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Por Aviso da Secretaria d' Estado á cargo de F. Eae.,
S. M. O Imperador Mandou remeller-me a inclusa traducção
do Cathecismo Histórico deFleury, feita pelo Director das
Escolas Publicas do Município da Corte para uso das mesmas
Escolas; e Houve por bem, que examinando a mesma traducção , e as annotações, com que o dito Director explicou
alguns pontos de doutrina, eu interpusesse o mm parecer
sobre este objecto.
Tendo feito o exame, que me foi ordenado, adiei mui
fiel a traducção; pura e clara a dicção; e em quanto ás
notas, com que o Traductor illustrou e supprio o texto em
alguns lugares, achei que, sobre bem collocadas, ellas contêm
a doutrina geralmente ensinada nas Escolas Chrislãs: entendo
por tanto, que é perfeito o trabalho do Traductor, e digno
do fim a que ei lê se propoz.
É esta a minha humilde opinião, que V.Ex. far-melia a honra de levar ao alto conhecimento de S. M. O Imperador, a fim de queElle decida como achar mais justo.
Deos Guarde a V. Ex. Palácio da Conceição 17 de
Maio de 1843.
Illm. e Exm. Sr. José Antônio da Silva Maia, Ministro e Secretario de Estado dos Negócios do Império.
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PEQUENO CATHEC1SMO

pois inslituio o Matrimônio. A primeira mulher chamou-se
Eva. Estabelecco DEOS a Adão, e Eva no Paraíso Térrea!, que
era hum jardim delicioso, onde vivião felizes. Tinhão permissão para comer toda a qualidade de fructos, menos os da
Arvore da Sciencia do Bem e do Mal, que DEOS lhes havia
prohibido. Andavão de todo nus, sem disso se envergonharem, porque não tirihão malícia. NSo soíírião incommodidade
alguma; e nSo devião morrer. Creara DEOS também puros
Espíritos, que s5o os Anjos (*)
Pergunta. Quem fez o Mundo?
Resposta
Deos.
P. De que o tirou?
R. Do nada.
P. Como o fez?
R. Só com a Sua palavra.
P. Para que um o fez ?
R. Para Sua gloria.
P. De que formou DEOS o primeiro homem?
J?, Formou-lhe o corpo de terra.
P. E a Alma?
R. Creou-a de nada.
(*) A creaçao .dos. Anjos lie huiua verdade constante da Sagrada Escriptura; ainda quc.ua historia da Obra dos seis dias não laça dellcs menção. Segundo o Concilio Lateranensu 4. u , primeiramente forao creados os
Anjos, e o Mundo, e por ultimo o homem. Ab inilio temporis uíramque
« de nihilo condidit creaturam spirituàlem Sf corporalcm, angelicam videli« cet, & mundanam, ac ãe-inde humanam» (Cap. Finniter extr. de Summ.
Trinit.} Sabe-se também pela Sagrada Escriptura, cjue he infinito o numero
dessas Crcaturas Espiriluaes, que cercão o Throno do ALTÍSSIMO . é o louvflo
incessantemente, e o servem como seus Ministros; c rjiie.ratfio distribuídos
em nove Ordens, ou Coros, a saber: os Anjos, os Archanjos, as Virtudes,
as Dominações, os Priucipados, as Potestadcs, osThronos, os Cherubius,
e os Seraphins.
NOTA Wt TllADUCTOB.
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De quem he ella a imagem?
Do mesmo DEOS.
Para que fim creou DEOS ao homem?
Para o conhecer, e para o amar.
De que formou DEOS a primeira mulher?
De huma coslella do homem.
Para que?
Para mostrar, que erão ambos huma e a mesma
Que era o Paraíso Tcrreal?
Era hum bello jardim, onde TJKOS'• estabelecco1 a
e Eva.
Em que estado vivúlo elles alli?
ViviOo felizes.
Quando devião morrer?
Elles não dcviíío morrer.
Oue sãoi os Anjos?
São purps Espíritos, que não tem corpo.

