso uso; e para esse uso impuro, 
uma multidão de mulheres e hermafroditas, e aqueles que 
cometem iniquidades que nem podem ser mencionadas, se 
espalham por toda a nação. [...] E há aqueles que prostituem 
até mesmo seus próprios filhos e mulheres; alguns são aber-
tamente mutilados para serem usados na sodomia”. Esse é 
o mundo quando nele não está presente a santa Igreja de 
Deus. 

O choque dos valores do Evangelho com os contra 
valores mundanos

A mensagem de Jesus Cristo veio desequilibrar o carco-
mido mundo antigo. Um horror especial ao pecado da pedo-
filia foi instilado nas almas por nosso Divino Mestre, com pa-
lavras de uma extrema severidade: “Se alguém fizer cair em 
pecado um destes pequenos que crêem em mim, melhor fora 
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Cerimônia de abertura do Ano Sacerdotal em 

19 de junho de 2009, na Basílica Vaticana.
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que lhe atassem ao pescoço a mó de um moinho e o 
lançassem no fundo do mar” (Mt 18,6). Ante a subli-
midade do Evangelho, o paganismo não conseguiria 
ficar indiferente. Só lhe restavam duas reações: ou 
encantar-se e submeter-se ao suave jugo de Deus, 
ou odiar e perseguir. Não poucos se converteram. 
Muitos, porém, aferraram-se ao lodo, e seu ódio le-
vou ao martírio milhões de cristãos. Os pagãos pas-
saram a acusar os cristãos exatamente dos delitos 
que o paganismo cometia. 

É digno de nota que uma das acusações era a 
da pedofilia, agravada com incesto. São Justino co-
menta: “As coisas que vós fazeis abertamente e com 
aplauso, [...] dessas mesmas coisas vós nos acusais”. 
E Arnóbio lança ao rosto dos pagãos: “Quão vergo-
nhoso, quão petulante é censurar, em outro, aquilo 
que o acusador vê que ele mesmo pratica — apro-
veitar a ocasião para ultrajar e acusar outros de coi-
sas que podem ser retorquidas contra ele mesmo!” 

Uma civilização governada pelo Evangelho
A Igreja Católica acabou por vencer, em virtude 

da força intrínseca do bem. E aos poucos, auxilia-
da pela graça divina, que nunca falha, ela tomou os 
greco-latinos decadentes e os bárbaros germanos, 
converteu-os, educou-os e inspirou a edificação de 
uma brilhante civilização cujo ápice, nunca antes al-
cançado, ocorreu nos séculos XII e XIII. 

Nessa época, segundo diz o Papa Leão XIII, 
“a filosofia do Evangelho governava os Estados”. 
Então, “a influência da sabedoria cristã e a sua vir-
tude divina penetravam as leis, as instituições, os 
costumes dos povos, todas as categorias e todas as 
relações da sociedade civil”. Da relação harmoniosa 
entre o poder religioso e o temporal, “a sociedade 
civil deu frutos superiores a toda a expectativa, cuja 
memória subsiste e subsistirá, consignada como está 
em inúmeros documentos que artifício algum dos 
adversários poderá corromper ou obscurecer”.9 

Foi nesse tempo que a Igreja desenvolveu a 
escolástica, edificou as catedrais góticas, criou as 
universidades e os hospitais, impulsionou as ciên-
cias e o progresso técnico, aperfeiçoou as relações 
internacionais entre os estados, aboliu a escravidão, 
fez avançar o progresso social, elevou a condição da 
mulher, de tal modo que, no século XIV, a Europa 
havia ultrapassado de muito todos os outros conti-
nentes. Quanto mais avançam os estudos históricos 
e científicos sobre esta matéria, tanto mais vai fican-
do demonstrada esta verdade, jogando por terra o 
mito de que a Idade Média foi uma era de atraso e 
de opressão. A literatura especializada a tal respeito 
vai se multiplicando.
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Vista geral da Basílica de São João de Latrão, Catedral de Roma, durante o 
discurso com que Bento XVI abriu o Congresso Eclesial Diocesano, 2010.
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Por que acusar só a Igreja?
Entretanto, sempre houve minorias inconformes com o 

domínio da virtude, da verdade e do bem, de modo que, pe-
riodicamente, a Igreja se vê vítima de novas investidas. Um 
dos procedimentos preferidos continua a ser o de acusar a 
Igreja precisamente dos delitos que o próprio mundo não se 
envergonha de cometer. Quais são os maiores destruidores 
da inocência infantil hoje em dia? Quem promove uma por-
nografia irrefreável, que não respeita nem idade, nem digni-
dade, e que incita a todo tipo de crime sexual? Quais os que, 
de todos os modos, pressionam as escolas para iniciarem as 
crianças em práticas imorais? Quem impulsiona as mudanças 
das leis de maneira a abolir a influência cristã e a substituí-la 
pela do velho paganismo? Eis questões que pedem respos-
tas; eis um tema muito apropriado para um futuro estudo. 
Apenas de passagem, note-se que a massa dos pedófilos é 
constituída por homens casados10. Também é de notar que 
todas as religiões têm membros seus envolvidos em casos de 
pedofilia, e algumas em proporções gigantescas. Por que, en-
tão, levantar uma campanha internacional somente contra a 
Igreja Católica?

Alguns jornais têm tentado implicar o Papa Bento XVI 
na ocultação de crimes, no tempo em que ele era prefeito 
da Congregação para a Doutrina da Fé, e certas vozes estri-
dentes chegam ao ponto de propor sua prisão. A nosso ver, 
esse é o maior erro do adversário na atual campanha contra 
a Igreja. Sua insolência é o que mais tem causado indignação 
geral, contribuindo até mesmo para despertar e afervorar os 
católicos adormecidos. A injustiça dos acusadores ainda se 
mostra mais flagrante quando, indo-se aos fatos, constata-se 
que foi Bento XVI, já quando era Cardeal, quem mais agiu 
para erradicar o problema, zelo esse que se acentuou ao ocu-
par a Cátedra de Pedro.

A santidade substancial da Igreja
Resta perguntar como pode a Igreja manter-se santa ante 

as evidências de que alguns padres cometem esses graves de-
litos. Na realidade, o argumento mais forte contra a Igreja 
Católica sempre foi a vida dos maus católicos. Contudo, não 
nos pode surpreender que na Igreja de Cristo haja membros 
indignos. O próprio Jesus comparou sua Igreja à rede que 
apanha maus e bons peixes (cf. Mt 13, 47-50); ao campo onde 
o joio cresce entre o trigo (cf. Mt 13, 24-30); à festa de casa-
mento, para a qual um dos convivas se apresenta sem a veste 
nupcial (cf. Mt 22, 11-14). 

Não obstante, a Igreja será sempre sem mancha, como 
ressalta São Paulo: “Cristo amou a Igreja e se entregou por 
ela, para santificá-la, purificando-a pela água do batismo com 
a palavra, para apresentá-la a si mesmo toda gloriosa, sem 
mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito semelhante, 
mas santa e irrepreensível” (Ef 5, 25-27). 

Não acontece o mesmo com as outras instituições ter-
renas. Sendo meramente humanas, as falhas de seus inte-

grantes podem desdourá-las. A Igreja é a única que tem uma 
dimensão divina. Por isso, apesar das faltas de sua dimensão 
humana, sua substância permanece sempre pura. Ela é santa, 
porque santo é seu Fundador: é a imaculada Esposa de Cris-
to. Só os homens da Igreja são pecadores, mas a Santa Madre 
Igreja não pode pecar. 

Ela “é santa”, ressalta Paulo VI, “não obstante compre-
ender no seu seio pecadores, porque ela não possui em si 
outra vida senão a da graça: é vivendo da sua vida que os 
seus membros se santificam; e é subtraindo-se à sua vida que 
eles caem em pecado e nas desordens que impedem a irradia-
ção da sua santidade”11. Portanto, para qualquer membro da 
Igreja, incluindo os pertencentes ao clero, aplica-se esta re-
gra: eles somente caem quando diminuem seu amor à Igreja 
e relaxam em seu compromisso para com ela. 
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Bento XVI cumprimenta crianças junto à residência do Arcebispo 
de Edimburgo durante sua viagem apostólica à Inglaterra, 2010.
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A relação da Mãe de Deus com a Santa Igreja é 
outro fator de santidade. O conhecimento da verda-
deira doutrina sobre Maria será sempre uma chave 
para compreender o mistério de Cristo e o da Igreja. 
A santidade de Nossa Senhora se reflete na Igreja, 
sua virgindade, sua pureza, sua disponibilidade em 
relação à vontade de Deus. 

A Igreja tem por finalidade a santificação dos 
homens em Cristo12. Governada e composta por 
pecadores, ela é indefectivelmente santa, conforme 
provam os frutos abundantes de santificação que 
tem produzido. Um possante sinal dessa santidade é 
a observância voluntária dos conselhos evangélicos, 
pelo qual centenas de milhares de homens e mulhe-
res renunciam a tudo o que poderiam ter de legítimo 
nesta vida — família, posses, liberdade de decidir o 
que fazer — para imitar totalmente a Cristo Jesus.

A Igreja tem a coragem de exigir de todos os seus 
filhos o combate contra o pecado. Muitas almas di-

zem “sim” a esse apelo, porém, em geral, o bem que 
praticam fica escondido. O mal, neste mundo, conta 
com uma publicidade bastante maior. Seja como for, 
homens e mulheres de extraordinária santidade nun-
ca faltaram à Igreja, e é como instrumento de santifi-
cação que ela passa por uma contínua renovação13.

De cada perseguição, a Igreja sai fortalecida
Haja o que houver, contemplando a sua própria 

história, a Igreja Católica pode dizer com Cícero: 
“Alios vidi ventos, alias prospexi animo procellas”.14

Como das investidas anteriores, ela sairá ainda 
mais forte da atual refrega. Incontáveis reações pelo 
mundo afora já antecipam tal desfecho. Na Irlanda 
e na Espanha, as igrejas se encheram, durante a Se-
mana Santa, como há muitos anos não ocorria. Nos 
Estados Unidos, na Inglaterra e em outros países do 
Ocidente, o número de conversões aumentou. Vários 
jornalistas, muitos dos quais não católicos, tomaram a 

Abadia de Mont Saint-
Michel, França.
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defesa da Igreja. Será preciso lembrar que as perseguições são 
indispensáveis para o alcandoramento da Esposa de Cristo? 
E também para a sua renovação? Com efeito diz São Paulo: 
“Nam oportet et hereses esse ut et qui probati sunt manifestifiant 
in vobis. É necessário que entre vós haja hereges para que possam 
manifestar-se os que são realmente virtuosos”. (1 Cor 11,19). 

Para destacar a perenidade da Igreja Católica Apostólica 
Romana, Santo Agostinho nos deixou esta sábia reflexão: “A 
Igreja vacilará, se vacilar seu fundamento. Mas pode Cristo 
vacilar? Visto que Cristo não vacila, a Igreja permanecerá 
intacta até o fim dos tempos”.15 

Lembremo-nos de que “Deus é o Senhor do mundo e da 
história”16. Foi Ele mesmo quem de-cretou que “as portas do 
Inferno” não prevaleceriam contra a sua Igreja (Mt 16,18). †

1 É preciso excetuar o povo judeu. Entretanto, mesmo algumas práticas do Povo Eleito 
foram, por Nosso Senhor Jesus Cristo suavizadas, ou posteriormente modificadas.

2 Cf. por ex. ARISTIDES, Apologeticum (escrito entre 123 e 127 d.C.); JUSTINUS, 
Apologia Prima (entre 153 e155 d.C.); ARNOBIUS, Disputationum Adversus Gentes 
(entre 304 e 312 d.C.).

3 PSEUDO-CLEMENTE. The Recognitions, c. 24-25.

4 HERODOTUS. Book 1, “Clio”, n. 181; n. 199. In Kitson, J., Herodotus Website, www.
herodotus-website.co.uk, 2003.

5 The Code of Hammurabi, King of Babylon, About 2250 BCE, tradução para o inglês por 
Robert  Francis Harper, Chicago, University of Chicago Press, 1904, n. 110, 132, 141, 143.

6 DANIEL-ROPS, [Henri Pétiot]. A Igreja dos Apóstolos e dos Mártires. São Paulo, Quadrante, 
1988. p. 126-130.

7 COULANGES, Fustel de. La Cité Antique. Paris: Flammarion, 1984.  p. 266.

8 DEMAUSE, Lloyd. Foundations of Psychohistory. New York: Creative Roots, 1982, 
p 50-53. Conforme mostra o autor, Roma não ficou livre desse problema.

9 LEÃO XIII. Encíclica Immortale Dei. 1 nov. 1885, n. 28.

10 A literatura a esse respeito é abundante. Ver, por ex., CARROLL, Janell 
L.; WOLPE, Paul Root. Sexuality and Gender in Society. New York: Harper 
Collins College Publishers, 1996: “Com efeito, ter um padrasto é um dos 
mais potentes prognósticos de abuso sexual” (p. 553). FINKELHOR, 
David. “Child Sexual Abuse”, in ROSENBERG, Mark L.; FENLEY, Mary 
Ann (editors). Violence in America. A Public Health Approach. Oxford, 
New York: Oxford University Press, 1991.

11 PAULO VI. Sollemnis Professio Fidei, 19: AAS 60 (1968) 440. 

12 CONCÍLIO VATICANO II. Sacrossantum Concilium, n. 10.

13 CONCÍLIO VATICANO II. Lumen Gentium, n. 15.

14 “Vi outros ventos e enfrentei sem temor outras tempestades” In L. 
Calpurnium Pisonem, oratio ,9.

15 Enarrationes in Psalmos, 103,2,5; PL, 37, 1353.

16 Catecismo da Igreja Católica, n. 314.
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Thiago  
de Oliveira 
Geraldo

O senso da fé nos fiéis cristãos se opõe  ao discurso teológico?

erta vez um eminente biblicista europeu teve 
que fazer uma série de conferências sobre 
as Sagradas Escrituras, na América Latina. 
Durante a exposição, que era reservada para 

pessoas conhecedoras da matéria, sua eloquência e ci-
ência do assunto fizeram com que um dos presentes ex-
clamasse: “Mas, então, é impossível conhecer a Bíblia, 
pois é tal sua complexidade que só alguns poucos têm 
acesso a esta doutrina!”. Ao ouvir essa consideração, o 
palestrante comovido, retorquiu: “Não, os verdadeiros 
conhecedores da Bíblia são as crianças”.

O que pode ter feito com que este grande especia-
lista mencionasse os “pequeninos”, aos quais pertence 
o “Reino dos Céus” (cf. Mt 19,13-15; Mc 10,13-16; Lc 
18,15-17), como perfeitos intérpretes das Escrituras? 

Hoje em dia, faz-se cada vez mais necessário um 
estudo científico nas diversas disciplinas, inclusive, 
dentro da própria teologia. No afã de buscar a verda-
de, inúmeros pensadores católicos empregam anos de 
estudos, a fim de precisar sua linguagem doutrinária e 
aprofundamento em pesquisas. Porém, isto não acon-
tece com o comum das pessoas. A maioria dos fiéis 
cristãos não é capaz de matizar suas afirmações teo-
lógicas. No entanto, a atividade pastoral mostra como 
é impressionante o conhecimento da fé que possuem 
certos fiéis, muitas vezes não alfabetizados.   

Também não é pouco incomum presenciar gran-
des divergências teológicas entre pessoas ou correntes 
de pensadores. Com quem estará a verdade teológica? 
Se uma das partes está correta, a outra deve estar equi-
vocada, ou então ambas possuem partes incompletas 
de uma mesma verdade, ou, na pior das hipóteses, am-
bas conseguiram errar por caminhos diferentes. 

O Papa Bento XVI aproveita sua homilia de pri-
meiro de Dezembro de 2009, aos membros da Comis-
são Teológica Internacional, para se perguntar sobre 
esta questão do conhecimento científico em contrapo-
sição à leitura “não científica” da Bíblia. Ao comen-
tar o encontro dos Magos do Oriente com os escribas 
(grandes especialistas das Escrituras), compara nossa 
época com a atitude destes últimos: “Existem grandes 
doutos, grandes especialistas, grandes teólogos, mes-
tres da fé, que nos ensinaram muitas coisas. Penetra-
ram nos pormenores da Sagrada Escritura, da história 
da salvação, mas não puderam ver o próprio mistério, 
o verdadeiro núcleo: que Jesus era realmente Filho 
de Deus, que Deus trinitário entra na nossa história, 
num determinado momento histórico, num homem 
como nós. O essencial permaneceu escondido!”.

O essencial permanece escondido quando aqueles 
que devem procurar os pormenores da verdade se esque-
cem da razão  por que iniciaram sua pesquisa, e acabam 

permanecendo nos detalhes, afastan-
do-se do núcleo. O pensamento teo-
lógico dos fiéis, por seu lado, detém-
se, muitas vezes, apenas nas verdades 
primárias, ignorando o desenrolar 
das questões doutrinárias. 

Isto não quer dizer que a te-
ologia entre em conflito com a vi-
são daqueles que têm fé, mas não 
possuem a ciência teológica, nem 
que os teólogos são pessoas sem 
fé, o que seria um paradoxo; pelo 
contrário, as visões devem harmo-
nizar-se. Os teólogos confirmam, 
através de seus estudos, aquilo 
que os fiéis, por ação do Espírito 
Santo, creem e defendem. Esta 
capacidade proporcionada pelo 
Espírito Santo é denominada por 
Bento XVI como “sensus fidei” 
(senso da fé), conforme suas pala-
vras: “o Povo de Deus precede os 
teólogos, e tudo isto graças àque-

Quase todos os católicos já procuraram tirar dúvidas sobre teologia. Alguns buscam respostas com seu pároco, 
outros fazem o esforço de ler algum manual de religião, e, mesmo quando a resposta torna-se um pouco com-
plexa, os fieis, em seu interior, ficam tranquilos, por saberem que a doutrina corresponde à fé que tinham.
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O senso da fé nos fiéis cristãos se opõe  ao discurso teológico?

le sensus fidei sobrenatural, ou seja, àquela capacidade infun-
dida pelo Espírito Santo, que habita e abraça a realidade da 
fé, com a humildade do coração e da mente. Neste sentido, o 
Povo de Deus é “magistério que precede”, e que depois deve 
ser aprofundado e intelectualmente acolhido pela teologia”.1

Na doutrina católica há verdades dogmáticas em que 
toda pessoa deve crer. Estas verdades foram pronunciadas 
pelo Magistério da Igreja, sob a força infalível do Sumo Pontí-
fice. No entanto, há outras questões teológicas a respeito das 
quais o Magistério ainda não se pronunciou, mas os teólogos 
são unânimes em aceitar. Por fim, há questões inteiramente 
abertas para que os estudiosos busquem uma solução. 

A este respeito, existe uma conferência – realizada cerca 
de cinquenta anos antes deste pronunciamento do Papa Bento 
XVI – do Prof. Plinio Corrêa de Oliveira, líder católico brasi-
leiro, na qual esclarece este conceito de sensus fidei, inteira-
mente coadunado com a doutrina exposta pelo Sumo Pontífi-
ce. O eminente professor expõe a necessidade que a Igreja tem 
de distinguir para os fiéis entre o que é teologicamente certo e 
o que ainda é apenas hipótese. Muitas destas hipóteses servi-
rão de alimento espiritual para os fiéis, obrigando os teólogos 
a aprofundar o tema discutido, para que, mais tarde, o Magis-
tério infalível da Igreja defina o que é realmente correto. Neste 
sentido, o senso da fé no Povo de Deus será uma forma da 
própria Teologia e do Magistério caminharem: “Esse sopro de 
piedade dos fiéis, a respeito dos assuntos ainda não definidos 
pela Igreja, também faz caminhar a Teologia e o Magistério”.2

Para elucidar esta questão pode-se citar como exemplo a pro-
clamação do Dogma da Imaculada Conceição de Maria. O Papa 
Pio IX definiu através da Bula Ineffabilis Deus, em 1854, o que 
desde o século II palpitava nos corações católicos ainda de forma 
implícita: que a Bem-Aventurada Virgem Maria foi concebida 
sem o pecado original. Mas por que tanto tempo de espera? 

A grande dificuldade encontrada pelos teólogos no decor-
rer dos tempos era de harmonizar a Redenção Universal de 

Cristo com a Imaculada Conceição de Nos-
sa Senhora. Se a Virgem Maria tivesse sido 
concebida sem o pecado original, a Reden-
ção de Cristo já não seria mais Universal. 

Grandes personalidades da teologia, como 
São Tomás de Aquino, diante de tal complexi-
dade preferiram não definir uma posição, a fim 
de evitar precipitações. Mas o entusiasmo do 
Povo de Deus obrigou a que diversos teólogos 
estudassem a fundo o assunto. E, realmente, 
foi difícil, pois grandes teólogos chegaram a de-
fender posições radicalmente opostas. 

Ao mesmo tempo em que o Espírito Santo sopra na alma 
dos fiéis este entusiasmo por uma verdade teológica, não pode 
abandonar os teólogos, os quais terão a obrigação de levar 
adiante a discussão. No caso concreto do Dogma da Imaculada 
Conceição, a inspiração foi dada ao Beato João Duns Escoto, 
cuja inteligência lúcida e facilidade de aprofundamento teoló-
gico lhe valeram o título de “Doctor Subtilis” (Doutor Sutil). 
Ele tentou explicar a imunidade do pecado original em Nossa 
Senhora com a expressão “Redenção preventiva”, “segundo a 
qual a Imaculada Conceição representa a obra-prima da Re-
denção realizada por Cristo, porque precisamente o poder do 
seu amor e da sua mediação obteve que a Mãe fosse preser-
vada do pecado original. Por conseguinte, Maria é totalmente 
remida por Cristo, mas já antes da concepção”.3

Há duas formas de redimir um cativo, segundo o Fr. 
Royo Marín; uma é pagar o resgate para libertá-lo do cativei-
ro no qual padece (redenção liberativa); outra é antecipar o 
pagamento antes que vá como cativo (redenção preventiva). 
Esta última é a situação de Nossa Senhora.4

Como é bonita a resolução teológica. Ela define e expli-
ca o que os fiéis sentiam em seu interior. Este sensus fidei é 
como uma bússola que indica o caminho a percorrer, mas é o 
labor dos teólogos que vai mapear todo o percurso. Isto mostra 
como a fé e a teologia se completam, e como afirma o Prof. 
Plinio: “O perfeito seria as coisas passarem-se de maneira a 
os fiéis terem verdadeira apetência pelo dogma, à semelhança 
do Concílio de Éfeso, quando o povo saiu às ruas clamando e 
dando vivas à Maternidade de Nossa Senhora”.5 †

1 BENTO XVI. Audiência Geral. Quarta-feira, 7 de Julho de 2010.

2 OLIVEIRA, Plinio Corrêa de. O desenvolvimento da Teologia e o sensus fidelium. Revista Dr. 
Plinio. Ano XII. N. 149. Agosto de 2010, p. 4.

3 BENTO XVI, Op. Cit.

4 Cf. Apud DIAS, João S. Clá. Pequeno Ofício da Imaculada Conceição Comentado. São Paulo: 
Artpress, 1997, p. 346.  

5 OLIVEIRA, Op. Cit.

Dr. Plinio em conferência para 
jovens na década de 80.
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Dartagnan 
Alves de  
Oliveira Souza

Da beleza à Beleza
lhai como crescem os lírios do campo. Não 
trabalham, nem fiam. No entanto, eu vos 
digo, nem Salomão, em toda a sua glória, 
jamais se vestiu como um só dentre eles” 

(Mt 6, 28-29).
Assim como o Divino Mestre, quantos não foram 

os homens que detiveram a sua atenção sobre um lí-
rio? E por que isso? Muitos diriam que é pelo fato de 
ele ser belo. Mas, se perguntássemos o que é o belo, 
muitos não saberiam responder. Embora ao longo 
dos tempos abundantemente se tenha escrito sobre a 
beleza, entretanto, não é tarefa fácil explicá-la.