iTBGCISXO

Do Peccado do primeiro Homem.
fendo-sc nlguns Anjos rebellado contra DI;OS, o, Mesmo
Senhor os precipitou* no Inferno, e no fogo eterno. Estes
são só Demônios, ou Anjos do Diabo, que se occupSo
em tentar os homens e revolta-los contra DEOS. Muni (!'
•Espirbs malignos se valco da Ser.
' íxaadio a Eva,
fruclo da arvore, que nr.os lhe havii)
prohiludo. Eva
neo delle, e fez com que seu marido
Mihem comesse. EntSo DEOS amaldiçoou . a Serpente, <j
declarou; que da, mulher havia nascer Aquelle, que lhe
pisaria a cabeça, o qut) q,ü;er dizer, o Salwdor do Mitnd-o
que havia de vir Iram dia destruir o poder do Demônio.
Lançou DEOS a Adão, e Eva fora do Paraíso, e ficarão em
mui, miserável .estado. Perderão ,a Graça, de MIOS; ficarão
escravos do Diabo, e sujeitos á morte, è a todas as incotnmoáidades do corpo, c alem disto, á ignorância, e á
concupiscencia. A concupiscenfíia Iws itqaelle amor de nós
mesmos, quernos impede, amarmos a' DEDS,.,nosso Creador;
e, d'ahi provem todos os, pcccados, que conduzem a JMurte
i"ria. Não tendo Adão, e Ev» tido filhos antes do seu
peccado; por kso os que lhes nascerão, nascerão sujeitos
ás •mesmas misérias, como elles, e os IransmiMirao a seu>
descendentes: de sorte que todos os homens nescerri em
peccado j inimigos de DEOS, e destinados ao Inferno. Este
he o mal» a que,,, chamamos pecf.aclo Origisi."

P.,, Quem he o Demônio?
R. He hum Anjo rebelde a DEUS.
JS,. Ao fogò':'eterno.,
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,P. Em -que se occupa.o Demônio: 1
R. ..Em'tentar os Homens, e faze-los offender a DEOS.
P. Como tentou o primeiro homem?
R. Entrou na Serpente, e persliadio A mulher, a qne
comesse do fructo prohibido.
7*. E que fez a mulher depois disso ?
R. Fez com que seu marido também comesse.
P. Que fez: DEOS então?
R. Amaldiçoou a Serpente.
P. De que modo castigou DEOS a Adão te I1
R. LaHçoi)~os fora do Paraíso Terreal.
P. Que lhes prometteo?
R. Que a mulher pisaria a cabeça da Serpente.
P. Qual he o sentido desta promessa?
R, Que da mulher havia de procedet 0 Salvador do*
dos Homens para arruinar o poder do Demônio.
P. Em que estado se achou o homem depois do seu
peccado ?
JR. Mui miserável, assim na Ahfta, como no corpo.
P. Que males lhe resultarão pelo que respeita ao corpo.
JR, Todo o gênero de ineominodos, as enfermidades,
e a morte.
P. A respeito da Alma?
li. A ignorância, e a concupiscencia.
P Que he a concupiscencia?
R. He a propensão, que tentos para nos amarmos só»
mente.
P. Que 'produz a concupiscencia?
R. Ó peccado,,
P. Qae
.iuz o peccado''
R. A morte eterna.
P. Quando foi que Adão e Eva
ft. • Depois • do' sim 'peccado:
P1'. Este peccado passou para st.
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Sim, c para os filhos de seus filhos.
Dura ainda este mal"!*
Sim, todos os homens nascem com esle peccado,
Como se lhe chama?
O peccado Original.
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LIÇÃO III.
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Do Dilúvio, e da Lei Natural.
Forão Caim , e Abel os primeiros filhos de Adão, c
Eva. Caim matou a Abel por inveja da sua virtude; e os
descendentes de Caim, tbrão huma raça perversa. Teve
Adão outro filho, chamado Seth, cujos filhos conservarão
o temor de DEOS; mas alliando-se com osmáos, corromperãose a tal ponto , que todos os homens, estando entregues
á maldade, resolveo DEOS faze-los perecer por hum universal Dilúvio. Foi somente Noó , descendente de Scth, o que
achou graça aos olhos de DEOS. DEOS o prevonio do seu
desígnio, e lhe mandou fabricar li uma arca, ou navio
quadrado coberto a modo de cofre, assaz grande para nella
poderem caber hum casal de cada huma das espécies de
animaes, e de aves. Assim o fez; e apenas tinha entrado
na arca, foi quando fez DEOS cahir por espaço de quarenta dias e quarentas noites huma espantosa chuva, acompanhada de enchentes do mar, de sorte que toda a terra
ficou debaixo d'água. Todos os homens, e todos os animaes
ibrão submergidos; só oito pessoas se salvarão, Noé sua
mulher, três filhos,, e suas mulheres, com os animaes,
que cstavão na arca. Depois do Dilúvio tornou-se a povoar o Mundo pelos três filhos de Noé, Sem, Cham, e
Japhet. Assim pois todos nós somos irmãos. Dentro de pouco
tempo porem os homens se fizerão peiores, que dantes.
Em vez de adorarem a DEOS , a maior parte delles adoravíio
o Sol, a Lua, ou algumas outras creaturas: não honravão
seus pães; erão deshonestos; matavão-se, roubavão-se, e
calumniavão-se huns aos outros; não fallavão verdade, e
seguião os seus desordenados desejos. Em tudo isto obra-

PUQJJEXO CA'flIKGI8MO

vão contra a razão, c contra íi consciência, que be a l.ei
Katural.
P. Quem foi p primeiro assassino, q.uo houve no Mundo?
R. Caimv que matou seu irmão Abel,
P. Forque o matou?
R. For iaveja de sua virtude.
P. Forâo todos os homens mãos como elle?
R. A maior parte o forão.
' • P . Não restou algum homem, que fosse agradável a
BEOS ?

.R, Só restou Noé.
P. Que obrou DEOS pura punir os homens?
R. Mandou o Dilúvio.
P. Que foi o Dilúvio?
fí Huma grande inundação d'agiias que alagou toda a
terra.
P, Que foi feito dos homens ?
jR. Afogarão-se todos.
P. E os animacs?
R.. Também se afogarão,
P. Que foi feito de Noé?
R, DEOS o conservou ria arca,
P. Que era a arca de Soo?
R. Ilum grande navio quadrado, coberto a modo de
cofre.
P. Salvou-se elle só?
|í. Sim, com sua íamilia?
P. E que mais?
R. Hum casal de cada huma das espécies de animara;,
e de aves.
P. SSo todos os homens nossos Mnõos?
fí. Sim; porque todos nós tíecendemos de Adão, c de
ISoé.
P. Que hc a Lei Natural?

9

R. H ti razã» e ;i. , üirisdeiu-ia.
/-*. Que nos .ensina ella relai i vãmente a nnos?
/f. Que n Elle somente devemos a<kr.'.
E etn iclatüo aos homens?
Que não façamos a nenhum o que não queremo
mesmos t
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LIÇÃO IVDe Abrahão, e dos outros Palriarclias.

A verdadeira Religião, e a Lei Natural forão conservadas entre algumas pessoas respeitáveis, e Santas, principalmente da Família de Sem. Huma destas foi Abrahão,
que DEOS escolhco para com elle fazer Allianca. Determinou-lhe , que deixasse o seu pai/, e lhe prometteo faze-lo
pai de hum povo innumeravel, dar a este povo a terra
de Channan, e abençoar na sua descendência todas as Nações do Orbc: o que denotava, que da sua posteridade havia
de nascer o Salvador do Mundo. Abrahão acreditou nas promessas de BEOS , que lhe ordenou a circumcisão por signal
da sua Allianca, e lhe deo hum filho chamado Isaac. Querendo DEOS provar a fé de Abrahão, mandou-lhe sacrificar
este querido filho; mas detíive-o quando estava prestes a
degolla-lo. Isaac foi pai de Jacob (por outro nome Israel)
o qual teve doze filhos, entre outros, Leví, Judá, José, e
Benjamin. Estes são os doze Patriarchas, pães das doze Tribus,
que compuzerSo todo o povo de Israel. Chamão-se também
Patriarchas todos os Santos, que viverão segundo a Lei Natural.
P. Onde se conservou a Lei Natural depois do Dilúvio?
R, Na família de Sem.
P. Com quem fez DEOS Allianca?
jR. Com Abrahão.
P. Que lhe ordenou?
R, Que deixasse sua família, e seu paíz.
P. Que lhe prometteo?
jfi. Faze-lo pai de hum grande povo.
P. Que mais lhe prometteo?
/i. ^ar-lhe a Terra de Chanaan.

íl

Qual foi a maior promessa que lhe fez?