O Doutor Angélico define a beleza com pou-
cos vocábulos: “pulchra enim dicuntur quae visa 
placent”1. Aquilo que visto, agrada. Com efeito, o 
belo naturalmente atrai a atenção humana, agrada 
o intelecto e cativa a vontade. Na Suma Teológica o 
Aquinense mostra três características fundamentais 
do pulchrum: claridade, integridade e proporção. 
“Para a beleza são requeridas três coisas: primeiro, 
a integridade ou perfeição, pois o que é inacabado, 
por ser inacabado, é feio. Também se requer a devi-

da proporção ou harmonia. Por último, é necessária 
a claridade, e daqui decorre que aquilo  que tem ni-
tidez de cor seja chamado belo”.2

Pulchrum transcendental
No Universo existem graus de bondade e de ver-

dade. Onde há bondade, existe beleza3, bem como 
verdade4, pois o bonum, o verum e o pulchrum sem-
pre se encontram unidos por serem propriedades 
transcendentais do ser5. 

O pulchrum possui valor transcendental que re-
sulta de sua ligação com o bonum e o verum, pois 
essas características frequentemente não se encon-
tram separadas6. Elas estão intrinsecamente ligadas 
ao ser7 e com ele se convertem8. Poder-se-ia dizer 
que essas propriedades formam como que um arco 
gótico. Um vértice é o verum, o outro é o bonum, e 
tal união dá origem ao pulchrum9. Garrigou-Lagran-
ge afirma que o belo é o esplendor de todas as pro-
priedades do ser reunidas: “O belo na ordem criada 
é o esplendor de todos os transcendentais reunidos, 
do ser, do uno, do verdadeiro e do bem; ou, mais 
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particularmente, é o fulgor de uma harmoniosa unidade de 
proporção na integridade das partes (splendor, proportio, in-
tegritas, cfr. I, q. 39, a. 8)”.10

Ao comentar a beleza no plano ontológico, Molinaro re-
toma as características dadas pelo Doutor Angélico para ex-
plicar por que o pulchrum é uma propriedade transcendental 
do ser. Segundo este autor, a beleza é uma propriedade trans-
cendental pela perfeita convertibilidade “da unidade como 
integridade, da bondade como proporção e da verdade como 
claridade”11. Sendo o ente considerado belo apenas quando é 
“uno e íntegro, bom e proporcionado, verdadeiro e claro”.12 

Mondin, ao fazer uma resenha sobre a doutrina da beleza 
em São Tomás, conclui dizendo que, apesar do Aquinense não 
haver dedicado uma obra para explicitar que o pulchrum seja 
um transcendental, pode-se chegar a tal conclusão baseando-
se em diversos comentários do Angélico sobre o tema: “São 
Tomás não dedica à beleza a mesma atenção que reserva aos 
transcendentais da unidade, da verdade e da bondade. De 
qualquer forma, das suas indicações fragmentadas, é possível 
reconstruir um quadro muito articulado, claro e definido, do 
qual resulta que a beleza é uma propriedade transcendental do 
ser, distinta da verdade e da bondade; está presente universal-
mente, mas se ensina analogicamente, primeiro de Deus e de-
pois das criaturas; tem como fonte última e universal a Deus, o 
qual, porém, a distribui também às suas criaturas, e realiza isso 
de duas maneiras: fazendo-as belas e doando a algumas dessas 
o poder de produzir coisas belas”.13 

Das criaturas ao Criador
A respeito da beleza, Platão já discorrera em seu tempo. 

Para ele, o princípio de uma ascensão à ideia divina de Beleza 
tem como ponto de partida o amor. É por meio deste senti-
mento que o homem poderá contemplar as criaturas corpóreas 
e dar um passo rumo à beleza moral. Atingindo essa beleza 
posta nos costumes, o homem poderá ascender aos belos en-
sinamentos — que outra coisa não são, senão a beleza inte-
lectual — para assim chegar à consideração da Beleza em si 
mesma — a Beleza enquanto tal — da qual as demais belezas 
particulares não são senão mera participação14. Assim sendo, 
segundo o fundador da Academia, o homem ascende através 
de diversos graus que o levam a encontrar e a conhecer belezas 
superiores, até chegar à Beleza em si mesma15.  Ele chega a 
afirmar que toda participação de beleza contida no Universo 
tem como modelo essa “Beleza imutável”: “O amor conduz 
o filósofo até a única ciência verdadeira, que consiste na con-
templação da Beleza em si, que é uma realidade subsistente, 
objetiva, transcendente, eterna, imutável, que não nasce e nem 
morre, autossuficiente, simples, incorpórea, divina e que divi-
niza ao homem que a possui, vínculo de toda a realidade, mo-
delo do qual participam todas as coisas belas”.16

Esse pensamento de Platão é um primeiro esboço, ain-
da que não inteiramente nítido, da relação da beleza parti-
cipada com a Beleza subsistente por si mesma. Ao discorrer 

acerca do pulchrum, Jolivet procura mostrar que nos diversos 
seres que compõem o Universo existe uma beleza que, ne-
cessariamente, possui uma causa única, pois se não existisse 
uma fonte absoluta de onde ela proviesse, os seres teriam a 
pulchritude em razão de sua própria natureza. Entretanto, ele 
diz ser isso impossível, pois se encontram neles diversos graus 

Grand Canyon du Verdon, França.

La Brigue, Suiça.
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de beleza. Por isto, conclui-se que necessariamente 
existe a Beleza em si, que não participa dessa hierar-
quia das criaturas pelo fato de existir acima delas, 
sendo a Beleza total, infinita e incriada17: “... os seres 
que possuem graus desiguais de perfeição não têm 
em si mesmos a razão última desta perfeição, e esta 
não pode explicar-se senão por um Ser que a possui 
absolutamente e essencialmente, enquanto que todo 
o resto a possui apenas por participação”.18

As belezas contidas no Universo nos falam de 
uma Beleza maior, imutável, mas da qual emanam 

todas as demais pulchritudes19. Essas belezas mutá-
veis são apenas reflexos de uma matriz de Beleza 
de onde elas provêm. Pois toda e qualquer forma 
de beleza existente no universo só é considerada 
bela enquanto possui uma certa semelhança com 
a beleza divina. Se algo no mundo é considerado 
belo, o é de alguma maneira por ser imagem da 
beleza do Criador, que ao criar deixou sua divina 
marca nas criaturas20. Assim como um artista, que 
ao pintar um quadro ou realizar uma obra de arte, 
deixa de alguma forma em seu trabalho a marca de 

Vista de Ubatuba,  
Brasil.
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sua personalidade, da mesma forma o Divino Artista deixou 
em suas obras sua divina marca, fazendo que todas as cria-
turas refletissem, cada uma a seu modo, diversos aspectos 
de seu Criador.

Desta forma, por meio dos atrativos bons, belos e ver-
dadeiros encontrados na natureza material, podemos elevar-
nos Àquele que é propriamente o Bem, a Beleza e a Verdade 
por excelência. O Criador não é belo como as criaturas são 
belas, pois nelas a beleza se encontra apenas como forma de 
participação21. Entretanto, nele está de modo irrestrito, subs-
tancial e essencial22.

A beleza encontrada na criação convida o homem a pen-
sar nas coisas celestes, leva-o a se interrogar de onde surgem 
essas maravilhas que encantam os inocentes, e despertam a 
curiosidade dos sábios. Contemplando a beleza existente no 
mundo, tendemos naturalmente a transcender a aparência 
material das criaturas, pois, como nos diz o livro da Sabedo-
ria: “... a grandeza e a beleza das criaturas fazem, por ana-
logia, contemplar seu Autor” (Sb 13,5), “pois foi a própria 
fonte da beleza que as criou” (Sb 13,3). Não é sem razão que 
Santo Agostinho, em um de seus sermões dizia: “ Interroga a 
beleza da terra, interroga a beleza do mar, interroga a beleza 
do ar dilatado e difuso, interroga a beleza do céu, interroga 
o ritmo ordenado dos astros; interroga o sol, que ilumina o 
dia com fulgor; interroga a lua, que suaviza com seu resplen-
dor a obscuridade da noite que segue ao dia; interroga os 
animais que se movem nas águas, que habitam a terra e que 
voam no ar [...] Interroga todas essas realidades. Todas elas 
te responderão: Olha-nos, somos belas. Sua beleza é um hino 
(confissão) de louvor. Quem fez essas coisas belas, ainda que 
mutáveis, senão a própria Beleza imutável?”23 †

1 S. Th. I, q.5, a.4.

2 S. Th. I, q. 39, a. 8.

3 Cf. S. Th. I, q. 5, a. 4.

4 Cf. STORK YEPES, Ricardo e ECHEVARRÍA ARANGUREN, Javier. Fundamentos de 
antropologia: um ideal da excelência humana. Tradução de Patrícia Carol Dwyer. São Paulo: 
Instituto Brasileiro de Filosofia e Ciência “Raimundo Lúlio”, 2005. p. 215.

5 Cf. BALTHASAR, Hans Urs Von. Gloria: una estética teológica. Madrid: Encuentro,, 2007. p. 
318-319.

6 Cf. MELENDO, Tomás. Metafísica da realidade: as relações entre filosofia e vida. Tradução de 
João Roberto Costa e Silva. São Paulo: Instituto Brasileiro de Filosofia e Ciência “Raimundo 
Lúlio”, 2002. p.89.

7 Cf. MARITAIN, Jacques. Sete lições sobre o ser e os primeiros princípios da razão especulativa. 
3a. ed. Tradução de Nicolás Nyimi Campanário. São Paulo: Loyola, 1996. p. 73.

8 Cf. São Tomás de Aquino. De veritate, q. 1 a. 1 s.c. 2.

9 Cf. MOLINARO, Aniceto. Metafísica: curso sistemático. Tradução de João Paixão Netto e 
Roque Frangiotti. São Paulo: Paulus, 2002. p. 90.

10 GARRIGOU-LAGRANGE, Reginald. Perfections Divines. Paris: Beauchesne, 1936. p. 
299. Cf. também ELDERS Leo J. La metafisica dell’essere di san Tommaso d’Aquino in una 
prospettiva storica. v. I.  Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1995. p. 167.

11 MOLINARO, Op. Cit., p. 92.

12 Ibid.

13 MONDIN, Battista. Dizionario enciclopedico del pensiero di San Tommaso D’Aquino. 2a. ed. 
Bologna: Studio Domenicano, 2000. p. 98.

14 Cf. PLATÃO. Fédon, XLIX, 100. Citado por MANDOLFO, Rodolfo. O pensamento antigo: 
história da filosofia greco-romana I. T. 1 y 2. 2a. ed. Tradução de Lycurgo Gomes da Motta. 
São Paulo: Mestre Jou, 1966.  p. 13.

15 Cf. PLATÃO. O banquete. Citado por FRAILE, Guillermo, O. P. Historia de la filosofía I: 
Grecia y Roma. 5a. ed. Madrid: Católica, 1982. p. 354-355.

16 Ibid., p. 326-327.

17 Cf. JOLIVET, Régis. Curso de filosofia. 8ª ed. Tradução de Eduardo Prado de Mendonça. 
Rio de Janeiro: Livraria Agir, 1966. p. 301.

18 Ibid.

19 Cf. JOLIVET, Régis. Tratado de Filosofia III: Metafísica. 2ª ed. Tradução de Maria da Glória 
Pereira Pinto Alcure. Rio de Janeiro: Livraria Agir Editora, 1972. p. 260.

20 BRUYNE, Edgar de. L’Esthétique du Moyen Age. Louvain: L’Institut Supérieur de 
Philosophie, 1947. p. 10.

21 Cf. CLÁ DIAS, João Scognamiglio, E.P. La fidelidad a la primera mirada: un periplo desde 
la aprehensión del ser hasta la contemplación de lo absoluto. São Paulo, 2008. Tesis de pós-
graduación (Humanidades). PUCMM. Facultad de Ciencias y Humanidades.p.148.

22 Cf. TERLIZZI, Padre Francisco M. Breve curso de philosophia: para o uso da mocidade. 
Roma: Propaganda, 1912.p. 265.

23 Santo Agostinho, Sermão 241, 2.
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José Manuel 
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Aleixandre, EP

 XX aniversário do Código de Direito  Canônico Oriental 
os dias 8 e 9 de outubro de 2010, reali-
zou-se no Vaticano um Congresso de 
Estudos em comemoração do XX ani-
versário de promulgação do Código de 

Direito Canônico Oriental (Codex Canonum Eccle-
siarum Orientalium – CCEO). Alguns membros de 
Virgo Flos Carmeli, ex-alunos do ITTA, participa-
ram do evento realizado na sala “Giovanni Paolo 
II”, da Sala Stampa da Santa Sé.

O Pontifício Conselho para os Textos Legisla-
tivos, com a preciosa colaboração da Congregação 
para as Igrejas Orientais, do Pontifício Conselho para 
a Promoção da Unidade dos Cristãos e do Pontifício 
Instituto Oriental organizou  o Congresso em três ses-
sões temáticas: A evolução histórica da codificação 
oriental; a atividade legislativa das Igrejas Orientais e 
os aspectos ecumênicos do direito oriental.

Participaram ativamente do evento: Cardeal 
Leonardo Sandri, Prefeito da Congregação para 
as Igrejas Orientais; D. Francesco Coccopalmerio, 
Presidente do Pontifício Conselho paras os Textos 
Legislativos; D. Kurt Koch, Presidente do Pontifí-
cio Conselho para a Unidade dos Cristãos; Mons. 
Cyril Vasil, Secretário da Congregação para as Igre-
jas Orientais; Mons. Juan Ignácio Arrieta Ochoa de 
Chinchetru, Secretário do Pontifício Conselho para 
os Textos Legislativos e o Pe. Michael J. Kuchera, 
Decano da Faculdade de Direito Canônico Oriental 
do Pontifício Instituto Oriental.

Na primeira sessão, 6ª. feira   pela manhã, dois 
relatores ilustraram a história da codificação orien-
tal e sua relevância nestes vinte anos de vigência na 
vida da Igreja Católica, especialmente para as Igre-
jas Orientais sui iuris.

À tarde, o Congresso versou sobre a atividade 
legislativa das Igrejas Orientais sui iuris à luz do 
CCEO. Ao final dessa sessão, o Pontifício Instituto 
Oriental conferiu solenemente o Doutorado hono-
ris causa ao Professor Carl Gerold Fürst, pela sua 
contribuição na codificação e ensino do Codex Ca-
nonum Ecclesiarum Orientalium.

No sábado pela manhã, os conferencistas ressalta-
ram os aspectos ecumênicos do CCEO, em particular 
suas relações com o direito canônico da Igreja Ortodo-
xa, o qual foi exposto por relatores de igrejas não em 
plena comunhão com a Sé de Pedro.  Nesta sessão, foi 
homenageado Mons. Eleutério Fortino, por seu bene-
mérito esforço em favorecer a unidade dos cristãos.

O encerramento do Congresso realizou-se na Sala 
Clementina, com  uma audiência com o Santo Padre.

Durante o evento, alguns ex-alunos do ITTA,  
mestrandos e doutorandos nas universidades roma-
nas, puderam encontrar-se com vários conhecidos, 

além de eminentes membros do Sacro Colégio, tais 
como Cardeal Sandri, Prefeito da Congregação para 
os Ritos Orientais, Cardeal Ângelo Sodano, Cardeal 
Herranz e Cardeal Castrillón Hoyos.
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 XX aniversário do Código de Direito  Canônico Oriental 
O Código de Direito Canônico Oriental se aplica aos 17 

milhões de fiéis de diversos países, unidos ao Papa, em 23 
ritos, verdadeira riqueza de línguas, costumes, raças e tradi-
ções. †

Audiência do Papa na Praça de 
São Pedro, Vaticano.
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Pe. Carlos 
Adriano dos 
Reis, EP

Direito Canônico no Brasil: 
uma realidade em magnânimo desenvolvimento 

 estudo dos fatos políticos, sociais, econô-
micos e culturais de maior importância 
na vida dos povos comprova um constan-
te progresso nos sistemas de normas de 

conduta impostas pelo conjunto de instituições que 
governam as comunidades humanas e que regulam 
suas relações. 

Desta forma, o estudo do Direito se impregna 
de fatos históricos ao mesmo tempo em que a his-
tória da humanidade se embebe do Direito; e assim, 
podemos afirmar que um vai dando rumo ao outro e 
vice-versa. Daí a importância de se conhecer as con-
dições sociais da época em que as normas são elabo-
radas, para que se promova sua justa aplicação.

O mesmo fenômeno ocorre com o Direito Ecle-
siástico. Sendo também ele produto das relações da 
comunidade eclesial, não está imune às mutações 
sociais de várias ordens, uma vez que sua proposta 
é de regular a existência de uma sociedade visível - a 
Igreja - sempre sujeita a novas situações e exigências 
dos homens.  Consequentemente, o complexo de leis 
estabelecidas e aprovadas pela Igreja para o gover-
no da sociedade eclesiástica e a disciplina da relação 
dos fiéis entre si e com os seus pastores, mesmo não 

estando desligada do passado de que provém e de 
seus aspectos imutáveis, é passível de sofrer trans-
formações. 

Conforme explicitou o Papa Bento XVI, em 
seu Motu próprio Omnium in Menten, “em tais nor-
mas, é necessário que resplandeça sempre, por um 
lado, a unidade da doutrina teológica e da legisla-
ção canônica e, por outro, a utilidade pastoral das 
prescrições, mediante as quais as disposições eclesi-
ásticas estão ordenadas para o bem das almas.”1 As-
sim sendo, razões como a finalidade pastoral levam, 
com frequência, a suprema autoridade da Igreja a 
determinar mudanças ou acréscimos nas normas ca-
nônicas. Por isso, com assiduidade, os estudiosos de 
Direito Canônico reúnem-se  em uma demonstração 
de submissão à Santa Sé, com o interesse de tornar 
acessível ao Povo de Deus os incrementos desta le-
gislação.

Dois sérios encontros, que tinham por objetivo 
justamente debater e estudar as inovações canônicas 
da Igreja, marcaram o Brasil e a América  Latina 
neste ano de 2010: O XXV encontro da Sociedade 
Brasileira de Canonistas e o 4º Colóquio Latino-
Americano de Direito Canônico.

Baía de Guanaba-
ra vista do alto do 
Corcovado, Rio de 

Janeiro, Brasil.
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XXV Encontro da Sociedade Brasileira de Canonistas
Com a promulgação do novo Código de Direito Canôni-

co em 1983, um crescente interesse pela ciência e prática ca-
nônicas foi suscitado no Brasil. As novas estruturas eclesiais, 
a revitalização ou criação de tribunais eclesiásticos, a revisão 
ou elaboração de estatutos e regimentos adaptados à legisla-
ção promulgada, entre outros acontecimentos relacionados 
com a ciência canônica, urgiam estudos intensos e sérios.  As 
reuniões anuais dos incumbidos de atuar  junto aos tribunais 
eclesiásticos, bem como o expresso desejo e imprescindível 
apoio da CNBB, tiveram como resultado a fundação de uma 
associação de estudiosos da matéria no Brasil. Também teve 
preponderante papel no desenvolvimento desta sociedade 
a Arquidiocese do Rio de Janeiro, com seu tribunal de alta 
qualidade e seus bons canonistas, que iniciaram o Instituto 
Superior de Direito Canônico, e a Revista “Direito e Pasto-
ral”, com o apoio determinante do Cardeal Eugênio Sales e 
de seu Bispo Auxiliar Dom Karl Romer. Na mesma época, 
por todo o Brasil, foram realizados cursos intensivos sobre 
o novo Código de Direito Canônico. Deste modo, organi-
camente, foi surgindo a Sociedade Brasileira de Canonistas, 
que teve como seu marco fundacional um primeiro encontro 
oficial realizado em Brasília, em 1986. A partir de então, to-
dos os anos, os membros da sociedade costumam se reunir 
em alguma parte do Brasil para tratar de assuntos mais rele-
vantes no mundo do Direito Canônico, ademais de fazerem 
intercâmbio de informações e de realizarem uma assembleia 
geral, ocasião em que são admitidos os novos membros. Os 
locais de reunião são muito variáveis, para facilitar a presen- ©
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ça dos cerca de 300 sócios espalhados em diversas 
partes do território nacional.

Conhecida também pela sigla SBC, esta socie-
dade é atualmente uma associação privada de fiéis, 
de natureza cultural, tendo por finalidade servir à 
Igreja no campo específico do Direito Canônico, 
congregando estudiosos que se dedicam à pesquisa, 
ao ensino e à prática da legislação Eclesial. O atu-
al Presidente da Sociedade é D. Hugo Cavalcante, 
OSB, natural de Garanhuns, que é também consul-
tor canônico da CNBB, além de ser tradutor de do-
cumentos da Igreja para a língua portuguesa. 

Este ano, o anfitrião do congresso foi o Tribunal 
Interdiocesano de Aparecida, presidido pelo Revmo. 
Côn. Carlos Antonio da Silva. No mesmo evento 
também se agruparam os Servidores de Tribunais 
Eclesiásticos do Brasil em seu XXVII encontro. As 
reuniões se deram no seminário Redentorista Santo 
Afonso, em Aparecida do Norte, com cerca de 170 
canonistas do Brasil: bispos, numerosos presbíteros, 
diáconos, alguns desembargadores, promotores de 
justiça e advogados, além de secretários de vários 
tribunais eclesiásticos.

A abertura do encontro se deu na segunda-feira 
dia 12 de julho, com a concelebração Eucarística e 
Vésperas, presidida por S. Excia. Revma.  Dom Moacir 
Silva, Bispo da Diocese de São José dos Campos – SP 
e membro da comissão Episcopal para os Tribunais 
Eclesiásticos de Segunda Instância. Comentando a 
liturgia do dia, Dom Moacir ressaltou que a recom-
pensa prometida por Nosso Senhor Jesus Cristo aos 
que se dedicam ao serviço dos seus, também se apli-
ca àqueles que se empenham nos estudos de Direi-
to Canônico, uma vez que este também é um ofício 
que tem por objetivo a salvação das almas. Durante 
a cerimônia, o presidente da sociedade, Dom Hugo 
Cavalcante, OSB, entronizou no encontro uma ima-
gem de São Raimundo de Penaforte, padroeiro dos 
Canonistas, sublinhando a importância de uma es-
piritualidade bem vivida mesmo durante os estudos 
e ressaltando a necessidade da vida de piedade que 
deveria reinar no encontro  entre os membros da So-
ciedade. 