II. Abençoar na sua posteridade todas as Nações do Orbe.
P. Que significava essa promessa?
R. Que da sua geração havia de sahir o Salvador do
Mundo.
P. Qual foi o signal d'Alliança de DEOS com Abrahão.
R. A Circumscisão.
P. Quem foi o filho de Abrahão?
R. Isaac.
P. Porque o quiz sacrificar?
R. Para obedecer a DEOS.
P. E porque lhe ordenou DEOS hum tal sacrifício?
li. Para provar a sua fé.
P. Quem foi Jacob?
R. O filho de Isaac.
P. Qual foi o outro nome que teve Jacob ?
R. Foi também chamado Israel.
P, Quantos filhos teve?
R. Doze.
P. Como são chamados?
R. Os Patriarchas.

D•••

dão do Egypto ; e da Paschoa.

Os irmãos' de José vcndorflo-no por inveja; e foi levado
ao F.gypto, onde foi longo tempo escravo: mus, permaneceo
fiel a OEÔS, que o livrou; c•$.!.% i:;!i« chegasse: 'a ser valido do
Rei. José perdoou a seus irmSoSj. c 09 titàndou vil" para o
Fgypto com seu pai, e ioda afam i l ia. ,All i: morrerão , e seus
filhos multiplicarão a num prod%íb'so numero; .Ouíro'Bei do
:)to, com receio de que se fizessemdemasiadamente po-;ios t cfii.TegpB.--os de trabalhos pehiwjs?.: e tentou .nada menos do que fazer matar todos os filhos varões. Mas DEOS teve
•;mi,v5o do seu povo, e para o libertar lhe enviou Mm;.- V „
descendente deLevi, com seu. irmão Aaüão. ForSo estes ter
com Pharaô ($al era o nome: dosBêjs do Egypto) c lhe ordenarão da parte dciníos, que deixasse saliir o :sen povo : 'elle
porém o nflo feonsentio, por muitas vezes; e Moysés, para
a isso o obrigar, obroia'.,diversos•'milagres terriveis, que' sfío
chamados as Pr.agftg êo Egypto. Sahírão era fim os Israelitas;
nias celebrarão primeiro w Píiwlioa:» por ordem de IIEOS » comendo em cada família hum cordeiro assado, depois de terem
marcado com o sangue do mesmo a j a de cada huma das
suíts;' liabitacões. Pasclioa sigpifiea pá: [em. I>ÈOS: lhes ord.enou, que fizessem ttklos os armos hun ;tial siicrificio e hu.ii).a
igual céa, em. memória da sua libei 3o: o que era hum
sigual, de que todos os homens soriíí um tua libei dos do
pfíccíido., c íla escravidão do 1)' n
Pt- ('outfií <s historia do José?
oi muito
B. Seus irmãos o venderão por íi
'escravo do Egypto; depois'chegou n si
do do .Rííí.

í", , Como tratou elle a s«us irmãos iiurtiat.0,0 seu grande
poder1?
jff. Perdoou-lhes, o os mandoii vir para o Egypto com
Ioda a sua familía,
P. Que succedeo no Egypto aos Olhos de Israel ?
/{. 'Multiplicarão extraotslioariiinjeiitíí.
P. Que lhes fez o Rei do '•Egypto V
K. Quiz fa/e-loa morrer.
'i P. Quem os soccorreo?
R. DJ-:OS
P.' fíü' quem se servio pára os libertar?
R. De" Moysés.
. :P. ,Que foz Moysés?, .
1L Grandes Milagres para obrigar Pharaó a obedecer a
DEOS.
P. Que era a Pascboa?
R. Era hum Cordeiro que foi sacrificado, e comido em
a noite da Libertací"io.
P, Que se fez de• seu sangue?
R, Assigrialarão-se com elle as casas , dos Israelitas.
./'. Que segiillicava a tiibertaçSo dos Israelitas?
R. Que DEOS havia de libertar hum dia todos os 'homens da escravidão do Demônio.

PEQUENO CATilECISMO

LIÇÃO VI.
Da Viagem no Deserto , e da Lei Escripta.