As atividades diárias tinham seu início com a 
Concelebração Eucarística e as Laudes, e encerra-
vam-se com a celebração das Vésperas.  Seguiam-se 
durante o dia conferências, debates e partilhas de 
teses de doutorado. Destacamos aqui, os temas das 
principais palestras: 

Orientações para a utilização das competências 
psicológicas na admissão e na formação dos candi-
datos ao sacerdócio -  Pe. Mestre e Psicólogo José 
Nacif Nicolau;

 A faculdade especial concedida pelo Santo Pa-
dre aos Bispos da demissão do estado clerical “in 
poenam”  -  Pe. Dr. Tiago Wenceslau;

A Constituição Apostólica Anglicanorum Coeti-
bus - Dom Mestre Hugo da Silva Cavalcante, OSB

 O Motu próprio Omnium in mentem – Côn. Ms. 
Carlos Antônio da Silva

O encontro teve sua culminância no quarto dia, 
quando os participantes se reuniram na Basílica de 
Aparecida em uma concelebração Eucarística de Ação 
de Graças pelo ano Jubilar da Sociedade, sob a pre-
sidência de Dom Raymundo Damasceno, Arcebispo 
Metropolitano de Aparecida. Houve também adora-
ção ao Santíssimo Sacramento e procissão em torno do 
Santuário. Posteriormente, os congressistas se agrupa-
ram no auditório da Basílica, onde se deu a entrega da 
comenda São Raimundo de Penaforte aos principais 
propulsores da sociedade: o Cardeal Eugênio de Araú-
jo Sales, o Padre Doutor Jesús Hortal Sanchez, SJ e o 
Pe. Doutor Gervásio Fernandes de Queiroga. 

Entre as atividades que finalizaram o congresso 
realizou-se a XXIV Assembléia Geral da SBC, oca-
sião em que se estudaram as modificações aos esta-
tutos da associação, e a possibilidade de admissão de 
novos membros. Foram recebidos na Instituição dois 
membros da Sociedade Clerical de Vida Apostólica 
Virgo Flos Carmeli, professores no Instituto Teoló-
gico São Tomás de Aquino, os Reverendos Pe. Alex 
Barbosa de Brito, EP, e o então Diác. Carlos Adria-
no Santos dos Reis, EP.
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4º Colóquio Latino-Americano de Direito Canônico
A Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma realizou 

entre os dias 26 e 30 de julho, o 4º Colóquio Latino-Americano 
de Direito Canônico com cerca de 70 participantes. O evento 
foi organizado pelo Instituto Superior de Direito Canônico do 
Rio de Janeiro, erigido em 1984 por decreto da Congregação 
para a Educação Católica, e confiado permanentemente ao 
Ordinário Diocesano, sendo agregado à Faculdade de Direito 
Canônico da sobredita universidade romana.

O colóquio, realizado no Centro de Estudos e Formação 
do Sumaré, teve sua abertura com as boas vindas do Revmo. 
Pe. Dr. José Gomes Moraes, diretor do Pontifício Instituto de 
Direito Canônico do Rio de Janeiro. Segundo o Pe. Gomes, 
o evento é uma circunstância para reunir e aproximar mais 
alunos e ex-alunos da Pontifícia Universidade Gregoriana e 
institutos coligados, e, sendo realizado no Rio, também se-
ria uma oportunidade para trazer mais o espírito inaciano 
à Cidade Maravilhosa. Também o Pe. Dr. Michael Hilbert, 
SJ, Decano da Pontifícia Universidade Gregoriana – Roma, 
se pronunciou, contando um pouco a história deste evento, 
realizado anualmente, e explicando que em sua raiz está o 
desejo daquela Universidade de se empenhar na formação 
permanente de seus ex-alunos. As atividades de cada dia do 
simpósio eram iniciadas por uma concelebração Eucarística. 

Entre os conferencistas destacamos os professores da 
Pontifícia Universidade Gregoriana de 
Roma, Padre Michael Hilbert, Padre Da-
mián G. Astigueta e Padre Sugawara, o 
Presidente do Pontifício Conselho para 
Interpretação dos Textos Legislativos, 

Monsenhor Francesco Coccopalmerio e o diretor do Ponti-
fício Instituto Superior de Direito Canônico, Padre José Go-
mes Moraes. A temática do colóquio girou em torno de te-
mas de extrema importância para a vida da Igreja, tais como 
Processos de nulidade e sua urgência pastoral; Reflexões 
sobre o conceito de paróquia; Relação entre o bispo e seu 
presbitério; Delitos imprescritíveis no Direito Canônico e a 
importância dos bens temporais na Igreja.

Durante o congresso, o arcebispo do Rio de Janeiro (RJ), 
Dom Orani João Tempesta, Chanceler Delegado do Instituto 
Superior de Direito Canônico do Rio de Janeiro, foi conde-
corado com a Comenda São Roberto Belarmino, pela Pon-
tifícia Universidade Gregoriana, de Roma. A Comenda foi 
outorgada pelo decano da instituição, padre Michel Hilbert, 
da Companhia de Jesus, no dia 29 de julho, no Palácio da 
Mitra Arquiepiscopal. A solenidade contou com a presença 
de diversas personalidades civis e religiosas, muitas das quais 
participavam da quarta edição do Colóquio Latino-America-
no de Direito Canônico. †

1 BENTO XVI. Carta Apostólica sob forma de motu próprio Omnium in mentem. 26 out. 2009.

Mons. Coccopalmerio, Mons. Aparecido e 
Pe. Alex, EP, diante da Basílica de Nossa 

Senhora Aparecida, Brasil.

Santuário Nacional de Nossa Senhora da 
Conceição Aparecida, Sâo Paulo, Brasil.



36

m dos professores do Insti-
tuto Teológico São Tomás de 
Aquino (ITTA), Pe. Louis 
Joseph Goyard, EP, atual Se-

cretário da Sociedade Clerical Virgo Flos 
Carmeli, foi convidado pela Congregação 
para a Educação Católica a participar do 
Congresso Le Facoltà ecclesiastiche e il 
“Processo di Bologna”: bilancio e prospetti-
ve, promovido por aquele Dicastério entre 
os dias 21 e 23 de outubro na Pontifícia 
Universidade Gregoriana de Roma.

O processo de Bologna nasceu com o 
objetivo de estabelecer um espaço comum 
no mundo do saber europeu. Estruturado 
na Universidade de Bologna em 1999, foi 
inspirado na Magna Charta Universitatum 
de 1988, que procurava unificar os parâ-
metros da instrução superior europeia.

Com este processo visa-se, não somen-
te a uniformidade dos títulos superiores no 
âmbito europeu, mas o seu reconhecimen-
to, a validação do sistema de créditos, a 
homogeneidade do critério de avaliação 
na atividade de pesquisa e ensino, assim 
como a mobilidade dos estudantes que 
proporcione a passagem por diferentes 
universidades, ainda que em países dife-
rentes. O Processo de Bologna tem ainda 
como objetivo abranger outros países não 
europeus.

No mundo acadêmico do velho conti-
nente, a Igreja não possui apenas o mérito 
histórico de ter fundado múltiplas univer-
sidades, mas ainda hoje tem uma presença 
de importância incontestável. Com cerca 
de 200 faculdades eclesiásticas e 190 insti-
tutos acadêmicos filiados, a Igreja cumpre 
satisfatoriamente, no continente europeu, 
seu múnus de ensinar. Por esta razão, em 
2003, durante as reuniões em Berlim, a 
Santa Sé aderiu ao processo de Bologna.

A fim de vigiar e qualificar suas Ins-
tituições de ensino, a Santa Sé constituiu 
a AVEPRO, que tem por finalidade ave-
riguar a qualidade de ensino nas univer-
sidades eclesiásticas, tornando possível 
inclusive o crescimento no diálogo com 
representantes de outros países. †

As universidades eclesiásticas  
e o processo de Bologna
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A universidade católica  
tem de ser católica

or ocasião do 20º aniversário da Exorta-
ção Apostólica Ex Corde Ecclesiae sobre 
as Universidades Católicas, o Prefeito da 
Congregação para a Educação Católica, 

cardeal Zenon Grocholewski, observou que apenas 
“a universidade Católica que mantiver a sua iden-
tidade terá um futuro e contribuirá para o bem da 
sociedade”. Ao perder sua união com a Igreja, se 
tornará uma casa de estudo como outra qualquer. 
Aplica-se  esta observação também aos colégios re-
ligiosos.

Em entrevista, o cardeal recordou que um mes-
tre que ensina em uma casa católica de estudos deve 
“acreditar na Escritura e na Tradição, assim como 
deve estar unido ao Magistério da Igreja. É arrisca-
do para uma pessoa querer ser mais importante que 
o Magistério da Igreja”.

Comentando o fato de ter recebido várias recla-
mações de pessoas que frequentam as universidades 
católicas e recebem ensinamentos que não estão em 
conformidade com o Magistério da Igreja, denomi-
nou estes tipos de centros de estudos como “hipócri-
tas e mentirosos”.

O Cardeal acrescentou:  “o que é necessário, 
no contexto moderno de permissividade e de rela-
tivismo, é que a universidade mantenha a verdade 
católica, a verdade objetiva”. De fato, o ensino da 
ciência não exclui a doutrina da Igreja. Todo o co-
nhecimento humano foi criado por Deus e distribu-
ído no universo. Deus é a Verdade, e esta mesma 
Verdade é o objeto de toda ciência. O cardeal ad-
vertiu que “se uma universidade católica perde a sua 
identidade, torna-se similar a outras universidades, e 
então é, na prática, menos significativa”, por perder 
sua finalidade.

Questionado sobre a opinião de Bento XVI a 
respeito da atualidade da Educação Católica, o Car-
deal Grocholewski afirmou que o Papa é “um gran-
de admirador da Universidade Católica. Realmente 
se alegra quando a Universidade Católica avança e 
mantém a sua identidade”.

Desde 1990 – ano em que João Paulo II promul-
gou a Ex Corde Ecclesiae – foram constituídas 250 
universidades católicas no mundo. São 1.358 Univer-
sidades ou institutos católicos de educação superior. 
No Brasil, quinze instituições de norte a sul do Brasil 
são reconhecidas pelo Vaticano como católicas, den-
tre as quais sete são de direito pontifício. †

Entrevista com Cardeal Zenon Grocholewski, Prefeito da Congregação para a Educação Católica
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Publicações

Os homens e as mulheres de nosso tempo, cansa-
dos de procurar a verdade em sistemas de pensamento 
extremamente contrapostos e diversos, estão sedentos 
de beber de uma fonte límpida e clara, de haurir a cer-
teza numa escola de pensamento cristã, a qual ofereça 
um sistema não-sujeito às limitações que o divórcio 
entre a realidade natural e a sobrenatural impõe à in-
teligência e à vontade humanas.

Por isso, longe de qualquer anacronismo, o estudo 
e a pesquisa das fontes tomistas contribuem com uma 
resposta convincente e profunda àqueles que procu-
ram o alcandor e o esplendor da verdade. Convidamos 
os leitores de Lumen Veritatis a usar este meio de estu-
do e reflexão com o mesmo espírito que animava São 

Lumen Veritatis: reVista de    inspiração tomista 

sacerdote dominicano professor no angeLicum pubLica LiVro 
peLa editora Lumen sapientiae

Frei Marcelo Santos das Neves, O.P., professor 
em Roma na Pontifícia Universidade Santo Tomás 
de Aquino (Angelicum) publica o livro: “A Tole-
rância nos limites do cristianismo católico de Frei 
Bartolomé de Las Casas”. O livro foi editado pelo 
Instituto Lumen Sapientiae.

O livro que vem a lume trata de Frei Bartolomeu 
de las Casas (1417-1566), um frade dominicano es-
panhol, cronista, teólogo, jurista e bispo de Chiapas 
(México). Ordenado Sacerdote em 1507, exerceu na 
América profícua atividade evangelizadora, assim 
como relevante ação junto às autoridades civis em de-
fesa dos direitos dos indígenas. Seu pensamento é ex-
presso em diversas obras como, Historia de las Indias, 
De unico vocationis modo, conhecida em espanhol 
como Del único modo de atraer a todos los pueblos a la 
verdadera religión, Brevísima relación de la destrucción 
de las Indias, Los dieciséis remedios para la reformación 
de las Indias, Apologética historia sumaria, De thesauris 
e Treinta proposiciones muy jurídicas.

As reflexões desenvolvidas no livro do Pe. Mar-
celo Neves têm como objetivo apresentar a ideia de 
tolerância presente em sua Apologia e em seu De 
unico. Mais precisamente, o “método tolerável” de 
conduzir os povos à verdadeira religião proposto 

por ele. E, ainda, ver como, pelo menos em suas li-
nhas essenciais, a questão permeia grande parte de 
seus tratados, sobretudo os que fez publicar pelos 
idos tempos de 1551.

A obra, dedicada ao Papa Bento XVI, busca 
segundo o autor “mostrar que, embora a tolerân-
cia seja, num primeiro momento, definida de for-
ma negativa, isto é, como ‘suportação’, no entanto 
é positiva e ativa. Positiva, enquanto implica uma 
apreciação favorável do universo indígena, sobre-
tudo religioso. Ativa, enquanto parte de sua Apolo-
gia, ou seja, daquela parte da sua obra que visa de-
fender os índios das agressões dos colonizadores”.

Para o Pe. Neves, o modelo de Las Casas é a 
“tolerância nos limites do cristianismo católico’; 
isto porque o discurso lascasiano é desenvolvido 
numa perspectiva missionária e visa mostrar o ca-
minho, a melhor forma e o melhor método para a 
comunicação da “verdadeira religião”.

Para o autor, “nisto consiste, a novidade de Las 
Casas: seu pensamento não tem lugar contra, mas a 
partir de dentro do catolicismo, ou seja, o método 
por ele defendido, em pleno século XVI, é apresen-
tado como uma exigência do cristianismo em geral, 
e do catolicismo em particular”. †
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Tomás de Aquino a se lançar à busca da sabedoria, tendo bem 
presente que a vida intelectual de nosso Santo Doutor esteve 
profundamente animada pelo desejo de encontrar Deus vivo 
e verdadeiro e de amá-lo tanto quanto fosse possível a uma 
criatura humana.

Lumen Veritatis é uma Revista de publicação Trimes-
tral, publicada pelo ITTA e pretende ser um instrumento 
de divulgação do pensamento de São Tomás de Aquino e 
de incremento da cultura cristã, promovendo um diálogo 
crítico entre o pensamento escolástico e as demais corren-
tes filosóficas.

Procura ela ser um vínculo de divulgação aberto também 
aos pesquisadores graduados, sem contudo abrir mão do rigor 
e da qualidade da produção acadêmica. †

Lumen Veritatis: reVista de    inspiração tomista 

tese de doutorado de mons. 
João scognamigLio cLá dias, 
ep, intituLada “a gênese e o 
desenVoLVimento do moVimento 
dos arautos do eVangeLho e 
seu reconhecimento canônico”.

Mons. João Scognamiglio Clá Dias apresentou 
em 27 de novembro de 2009 sua defesa de Tese de 
doutorado em Direito Canônico. Intitulado A gênese 
e o desenvolvimento do Movimento dos Arautos do 
Evangelho e seu reconhecimento canônico, o trabalho 
tem como finalidade “avaliar qual a figura jurídica que 
mais convém ao Movimento dos Arautos”.

A Tese compõe-se de três capítulos. No primeiro 
são analisadas as várias figuras associativas existentes 
na atual legislação canônica. No segundo, é descrito o 
percurso vocacional do fundador, assim como a evolu-
ção jurídica do Movimento, desde a sua gênese até o 
presente; ainda neste capítulo, explana-se com precisão 
e rigor o importante papel desempenhado pelo Prof. 
Plinio Corrêa de Oliveira na formação religiosa, filo-
sófica e cultural de Mons. João Scognamiglio Clá Dias, 
ficando assim patente quanto o pensamento e a per-
sonalidade dessa destacada figura do laicato católico 
do século XX influenciaram o carisma dos Arautos do 
Evangelho. O terceiro capítulo apresenta os elementos 
essenciais do carisma e da espiritualidade do Movimen-
to, a qual pode ser resumida numa ardorosa devoção à 
Sagrada Eucaristia, a Maria e ao Papa. Por fim, o autor 
da Tese desdobra importantes e profícuas conclusões.

A Tese de Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP, 
que recebeu a nota máxima, foi publicada em 2010 em 
sua versão italiana. †
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Curso de iniciação teológica 
Lumen Sapientiae

 curso de Iniciação Teológica é promovido 
pelo Instituto Lumen Sapientiæ com cola-
boração do Instituto Teológico São Tomás 
de Aquino a simpatizantes dos Arautos do 

Evangelho, assim como a paroquianos e catequistas 
da Paróquia Nossa Senhora das Graças.

O Curso tem como finalidade proporcionar aos 
alunos a oportunidade de aprofundar sua fé pelo 
estudo da Ciência Sagrada e a meditação da Verda-
de Revelada, dando-lhes os meios necessários para 
desenvolver, com maior segurança e propriedade, o 
apostolado no tempo. 

98 pessoas estão inscritas em duas turmas. O 
Curso está organizado em 24 módulos, ministrados 
em encontros mensais, aos terceiros sábados de cada 
mês, das 15:00 às 18:15 horas, na sede do Apostolado 
do Oratório, e tem a duração prevista de 25 meses.

Ao fim das aulas, costuma-se celebrar a Santa 
Missa, após a qual é servida uma saborosa pizza pre-
parada pelos próprios alunos. †
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Entre os dias 1 e 8 de novembro os Arautos do 
Evangelho tiveram a alegria de receber no seu Semi-
nário, em São Paulo, o Secretário da Congregação 
para a Educação Católica, Dom Jean-Louis Bru-
guès, OP, que viajou de Roma a fim de ministrar um 
ciclo de quatro conferências no Instituto Teológico 
São Tomás de Aquino.

Curso de Teologia Moral
O curso versou sobre o tema “A Veritatis Splen-

dor e a Teologia Moral hoje”. Participaram seminaris-
tas e mestrandos em Teologia Moral dos Arautos do 
Evangelho.

À primeira conferência estiveram presentes o 
Reitor da Universidade Pontifícia Bolivariana (UPB), 
de Medellín, Mons. Luis Fernando Rodrígues Velás-
quez, o Pe. Diego Alonso Marulanda Díaz, Decano 
da Escola de Teologia, Filosofia e Humanidades da 

Visitas ilustres
dom bruguès ministra curso de teoLogia aos arautos
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UPB e o Pe. Jorge Iván Ramírez Aguirre, Vice-reitor 
Acadêmico da mesma Universidade.

Além de Doutor em Teologia e conhecido mo-
ralista, Dom Jean-Louis Bruguès é Mestre em Ciên-
cias Econômicas e Ciências Políticas. Foi professor de 
Teo logia Moral Fundamental na Universidade de Fri-
burgo (Suíça), membro da Comissão Teológica Inter-
nacional de 1986 a 2002, Bispo de Angers e Presiden-
te da comissão doutrinária da Conferência Episcopal 

Francesa até 2007, quando foi nomeado Secretário da 
Congregação para a Educação Católica.

Convívio com os Arautos
Dom Bruguès aproveitou os dias de sua estada 

no Brasil para conhecer mais a fundo os Arautos do 
Evangelho.

Seguindo uma programação intensa, celebrou a 
Eucaristia para a comunidade e visitou diversas casas 
da instituição, tomando conhecimento das atividades 
que nelas se realizam. Proferiu também palestras para 
o plenário e conviveu com os estudantes mais jovens.

Conferências sobre a “Veritatis Splendor”
O curso abordou a Encíclica Veritatis Splendor 

do Papa João Paulo II, que trata sobre questões es-
senciais do ensino moral da Igreja e expõe de forma 
atualizada os fundamentos da moral cristã.

“Mestre, o que hei de fazer de bom para conse-
guir a vida eterna?” (Mt 19, 16): a pergunta do jovem 
rico a Jesus é usada nessa encíclica como a questão 
base, que abre as considerações no campo da ciên-
cia teológica sobre o bem e o mal, e sobre o dever. 
Temas como: liberdade e lei, consciência e verdade, 
opção fundamental e comportamentos concretos, e 
o ato moral, que são desenvolvidos nesta Carta, fo-
ram enfatizados na exposição de Dom Bruguès. †
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Acordes de Händel, Palestrina e Corelli foram executa-
dos pelo Coro e orquestra do Seminário São Tomás de Aqui-
no em homenagem ao Arcebispo Dom Jean-Louis Bruguès, 
Secretário da Congregação para a Educação Católica. O con-
certo se deu na igreja do seminário, dia 8 de novembro.

Após a entrada do cortejo e a execução da Ave Maria, de 
Franz Schubert (1797-1828), o Revmo. Pe. Pedro Morazzani 
Arráiz, EP, Reitor do Seminário São Tomás de Aquino e maes-
tro do coro e orquestra dos Arautos, saudou o ilustre Arcebis-
po da Cúria Romana, manifestando a intenção de “agradecer 
as magníficas conferências sobre ‘A Veritatis Splendor e a Teolo-
gia moral hoje’, nas quais se comprovaram  a clareza, o espírito 
de síntese e a profundidade características do conferencista”.

Ressaltou também que a divisa episcopal escolhida por 
Dom Bruguès exprime as qualidades de oratória típicas de 
um Arcebispo, dominicano e francês: “Vossa glória é a minha 
sabedoria”.

O Reitor do seminário recordou ainda que o Fundador dos 
Arautos do Evangelho afirmava que “o espírito católico havia 
penetrado no povo francês até as últimas capilaridades, a tal 
ponto que a França foi, e sempre será chamada, ‘a filha primo-
gênita da Igreja’. Por esta razão, realizou em plenitude o man-
dato de Nosso Senhor Jesus Cristo: Ide e evangelizai (Mc 15, 
16). Em consequência, a graça, o charme, até mesmo a natureza, 
enfim, tudo na França é revestido do espírito católico”.

“Através deste concerto” – salientou – “queremos agra-
decer as magníficas conferências, e sobretudo a consonância 
entre Dom Bruguès e os Arautos do Evangelho. Este concer-
to visa manifestar a glória de Deus, que é a nossa sabedoria. 
Muito obrigado, Monsenhor, pela sua sabedoria, que é um 
reflexo da glória de Deus”.

Após estas palavras, foram executadas obras instrumentais e 
corais de Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594), Arcangelo 
Corelli (1653-1713) e Georg Friedrich Händel (1685-1759). †

concerto em homenagem a dom Jean-Louis bruguès, secretário da 
congregação para a educação catóLica
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Sexta-feira, dia 30 de julho, D. Francesco Coc-
copalmerio, Presidente do Pontifício Conselho para 
os textos legislativos, concelebrou uma solene Euca-
ristia na Igreja do Seminário, com Mons. José Apa-
recido Gonçalves de Almeida, brasileiro promovido 
recentemente ao cargo de subsecretário desse mes-
mo dicastério. 

Os dois ilustres prelados da Cúria Romana es-
tiveram no Brasil por ocasião do tradicional Con-
gresso Internacional de Direito Canônico no Rio de 
Janeiro.

Passando por São Paulo, honraram o Seminário 
São Tomás de Aquino com sua presença e a celebra-
ção da Santa Missa.

Na homilia, Dom Francesco ressaltou a ines-
perada alegria de encontrar a Igreja do Seminário 
repleta de Arautos. Aplicou a liturgia do dia, que 
tratava do encontro com Jesus e do tesouro escondi-
do no campo, ao abandono de tudo por amor a Ele: 
“Quem encontra  Jesus, encontra um tesouro e não 
hesita em deixar tudo”.

Estimulou os Arautos e seminaristas ali pre-
sentes a anunciar este tesouro por todo o mundo. 
Transmitir a boa nova do Evangelho “com beleza, 
delicadeza, amabilidade e sorriso”.

Ao fim da cerimônia, o Pe. Alex de Brito, EP, 
agradeceu a amável visita e ressaltou as qualidades 
dos dois ilustres prelados: “Recente, mas profunda 
amizade” – exprimindo o sentimento entre o cele-
brante e os Arautos. Dom Coccopalmerio, pediu 
então, a oração de todos os presentes: “para que o 
Senhor me ajude a fazer bem o Seu trabalho”. †

dom francesco coccopaLmerio 
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prof. guzmán carriquiry 
Lecour 

O subsecretário do Pontifício Conselho para 
os Leigos, Prof. Guzmán Carriquiry Lecour, 
acompanhado de sua distinta esposa, visitou as 
dependências do Seminário São Tomás de Aqui-
no e participou da Missa celebrada pelo sacer-
dote francês Pe. Louis Marie Goyard, EP, na 
segunda-feira, 2 de agosto.

O Diác. Carlos Javier Werner Benjumea, 
EP, saudou o ilustre visitante, agradecendo o 
contributo na aprovação Pontifícia dos Arau-
tos do Evangelho, em 2001. De fato, após o re-
conhecimento jurídico da Santa Sé, os Arautos 
obtiveram um desenvolvimento “milagroso”. 
“Tudo que vedes aqui”, explicou o diácono, “é 
fruto da bênção e do poder das chaves de São 
Pedro”. †

bispo auxiLiar de áquiLa, itáLia 
Áquila é uma cidade encantadora, emol-

durada pelos elegantes Montes Apeninos em 
Abruzzo, Itália. Além do belo panorama mon-
tanhoso, inúmeras obras da arte se concentram 
nos palácios e Igrejas esparsos pela cidade.

Contudo, em abril de 2009, às 3:32 da madru-
gada, após alguns segundos sob um terremoto de 
6.3 graus na escala Richter, a cidade amanheceu 
em ruínas. Nos dias subsequentes, outros abalos 
sísmicos danificaram ainda mais os fundamentos 
dos edifícios. Resultado: 65.000 desabrigados, 
1.500 feridos e 308 mortos.

A Igreja local, além de levar o suave lenitivo 
da caridade cristã ao âmbito de dor e de sofrimento 
humano, teve de preocupar-se também com a qua-

se totalidade das 
423 Igrejas dani-
ficadas ou inteira-
mente destruídas.

Foi neste difícil contexto que Dom Giovanni 
D’Ercole, FDP, filho espiritual de São Luís Orione, 
recebeu a nomeação de Bento XVI como bispo au-
xiliar da arquidiocese de Áquila, que conta atual-
mente com cerca de 108.300 habitantes: 97,9% de 
batizados, 121 sacerdotes seculares, 34 regulares e 
mais de 400 igrejas para reconstruir e, sobretudo, 
milhares de almas para confortar. O Vaticano, com 
sua longa experiência pastoral, soube quem esco-
lher para ser cabeça desta Igreja sofredora.

De visita ao Brasil, Dom Giovanni hospe-
dou-se na Casa Mãe dos Arautos do Evangelho, 
no bairro do Jardim São Bento, zona norte de 
São Paulo. Sua amizade com esta Associação 
vem desde a década de 90, quando se tornou 
assistente espiritual dos Arautos,  exercendo um 
papel relevante em seu pedido de reconheci-
mento à Santa Sé como Associação Internacio-
nal Privada de Fiéis de Direito Pontifício. †
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dom sérgio coLombo, o bispo diocesano

Há quantas centenas de anos reza a Santa Igreja 
esta jaculatória dirigida ao Espírito Santo, para ro-
gar que Ele, com sua irresistível e suave força, desça 
sobre a humanidade, trazendo uma nova ordem de 
coisas: “Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e 
renovareis a face da terra”. E, dessa forma, realizar 
a súplica ensinada por Nosso Senhor Jesus Cristo: 
“venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vonta-
de assim na terra como no céu.”

No domingo, dia 5 de setembro, o seminário da 
Sociedade clerical de vida apostólica Virgo Flos Car-
meli pôde ter uma sensível experiência de que esse 
pedido não será, nem poderá ser desprezado pela 
Divina Providência. Sua Excia. Rvma., Dom Sérgio 
Aparecido Colombo, bispo diocesano de Bragança 
Paulista, deu aos seminaristas uma magnífica ale-
gria: em uma missa celebrada na igreja de Nossa 
Senhora do Rosário, matriz provisória da mais re-

cente paróquia da Diocese, a de Nossa Senhora das 
Graças, nosso querido pastor conferiu a mais de 200 
paroquianos o sacramento da Crisma.

Esta celebração foi cercada de todo o cerimo-
nial e esplendor próprios a tão magnífico sacramen-
to, destinado a formar novos “soldados de Cristo”, 
e de um esplendoroso sermão, em que nosso bispo 
frisava que “o Santo Crisma é uma continuação do 
batismo, onde o fiel desenvolve a fé que recebeu ao 
se tornar filho de Deus”, e com grande zelo pastoral 
afirmava ser o Bispo um “guardião desta fé”, con-
clamando a que “se formassem novos catequistas, e 
que estes desempenhassem com zelo sua função”.

Desta forma, todos os que participaram da ceri-
mônia sentiram, no fundo da alma, como o Espírito 
Santo não abandonou os apóstolos em oração, com 
Maria Santíssima, no Cenáculo. Pelo contrário, veio 
sobre eles como  línguas de fogo, para que dali sa-
íssem à conquista de toda a terra, não com armas e 
poderosos exércitos, mas com a força irresistível da 
palavra, a qual é “viva, eficaz e mais penetrante que 
a espada de dois gumes” (Hb 4, 12). Assim, deslum-
braram povos e terras com a doutrina da Igreja de 
Nosso Senhor Jesus Cristo.

Sobretudo estes novos soldados de Cristo, ago-
ra com os sete dons do Espírito Santo, experimen-
taram, “com uma imensa felicidade”, nas palavras 
de um neocrismado, que, a partir de então, estão 
chamados a atrair para Jesus Cristo todos os que, 
em meio a nosso mundo tão marcado pelo esqueci-
mento de Deus, afastaram-se ou não se aproxima-
ram ainda dos maternos braços da Esposa mística de 
Cristo, a Santa Igreja de Deus. †
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Frei Bruno Esposito, OP chegou ao Seminário 
São Tomás de Aquino no dia 25 de março, Solenida-
de da Anunciação. O religioso dominicano foi Deca-
no da Faculdade de Direito Canônico e Vice-reitor 
do Angelicum em Roma, e é atualmente consultor 
da Congregação para a Doutrina da Fé.

No mesmo dia, o ilustre canonista concelebrou 
a Eucaristia, presidida por Monsenhor João Scogna-
miglio Clá Dias, EP,  juntamente com oito sacerdo-
tes da Sociedade Virgo Flos Carmeli. A Igreja estava 
repleta de Arautos do Evangelho, de seminaristas 
de Virgo Flos Carmeli, além das irmãs da Sociedade 
Regina Virginum.

Além de trabalhos referentes ao cargo de con-
sultor canônico para assuntos da Sociedade Clerical 
Virgo Flos Carmeli, o célebre canonista acompanhou, 
durante um mês, a formação dos seminaristas dos 
Institutos Filosófico Aristotélico Tomista (IFAT) e 
Instituto Teológico São Tomás de Aquino (ITTA).

A excelente pedagogia dominicana se fez notar 
através da pessoa de Frei Bruno Esposito, na manhã 
do dia 20 de abril. O conferencista deixou os cem 
alunos do Instituto Filosófico Aristotélico-Tomista 
(IFAT) e do Instituto Teológico São Tomás de Aquino 
(ITTA) impressionados pela sua didática, clareza e 
capacidade de síntese. Além disso, seus conhecimen-
tos estendem-se a várias outras áreas relacionadas 
com o mundo acadêmico. Foi o que ficou claro para 
os estudantes dos Institutos, quando o orador italiano 
começou a discursar sobre a matéria de sua conferên-
cia: metodologia científica de trabalhos acadêmicos.

Essa exposição, realizada no Seminário da So-
ciedade Virgo Flos Carmeli, foi sugerida por Mon-
senhor João Clá, com o objetivo de aperfeiçoar e 
ampliar as noções metodológicas dos assistentes. 
Assim, inicialmente, ele insistiu sobre a necessidade 
da procura e transmissão do saber, lembrando que, 
para trabalhar cientificamente, é preciso ir às fontes, 
recorrendo aos originais, ainda que em outras lín-
guas, e nunca afirmar nada sem fundamento, man-
tendo sempre a regra de unidade e, sobretudo, a de 
fidelidade, ao longo do texto.

Além disso, deu um apanhado geral a respeito 
da escolha do tema de diversos trabalhos, desde os 
mais simples até teses de doutorado. Em seguida, 
ensinou também a maneira pela qual devem estes 
ser elaborados. E deu um conselho de ouro: “Non 
scoraggiarsi davanti alle prime difficoltà!”. †

frei bruno esposito, op, 
um mês de conVíVio 
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Vestido com seu belo hábito redentorista, o Bispo 
de Garanhuns (Pernambuco) – Dom Fernando Gui-
marães – visitou o seminário da Sociedade Apostólica 
Virgo Flos Carmeli. Passando pela cidade de São Pau-
lo, no dia 5 de março de 2010, o prelado visitou as de-
pendências da Casa Mãe. Celebrou a Santa Missa na 
igreja do seminário, repleta de Arautos e estudantes 
do Instituto Filosófico Aristotélico-Tomista (IFAT) e 
do Instituto Teológico São Tomás de Aquino (ITTA). 
Dom Fernando ressaltou que a vida humana deve se 
desenvolver em função de Deus. Somente desta ma-
neira desaparecem todos os vícios, especialmente, a 
inveja e o orgulho. Desta forma, encontrar-se-á a so-
lução para a crise do mundo moderno. †

dom fernando guimarães 

Com seu característico ardor 
e comunicatividade, o sacerdo-
te colombiano, Pe. Jorge Ignacio 
Villa, Oficial da Congregação para 
a Evangelização dos Povos, diri-
giu, no dia 1º de dezembro, uma 
ardorosa exposição, no auditório 
do Instituto Teológico São Tomás 
de Aquino.

A conferência foi direciona-
da aos cerca de 100 seminaristas 
maiores, estudantes de filosofia 
no Instituto Filosófico Aristotéli-
co-Tomista (IFAT), e de teologia 
no Instituto Teológico São Tomás 
de Aquino (ITTA). Após tratar 
da função e do funcionamento 
interno da Congregação para a 
Evangelização dos Povos, traçou 
um preciso, sintético e edificante 

quadro da situação missionária 
da Igreja, no início deste terceiro 
milênio.

Tratou especialmente dos de-
safios da Igreja na América Lati-
na e dos cerca de 2000 Vicariatos 
Apostólicos espalhados pelo mun-
do. Sobre a América do Norte e 
Europa ressaltou que a cultura lo-
cal destes povos exige evangeliza-
dores autóctones.

Ao final, com verdadeiro zelo 
apostólico, fez uma verdadeira 
conclamação à missão, a fim de 
conduzir Cristo, sobretudo a paí-
ses de minoria católica, como Ín-
dia e China, manifestando também 
profunda esperança no futuro da 
Igreja em nações como Filipinas, 
Coréia e o continente africano. †

padre Jorge ViLLa
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Após as maravilhas e emoções das cerimônias da Semana 
Santa, o Seminário recebeu, na segunda-feira de Páscoa, a visi-
ta do sacerdote salesiano Mauro Mantovani.

Este ilustre discípulo de São João Bosco é atualmente De-
cano da Faculdade de Filosofia na Università Pontificia Sale-
siana (Salesianum), em Roma, onde ocupa a cátedra de Filoso-
fia do Ser Transcendente (Filosofia dell’Essere Trascendente).

De visita ao Brasil, ministrou o curso “As cinco vias de São 

Tomás de Aquino”, para os alunos de Filosofia do Instituto 
Filosófico Aristotélico Tomista (IFAT). O curso, com duração 
de 15 horas, estendeu-se entre 06 e 08 de abril, e fez parte do 
programa curricular de Filosofia.

O curso foi aberto também aos professores e alunos do 
Instituto Teológico São Tomás de Aquino (ITTA). No dia 6 de 
abril, o Padre Mauro concelebrou a Eucaristia com Monsenhor 
João Scognamiglio Clá Dias, EP, na igreja do seminário. †

padre mauro mantoVani ministra o curso “as cinco Vias de são  
tomás de aquino” no ifat

Mons. Vittorio Formenti, respon-
sável pelo Serviço de Estatística da 
Igreja, visitou o Seminário. Além de 
concelebrar a Missa dominical com o 
Pe. Alex Barbosa de Brito, EP, no dia 
14 de novembro, conheceu nos dias 
sucessivos diversas casas dos Arau-
tos do Evangelho em São Paulo e no 
Paraná, assim como os principais lu-
gares turísticos destes estados brasi-
leiros. †

mons. Vittorio formenti 
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O Padre Romulo Mariani, atualmente missio-
nário no continente africano, visitou o Seminário na 
terça-feira, 27 de abril.

Quando residia em Roma, foi conselheiro espi-
ritual dos Arautos do Evangelho, sendo na ocasião, 
um eficaz mediador na formação de seu setor cleri-
cal.  Ao fazer uma visita ao Brasil, país onde já este-
ve em Missão há vários anos – na região do Araguaia 
– não deixou de visitar o Seminário de Virgo Flos 
Carmeli, do qual conheceu as dependências e onde 
celebrou a Eucaristia.

Perante um público que preenchia todos os lu-
gares da igreja Nossa Senhora do Rosário, ressaltou, 
no sermão, a importância de nosso carisma na Nova 
Evangelização, especialmente na África. Discorreu 
sobre o valor da Beleza e da Fé, e sobre a vocação 
sacerdotal enquanto chamado feito por Deus. Ao 

final da homilia, ma-
nifestou o desejo de 
oferecer a Santa Mis-
sa em ação de graças 
por todos os benefí-

cios e desenvolvimentos da obra de Monsenhor João 
Scognamiglio Clá Dias: “A Domino factum est istud”, 
dizia o dedicado Missionário Orionita.

Sua homilia foi, como habitualmente, clara, ar-
dorosa e bela. É edificante ver que, em homilias ou 
conversas, o Pe. Romulo sempre recorda, saudoso e 
devoto, seu fundador: São Luís Orione. Monsenhor 
João Clá regeu o Coro e Orquestra Internacional 
durante a Eucaristia, e, ao final da cerimônia, agra-
deceu toda a assistência do Pe. Romulo na forma-
ção do setor clerical, ressaltando a disponibilidade 
incondicional e o espírito paternal e despretensioso 
do celebrante, com o qual impulsionou a formação 
da Sociedade Clerical Virgo Flos Carmeli.

Logo após a Missa, foi-lhe oferecido um jantar, 
do qual também participaram Monsenhor João Clá, 
Fr. Bruno Esposito, OP, da Congregação para a Dou-
trina da Fé, e, Pe. Pedro Morazzani Arráiz EP, Rei-
tor do Seminário, assim como todos os seminaristas 
maiores e menores, no refeitório comum do Thabor. 
O clima era de muita alegria pelo feliz reencontro de 
um grande amigo missionário e orionita. †

padre romuLo mariani, um grande amigo orionita



51

Dr. Geraldo Alckmin, então Secretário Estadual de De-
senvolvimento e atual Governador do Estado de São Paulo, e 
Dr. Fábio Meirelles, presidente do Sistema Faesp-Senar, visi-
tam a Igreja do Seminário São Tomás de Aquino pertencente 
à Sociedade Clerical Virgo Flos Carmeli.  

No ensolarado domingo, 14 de março, Dr. Alckmin e Dr. 
Fábio Meirelles, com suas respectivas famílias, assistiram à 
Missa de Monsenhor João Scognamiglio Clá Dias, Fundador 
do Instituto Teológico São Tomás de Aquino e do Instituto 
Filosófico Aristotélico Tomista. A cerimônia se deu na Igreja 
Nossa Senhora do Rosário, a qual estava repleta de fiéis, du-
rante a qual foram distribuídas mais de 1000 comunhões. 

Os ilustres visitantes demonstravam muita alegria ao visi-
tar as dependências do Seminário, e especial interesse sobre 
as obras artísticas do interior da Igreja. Com palavras de es-
tímulo aos seminaristas, o presidente da FAESP se dirigia a 
cada jovem perguntando a cidade ou país de origem.

Ao encontrar-se com um chileno, solidarizou-se pelas 
vítimas dos terremotos que têm ocorrido naquele país nos úl-
timos dias. Ao final da cerimônia, Monsenhor João Clá Dias 
cumprimentou os vizinhos e posou para fotografias com 10 
meninos que receberam a primeira Eucaristia naquela Missa, 
preparados por um dos seminaristas do 2º ano de teologia. 
Após a cerimônia, Monsenhor almoçou com os visitantes. †

dr. geraLdo aLckmin,  
goVernador de são pauLo,  
e dr. fábio meireLLes 
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Ítalo  
Santana 
Nascimento

A vida interna do seminário
ete badaladas tocam... É um novo dia que 
se inicia e nos convida a galgar patamares 
maiores no caminho da virtude. Aqui pro-
curamos seguir fielmente os conselhos do 

patrono dos jovens, cumprindo nossos deveres com 
aquela dose de alegria que torna valiosos os atos sin-
gelos 1.

No seminário São Tomás de Aquino, onde vi-
vem alguns Arautos do Evangelho, a vida começa 
bem cedo. Porém, há um matiz: se tão logo nasce 
o desejo de fazer por Deus grandes obras, este vem 
sempre depois de uma breve oração. Todos desper-
tam ávidos de novas cristãs audácias e se reúnem 

junto a uma piedosa imagem da Virgem Maria, para 
implorar copiosos auxílios, assim como a proteção 
do Príncipe São Miguel e de seus anjos. Rezam-se al-
gumas jaculatórias e dá-se a dispersão, a fim de que 
os seminaristas se preparem para o Santo Sacrifício 
da Missa. 

A Igreja nesta hora matutina parece tomar es-
pecial coloração com o brilho intenso dos vitrais ao 
sol. Contudo, esta impressão fica aquém da realidade 
sublimíssima do que ali se passa, é Cristo imolado a 
responder o clamor incessante de seus filhos: “Saciai-
nos de manhã com vosso amor e cantaremos de alegria 
o dia inteiro” (Sl 89,14).  É só alimentados com o Pão 
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do Céu que partimos para tomar um vigoroso café da manhã, 
acompanhando a leitura de algum texto de vida espiritual. 
Dentre eles, agrada especialmente o da história dos santos, 
pois são a doutrina de Nosso Senhor posta em realidade. 

Ouvimos outra vez soar o sino, e nos dirigimos ao pátio 
em frente à Igreja, para que, formados e alinhados em fileiras 
nos conjuntos respectivos de cada classe, cantemos o Credo 
em latim. O estandarte dourado com o símbolo da Associa-
ção precede os blocos de alunos, que vão marchando em ca-
dência até as salas, ao som do hino pontifício ou outra música 
de igual esplendor, acompanhados por caixas, tambores, e 
diversos instrumentos musicais; lá, os estudantes, de pé,  es-
peram os professores para a prece à “Rainha dos estudos” e o 

começo das aulas. Então, o silêncio guardado até ali dá lugar 
a conversas sadias – no contexto das matérias, é claro! 

A ordem e a disciplina aplicadas ajudam a manter a con-
vicção de alma na prática dos bons propósitos e a aceitar com 
admiração e respeito os ensinamentos dados. Com esse espí-
rito, não só estudamos a sã doutrina de Cristo e tudo o que 
lhe antecedeu como preparação, mas, sobretudo, buscamos 
amá-Lo em Suas incontáveis representações criadas. De ou-
tro lado, cada princípio, cada fato histórico, cada explicitação 
filosófica e teológica, nos ajuda a conhecê-Lo profundamen-
te; e assim, neste arco gótico do amor e do conhecimento, 
rumamos para a santidade e para o cumprimento da missão 
de católicos militantes.

Con. José Adriano entre os 
alunos do curso de teologia.

Alunos do Seminário entoam o Credo e hinos religiosos em  
cortejo para as aulas no Seminário São Tomás de Aquino, Brasil.
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Terminada a aprendizagem matutina, os corredores da 
faculdade se esvaziam, o pátio é mais uma vez preenchido, 
e realiza-se outra marcha – também cantada – que conduz 
os arautos ao refeitório para o almoço. O silêncio toma de 
novo seu cetro e somente faz reverência à bela sacra “ante 
prandium”, composta pelas orações de bênção dos alimentos 
e entoada pelo Reitor. Tornou-se comum nesta hora escutar-
mos ou mesmo assistirmos por vídeo às homilias feitas por 
nosso Fundador, que contribuem de modo excelente para a 
cultura teológica, pelos temas serem elucidados com incon-
táveis exemplos.

Não pode faltar uma pequena sesta, ou um cochilo, como 
é bem conhecido nas terras brasileiras, para mitigar o cansaço 
intelectual e recuperar um pouco as energias. Revigorados, os 
Arautos partem para a segunda etapa do dia, cheia de incon-
táveis surpresas. De fato, se a manhã no seminário leva o mé-
rito da disciplina e do labor estudantil, a tarde ganha sempre 
o prêmio da piedade, da prontidão, e da obediência. O perío-
do vespertino é muito variado, oferecendo a possibilidade de 
atividades diversas. A maior parte dos seminaristas aproveita 
este período para rezar – máxime o Ofício Divino – e estudar 
diante do Santíssimo Sacramento, permanentemente exposto 
na Capela. Outra parte dedica-se aos trabalhos urgentes da 
casa, a um exercício físico oportuno, ou treino de coro e de 
instrumentos musicais. No entanto, ninguém pode prever as 
ordens dadas pelo Superior para acompanhar um Sacerdote 
ao hospital com o objetivo de ministrar a unção dos enfermos 

Seminaristas revezam-se na adoração perpétua do 
Santíssimo Sacramento na Igreja Nossa Senhora do 
Rosário, Seminário São Tomás de Aquino, Brasil.
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a doentes, ou a uma visita apostólica ou missionária, levando 
a imagem de Nossa Senhora de Fátima, talvez a uma aula 
de boas maneiras, de catecismo aprofundado, ou de história 
sagrada para os alunos do seminário menor, etc. Enfim, tudo 
funciona com a sábia norma do “praesto sum” (Cf. 1 Sm 3, 4), 
ou seja, da íntegra prontidão para cumprir a vontade de Deus 
em suas diversas facetas.  

Depois do lanche, é celebrada ainda uma missa, à qual 
comparecem os Arautos que moram nas redondezas, e, com 
certa frequência, os de outros estados ou países, terciários 
Arautos e quantos desejarem assisti-la. Ao final desta, o si-
lêncio torna a vigorar, e nos preparamos para o jantar, que 
é antecedido pelo cortejo solene da ladainha do Sagrado 
Coração de Jesus, em língua latina, e da sacra “ante coe-
nam”, que propaga no ambiente uma atmosfera de paz e se-
renidade tão próprias à noite que vai se seguindo. Entoa-se 
a segunda parte da sacra, como no almoço, e dirigimo-nos 
à Igreja para encerrar o dia com o canto de completas e da 
“Salve Regina”.

Assim, guardados pelo olhar materno de Maria Santíssima, 
os Arautos preparam-se para o descanso noturno, que os fará 
recobrar o vigor para a lida. Entretanto, antes deste, nada como 
uma passagem rápida pelas páginas de um bom livro... †

1 Cf. São João Bosco. O Cristão bem formado. Tradução de Eduardo de Carvalho. São Paulo: 
Factash Editora, 2005. p. 7. “Dois são os artifícios que o demônio, principalmente, costuma 
usar para afastar o cristão do caminho da virtude. O primeiro é fazer crer que, para servir 
Deus, é preciso levar uma vida melancólica, longe de todo divertimento e prazer”.
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Flávio 
Roberto 
Lorenzato 
Fugyama

O papel da música sacra no  seminário São Tomás de Aquino
uase tão antiga como o mundo, a arte musi-
cal sempre coloriu com sua harmonia a vida 
cotidiana dos homens. Ciente do poder da 
música, também a liturgia católica sorveu 

e inspirou tocantes harmonias, as quais cumulam de 
consolação e fervor as almas dos fiéis como as elegan-
tes notas musicais preenchem os pentagramas.