TENDO DEOS libertado os Israelitas da escravidão do
Egypto, conduzio-os á terra de Chanaan , conforme as promessas, que fizera a seus pães. Obrou DEOS grandes Milagres
nesta viagem. Fê-los atravessar a pé enxuto o Mar Vermel h o , para os livrar de Pharaó, que os perseguia. Levouos por hum grande deserto, onde os sustentou por espaço
de quarenta annos com o Manná, que fazia cal)ir do Ceo;
c fez, que para elles rebentasse a água de hum rochedo.
Logo rio principio da viagem chegarão ao Monte Sinai, onde
DUOS lhes dco a sua Lei no quinquagesimo dia depois da
Paschoa. Virão a Montanha toda em chammas, e coberta
de huma espessa nuvem, de que sahião relâmpagos, trovões, e hum estrondo, como de trombetas; e ouvirão huma
voz que disse: l. Eu sou o Senhor teu DEOS , que te tirei
da escravidão do Egypto, tu não terás outros Deoses diante
de mim : tu não farás para ti idolo, nem figura alguma
para adora-la. 2. Tu não tomaras o Nome do Senhor teu
DEOS em vão. 3. Lembra-te de sauctificar o dia do Sabbado,
isto he, descansar no septimo dia. 4. Honra teu pai, e
tua mãi, afim de que vivas longo tempo na Terra Promettida. 5. Não matarás. 6. Não commetterás adultério. 7. Não
furtarás. 8. Não dirás falsos testemunhos contra teu próximo.
9. Não desejarás a mulher de teu próximo. 10. Não cobiçarás os bens de teu próximo. Deo DEOS a Moysós estes dez
Mandamentos escriptos em duas taboas de pedra ; os quaes
pouco mais continhão do que a Lei Natural; e DKOS a quiz dar
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então por cscripto, porque se tinha posto em esquecimento:
tão grande era a malícia dos homens!
P. Para onde forão os Israelitas quando sahirão do Egypto?
fí. Para a terra de Chanaan, onde DEOS os conduzio.
P. Para que os levou lá?
R. Para cumprir suas promessas.
P. De que modo passarão o Mar Vermelho?
R. DEOS lhes abrio hum caminho enxuto no meio das
águas.
P. Por onde passarão depois?
R. Por hum grande deserto.
P. De que se alimentarão no entretanto?
R. Do Manná, que DEOS lhes enviava do Ceo.
P. Quando lhes faltou a água, onde a acharão elles?
R. Duos a fez cahir de hum rochedo.
P. Em que dia lhes deo DEOS a sua Lei?
R. No quinquagesimo dia depois da sua sabida.
P. Em que lugar?
R. Sobre o monte Sinai.
P. Como appareceo então a montanha?
R. Toda em chammas, com trovões, e relâmpagos.
P. Dizei os Mandamentos, que DEOS lhe Deo?
R. Eu sou o Senhor teu DEOS, que te tirei, &c.
P. Dizei o segundo?
R. Tu não tomaras o nome do Senhor, &c.
P. O terceiro, &c. ( o discípulo deve aprender de cor os
Mandamentos por extenso como acima se aclião}.
P. Forão escriptos estes dez Mandamentos?
R. Cim, sobre duas taboas de pedra.
P. Erão elles novos?
R. Não. Elles erão a Lei Natural.
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LIÇÃO VIL
Da Àlliança de Deos com os Israelitas.
MANIIOÚ DEOS, que se guardassem as Tuboas da Lei tia
Arca d'Àlliança, que era .lium cofre de preciosa madeira- r
;
lodo coberto de laraii';
aíro
".*» e.-Ja Arca guardada
ri'hum Tabernaculo, isto lie, ti uma Tenda formada de ri
leias, e diante dello havia hum Aliar para os sacrifícios,
que se fazifio, matando bois, e carneiros, que depois sequei-,
mavão sobre o AHar,
o modo de honrar a DKOS ita-,
quejlès tempos. Aarao, o seus filhos forâo consagrados Sacerdote'
estes Sacrificios
>io o restante da
Tribude Leví foi destinado ao serviço do Tabernaculo. A Arca,
e Tabernaeuio erao o signal d'Àlliança de DEOS com os israelitas;
e esta Àlliança, que se chíima lambera Testamento, era a me
que o Senhor tinha feito cora Abriihíío; ]MM<[ue renovou
em favor daquelles Iodas as promessas, que tinha leito a
'Vometteo toina-los por se» povo qtieirido,
làbeleee-los na terra de Ctiaitaan, o. enche-los rielta de::be—
neficios; e esta terra prometlida era figura do Cco , :e da
morada dos Bémaventurados. Prometteo da sua parte o povo
de não reconhecer outro
enáo o Senhor, de o amtude todo o seu coraçflo, e de observar todos' c.
damentos, sob perui dê ser lançado fora da terra prometii
ida, e opprimido de miséria. Esta Àlliança f<'
ada
com o sangue ria:* ví'-tí\n
ÍSflotidacl",.. Fez retroceder o Jordüo para <i -tia origem, parar
• ' . i1 i)'Lua', e muitos outros grandes milagres, para

/Oo
P,

Iliun cotrc todo eTilanii'
Oiio, havia dentro delia?

ouro.

R. Aarfío, e seus filhos.
P. Quem ei'ãu os I,e\itas?
R. Todo o restante da Tribu destinada ao serviço do
Tíibernaculo.
P. Qm] foi a Àlliança de DEOS com os Israelitas?
/{. .\
:
íinha feito com Abcahüo.
P. ()n« lhes prometleo ni-'

f.

''• Chanaan, e cumula-los d
Óue significava esta
Era fiííiira. do t AI»..
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P.
R.
P.
R.
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Foi bem executada esta Alliança?
Sim, da parte de DEOS.
Que milagre obrou o Senhor para metter o povo de
daquella terra?
Os de seccar o Jordão; e parar o Sol e a Lua.
Como foi executada a Alliança da parte do povo?
Muito mal.
Quantas vezes se revoltarão no deserto?
Mais de dez vezes.
Que fizerão depois de seu estabelecimento no Paiz?
Abandonarão frequentimente a DEOS pelos ídolos.

HISTÓRICO. l. a PARTE
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LIÇÃO VIII.
Da Idolatria.
Já se nüo conhecia, nem adorava a DEOS mais do que
entre os Israelitas; e a idolatria reinava em todas as outras
Nações. Os homens só cuidarão dos regai os do corpo, e não
pensavão nem na sua alma, nem cm DEOS , puro Espirito,
Creador do Ceo, e da Terra, Honravão huma infinidade de
Deoses a quem davão diflerentes nomes, segundo a diversidade dos paizes, e de quem contavão mil fábulas ridículas.
A huns representavão como homens; a outros como mulheres,
que chamavão Deosas: fazião os seus ídolos de páo, pedra,
ouro, ou prata; e adoravão as obras de suas mãos, edificando-lhes ímpios, erigindo-lhes altares e offercccndo-lhes sacriflcios. Assim adoravão os Gregos, e os Romanos a Júpiter,
que reputavâo por o maior dos Deoses, a J uno, que íiguravão ser sua mulher, a Marte, a Venus a Baccho, e a outros
muitos. Assim se adorava no Egypto a Isis debaixo da figura
de huma mulher com cabeça de vacca, a Anibus debaixo da
figura de hum homem com cabeça de cão, e a outros simiIhantes monstros. Desfarte os enganava o Demônio, para se
fazer adorar debaixo daquelles nomes, e faze-los commetter
toda a sorte de crimes, com o pretexto de Religião; porque
as suas Festas não erão mais que deboche, e devassidSo.
Erão estes os Idolatras chamados Gentios, ou Pagãos. Os Israelitas se deiáxrão freqüentes vezes levar de seus máos exemplos.
Sempre que deixarão a DEOS pelos Ídolos, o Mesmo Senhor os
abandonou a seus inimigos, que os reduzirão á escravidão;
e sempre que voltarão para DEOS , elle lhes suscitou homens
extraordinários para os libertarem.
.'•73
4

<Litras
ivSo a seu prazer.
itcs Ídolos?
e animaes, a quechámavSo Dcoscs

D'onde procedia tá) cegueira?
3>e terem -esquecido a. sou Creador.
Como c ' • .
;í esquece-fe?
rondo o seu cuidado só no corpo.

Quem os entrelinha neste erro?
O Demônio, que se fazia adorar debaixo do
Que efleitos proiluzio uolíes a idolatria.