Já o Doutor da Graça, o grande Santo Agostinho, 
testemunhou o relevante papel que teve a música sa-
cra em sua vida espiritual – sobretudo por ocasião das 
cerimônias litúrgicas presididas por Santo Ambrósio 
–, as quais o ajudaram a encontrar o caminho da Ver-
dade: “Quanto chorei ouvindo vossos hinos, vossos 
cânticos, os acentos suaves que ecoavam em vossa 
Igreja! Que emoção me causavam! Fluíam em meu 
ouvido, destilando a verdade em meu coração. Um 
grande elã de piedade me elevava, as lágrimas cor-
riam-me pela face, e me sentia plenamente feliz”.1

Esta poética recordação narrada nas Confissões 
tem seu fundamento teológico, pois, se as perfeições 
das criaturas captadas pelos nossos sentidos evocam 
a absoluta perfeição de Deus, também a boa música, 
ao penetrar em nossos ouvidos, desperta as tendên-
cias naturais pelas quais somos atraídos às sendas 
d’Aquele que é, em essência, “o Caminho, a Verda-
de e a Vida” (cf. Jo 14, 6). Como afirmou Dr. Plinio 
Corrêa de Oliveira, inspirador e mestre do Funda-
dor dos Arautos, “a música é uma arte mais espiri-

tual que material, melhor do que a simples matéria, 
para ilustrar a representação de Deus na Terra e no 
Céu Empíreo”.2

Por esta razão, o Seminário São Tomás de Aqui-
no procura “cultivar com sumo cuidado o tesouro da 
música” sacra na formação cultural de seus membros, 
tal como incentivara o Concílio Vaticano II, a respei-
to da Schola cantorum “nos Seminários, Noviciados e 
casas de estudo de religiosos de ambos os sexos, bem 
como noutros institutos e escolas católicas”.3

O canto gregoriano, modelo supremo de 
melodia 

Como recomenda o concílio, e como oportu-
namente recordava João Paulo II, “no tocante às 
composições musicais litúrgicas, faço minha a ‘regra 
geral’ formulada por São Pio X nestes termos: ‘Uma 
composição religiosa é tanto mais sagrada e litúrgica 
quanto mais se aproxima — no andamento, na inspi-
ração e no sabor — da melodia gregoriana; e é tan-
to menos digna do templo quanto mais se distancia 
desse modelo supremo”4. 

Neste canto magnífico, o literato converso ao ca-
tolicismo Joris-Karl Huysmans via um símile de mil 
maravilhas na ordem do universo – como aquelas ex-
pressas na arquitetura, na escultura, na pintura e mes-
mo na literatura –, das quais deixou-nos um encanta-
dor e inesquecível elogio, em linhas que transluzem 
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O papel da música sacra no  seminário São Tomás de Aquino
sua capacidade descritiva: “O canto gregoriano parece tomar 
emprestado do gótico suas nervuras floridas, suas flechas re-
cortadas, suas rodas de gaze, seus triângulos de rendas leves 
e finas como vozes infantis. Ele passa, então, dum extremo ao 
outro, da amplidão das aflições ao infinito das alegrias. 

“Outras vezes, ele, como a escultura, dobra-se para o jú-
bilo do povo, associando-se às alegrias inocentes, aos risos 
esculpidos nos velhos frontispícios. Ele toma — tanto no cân-
tico natalino Adeste Fideles quanto no hino pascoal O Filii et 
Filiae — o ritmo popular das multidões.

Tal como os Evangelhos, ele se torna pequeno e familiar, 
submete-se aos humildes desejos dos pobres e lhes propor-
ciona uma melodia de festa, fácil de reter na memória, que os 
eleva às puras regiões onde suas almas cândidas se prostram 
aos pés indulgentes de Cristo.

Criado pela Igreja, aprimorado por ela nos corais da 
Idade Média, o canto gregoriano é a paráfrase flutuante e 
movente da imóvel estrutura das catedrais. Ele é a interpre-
tação imaterial e fluida das telas dos pintores primitivos. Ele 
é a tradução alada das prosas latinas compostas outrora pelos 
monges elevados, em seus claustros, fora do tempo”.5

Polifonia e instrumentos ecoando a insondável 
grandeza dos mistérios divinos

Os membros do Seminário servem-se também, e muito, da 
polifonia sacra. Ora com os vivos ritmos de Francisco Guerre-
ro, ou com os piedosos acordes de Tomás Luis de Victoria, mas 
sobretudo pelas composições do mestre Giovanni Pierluigi da 

Apresentação do Oratório de Natal na 
Igreja Nossa Senhora do Rosário, Brasil.

Catedral Metropolitana de São Paulo, Brasil.
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Palestrina, buscam a harmonia apropriada ao “espíri-
to da ação litúrgica”.6

Ademais, posto que a Constituição Conciliar Sa-
crossanctum Concilium permite a utilização no culto 
divino de instrumentos musicais, “contanto que esses 
instrumentos estejam adaptados ou sejam adaptáveis 
ao uso sacro, não desdigam da dignidade do templo e 
favoreçam realmente a edificação dos fiéis” (n. 120), 
o coro e orquestra do Seminário não se abstêm de 
cultivar sua variegada participação, pois como nota-
va a santa musicista Hildegarda de Bingen, “também 
os instrumentos musicais, pela emissão de múltiplos 
sons, podem instruir espiritualmente os homens”. 

Deste modo, com a execução de composições 
de Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mo-
zart, e de Georg Friedrich Händel – estas últimas 
com especial destaque –, querem eles, de alguma 
forma, ecoar a insondável grandeza dos mistérios 
celebrados na Sagrada Liturgia, elevando assim os 
corações e instruindo os espíritos.

A música pode aumentar a inteligência e 
acalmar os ânimos?

Apenas os argumentos da teologia bastariam 
para que o Seminário São Tomás de Aquino fosse tão 
musical. No entanto, há mais. Assim como a música 
pode ser um poderoso meio de instrução espiritual, 
pode colaborar frutuosamente no mero plano natu-
ral, para a própria formação e desenvolvimento das 
faculdades cognitivas e intelectuais dos seminaristas.

Para tomarmos o resultado de apenas algumas 
de inúmeras pesquisas realizadas neste sentido, a 
Universidade de Toronto, Canadá, concluiu que 
crianças que recebem aulas de música têm um co-
eficiente intelectual superior às demais. Os jovens 
aprendizes de instrumentos ou canto demonstraram 
possuir coeficientes mais desenvolvidos do que os 
das aulas de teatro. Estes últimos revelavam uma 
melhor capacidade de adaptação em sua conduta 
social, mas os que recebiam aulas de música alcan-
çavam notas mais altas nos exames escolares.

De modo semelhante, estudiosos da Universi-
dade de Hong Kong, após examinarem 90 crianças e 
adolescentes de 6 a 15 anos, das quais metade estava 
integrada numa orquestra escolar a cerca de cinco 
anos, concluíram que as aulas de música melhoram 
a memória das crianças e podem ser benéficas para 
seus estudos. A pesquisa demonstrou, inclusive, que 
o fato de os adolescentes executarem escalas no pia-
no desenvolve a parte esquerda do cérebro, onde 
estão concentradas a memória verbal e as atitudes 
musicais. Ao cabo de um ano, as crianças que deixa-
vam a atividade musical pioravam sua memória ver-

Igreja Nossa Senhora do 
Rosário, Brasil.
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bal em relação aos que nela se mantinham, mas continuavam 
ainda superiores aos que nunca tinham estudado música.

No tocante à formação temperamental, um grupo de 
pesquisadores da universidade de Derby, na Inglaterra, che-
gou a um resultado curioso numa de suas pesquisas. Segundo 
esses estudiosos, “a música de Mozart tem o curioso poder 
de apaziguar a agressividade das crianças e melhorar o seu 
rendimento escolar. Sobretudo nas aulas de matemática os 
efeitos foram considerados “surpreendentes”.

Neste sentido a respeito da música sacra, antes mesmo 
dos pesquisadores, o pensador católico brasileiro, Prof. Pli-
nio Corrêa de Oliveira recomendava: “para quem sofre de 
problemas psicológicos, nervosos, parece propriamente, a 
meu ver, a cura. Uma pessoa que por muito tempo ouvisse 
este estilo de música, deixando-se influenciar por esta har-
monia, seria introduzida no estado de equilíbrio perfeito. 
Além desta música ser ortopsíquica, com a propriedade de 
colocar habitualmente o temperamento interior neste estado 
de espírito, produz na alma um estado adequado ao caminho 
da santificação”7. É o que, em outras palavras, disse o Papa 
Bento XVI: “a música harmoniza o nosso interior”8.

Assim, através do canto gregoriano, da polifonia sacra e da 
harmonização instrumental, os estudantes do ITTA e do IFAT 
buscam aprimorar o quanto possível sua formação intelectual, e, 
sobretudo, aprofundar cada vez mais uma real e verdadeira for-
ma de oração enquanto elevação da mente a Deus. Como, aliás, 
recordava Bento XVI, “quando o homem chega a estabelecer 
uma relação íntima com Deus, não basta a linguagem falada”9. 
O canto nos une, nos arrasta, nos envolve, nos transforma e nos 
eleva ao Criador através da virtude da caridade. Por isso, bem 
disse Santo Agostinho que “cantar é próprio de quem ama”10.

Por intermédio de Maria Santíssima, que, por certo, can-
tou melodias inefáveis na Gruta de Belém e no lar de Nazaré, 
para o encanto sobrenatural de seu castíssimo esposo e seu 
Divino Filho, peçamos a graça de saber utilizar a arte musical 
para atingir a plenitude da santidade à qual fomos chamados, 
e, assim, sermos na Igreja, afinados, sonoros e perfeitos “‘ins-
trumentos’ do grande ‘Compositor’, cuja obra é a harmonia 
do universo”.11 †

1 Santo Agostinho. Confessionum, 9, 6: PL 769,14.

2 Plinio Corrêa de Oliveira. Conferência. 8 set. 1979. Arquivo do ITTA.

3 Cf. Constituição Conciliar Sacrosanctum Concilium sobre a Sagrada Liturgia, 114-115.

4 JOÃO PAULO II. Finalidade da música sacra: a glória de Deus e a santificação dos fiéis. 
Revista Arautos do Evangelho, Jan. 2004, n. 25, p. 18.

5 HUYSMANS, Georges Charles. La Cathédrale. Paris: Plon 1936.

6 Constituição Conciliar Sacrosanctum Concilium sobre a Sagrada Liturgia, 116.

7 Plinio Correa de Oliveira. Conferência. 2 mar. 1984. Arquivo ITTA.

8 Bento XVI. Locução após o concerto do Philharmonia Quartett Berlin, Sala Clementina. In: O 
Papa e a Música. Revista Arautos do Evangelho, n. 61, p. 40.

9 Introducción al espíritu de la liturgia, Joseph Ratzinger, p. 113.

10 Sermo 336, 1. “Cantare amantibus est”. 

11 Locução de Bento XVI após o concerto do Philharmonia Quartett Berlin, Sala Clementina, 
oferecido ao Santo Padre pelo Presidente da Alemanha, Horst Koehler, in Revista Arautos do 
Evangelho, n. 61, p. 40

Igreja Nossa Senhora do Rosário, Brasil.

Paróquia Nossa Senhora das Graças, Capela Santa Inês, Caieiras, Brasil.

Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, Brasil.
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Lucas Alves 
Gramiscelli

Formação da juventude: Projeto  Futuro & Vida e Seminário Menor 

ma das melhores maneiras de aumentar a 
virtude da Fé é crescer no conhecimento 
das verdades reveladas. Para tanto, é indis-
pensável o estudo da teologia, como tam-

bém da filosofia, pois esta última nos dá base para melhor 
nos aprofundarmos na ciência da sacra doctrina. Porém, 
de que adiantaria alguém possuir um cabedal enorme 
de doutrinas se a própria Fé não redundasse em obras? 
“Assim como o corpo sem a alma é morto, assim também 
a fé sem obras é morta” (Tg 2, 26). É preciso, pois, que 
ponhamos “em justo equilíbrio coração e intelecto1”. Por-
que igualmente como a fé sem obras é estéril (cf. Tg 2, 
20), o intelecto sem o coração não produz frutos. 

Assim, os alunos do ITTA e IFAT, para colocar 
tal ensinamento em prática,  além de ilustrarem suas 

mentes nos estudos teológicos e filosóficos, auxiliam 
nas atividades do chamado “Projeto Futuro & Vida”.

Por meio de uma proposta cultural, o “Projeto 
Futuro & Vida”, em parceria com as famílias, quer 
oferecer às novas gerações de adolescentes e jovens 
a alegria da prática das virtudes, para que, com re-
tidão, formem um mundo melhor. Esta atividade 
cultural-humanitária tem, por objetivo, resgatar va-
lores e fazer do aluno um referencial de bom exem-
plo entre os demais, através de uma boa ocupação, a 
fim de melhorar o rendimento escolar e a integração 
social, proporcionando, assim o desenvolvimento do 
talento que cada um traz consigo. 

Com esse intuito, o Projeto Futuro e Vida  - de 
comum acordo com a diretoria – dirige-se aos am-
bientes onde os jovens se encontram: os colégios. 
Aí, além do concerto musical, há uma encenação 
teatral e demonstração de artes marciais, tudo com 
uma lição moral de fundo de quadro. Ao término, 
são sorteados vários alunos para freqüentarem du-
rante alguns meses um curso de formação na casa 
dos Arautos. Cada família deve tomar a iniciativa de 
procurar os Arautos para pedir a inscrição do filho.

Motivar o jovem a desenvolver o gosto pela cultura 
e a natureza, por meio de um ensino vivo e rico em ética, 
história e cidadania é o objetivo das atividades em nossas 
casas. É necessário mostrar que ter a mente sã e o corpo 
sadio é a solução para vencer os desafios de nossos dias, 
e que o esporte, as artes cênicas e a música constituem 
uma excelente opção. “É preciso ocupar os jovens com 
as atividades elevadas da arte e da cultura, do pensa-
mento e das ideias sadias, pois onde há desocupação, aí 
está o perigo. Queremos a salvação da juventude”.2

É partindo desta ampla perspectiva que, duran-
te todos os finais de semanas e feriados ao longo do 
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Formação da juventude: Projeto  Futuro & Vida e Seminário Menor 
ano, os alunos do ITTA e IFTA contribuem assiduamente 
com o “projeto Futuro & Vida”, visando a aproximação dos 
jovens com a arte e a cultura, num ambiente familiar, alegre, 
de caridade fraterna e de bons costumes, convidando-os a 
pôr em prática esses valores na sociedade.

Entretanto, devido a esse forte zelo pela boa formação 
da juventude, os estudantes do ITTA e IFTA desempenham 
um papel fundamental também na evangelização dos jovens 
do Seminário menor São Tomás de Aquino, situado na cidade 
de Caieiras, apoiando-os ativamente em sua formação moral 
e religiosa, além de ajudá-los a discernir, cada vez mais, o pró-
prio chamado, e fazendo-os amar os verdadeiros princípios 
que orientarão suas vidas. Deixá-los conscientes da obrigação 
de alcançar a santidade com uma sólida vida interior, centra-
da na Eucaristia num entranhado e profundo amor à Virgem 
Maria, é um de seus objetivos. A recitação do rosário e a cele-
bração da liturgia das horas e as leituras espirituais clássicas, 
têm  lugar preponderante no dia a dia de todos nós. 

Com o apoio da família e a ajuda de alguns seminaristas 
maiores, que auxiliam o reitor e professores, os jovens do seminá-
rio menor dos Arautos do Evangelho de várias partes do mundo, 
que sentiram em si a vocação de servir a Santa Mãe Igreja mais 
de perto, consagram-se devotamente aos estudos científicos como 
também às matérias introdutórias à filosofia e à teologia, com vis-
tas a ingressarem futuramente no seminário maior. Sem esque-
cer, no entanto, da enorme vivacidade que cada jovem leva em si, 
somamos a essas atividades esportes, jogos sadios, peças teatrais e 
exposições sobre temas diversos da cultura e da história. 

É nesse ambiente que, diariamente, os estudantes do ITTA 
e IFAT podem, de modo apropriado à sua faixa etária, difundir 
os conhecimentos adquiridos nas aulas dos cursos de Teolo-
gia e Filosofia. Pois sabemos que, embora a teologia e filosofia 
sejam, sobretudo, ciências especulativas, são também práticas. 
São essas as razões que nos levam a trabalhar nesses dois seto-
res da formação da juventude e a dizer como o Apóstolo: “Ai 
de mim, se eu não anunciar o Evangelho!” (1Cor 9,16). †

1 BENTO XVI. Carta aos seminaristas. 18 de Outubro de 2010.   

2 CLÁ DIAS, João Scognamiglio. Conferência sobre o apostolado com a juventude. 24 
mar. 2007. Arquivo IFAT-ITTA.
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sobre a Santa Missa
Ciclo de conferências  
sobre a Santa Missa

ntre as diversas ocupações rela-
tivas à direção dos Arautos do 
Evangelho em todo o mundo, as-
sim como da Sociedade Clerical 

Virgo Flos Carmeli e da Sociedade de vida 
apostólica Regina Virginum, Monsenhor 
João Scognamiglio Clá Dias, EP faz-se pre-
sente no mundo acadêmico, não só por seus 
artigos e livros publicados, mas também 
pela formação que dá a seus discípulos.

Por ocasião do Ano Sacerdotal, nos 
dias 10, 11, 14 e 28 de maio, no auditório 
do ITTA, a fim de solidificar a piedade e a 
devoção pelo Santo Sacrifício, Monsenhor 
realizou quatro conferências sobre a “A San-
ta Missa”. Fundamentado em numerosos e 
sólidos autores, tanto da antiguidade quanto 
da atualidade, soube ele transmitir com pro-
fundidade e brilho a essência e a excelência 
da Celebração Eucarística.

Começou este périplo por uma análise 
do mundo de hoje, onde o sacerdote exerce 
sua ação evangelizadora, a fim de restaurar 
e desenvolver a vida da alma. Neste contex-
to, introduziu a Eucaristia como instrumen-
to basilar, tanto pelo seu caráter impetrató-
rio, de poder infinito, oriundo dos méritos 
do ministro principal, sacerdote e vítima, 
Jesus Cristo, quanto por seu valor pastoral, 
como meio mais adequado para transmitir 
a Fé na Igreja, por dois fatores: a palavra e 
a cerimônia.

Ressaltava assim o valor e os frutos infi-
nitos da celebração eucarística, convidando 

os presentes a acercarem-se ao banquete 
Eucarístico com fervor; e aos que eram 

sacerdotes, a aplicar com precisão e ou-
sadia intenções nas Missas a celebrar.

Cerca de 800 Arautos do Evan-
gelho assistiram às conferências, 

entre os quais os Seminaristas 
de Virgo Flos Carmeli, que 

se preparam no Instituto 
Teológico São Tomás 
de Aquino (ITTA) e 
no Instituto Filosófico 
Aristotélico Tomista 
(IFAT). †
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Uma obra de arte teológica

o dia 22 de outubro, Mons. João Scogna-
miglio Clá Dias, EP, defendeu sua tese de 
Doutorado Canônico em Teologia sobre 
O dom de sabedoria na vida, mente e obra 

de Plinio Corrêa de Oliveira, perante a banca exami-
nadora da Escola de Teologia, Filosofia e Huma-
nidades da Universidade Pontifícia Bolivariana de 
Medellín, Colômbia. Discorreu ele sobre esse dom 
do Espírito Santo, mantendo-se rigorosamente fiel 
ao ensino teológico, mas apresentando-o enquanto 
vivido por um personagem que se sobressaiu na His-
tória da Igreja Católica no século XX. 

A banca examinadora, formada por destacadas fi-
guras do mundo acadêmico latino-americano1, atribuiu à 
tese de Mons. João a nota máxima: summa cum laude.

Objetividade no procedimento seguido
No texto em que avalia a tese e justifica sua 

nota, frei Marcelo Santos das Neves, OP, expressou-
se com o rigor e a clareza do carisma dominicano, 
voltado para a pesquisa da verdade:

“Nosso julgamento não atinge o âmbito subjeti-
vo, mas permanece no plano objetivo. Assim sendo, 
constatamos duas coisas em particular: primeiro que, 
apesar da amizade e da devoção do ‘Autor’ por Plinio 
Corrêa de Oliveira (elemento e razão subjetiva do 
‘Autor’), o seu pensamento e raciocínio não foram em 
nada prejudicados, visto ter ele apresentado textos que 
reforçavam suas intuições. Dito de outra forma, não se 
tratou somente de um testemunho pessoal, mas de um 
testemunho documentado. Em segundo lugar, dons e 

Três destacadas figuras do mundo acadêmico foram unânimes em atribuir a nota “summa cum laude” à tese 
de Doutorado de Monsenhor João sobre o tema: “O dom de sabedoria na mente, vida e obra de Plinio Corrêa 
de Oliveira”.

Pe. Rodrigo 
Alonso Solera 
Lacayo, EP
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O público interessado 
em assistir à defesa de 
tese, feita por videocon-
ferência, lotou o auditó-
rio Pio XII, da UPB em 
Medellín, Colômbia.

Mons. João S. Clá Dias 
porta as insígnias da UPB 

durante a cerimônia de 
outorga do título de doutor 

em teologia, Igreja Nossa 
Senhora do Rosário, 

Seminário São Tomás de 
Aquino, Brasil.
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carismas são aplicados à pessoa e obra de Plinio Cor-
rêa de Oliveira sempre de forma rigorosa e coerente”. 

“Em suma, o ‘Autor’, sistematicamente, ofere-
ce ao seu leitor as razões de sua intuição: apresenta 
a doutrina (1ª premissa); ‘a mente, vida e obra’ de 
Plinio Corrêa de Oliveira, confrontando-as com a 
doutrina (2ª premissa); para, enfim concluir positi-
vamente: em Plinio Corrêa de Oliveira estavam pre-
sentes o dom de sabedoria, assim como os carismas 
de profecia e discernimento dos espíritos (3ª premis-
sa ou conclusão). Esta objetividade no procedimen-
to seguido merece ser mencionada e louvada. Trata-
se, no nosso modo de entender, de uma teologia da 
‘mente, vida e obra’ de Plinio Corrêa de Oliveira”. 

Equilíbrio no modo de expor
Pouco adiante, frei Marcelo Neves ressalta outra 

faceta dessa imparcialidade de julgamento de Mons. 
João: “O ‘Autor’ não só não perde de vista seus ob-
jetivos, mas, ainda, mantém aquele equilíbrio no ex-

por e escrever que preserva todos os que de alguma 
forma não comungavam com o pensamento de Pli-
nio Corrêa de Oliveira. Em suma, não se trata de um 
escrito contra alguém ou coisa (à exceção do vício e 
do pecado ao qual se opunha e se opõe sempre uma 
‘contra-revolução’), mas a favor de alguém conside-
rado virtuoso. O tato e a delicadeza que transpiram 
do texto são raros. Nenhum caráter polêmico. Acre-
ditamos dever aplicar ao ‘Autor’ em vista desse seu 
procedimento o quanto ele diz no início do seu texto 
a respeito do dom de sabedoria; ou seja, ‘julgará e 
procurará ordenar tudo à luz das perfeições divinas’: 
e Deus não ofende! O que o ‘Autor’ fez foi seguir, ele 
mesmo, este impulso; dito de outra forma, submete 
e faz passar pelo crivo das perfeições divinas a ‘men-
te, vida e obra’ de alguém que estima e que marcou 
toda a sua vida. Faz obra de teólogo e não de simples 
cronista. A sua tese, também sob este aspecto é, e 
pode denominar-se, teológica. Preciosa”. 

Teologia narrativa e teologia 
argumentativa 

De seu lado, o padre Carlos Ar-
boleda Mora destacou principalmen-
te a importância da teologia narrati-
va na tese apresentada: 

“Este trabalho situa-se no que 
hoje poderíamos denominar teolo-
gia narrativa, ao apresentar a vida 
de uma pessoa como testemunho de 
uma experiência, unida a uma teo-
logia argumentativa, na medida em 
que essa experiência está expressa 
teoricamente em grandes teólogos 
da Igreja. Geralmente, a teologia 
narrativa critica o modelo neoesco-
lástico pelo caráter demasiadamente 
argumentativo, uma vez que deduzi-
ria das teses dogmáticas certas con-
clusões já implícitas, esquecendo-se 
alguns críticos de que os mistérios da 
vida de Cristo ocupam em São Tomás 
um lugar importante. 

[...] 

Mons. João Scognamiglio Clá Dias, 
EP, conviveu muito de perto, ao longo 
de quarenta anos, com o Prof. Plinio 
Corrêa de Oliveira.
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“Este trabalho situa a narração da vida de Dr. Plinio 
Corrêa de Oliveira acompanhada da correspondente argu-
mentação baseada em muito bons teólogos. Tem o intuito de 
mostrar que a história da salvação não se dá separada da his-
tória humana, que a experiência da Fé não se dá fora de uma 
existência que a interpreta e atua, porque ‘os crentes admi-
tem, pois, que Deus trouxe a libertação nnos seres humanos 
e através deles; os homens são relatos de Deus’”2.

Importância do exemplo vivo
Afirma ainda o padre Arboleda que na tese de Mons. 

João “o enfoque biográfico chega a ser um instrumento de 
investigação qualitativo, porque se fundamenta na subjetivi-
dade como unicidade e especificidade. O método biográfico 
chega a ser experiência heurística e hermenêutica, pois per-
mite entender e permite interpretar em outro contexto histó-
rico a mesma experiência. Aqui pode ser, então, também um 
método de formação, como pretende o autor da tese. 

[...]
“É, ademais, uma obra que permite uma dupla leitura. 

Sem as citações é uma obra para leitores mesmo não peritos 
nas complexidades da filosofia. Com as citações é uma obra 
para autores que queiram aprofundar-se neste tema, cum-
prindo assim o objetivo de refletir teologicamente, mas tam-
bém de formar para a vida de experiência e testemunho”.

Horizonte teológico do qual se deve considerar a obra 
de Dr. Plinio 

Em suas considerações, outro membro da banca exami-
nadora, o padre Alberto Ramírez Zuluaga, quis evidenciar 
de modo particular a originalidade do trabalho teológico de 
Mons. João, que apresentou aspectos inéditos da obra de Pli-
nio Corrêa de Oliveira. Afirmou ele em seu parecer:

“Ter tido a oportunidade de conhecer o processo da elabo-
ração da tese em sua última etapa foi, para nós, una verdadeira 
graça do Senhor, que me permitiu descobrir a transcendência 
teológica do objeto dessa investigação. Mons. João soube esta-
belecer magistralmente o horizonte teológico a partir do qual 
se deve considerar a obra de Dr. Plinio: a doutrina teológica e 
espiritual dos dons do Espírito Santo e, em geral, a pneuma-
tologia com tudo quanto ela implica para a fundamentação do 
dom da sabedoria. Mas Monsenhor não realizou seu trabalho 
simplesmente como investigador de uma rica literatura, como 
é certamente aquela que Dr. Plinio nos deixou, mas também, 
e sobretudo, como testemunha fidedigna da vida desse gran-
de homem, do qual me atreveria dizer, pela impressão que o 
testemunho de Monsenhor produziu em mim, que foi um dos 
maiores homens da História da Igreja nos últimos tempos, pelo 
que o Espírito de Deus tornou possível através de sua pessoa, 
de sua vida e de sua obra. 

“É belíssima a tese teológica elaborada por Mons. João, 
que se pode resumir em poucas palavras: demonstrar, pela 
consideração da pessoa de Dr. Plinio, a relação indissolúvel 

O sábio procura estabelecer primeiro a ordem 
em seu interior e depois em torno de si
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que existe entre a inocência e a sabedoria. Também, 
naturalmente, assinalar a significação dos passos que 
se deve dar na vida para que se torne possível esta 
relação na existência de um homem: o caminho da 
dor e da entrega. Monsenhor nos mostrou, com efei-
to, que a sabedoria, como característica que define 
a existência de Dr. Plinio, só pode ser explicada em 
relação à inocência que o acompanhou por toda a sua 
vida. Só pode chegar a ser plenamente sábio quem é 
plenamente inocente. A explicação teológica utiliza-
da por Monsenhor para definir Dr. Plinio poderia ser 
considerada como um belo comentário de uma das 
sentenças do Manifesto do Reino dos Céus, o Sermão 
da Montanha, de Jesus: “quem tem mais capacidade 
para contemplar a Deus e olhar tudo a partir d’Ele é 
quem tem o coração transparente” (cf. Mt 5, 8).

“Tudo me é luta” – Tudo lhe foi sabedoria
O padre Alberto Ramírez prossegue, destacan-

do o seguinte comentário de Dr. Plinio a propósito 
do livro da Condessa de Paris, intitulado Tout m’est 
bonheur (Tudo me é felicidade): “‘Se me fosse dado 
escrever minhas memórias, poderia intitulá-las 
‘Tudo me é luta!’. Interna ou externamente, tudo me 
é luta; mas, morrendo, tudo me é glória [...]. Se um 
homem redigisse com base na verdade o livro Tudo 
me é luta!, se a sua luta foi travada em favor do bem, 
ele mereceria o epitáfio tudo lhe foi glória!’. E Mons. 
João comenta: ‘Ora, conforme cada item, cada ca-
pítulo é, sobretudo, o que o conjunto desta tese pa-

tenteia, tudo foi luta e glória em Plinio Corrêa de 
Oliveira. Portanto, tudo lhe foi sabedoria’. 

“Esta admirável conclusão é uma formidável 
tese teológica, uma afirmação fundamentada no 
testemunho da vida de um grande homem. Monse-
nhor desenvolveu passo a passo esta tese com uma 
lógica profunda e conseguiu realizar um belo teci-
do de ideias e palavras, de símbolos e sentimentos, 
num discurso teológico que é uma maravilhosa lição 
sobre a sabedoria e uma obra de arte teológica. A 
sabedoria é o dom que foi concedido a Dr. Plinio 
como ‘luz primordial’, não só para contemplar a 
Deus, mas para adquirir a capacidade de olhar tudo 
com o olhar de Deus, com os próprios olhos d’Ele. 
Ninguém, como Mons. João, seu filho, seu discípulo, 
podia explicar com tanto acerto esse segredo da vida 
e da obra de Dr. Plinio Corrêa de Oliveira”. †

1 Compunham a banca examinadora: o Pe. Carlos Arboleda Mora, orientador, 
Doutor em Filosofia pela Universidade Pontifícia Bolivariana, Mestre em História 
pela Universidade Nacional da Colômbia e em Ciências Sociais pela Pontifícia 
Universidade Gregoriana, especialista em ecumenismo do CESNUR, de Roma, 
e professor de pós-graduação da Escola de Teologia, Filosofia e Humanidades 
da Universidade Pontifícia Bolivariana; o Frei Marcelo Neves, OP, teólogo 
do Studium Teologicum Bolognese, de Bolonha, Doutor em Filosofia pela 
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Doutor em Direito pela 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Doutor em Direito Canônico 
pela Pontifícia Universidade São Tomás (Angelicum), de Roma, e professor da 
Faculdade de Direito Canônico da mesma Universidade; e o Pe. Alberto Ramírez 
Zuluaga, Doutor em Teologia pela Universidade Católica de Louvain, professor de 
graduação e de pós-graduação na Faculdade de Teologia da Universidade Pontifícia 
Bolivariana, e no programa de Estudos Bíblicos da Universidade de Antioquia, de 
Medellín. Presidiu o ato o Pe. Diego Marulanda Díaz, Mestre em Teologia pela 
Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, e Decano da Escola de Teologia, 
Filosofia e Humanidades da Universidade Pontifícia Bolivariana. 

2 SCHILLEBEECKX E. Los hombres relato de Dios. Salamanca: Sígueme, 1995, p.62.

A tese está dedi-
cada a analisar a 
ação do Espírito 
Santo em Plinio 

Corrêa de Oliveira, 
um dos maiores 

líderes católicos da 
História recente.
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Igreja Nossa Senhora do Rosário, no Seminário 
dos Arautos, na Grande São Paulo, foi transfor-
mada em Aula Magna da Universidade Ponti-
fícia Bolivariana, no dia 3 de novembro, para a 

entrega solene do título de Doutor em Teologia a Mons. 
João Scognamiglio Clá Dias, EP.

Presidiu a sessão o Reitor Magnífico, Mons. Luis Fer-
nando Rodríguez Velásquez, e fez parte da Mesa também 
o padre Diego Marulanda Díaz, Decano da Escola de Te-
ologia, Filosofia e Humanidades da mesma Universidade. 
Das brilhantes palavras do Reitor Magnífico destacamos o 
seguinte trecho:

“Somos todos testemunhas de como Monsenhor fez 
todo o percurso durante a sua existência na busca da ver-

dade, dando espaço à ação do Espírito em sua vida, dando 
espaço em seu coração ao amor de Deus. Esse dar espaço 
ao Espírito e ao amor de Deus lhe deu essa capacidade de 
conclamação para deixar que o Espírito atue, para deixar 
que o amor de Deus atue e possa ir suscitando no mundo 
uma comunidade como esta, os Arautos do Evangelho. O 
Senhor, por assim dizer, aproveita-Se de nós; e, neste caso, 
está Se aproveitando como instrumento valiosíssimo da 
pessoa, do ser, da vida do Mons. Clá”.

“Seu título de teólogo — concluiu Mons. Luis Fernan-
do — não é mais do que uma ratificação do que tem sido 
a sua vida. […] Uma tese feita com amor, uma tese feita 
com fé, uma tese feita com esperança, uma tese feita com 
qualidade”. †

Outorga do título de Doutor 
em Teologia
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m sua tese O dom de sabedoria na mente, 
vida e obra de Plinio Corrêa de Oliveira, 
Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP, 
quis abordar o tema de modo original, 

apresentando, mais do que considerações abstratas 
sobre o dom de sabedoria, a força que ele adquire em 
quem o vive intensamente. Por isso, a tese está dedi-
cada a analisar a ação do Espírito Santo em um dos 
maiores líderes católicos da História recente: Plinio 

Corrêa de Oliveira, “personagem importante para a 
história da Igreja do Brasil”, conforme destaca Frei 
Marcelo Neves, membro da banca examinadora. 

Mantendo-se sempre no plano objetivo — como 
afirmam os membros da banca —, Mons. João dá seu 
testemunho pessoal sobre o dom da sabedoria em Pli-
nio Corrêa de Oliveira, o que um convívio de 40 anos 
proporcionou-lhe observar detidamente. “Ninguém, 
como o Mons. João, seu filho, seu discípulo, podia ex-

plicar com tanto acerto esse 
segredo da vida e da obra 
do Dr. Plinio Corrêa de 
Oliveira” — afirmou o pa-
dre Alberto Ramírez, outro 
examinador.

O padre Carlos Arbo-
leda destacou outro ponto: 
a tese “tem o intuito de 
mostrar que a história da 
salvação não se dá separa-
da da história humana, que 
a experiência da fé não se 
dá fora de uma existência 
que a interpreta e atua”. 
Com efeito, para ter maior 
eficácia, o ensino da teo-
logia deveria conduzir a 
exemplos vivos, a fim de 
tornar mais palpáveis as 
verdades expostas.

Necessidade de viver a 
Fé

Mons. João expõe e 
escreve com equilíbrio e 
amor, e “faz obra de teó-
logo e não de simples cro-
nista”, conforme observa o 
Frei Marcelo Neves. 

Com efeito, conquan-
to a tese apresentada tenha 
um forte caráter biográfico, 
ela se mantém no patamar 
da autêntica teologia. Para 
compor uma obra teológica 
atraente e bem-sucedida, 

O dom de sabedoria ao vivo: linhas mestras  
da tese de Monsenhor João  Scognamiglio Clá Dias, EP

É mais fácil viver os dons do Espírito Santo do que explaná-los cientificamente, afirmou um eminente teólogo. 
Monsenhor João superou essa dificuldade, dando uma focalização inédita à sua tese de doutorado em Teologia.

Dr. Plinio e o 
autor da tese 

visitam casa de 
formação para 
a juventude na 
década de 70.
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que não apenas ensine, mas atraia para a virtude, é necessá-
rio ao autor viver as verdades estudadas. Ou se vive a Fé ou, 
como ensina São Tiago, ela é morta (cf. Tg 2, 14-26).

Este importante aspecto do estudo teológico foi apontado, 
em outras palavras, pelo Papa Bento XVI num discurso aos 
membros da Comissão Teológica Internacional: “do ponto de 
vista de quem faz teologia, a virtude fundamental do teólogo 
é procurar a obediência à Fé, a humildade da Fé, que abre 
os nossos olhos: esta humildade que torna o teólogo colabora-
dor da verdade. Desta forma não acontecerá que ele fale de si 
mesmo; interiormente purificado pela obediência à verdade, 
chegará, ao contrário, a fazer com que a própria Verdade, que 
o Senhor possa falar através do teólogo e da teologia”.1

A força do testemunho de Santo Antão: “Eu vi!” 
Ao apresentar sua defesa, já na abordagem do tema, 

Mons. João faz questão de mostrar a eficácia do testemunho, 
superior à dos meros argumentos teológicos. Aduz, a este pro-
pósito, o valor que teve para os fiéis de Alexandria o exemplo 
de Santo Antão, proclamando a divindade de Cristo, na luta 
contra os arianos: “Santo Antão — afirmou na apresentação 
da tese — tinha visto misticamente a divindade de Nosso Se-
nhor. Era ele um testemunho vivo dessa verdade de Fé. San-
to Atanásio, então, mandou buscar Santo Antão e, na mesma 
noite em que este chegou à cidade de Alexandria, incontáveis 
cristãos e hereges reuniram-se na basílica para vê-lo. O nona-
genário eremita, que pela mera presença impunha respeito, 
sentou-se perto do altar. Em seguida, o Bispo subiu ao púlpito 
e proclamou a divindade de Nosso Senhor. Subitamente, uma 
voz saída do meio da multidão protestou. Santo Antão ficou 
espantado com aquela indecorosa interrupção e pediu a tradu-
ção das palavras que ouvira, pois não compreendia o grego. ‘O 
Senhor’ — traduziram-lhe — ‘era apenas um homem, criado 
por Deus e sujeito à morte e à transição’. Santo Antão ergueu-
se e exclamou: ‘Eu O vi!’. Um frêmito percorreu as naves da 
igreja: ‘Ele O viu! Ele viu a divindade do Senhor!’, diziam os 
fiéis de joelhos. A imponente voz desse homem, para quem a 
verdade sobrenatural da natureza divina de Cristo se tornara 
quase uma evidência em virtude de uma visão sobrenatural, 
mais que toda a bela e lógica doutrina exposta no Concílio, foi 
o maior golpe que recebeu a heresia. Eis um exemplo do valor 
e da contribuição de um testemunho vivo”.

Origem da tese, o testemunho do Autor: “Eu vi!”
Após tal introdução, Mons. João continua: “Ora, mutatis 

mutandis, deve-se dizer que esta tese nasceu também de um 
testemunho do Autor”. Lembrando-se com entranhada emo-
ção do dia 15 de março de 2005, em que, antes de ser ordena-
do diácono, pronunciou sua profissão de Fé no Altar da Cáte-

dra na Basílica de São Pedro, deixou consignado no primeiro 
capítulo da tese: “Pois bem, enquanto a pluma desliza sobre 
o papel para redigir estas linhas, novamente se encontra a 
mão esquerda do Autor sobre as Escrituras Sagradas e brota-
lhe do fundo de sua alma esta declaração, dentro do mesmo 
espírito, seriedade e consciência do anterior juramento”. E o 
autor assevera que todas as transcrições das palavras de Dr. 
Plinio “correspondem à realidade de suas expressões durante 
esse período”, pois foram extraídas diretamente “do arquivo 
de suas conferências, comentários e conversas, além de seus 
escritos. Se algum exagero houver em minhas apreciações so-
bre ele, será por estar aquém de seus devidos limites”.

Em seguida, Mons. João pondera que se trata de uma ver-
dadeira felicidade ter conhecido esse tesouro de exposições 
orais e escritas que se inserem nas explicitações doutrinárias 
elaboradas pela Santa Igreja, com base na Revelação, ao longo 
dos séculos. Entretanto — sublinha ele — havendo convivi-
do, “ao longo de quarenta anos e muito de perto, com Plinio 
Corrêa de Oliveira”, foi também objeto de outra felicidade, e 
“muito digna de nota”: ter podido comprovar a “riqueza, es-
plendor e grandeza” dessas doutrinas “de forma viva”, ou seja, 
“produzindo seus efeitos na alma de um varão”.

Assim, esta tese configurou-se não como um simples dis-
curso da razão, mas, sobretudo, como um testemunho saído 
do mais fundo do coração para declarar a importância do 
exemplo vivo. Sim, porque as verdades sobrenaturais a res-
peito da graça e da ação do Espírito Santo nas almas, mais 
concretamente o dom de sabedoria, tornaram-se quase uma 
evidência para o autor no convívio com Dr. Plinio, o qual foi 
seu formador, líder, modelo e guia, seu pai e fundador. “Eu o 
vi!”, pode ele bem exclamar.

O Reino de Deus 
A tese inicia-se com uma exposição teórica sobre a graça e os 

dons do Espírito Santo, feita a partir deste episódio do Evangelho 
de São Lucas: “Os fariseus perguntaram um dia a Jesus quando 
viria o Reino de Deus. Respondeu-lhes: O Reino de Deus não 
virá de um modo ostensivo. Nem se dirá: Ei-lo aqui; ou: Ei-lo ali. 
Pois o Reino de Deus já está no meio de vós” (Lc 17, 20-21).

Neste diálogo tão simples estão implícitas duas concepções 
opostas do Reino de Deus: a dos fariseus, mundana, e a de Jesus, 
toda ela espiritual. São na realidade, duas formas de sabedoria 
que estão aqui presentes: a do mundo e a do Espírito Santo. 

Inocência, a porta da sabedoria
Depois de apresentar os pressupostos doutrinários sobre 

o modo de operar da graça e dos dons do Espírito Santo nas 
almas, assim como dos efeitos especulativos e práticos do 
dom de sabedoria, o Autor passa aos dados biográficos, con-

O dom de sabedoria ao vivo: linhas mestras  
da tese de Monsenhor João  Scognamiglio Clá Dias, EP
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frontando os principais episódios da vida de Plinio 
Corrêa de Oliveira com a doutrina teológica sobre 
o dom de sabedoria e a mística. Dessa forma, a nar-
ração deixa transparecer, como num compêndio, os 
efeitos do dom de sabedoria na alma de Dr. Plinio. 
Contrariamente ao que ocorreu a tantos místicos, 
que só alcançaram a plenitude desses efeitos após 
um longo percurso de ascensão espiritual, em Dr. 
Plinio a sabedoria manifesta-se já na mais remota 
infância, podendo-se afirmar que para ele a porta da 
sabedoria foi a inocência. 

Alguns efeitos contemplativos da sabedoria 
patentearam-se especialmente na sua visualização 
da História, na qual Dr. Plinio sabia discernir com 
grande acuidade os “passos de Deus”. Para ele, o 
centro da História era Nosso Senhor Jesus Cristo 
e sua Esposa Mística, a Santa Igreja, e da luta en-
tre o bem e o mal decorria o verdadeiro rumo dos 
acontecimentos. Desse princípio básico deduziu a 
doutrina exposta em seu ensaio Revolução e Contra-
Revolução. Outro efeito contemplativo da sabedoria 
era sua escola de pensamento, na qual apresentava 
uma concepção do universo sob dois aspectos, como 
se fossem duas asas do espírito: o doutrinário e o 
simbólico. Conforme Dr. Plinio gostava de lembrar, 
as perfeições divinas se refletem no universo consti-
tuindo um esplêndido mosaico, o qual a alma bem 
formada deve saber interpretar e do qual ela deve 
servir-se como meio de elevar-se até o Criador.

O “flash”, uma moção da graça sobre o dom 
de sabedoria

Um dos mais importantes fundamentos da es-
piritualidade de Dr. Plinio eram certas moções da 
graça que atuam sobre o dom de sabedoria, as quais 
ele chamava “flash”, por se assemelharem a uma luz 
que ilumina repentinamente o entendimento e in-
flama a vontade, produzindo um deleite espiritual 
intenso, um robustecimento do amor, intensificada 
apetência pelas coisas sobrenaturais e, em consequ-
ência, maior generosidade na prática da virtude.

Segundo a opinião de Dr. Plinio, essas graças 
místicas são franqueadas a todos os fiéis, mais fre-
quentemente do que se pensa. Porém, uma formação 
excessivamente racionalista leva muitas pessoas a não 
darem importância às moções do Espírito, e a secula-
rização das mentalidades induz a só prestar atenção 
aos valores materiais e ao gozo desenfreado da vida.

Caridade ardente, discernimento dos espíritos 
e profetismo

Alguns efeitos práticos da sabedoria manifesta-
ram-se em Dr. Plinio nos frutos de sua ardente cari-

dade. O zelo pela glória de Deus era como que o mo-
tor que o impulsionava constantemente a entregar-se 
sem descanso às obras de apostolado, à formação es-
piritual de seus seguidores e a fazer esforços inces-
santes pela perseverança deles na vocação. Esse zelo 
pela salvação das almas levou-o a oferecer-se como 
vítima a Deus, em 1975, visando obter graças supe-
rabundantes para o florescimento do movimento 
laical por ele fundado. Os padecimentos resultantes 
de um violento acidente de automóvel ocorrido três 
dias depois, cujas sequelas o impediram de caminhar 
até o fim da vida, foram o preço de sangue pago com 
alegria e inteira generosidade. 

O carisma de discernimento dos espíritos, que 
fazia dele um inigualável diretor de almas, assim 
como o dom de profetismo, eram outros tantos efei-
tos práticos da sabedoria que nele se manifestavam. 
Seu carisma de profetismo ficou consignado em con-
ferências públicas, em inúmeros artigos publicados 
em O Legionário, então órgão oficioso da Arquidio-
cese de São Paulo, e noutros periódicos de grande 
circulação no Brasil, como a Folha de São Paulo, 
além de em suas reuniões diárias de formação.

Bem-aventurados os pacíficos
Ao dom de sabedoria corresponde, segundo o 

Doutor Angélico e a opinião comum dos teólogos, 
a sétima bem-aventurança: “Bem aventurados os 
pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus” 
(Mt 5,9). A paz é a tranquilidade da ordem, como 
ensina Santo Agostinho. Por isso, o sábio procura 
estabelecer a ordem primeiro em seu interior e de-
pois em torno de si, criando assim as condições para 
que reine a verdadeira paz. Foi esse o ideal de toda 
a existência de Dr. Plinio: a restauração da Ordem, 
segundo a Lei de Deus, na sociedade temporal. Daí 
decorreu, também, esta grande perplexidade: não 
ver a realização de seus mais ardentes anseios, ou 
seja, a efetivação da promessa feita por Nossa Se-
nhora em Fátima: “Por fim, o meu Imaculado Co-
ração triunfará”, o que equivaleria à instauração do 
reinado espiritual de Cristo na Terra.

Amor à cruz e configuração com Cristo
Quem abre a alma para a sabedoria abraça a 

dor, dizia Dr. Plinio. Pois é pelo sofrimento que o 
cristão se assemelha mais a Jesus Cristo, e essa se-
melhança é o principal e mais excelso efeito do dom 
de sabedoria. Para a mentalidade hedonista do ho-
mem moderno, é difícil compreender esta verdade e 
aceitar com resignação a dor. Isso levava Dr. Plinio a 
ressaltar, aos olhos de seus seguidores, a importância 
da cruz no processo de santificação: “Não devemos 
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fugir da dor, como de um fantasma, mas entrar na série das 
ogivas do sofrimento ao longo da vida. Elas nos conduzem 
ao magnífico vitral da morte que se abre... e então vemos o 
Céu”. Essa impostação de espírito levou-o a dizer, no fim de 
sua vida: “Eu morreria desapontado se tivesse ideia de haver 
fugido de uma gota de dor”.

Essa determinação diante das adversidades manifestou-
se, sobretudo, na resignação cristã com que enfrentou a úl-
tima enfermidade. Embora pressentisse com alguns meses 
de antecedência seu fim próximo, e o declarasse a alguns de 
seus colaboradores, não alterou a rotina de suas intensas ati-
vidades, não acusou os sintomas da doença que lhe minava 
as forças, e avançou com confiança na Providência rumo ao 
“magnífico vitral da morte”, certo de ver o Céu depois de 
transpô-lo. Todos os padecimentos físicos e provações inte-

riores de seus derradeiros dias foram suportados com uma 
serenidade, mansidão e dignidade que impressionaram viva-
mente todos quantos o assistiram no hospital até o momento 
extremo da partida para a eternidade. Pouco depois de exalar 
o último suspiro, sua fisionomia, até então marcada pela dor, 
iluminou-se com um discreto sorriso, fazendo transparecer 
uma notável expressão de paz, a confirmar a autenticidade do 
que ele mesmo ensinara e praticara: “É próprio do holocaus-
to ser feito com tanta boa vontade que, na hora do consum-
matum est, floresce um sorriso”.

Estava consumada sua completa configuração com Nos-
so Senhor Jesus Cristo, o mais sublime efeito do dom de sa-
bedoria. †

1  Bento XVI, Discurso, 5/12/2008.
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O Fundador
ons. João Scognamiglio Clá Dias é 
natural de São Paulo, Brasil. Nas-
ceu a 15 de agosto de 1939, sendo 
filho de António Clá Díaz e Annit-

ta Scognamiglio Clá Díaz. 
Cursou Direito na Faculdade do Largo de São 

Francisco, aprofundou seus estudos teológicos com 
grandes catedráticos de Salamanca, da Ordem Domi-
nicana, e obteve láureas em Filosofia, Teologia, Psico-
logia e Humanidades em diversas universidades, sen-
do Doutor em Direito Canônico pelo Angelicum de 
Roma e em Teologia pela Universidade Bolivariana 
Pontifícia de Medellín, Colômbia.

Em 1970, iniciou uma experiência de vida comu-
nitária, semente de três instituições de Direito Pontifí-
cio. Mons. João Clá é fundador e atual Superior-Geral 
dos Arautos do Evangelho e da Sociedade Clerical de 
Vida Apostólica Virgo Flos Carmeli, além de fundador 
da Sociedade Feminina de Vida Apostólica Regina 
Virginum, entidades que estendem suas atividades a 
78 países. Organizou cerca de 50 coros e bandas nos 

países onde os Arautos estão estabelecidos. Em 2005 
foi ordenado sacerdote para atuar de modo mais ple-
no a Nova Evangelização. 

Para dar uma sólida formação ao Arautos, fundou 
o Instituto Teológico São Tomás de Aquino e Instituto 
Filosófico Aristotélico Tomista. Também é fundador e 
assíduo colaborador da revista acadêmica Lumen Veri-
tatis, e da revista Arautos do Evangelho, publicada em 
inglês, português, espanhol e italiano, totalizando uma 
tiragem mensal de cerca de um milhão de exemplares. 

Escreveu 15 obras de grande divulgação, entre as 
quais algumas superaram dois milhões de exemplares, 
publicadas em sete idiomas.

Mons. João Clá é Cônego Honorário da Basílica 
Papal de Santa Maria Maior, em Roma, Protonotário 
Apostólico, membro da Sociedade Internacional To-
más de Aquino, da Academia Marial de Aparecida e 
da Pontifícia Academia da Imaculada. Foi condecora-
do em diversos países por sua atividade evangelizado-
ra, cultural e científica, tendo recebido de Bento XVI, 
em 15/08/2009 a medalha Pro Eclesia et Pontifice. †
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César Javier  
Díez Juárez, EP

UPB e Arautos, recente 
e profunda  amizade

uem toma um primeiro contato com os 
Arautos do Evangelho, vê, no tipo hu-
mano característico de seus membros 
e nas linhas do seu hábito, a expressão 

de um carisma, cujo peculiar apreço pelo belo se 
manifesta na liturgia ou num modo de comportar-
se disciplinado em todos os atos da vida cotidia-
na. Além disso, nota-se uma espiritualidade forte, 
manifestada no entusiasmo borbulhante dos seus 
aspirantes e que se reflete na dedicação incondi-
cional à nova evangelização. 

Dir-se-ia que o cultivo da beleza, a arraigada 
espiritualidade e a ação evangelizadora não se co-
adunam com os estudos teológicos e filosóficos, 
pois a disciplina, a oração e o apostolado podem, 
como é evidente, tolher o tempo para adentrar-
se nas matérias acadêmicas. Este é o motivo pelo 
qual, num primeiro contato com os Arautos, po-
de-se apressadamente julgar que eles não primam 
pela ciência e pelo conhecimento.

Entretanto, a beleza, a espiritualidade e a 
evangelização não são um obstáculo ao estudo; 
nem mesmo se coadunam com eles por simples 
razão de conveniência. O amor à ordem, a vida 
interior e o apostolado exigem a formação do in-
telecto, sem o qual todas as atividades perdem seu 
vigor rumo à finalidade para a qual se ordenam. 

O amor à beleza sem o estudo, facilmente se 
enredaria rumo à superficialidade, à frivolidade ou 
à vaidade; a oração, sem o contributo da teologia, 
se tornaria sem sabor, apenas movida pelos incons-
tantes bafejos do sentimento; a evangelização sem 
o conhecimento seria insuficiente, infrutuosa e, fa-
cilmente, poderia se tornar contra-producente.

A teologia e a filosofia conferem ao Arauto, 
mas também a todos os cristãos, uma profundida-

de de pensamento que se reflete em todos os atos 
da existência e que sustenta toda a vida de aposto-
lado e de oração. Foi esta a conclusão a que Mon-
senhor João Clá Dias, EP e os primeiros mem-
bros dos Arautos do Evangelho chegaram, já nos 
primórdios da instituição, ao se dedicarem com 
empenho à ação evangelizadora. Sem aprofundar 
seus conhecimentos doutrinários, adquirindo uma 
profunda formação filosófico-teológica, não era 
possível a constituição de um movimento adequa-
do às necessidades do Povo de Deus e à inspiração 
do Espírito Santo em suas almas.

Assim, sob a orientação de catedráticos domi-
nicanos, especialmente de Salamanca, foi organi-
zado em 1982, um curso regular de formação dos 
Arautos, denominado “Curso Teológico São To-
más de Aquino”, o precursor dos atuais Institutos 
de filosofia e teologia (IFAT e ITTA).

Ereção canônica do Instituto Teológico São 
Tomás de Aquino e do Instituto Filosófico 
Aristotélico Tomista

Com a aprovação pontifícia dos Arautos do 
Evangelho, a 22 de fevereiro de 2001, a Associação 
teve, a partir de então, um grande desenvolvimen-
to. O afluxo de vocações exigiu a transladação do 
curso de formação do centro de São Paulo para 
instalações mais amplas, nas proximidades da ca-
pital, em bela e aprazível região montanhosa, na 
Serra da Cantareira, no território da Diocese de 
Bragança Paulista. 

Em 15 de agosto de 2005, o então Bispo dessa 
diocese, Dom José Maria Pinheiro, aproveitando-
se da estrutura existente do “Curso São Tomás de 
Aquino” erigiu dois Institutos Diocesanos, um Fi-
losófico (Instituto Filosófico Aristotélico-Tomista) 
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e outro Teológico (Instituto Teológico São Tomás de 
Aquino).

No ano de 2009, depois da aprovação Pontifícia 
da Sociedade Clerical de Vida Apostólica Virgo Flos 
Carmeli, o Bispo de Bragança Paulista houve por 
bem aceitar o pedido de transferência de proprie-
dade do ITTA e do IFAT dos Arautos do Evangelho 
para a Virgo Flos Carmeli. Desta forma, segundo a 
recomendação de Dom José Maria, os dois institu-
tos, já com cerca de 100 alunos  efetivos e mais de 
120 cursando pós-graduações, deveriam caminhar 
com passos cada vez mais velozes e seguros rumo à 
filiação com uma Universidade Pontifícia.

O encontro com a Pontifícia Universidade 
Bolivariana

Ao contrário do que se poderia imaginar, a relação 
entre Arautos e a Bolivariana não se iniciou na Colôm-
bia, mas, sim, em Roma. Corria o ano de 2008. Estando 
na Cidade Eterna, Mons. João Clá conversava com al-
guns membros dos Arautos sobre o impasse de escolha 
entre as diversas ofertas de filiação do ITTA e do IFAT. 
Com uma intuição comum entre os fundadores, reco-

mendou que não se deveria realizar este trâmite na 
Europa, mas, sim, em Medellín. Para os circunstantes 
o inusitado conselho rompia todos os padrões, pois não 
havia indício palpável para tal esperança.

Nestes mesmos dias, um arauto colombiano, não 
informado desta sugestão do fundador, entrou em 
casual contato com um simpático Monsenhor, en-
tão professor na Universidade Pontifícia Bolivariana 
(UPB), o qual dispôs-se  a colaborar com os Arautos 
na Colômbia, inclusive em matéria acadêmica. 

O alvo corria rumo à seta. Com esta providencial 
indicação, representantes do Instituto Filosófico-
Aristotélico Tomista (IFAT) e do Instituto Teológico 
São Tomás de Aquino (ITTA) viajaram a Medellín 
onde foram acolhidos por parte da Direção da Uni-
versidade. Uma semana depois, a UPB e os Arautos 
do Evangelho iniciaram um diálogo, que logo se acri-
solou numa profunda, afetuosa e profícua amizade.

Daí nasceram uma série de acordos de colabo-
ração entre ambas as instituições, especialmente nas 
áreas de Teologia e Filosofia. Esta primeira fase se 
concretizou quando o Pe. Diego Alonso Marulan-
da Díaz, Decano da Escola de Teologia, Filosofia 
e Humanidades, e o Dr. Luís Fernando Fernández 
Ochoa, Diretor da Faculdade de Filosofia da UPB, 
viajaram a São Paulo para, além de conhecer mais 
de perto as instalações dos Institutos, acompanhar 
a vida acadêmica, aumentando a profunda amizade 
com a comunidade docente do ITTA e do IFAT. 

Estabeleceu-se em 2009, um convênio de inter-
câmbio de professores e alunos, que facilitou, até o 
momento, que 71 Arautos, ex-alunos dos institutos, 
cursassem licenciatura ou doutoramento canônico na 
UPB. Além disso, os estudantes de filosofia e teologia 
do Seminário São Tomás de Aquino puderam benefi-
ciar-se da frequente visita de professores da UPB ao 
Brasil para participar das  palestras e ciclos de con-
ferências realizados PPR eles. Entre estes professo-
res altamente qualificados, destacam-se Pe. Alberto 
Ramírez Zuluaga, Doutor em Teologia pela Universi-
dade de Louvain; Pe. Carlos Arboleda Mora, Doutor 
em Filosofia pela UPB; Pe. Alberto Galeano OFM, 
Doutor em Teologia pela Gregoriana; Dr. Gonzalo 
Soto Posadas, Doutor em Filosofia pela Gregoriana; 
Dr. Luís Fernando Fernández, Doutor em Filosofia e 
Letras em Salamanca, e muitos outros, cuja compe-
tência profissional é tão excelente quanto a fidelidade 
ao Magistério da Igreja.

Filiação do ITTA e do IFAT com a Bolivariana
Esta amizade culminou, em novembro de 2010, 

com a visita do Secretário da Congregação para a 
Educação Católica, Dom  Jean-Louis Bruguès, a fim 

Outorga do título de mestre para membros do ITTA em Medellín, Colômbia.

Pe. Marulanda, Decano de Teologia da UPB,  em reunião com o corpo docente do ITTA, São Paulo, Brasil.
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professores da uniVersidade pontifícia boLiVariana (upb) 

No domingo de Pentecostes, 23 de maio, dois ilustres pro-
fessores da Universidade Pontifícia Bolivariana (UPB, Medellín, 
Colômbia) concelebraram a Santa Missa na Igreja do Seminário, 
em presença da comunidade acadêmica do ITTA e do IFAT.

 Pe. Diego Uribe, Vice-presidente da Academia Colombia-
na de História Eclesiástica, Pe. José Luis Paniagua, docente de 
Teologia e Ciência Patrística, e Pe. Santiago Morazzani Arraiz 
EP, Reitor do Seminário Menor, concelebraram a solene Euca-
ristia na igreja do Seminário, repleta de Arautos do Evangelho. 

Na Homilia, o Pe. Diego Uribe, com voz harmoniosa, vo-
cabulário rico e conhecimento profundo, ressaltou as obras do 

Espírito Santo na vida de Maria, Mãe de Jesus, e na expansão 
da Igreja no primeiro século do cristianismo. Observou que é 
“a descida do Espírito Santo que hoje a Igreja necessita para 
proclamar ao mundo a Palavra de paz, a alegria e o amor”. 
Ao final, dirigiu uma oração ao Espírito Santo pedindo a sua 
vinda sobre os fiéis e que transmitisse, o quanto antes, na so-
ciedade atual e na Igreja de Deus, “a paz, a justiça, a beleza e 
a alegria”.

Pe. Uribe e Pe. Paniagua visitaram o Brasil para ministrar 
aulas aos 15 mestrandos em Teologia Moral, em sua maioria 
clérigos pertencentes à Sociedade Virgo Flos Carmeli. †

de ministrar o ciclo de conferências sobre “A Veritatis Splen-
dor e a Teologia Moral hoje”. Mais uma vez, a Providência 
Divina fez coincidir a presença  deste ilustre prelado da Cúria 
Romana com a estadia no Brasil de membros exponenciais 
da Bolivariana como, Mons. Luís Fernando Rodríguez Velás-
quez, magnífico Reitor, Pe. Jorge Iván Ramírez, Vice-Reitor, 
e Pe. Diego Marulanda,  Decano da Escola de Filosofia, Teo-
logia e Humanidades, com os quais Dom Bruguès comparti-
lhou sob diversos prismas, as metas e desafios da atualidade 
no tocante à educação católica.

Este encontro permitiu que se dessem passos importantes 
rumo ao acordo de filiação de caráter eclesiástico do IFAT e 
do ITTA às Faculdades de Filosofia, Teologia e Humanidades 
da UPB. Além da maior fluidez nos intercâmbios de alunos 

e professores, isto permitirá que os seminaristas da Socieda-
de Virgo Flos Carmeli obtenham o bacharelado canônico em 
filosofia e teologia, os quais só podem ser concedidos  por fa-
culdades aprovadas ou por institutos a elas afiliados por  um 
decreto da Santa Sé. 

Inspirada pela Divina Providência na voz do Fundador, 
Mons. João Clá, a filiação dos Institutos IFAT e ITTA à UPB 
é o sinal visível desta entranhada amizade plasmada a nível 
institucional com um acordo aprovado pela própria Congre-
gação para a Educação Católica. Aurindo a sabedoria nesta 
fonte de ciência e verdade, que é a Universidade Pontifícia 
Bolivariana, os Arautos do Evangelho visam melhor servir 
a Cristo e sua Igreja na ação evangelizadora neste início de 
milênio. †

mons. Luis fernando VeLásquez, 
reitor da uniVersidade pontifícia 
boLiVariana ceLebra soLene  
eucaristia 

Domingo, dia 31 de outubro, Mons. Luis Fernando Ro-
dríguez Velásquez, Reitor Geral da Universidade Bolivaria-
na (UPB, Medellín, Colômbia), concelebrou a Eucaristia 
com Pe. Jorge Iván Ramírez Aguirre, Vice-reitor Acadêmi-
co da UPB, e Pe. Diego Alonso Marulanda Díaz, Decano 
da Escola de Teologia, Filosofia e Humanidades da UPB. O 
Evento se deu na Igreja do Seminário São Tomás de Aqui-
no, Brasil.

Além de conhecer pessoalmente os estudantes e as ins-
talações do Seminário, estes três sacerdotes da diocese de 
Medellín (Colômbia) visitaram o Brasil para participar de 
um ciclo de Conferências de Dom Jean-Louis Bruguès, Se-
cretário da Congregação para a Educação Católica, sobre a 
“A Veritatis Splendor e a Teología Moral hoje”.  †
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Felipe de 
Azevedo 
Ramos 

Roma, dos mártires, dos santos e   daqueles que buscam a Verdade...
uantos séculos de civilização e história, 
quantos mistérios, quanta sonoridade 
envolta em apenas um vocábulo: Roma. 
Dela o papa Pio XII em seu fino discerni-

mento proclamava: “quem não é cego, vê, quem não 
é espiritualmente torpe, sente: Roma, mãe, arauto e 
guardiã da civilização e dos eternos valores da vida, 
esta Roma, cujo maior historiador a chamou, quase 
que por instinto, ‘caput orbis terrarum’”1.

Capital do mundo por vocação e sede da Cátedra 
de Pedro por mandato divino, centro de um dos maio-
res patrimônios artísticos e culturais do mundo, Roma 
atrai peregrinos e turistas provenientes dos quadrantes 
mais diversos do mundo. Mas o que buscam eles?

Nessas terras, independentemente da maior ou 
menor convicção religiosa, é inevitável ser atraído 
por algo direta ou indiretamente ligado à Igreja. 
Ilustremos com exemplos.

Um perito arqueólogo não poderá evitar a pesqui-
sa sobre a Roma paleo-cristã; um artista não deixará de 
examinar a iconografia religiosa ou o esplendor do bar-
roco; e nem o perdido forasteiro poderá simplesmente 
ignorar a majestosa cúpula da Basílica de São Pedro...

De outra parte, a cada esquina em que se passa, é 
possível encontrar um oratório dedicado a Nossa Senho-
ra, uma capela repleta de relíquias, ruas e prédios com 

nomes de papas... enfim, caminha-se sobre um terreno 
calcado por personalidades e regado pelos sangues dos 
primei-ros cristãos. O que mais se pode esperar?

Vejamos, pois, alguns ulteriores aspectos do pa-
pel da Igreja fundada por Jesus Cristo.

Hodiernamente, é de grande reconhecimento, 
inclusive entre os não católicos, o real empreendi-
mento da Religião Católica e sua importância nos 
hospitais, orfanatos, asilos, ajuda aos mais necessi-
tados, seja do ponto de vista material, seja do ponto 
de vista espiritual. Uma contribuição notável, sem 
dúvida. Seu papel foi fundamental tanto na institu-
cionalização quanto na promoção destes centros de 
assistência a toda a humanidade.

Muito embora haja uma importância da Igreja 
no aspecto material (neste caso, a saúde psicológica e 
corpórea), sua visão antropológica se dirige à unidade 
da pessoa humana, em sua mais alta consideração. Por 
conseguinte, ao contrário da expressão nietzschiana de 
que o Cristianismo nada mais é que “um Platonismo 
para o povo”, a Igreja busca a formação irrestrita do 
homem de modo cabal. Assim, fornece ela, ademais, 
um potente contributo para formação intelectual e 
moral da sociedade. Mais uma vez, como no caso dos 
hospitais, o Catolicismo favoreceu e fomentou a consti-
tuição da instituição mais importante de toda a história 
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da cultura ocidental: a univer-
sidade. A Igreja Católica, por-
tanto, proporcionou o desen-
volvimento destes centros de 
cultura “porque, nas palavras 
do historiador Lowrie Daly era 
‘a única instituição na Europa 
que manifestava um interesse 
consistente pela preservação e 
cultivo do saber2’”.

Ora, é propriamente nes-
te contexto que Roma tem 
um papel fundamental, pois 
é precisamente na Cidade 
Eterna que se encontram as 
mais importantes faculdades 
e universidades católicas do 
mundo, sobretudo aquelas 
de caráter pontifício, ou seja, 
intrinsecamente ligadas com 
a Santa Sé. Sobre isto, expli-
ca-nos o papa João Paulo II:

“E que se deverá, mais 
ainda, entender quando se 
diz Universidade Pontifícia? 
Bem compreendeis que estes adjetivos mencionados [univer-
sidade católica, eclesiástica e pontifícia] não estão entre si sem 
articulação recíproca, mas, pelo contrário, se encontram orde-
nados «in crescendo» a partir da base, já de per si tão nobre e 
digna, da existência mesma de uma Universidade, que é domi-
cílio eleito da ciência «qua talis» e lugar metodologicamente 
apropriado e constituído, para as investigações necessárias até 
se chegar a tal ciência. Uma Universidade Pontifícia aparece, 
como no vértice, na sua função indispensável como educativa 
e didática a serviço da fé cristã”3.

Estes centros de ensino são, pois, imprescindíveis tanto 
no próprio seio da Igreja quanto na promoção da fé cristã em 
toda a sociedade.

Sob esta perspectiva é que doze Arautos do Evangelho, de-
pois da graduação filosófica e teológica no IFAT e ITTA, são 
enviados a Roma para fazer a licenciatura canônica e o doutora-
do em Teologia, Filosofia e Direito Canônico em Universidades 
como a Gregoriana, São Tomás (Angelicum) e Salesiana. A ra-
zão deste procedimento é explicada pelo próprio Santo Padre:

“A possibilidade de estudar em Roma, sede do Sucessor 
de Pedro e, portanto, do ministério petrino, ajuda-vos a re-
forçar o sentido de pertencer à Igreja e de empenho da fide-
lidade ao Magistério universal do Papa. Ademais, a presença  
nas Instituições acadêmicas e nos Colégios e Seminários, de 
docentes e alunos provenientes de todos os  continentes, vos 
oferecem uma ulterior oportunidade para vos conhecer e  ex-
perimentar a beleza de fazer parte de uma única grande famí-
lia de Deus; sabei aproveitar disso plenamente4!”

Assim, através da experiência da beleza da universalida-
de da Igreja, os alunos ingressados têm a oportunidade de 
presenciar a variedade na unidade dos países cristãos.  Es-
tas universidades são verdadeiros microcosmos da realidade 
eclesial. No contexto romano, apenas no ano passado, foram 
matriculados 230 mil novos universitários. Entre estes 45% 
vieram de fora de Roma5. Assim, a pastoral universitária do 
Vicariato de Roma promoveu recentemente uma semana de 
acolhimento aos neoestudantes com o título: “Ninguém em 
Roma é estrangeiro: a acolhida da inteligência”. Desta forma 
é possível também entrever seu caráter holístico de ensino 
superior, segundo a própria expressão comum de sua origem: 
“universitas magistrorum et scholarium”. Curiosamente tanto a 
palavra “católico” (do grego katholikós) e “universidade” têm 
o mesmo sentido de “universal”. Desta forma, a Santa Igreja 
e o ensino fazem parte da mesma ideia de globalidade.

Além disso, a unidade que mencionamos não é apenas ex-
trínseca entre seus membros, ou seja, entre professores e alunos, 
entre o ensinar (docere) e o aprender (discere), mas também é vista 
como fundamentada e desenvolvida em cada um dos indivíduos. 
Em cada um deles joga papel importante a virtude da sabedoria. 
Vale dizer que esta não se alcança como um mero exercício inte-
lectual sem consequências ulteriores. A própria palavra “saber” 
(do latim sapere) indica também a ideia de “saborear”. Ou seja, 
uma apreciação suave da doutrina rumo à perfeição da santidade. 
Tal itinerário, segundo Santo Agostinho, percorre-se em compa-
nhia de nosso Mestre Interior6: Jesus Cristo. Dele, somos todos dis-
cípulos no aprendizado da Primeira Verdade. Ora, de modo aná-

Roma, dos mártires, dos santos e   daqueles que buscam a Verdade...
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logo ao qual o Homem-Deus educava  judeus e gentios 
pelos ambientes  pelos quais passava, hoje ensina-nos 
Ele, de modo intrínseco, através da Eucaristia.

Queremos dizer que o verdadeiro objetivo do 
Ensino, mister da Educação Católica, é a formação 
de pessoas virtuosas. Tal proposta não é nada qui-
mérica. Haja vista, a Universidade Gregoriana, por 
exemplo. É possível relembrar entre seus estudantes 
nada menos que 23 santos, 51 beatos e 16 papas7. 
Entre aqueles da Pontifícia Universidade S. Tomás 
de Aquino (Angelicum) basta citar a monumental 
figura do papa João Paulo II, ou ainda, o ilustre teó-
logo Frei Reginald Garrigou-Lagrange, OP.

Desta maneira, um dos grandes e atuais empenhos 
dos Arautos do Evangelho é a configuração de um for-
te corpo docente, que possa proporcionar uma forma-
ção integral a seus seminaristas. Assim, promove-se 
um sólido fundamento educacional com vistas ao por-
vir desta obra. Para tal propósito, nada como recorrer à 
Sede de Pedro, rocha inabalável da doutrina.

Imbuídos, portanto, das verdades da fé cristã, o 
jovem estará preparado para uma autêntica nova evan-
gelização, tão necessária em nossos dias. Bem nos con-
vida Dom Rino Fisichella quanto a esta perspectiva:

“Se estávamos em silêncio, talvez, diante destas situ-
ações de adequação passiva aos efeitos do secularismo, 
já é o momento de retomar, ao contrário, a nossa palavra 
forte e corajosa, porque somos arautos do Evangelho8”.

Ora, esta palavra forte não pode ser senão nutri-
da de uma intensa vida interior e de um estudo base-
ado na máxima tomista: “Contemplata aliis tradere9”, 
ou seja, contemplar e levar os outros à contempla-
ção. Esta não deve ser absolutamente confinada ao 
vazio e obtuso, mas, pelo contrário, elevada a uma 
posição admirativa e indagadora, como princípio de 
qualquer pensamento honesto e reto. É essencial, 
portanto, aliar a vida contemplativa à vida ativa.

Por esta razão, a formação e o estudo numa Uni-
versidade Pontifícia devem estar imbuídos daquela 
“Sabedoria que vem do alto” (Tg. 3, 17). Nestas ocasi-
ões, a Igreja também recomenda o recurso à interces-
são da Bem-Aventurada Virgem Maria, Sedes Sapien-
tiae, a fim de render frutos ainda mais abundantes.

É sob esta perspectiva que os Arautos promo-
vem a formação intelectual onde quer que se encon-
trem, e, neste caso, em Roma. Esta, segundo o Hino 
Pontifício, é ornada com o título de cidade “dos már-
tires e dos santos”10. Todavia, sem excluir estas qua-
lidades, podemos afirmar que Roma está também 
destinada a ser aquela urbe dos homens que buscam 
de coração sincero a Verdade. †

1 Discorso di sua santità Pio XII al popolo romano, Domenica di Pasqua, 28 marzo 
1948). AAS 40 [1948], 137-138. Cf. Titi Livii, ab Urbe condita lib. I, n. XVI.

2 Woods Jr., T.E. Como a Igreja Católica construiu a Civilização Ocidental. São 
Paulo: Quadrante, 2008, 26.

3 Discurso do papa João Paulo II por ocasião da visita à Pontifícia Universidade 
Lateranense, 16 de Fevereiro de 1980.

4 Discorso di Sua Santità Benedetto XVI agli studenti delle Pontificie Università di 
Roma per l’apertura dell’anno accademico, Basilica Vaticana. 25 out. 2007.

5 Entrevista com Mons. Lorenzo Leuzzi, diretor do ofício da Pastoral universitária 
em Roma para a Rádio Vaticana em 25 out. 2010.

6 De Magistro, 12. 40. (PL, 32)

7 Cfr. Liber Annualis, 2009.

8 Rino Fisichella. Palavras por ocasião da criação do Pontifício Conselho para a 
promoção da Nova Evangelização. Radio Vaticana. 

9 Summa Theologiae, II-II, q. 188 a. 6 co. 

10 Segundo a versão de Dom Marcos Barbosa OSB
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Formandos 2010
m 2010, 30 membros dos Arautos do 
Evangelho e ex-alunos do Instituto Teoló-
gico São Tomás de Aquino (ITTA), defen-
deram suas teses de Teologia para obter o 

grau de mestres na UBP, Universidade Pontifícia Bo-
livariana, em Medellín, Colômbia. Provenientes de 9 
nações, alguns destes novos Mestres serão professores 
em São Paulo, Brasil, Portugal e Colômbia.

Em 14 de Maio e 3 de setembro, realizou-se as 
cerimônias de colação de grau com grande pompa 
e solenidade. Foram laureados nove mestres em 
Doutrina Social da Igreja, 13 em Teologia Dogmáti-
ca e oito em licenciatura canônica em teologia com 
ênfase na Sagrada Escritura. Alguns dos alunos re-
ceberam uma carta da mencionada universidade, 

pedindo autorização para suas respectivas teses se-
rem publicadas na revista acadêmica da UPB, Cues-
tiones Teologicas. 

Entre as teses que serão publicadas na revista da 
universidade se encontram a do Pe. Santiago Canals 
Coma, E.P., cujo título é La via pulchritudinis, respues-
ta a los desafíos dela época contemporânea; Pe. Joshua 
Alexander Sequeira, E.P., A theology of synderesis and 
natural law, and it’s consequences today: a reply to rela-
tivism an it´s objections against the magisterium of the 
church; a do Sr. Roberto Kasuo Takayanagi, Educa-
ção cristã e humanismo integral; da Ir. María Angéli-
ca Iamasaki, Paz de Cristo: objetivo inalcançável?; Ir. 
Clarissa Ribeiro de Sena, Os dogmas na Igreja: uma 
reflexão a partir dos dogmas marianos.

boLiVariana

Mons. João Scognamiglio Clá Dias 
O dom de sabedoria na mente, vida e obra de Plinio 
Corrêa de Oliveira (Doutor em Teologia)

Jonás Venero Sananes 
Ecología. Compromiso moral del cristiano. (Mestre 
em Teologia com ênfase na doutrina social da Igreja)

Diác. Winston Salazar Rojas 
La Iglesia ante las nuevas tecnologías de informa-
ción y comunicación (Mestre em Teologia com 
ênfase na doutrina social da Igreja)

Diác. Diego Javier Moncada Suárez 
Los medios de comunicación: Un desafio a la evan-
gelización del tercer milenio (Mestre em Teologia 
com ênfase na doutrina social da Igreja)

Pe. Marcos Faes de Araújo 
Theological criteria for Gospel inculturation (Mestre 
em Teologia com ênfase na doutrina social da Igreja)

Pe. Santiago Canals Coma 
La vía pulchritudinis, respuesta a los desafíos de la 
época contemporánea (Mestre em Teologia com 
ênfase na doutrina social da Igreja)

Pe. Jose Roberto Polimeni 
A água como dom de Deus e bem social (Mestre em 
Teologia com ênfase na doutrina social da Igreja)

Roberto Kasuo Takayanagi 
Educação cristã e humanismo integral (Mestre em 
Teologia com ênfase na doutrina social da Igreja)

José Eduardo Agostinho Valente 
Deus é o Belo (Mestre em Teologia)

Mons. Rafael Ramón Ibarguren 
El trabajo humano cocreador en la enseñanza social 
de la Iglesia (Mestre em Teologia com ênfase na 
doutrina social da Igreja)

Alejandro Javier De Saint Amant 
Jeremías y la fidelidad a la vocación (Mestre em 
Teologia com ênfase na Sagrada Escritura)

César Javier Díez Juárez 
Aproximación a Gálatas 5, 13 obedecer para ser 
libre (Mestre em Teologia com ênfase na Sagrada 
Escritura)

Ir. Gisele Ariana Salinas Romero 
Nuevo Testamento: camino nuevo para la virginidad 
por amor a Dios (Mestre em Teologia com ênfase 
na Sagrada Escritura)

Diác. Leonardo Miguel Barraza Aranda 
El radical llamado de Jesús e el drama tensional 
que provoca al interior de las familias:  un acerca-
miento al tríptico marcano 3, 20-21.22-30.31-35 
(Mestre em Teologia com ênfase na Sagrada 
Escritura)

Ir. Lucilia Lins Brandão Veas 
Por que Jesus rezou antes de escolher os doze? Um 
estudo de Lucas 6, 12-19 (Mestre em Teologia com 
ênfase na Sagrada Escritura)

Ir. Maria Teresa De Melo Aquino 
Os sofrimentos apostólicos enquanto participativos 
do sofrimento redentor de Cristo. Uma reflexão 
sobre Col 1,24 (Mestre em Teologia com ênfase na 
Sagrada Escritura)
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itáLia

Augusto Trujillo Werner 
La creación según Santo Tomas de Aquino (Mestre 
em Filosofia pela Gregoriana)

Arturo Grinsteins Bacalao 
Cognitiva Motoria: Una ricerca concettuale 
sull’attività umana all’interno di un spazio integrativo 
filosofico ed esperimentale. (Mestre em Filosofia 
pela Gregoriana)

Pe. François Bandet 
L´esistenza umana e il suo senso alla luce della teologia 
di Juan Alfaro: come la sua proposta teologica sul senso 
della vita è stata recuperata dalla Fides et ratio e dalla 
Spe Salvi (Mestre em Teologia pela Gregoriana)

Pe. José Francisco Hernández Medina 
La Economía de la Salvación Su uso en los origines 
de la Iglesia, en los padres y en el último siglo. (Mes-
tre em Teologia pela Gregoriana)

Pe. Arnobio José Glavam 
L’affermazione Metafisica in Joseph Maréchal (Mes-
tre em  Filosofia)

Fernando Pío Galán Artal 
La teología del progreso humano en Juan Alfaro 
(Mestre em Teologia pela Gregoriana)

Pe. Eduardo Caballero Baza 
La teologia dell’interpretare il Big Bang secondo 
l’approccio del Prof. Paul Haffner (Mestre em Teolo-
gia pela Gregoriana)

Pe. Christovão Colombo Nunes Pires 
La belleza en la musica segun Agustin (Mestre em 
filosofia pela Gregoriana)

Francisco Berrizbeitia Hernández 
Hans Urs Von Balthasar y la recuperación de la bel-
leza en la teología del siglo XX (Mestre em Teologia 
pela Gregoriana)

Pe. Santiago Ignacio Morazzani Arráiz 
María, un corazón dócil ante la palabra de Dios: 
modelo esplendoroso de la sabiduría (Mestre em 
Teologia com ênfase na Sagrada Escritura)

Thiago De Oliveira Geraldo 
O lexema perfeição no contexto de Mateus (5,48) (Mes-
tre em Teologia com ênfase na Sagrada Escritura)

Pe. Carlos Luis Tejedor Ricci 
La cristiandad: esa sinfonía de Dios a la luz de los 
documentos pontificios (Mestre em Teologia)

Ir. Clarissa Ribeiro de Sena 
Os dogmas na Igreja: uma reflexâo a partir dos dog-
mas marianos (Mestre em Teologia)

Pe. Lourenço Isidoro Ferronato 
La teología de la liberación, en el contexto brasileño 
¿Una teología o una ideología? (Mestre em Teologia)

Ir. Maria Ângela Titonelli 
O simbolismo na catequese (Mestre em Teologia)

Pe. Joshua Alexander Sequeira 
A theology of synderesis and natural law, and it’s consequenc-
es today: a reply to relativism an it́ s objections against the 
magisterium of the church (Mestre em Teologia)

Ir. Gabriela del Pilar Saavedra 
La importancia de la vida interior en las tareas de la 
evangelización: una aproximación desde la obra de 
Santa Teresita del niño Jesús (Mestre em Teologia)

Pe. Néstor Gioia Otero 
Y la palabra se hizo Belleza (Mestre em Teologia)

Ir. Maria Angélica Iamasaki 
Paz de Cristo: objetivo inalcançavel? (Mestre em Teologia)

Pe. Luiz Alexandre de Souza 
A Beleza: experiência de Deus ao alcance de todos 
(Mestre em Teologia)

Pe. Mauro Sérgio da Silva Izabel 
Conflitos preconciliares sobre a evolução dogmática 
(Mestre em Teologia)

Pe. Ricardo del Campo 
Tendencias y fe (Mestre em Teologia)

Vanderson Meirelles 
A beleza que salva (Mestre em Teologia)

Pe. Luiz Henrique Oliveira 
Os fundadores, profetas de nossos dias (Mestre em 
Teologia)
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ifat

Adriano Casagranda 
A felicidade proposta por Santo Agostinho em De Beata Vita 
(Curso de Filosofia)

Allan Bonfanti Semkiw 
O homem: Um ser metafísico por natureza - Uma análise a 
partir do capítulo XII da obra “La unidad de la experiencia 
filosófica”, de Étienne Gilson (Curso de Filosofia)

Caio Cézar Guilarducci 
Desigualdade afetuosa: Um importante aspecto no carisma dos 
Arautos do Evangelho (Curso de Filosofia)

Cristian Nunes Trigo 
Filosofia da Educação: A educação através do olhar (Curso 
de Filosofia)

Diego Barbosa Coelho Rocha 
O bom selvagem: Uma análise hermenêutica da vida, obra e 
influência de Rousseau (Curso de Filosofia)

Diego Faustino Maia 
A pedagogia cristã do sofrimento (Curso de Filosofia)

Edmundo René Tefel Urioste 
Ambientes com doutrina: Uma análise da Igreja de Nossa 
Senhora do Rosário no Seminário dos Arautos do Evangelho 
(Curso de Filosofia)

Fâner Bonfim Gasques 
A Aseitas (Curso de Filosofia)

Felipe Garcia Lopez Ria 
Contemplação natural: Princípio filosófico essencial na procu-
ra do Ser Absoluto (Curso de Filosofia)

Fernando Dalpiaz 
A liberdade: conceito ambíguo, ideal político ou qualidade 
intrínseca humana? (Curso de Filosofia)

Íñigo Abbad Luengo 
O conhecimento matutino e vespertino dos Anjos e sua aplica-
ção ao homem renascentista (Curso de Filosofia)

Jaime Abbad Luengo 
Una ruptura con la armonía ecológica occidental: El concepto 
de “Especismo” según Peter Singer (Curso de Filosofia)

Jamie Thong Nguyen Vu 
Pulchrum: Sua expressão na arte plástica medieval (Curso de 
Filosofia)

João Carlos Fidelis de Moura 
Arautos do Evangelho: Arautos da magnanimidade (Curso de 
Filosofia)

Lucas Garcia Pinto 
Admiração como principium philosofiae (Curso de Filosofia)

Marcelo Rabelo Saraiva Alves 
As cinco vias de São Tomás: As objeções de Kant e a conse-
quente refutação dominicana (Curso de Filosofia)

Robert Manoel Domingos 
O homem ideal de Platão? (Curso de Filosofia)

Rodrigo Fugiyama Nunes 
O Übermensch e a santidade: Uma análise ética das propostas nietzs-
chiana e católica para a superação do homem (Curso de Filosofia)

Sebastián Correa Velásquez 
O gregoriano: Cântico da filosofia eclesiástica medieval (Cur-
so de Filosofia)

Thiago Meira Dias Menezes 
A exemplaridade em São Boaventura (Curso de Filosofia)

Thiago Tamura Nogueira 
A força didática do gótico (Curso de Filosofia)

Inácio de Araújo Almeida 
Admiração como princípio da investigação filosófica em 
São Tomás de Aquino. (Mestre em Filosofia pelo Angeli-
cum)

Felipe de Azevedo Ramos 
O desejo de Deus sob a perspectiva tomista da metafísica da 
participação (Mestre em Filosofia pelo Angelicum)

José Manuel Jiménez Aleixandre 
Le recenti proposte di configurazione canonica dei nuovi movi-
menti ecclesiali (Mestre em Ciências Religiosas pela Facoltà 
Teologica del Triveneto)

José Manuel Jiménez Aleixandre 
Il Moderatore Supremo nelle Società di Vita Apostolica 
(Mestre em Direito Canônico pela Facultas Iuris Canonici 
Venetiana Sancti Pii X)
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 Instituto Teológico São Tomás de Aquino 
– ITTA e o Instituto Filosófico Aristotélico-
Tomista – IFAT são propriedades da Socie-
dade Clerical de Vida Apostólica de Direito 

Pontifício Virgo Flos Carmeli – SVAVFC, vinculada 
carismaticamente com a Associação Internacional 
Privada de Fiéis de Direito Pontifício Arautos do 
Evangelho.

O ITTA e o IFAT estão erigidos canonicamen-
te na diocese de Bragança Paulista e gozam de per-
sonalidade jurídica pública na Igreja. A finalidade 
dos Institutos é, de forma particular, a de promover 
a formação filosófica e teológica dos candidatos ao 
sacerdócio da SVAVFC.

Os Institutos se originaram entre os primeiros 
membros dos Arautos do Evangelho, na década de 
60, muito antes da sua ereção canônica como Asso-
ciação Privada de Fiéis, os quais, ao se dedicarem 
com empenho à evangelização, constaram a neces-
sidade de aprofundar seus conhecimentos de dou-
trina católica, adquirindo uma formação teológica 
profunda.

Foi então que, em seu caminho fundacional, no 
qual destaca-se a carismática figura de Mons. João 
Scognamiglio Clá Dias, EP, esse grupo inicial dos 
Arautos recorreu a reconhecidos expoentes da Fi-
losofia e da Teologia, especialmente catedráticos de 
Salamanca: Fr. Arturo Alonso Lobo O.P., Pe. Mar-
celino Cabreros de Anta C.M.F., Fr. Victorino Ro-
dríguez y Rodríguez O.P., Fr. Esteban Gómez O.P., 
Fr. Antonio Royo Marín O.P., Fr. Teófilo Urdánoz 
O.P., Fr. Armando Bandera O.P., etc. Assim, desde 
os seus primórdios os estudos teológicos e filosófi-
cos dos Arautos tiveram uma preponderante influ-
ência dominicana.

O desenvolvimento da atividade evangelizado-
ra, e a adesão de novos membros, em grande nú-
mero, levou à organização em 1982, de um curso 
regular, sob a orientação dos referidos teólogos, 
denominado “Curso Teológico São Tomás de Aqui-
no”. Posteriormente tomou-se como base a “Ratio 
Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis” de 1967 
e, mais adiante, completou-se a grade curricular e 
a orientação acadêmica seguindo as indicações do 
documento da CNBB “Diretrizes Básicas para a 
Formação dos Presbíteros na Igreja no Brasil”.

De 1988 a 1999 foram realizados dois sexênios 
de formação filosófico-teológico, inspirado nos es-
tudos do Angelicum de Roma. Dos alunos egressos 

Histórico e atualidade  
do IFAT e do ITTA
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destes cursos mais de 40 já receberam a ordenação sacerdo-
tal. No Ano Santo de 2000 foram reorganizados os estudos 
do “Curso São Tomás de Aquino”, aumentado consideravel-
mente o número de seus alunos e a assiduidade das turmas 
formadas.

Com a aprovação pontifícia dos Arautos do Evangelho, a 
22 de fevereiro de 2001, a Associação teve a partir de então 
grande desenvolvimento que, entrementes, o Curso tinha se 
transferido do centro de São Paulo para novas instalações nas 
proximidades da cidade, em bela e aprazível região montanho-
sa, na Serra da Cantareira, já dentro da Diocese de Bragan-
ça Paulista. Em 15 de agosto de 2005, o Bispo dessa diocese, 
Dom José Maria Pinheiro, reconheceu o Curso erigindo dois 
Institutos Diocesanos, um Filosófico e outro Teológico, com a 
recomendação de afiliar-se a uma Universidade Eclesiástica.

O Instituto Teológico São Tomás de Aquino e o Institu-
to Filosófico Aristotélico-Tomista passaram por nova refor-
mulação em 2006, quando Dom Benedito Beni dos Santos, 
então Bispo auxiliar de São Paulo e encarregado dos seminá-
rios da arquidiocese, assumiu o cargo de Supervisor Geral da 
Formação dos Arautos do Evangelho, que mantém até hoje. 

Atualmente ele é Bispo diocesano de Lorena (SP) e membro 
da Comissão Episcopal para a Doutrina da Fé, da Conferên-
cia Episcopal dos Bispos do Brasil – CNBB.

No ano de 2009, depois da aprovação Pontifícia da SVA-
VFC, o Bispo de Bragança Paulista, D. José Maria Pinheiro, 
houve por bem aceitar o pedido de transferência de proprie-
dade do ITTA e do IFAT dos Arautos do Evangelho para a 
Virgo Flos Carmeli. A partir da efetivação dessa transferên-
cia o ordinário com autoridade sobre o Instituto passou a ser 
o Superior Geral da mencionada Sociedade.

Em 2011 estão funcionando no IFAT o triênio completo 
de Filosofia, com 18, 20 e 24 alunos masculinos respectiva-
mente, completando um total de 62 alunos. Para o ano 2012 
projeta-se um número semelhante no alunado, levando em 
conta a quantidade de jovens cursando o último ano do ensi-
no médio no Colégio Internacional Arautos do Evangelho.

No tocante ao ITTA , em 2011 estão funcionando o pri-
meiro, o terceiro e o quarto ano de Teologia, com 17, 9 e 
13 alunos respectivamente, totalizando 39 alunos. Para o ano 
2012 projeta-se 24 novos ingressantes que terão concluído os 
estudos filosóficos. †



omás de Aquino mostrou 
que entre a fé cristã e 
a razão subsiste uma 

harmonia natural. E essa foi 
a grande obra de Tomás, que 
naquele momento de confronto 
entre duas culturas - aquele 
momento no qual parecia que 
a fé devia render-se diante da 
razão - revelou que elas são 
indissociáveis, que quando 
aparecia razão não compatível 
com a fé não era razão, e 
que quando surgia fé não 
era fé oposta à verdadeira 
racionalidade; assim ele criou 
uma nova síntese, que formou a 
cultura dos séculos seguintes.

(Bento XVI, Audiência Geral, Praça de  
São Pedro. Quarta-feira, 2 Jun. 2010).

São Tomás de Aquino, Igreja Nossa 
Senhora do Rosário, Seminário 

São Tomás de Aquino, Brasil.
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