,

Engolfárão-se cm toda a sorte de vícios.

o o iwttro noniO', que;se dá aos Idolatrai!
; chamados Gentios ou PagiV

Os Israelitas, depois dagiut entrada na 'terra.de Chíinaa»,,
forão longo tempo governados por Juizfiuizeriio
ler Reis, o primeiro dos quues íoi Saul, e o segundo David»
que era da Tribu de Judô, de que devia nascer •.<> Salvador
do Mundo, (;onfonne; a prophecia do .Jacol». David foi sagrado
*:ír ordem ue ní^o^ . com óleo santo e todos os outros Heis
Ckrístos, isto he, Ungidos. David foi muito te
por Saul,, c; .sustentou grandes guerras contra
fim DEÔS o, fez superior a todos os seus tnitúi^
de riquezas, e de gloria. Era a sua > idade
!ci»! , Oíiíle. íinhrt edificado luiin 1'alaoi e.,;,para eíle fez eonduzir a Arca. d'AHianva. D
liatn Templo; mais BEOS lhe declarou , que e
para seu fiiho; que suo posteridade

líO.viiii de rcinüf.', não ,<o soort
tem sobre todas as Waçõt;ií da

or" havia
id; que
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Jf?. Primeiro governarão Juizes, depois Reis.
P. Quem foi seu primeiro Rei?
R. Saul.
P. E o segundo?
R. David.
P. De que Tribu era?
R. Da Tribu de Judá.
P. Qual era o lugar da sua ordinária residência?
jR. O Monte Sião na Cidade de Jerusalém.
P. Para onde fez elle conduzir a Arca d'Alliança?
R. Para o mesmo Monte Sião.
P. Que lhe prometteo DEOS?
jR. Que sua posteridade havia de reinar eternamente sobro
o Povo de PEOS?
P. E que mais lhe prometteo?
R. Que delle havia de proceder o Salvador do Mundo
P. Quem he o Christo, ou o Messias?
JR'. He este mesmo Salvador.
P. Que significa o nome de Christo fí
R. Ungido , ou Sagrado.
P. Porque?
JR. Porque David, e os outros Reis forão sagrados com
óleo santo.
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LIÇÃO X.
Do Scisma de Samaria
Salom5o succedeo a seu pai David , e foi figura do
Messias em sua gloria, assim como tinha sido David figura
do Messias nos seus trabalhos, e soffrimentes. Reinou Salomão sempre em paz, cheio de riquezas, e de delicias; e,
o que he superior a tudo , DEOS o dotou da verdadeira sabedoria. Mandou construir hum Templo em Jerusalém , segundo o projecto de seu pai , e nelle foi collocada a Arca
d'Alliança, e se offerecôrão os sacrifícios. Não havia mais
que este único Templo ; nem era pcrmittido sacrificar sobre
outro Altar. Assim o ordenava a Lei, para que os homens
melhor coinprehendessem , que ha hum só DEOS , e huma
só e verdadeira Religião. Por fim Salomão perdeo a sabedoria,
por se ter entregue a desordenados appetistcs ; e as mulheres
estrangeiras, que amou com excesso o arrastarão á idolatria.
Em castigo deste peccado , foi por sua morte dividido o Reino.
Só a Tribu de Judá, c a de Renjamin obedecerão a seu
filho Roboão; as outras dez Tribus levantarão por seu Rei
a Jeroboão da Tribu d'Ephraim. Este ímpio, para separar
mais os seus vassallos dos do Rei de Judá , c dcsvialos de
ir a Jerusalém , traçou-lhe huma nova Religião , c fez erigir
e adorar bezerros de ouro no seu Reino. Deste modo houve
hum Scisma, isto hc, huma divisão, que dilacerou a Igreja
de DEOS. A verdadeira Igreja conservou-se em Jerusalém,
e a falsu foi primeiramente estabelecida em Sichem , c depois
em Samaria , que veio a ser a Capital do Reino de Israel „
ou d'Ephraim.
P. Quem foi o succcssor de David?
R. Seu filho Salomão-

lios Propbet&s.
Todos os Reis de Israel forão perversos, e idolatras;
houve também muitos, que o forSo entre os Reis de Judá;
e DEOS enviou a huns e outros vários Prophetas para os
BI tornar ao sr.n serviço. GhafflSó-sé IVoplietas todos
aquelles, a quem DEOS enchera do seu Espirito, e revelara
cousaS occullas; e este Espirito de r>.
fallou ;
Prophetas, he o ESPÍEÍIO SANTC, senhor, e Viviíic;^

Foi
R. Não.

> fim da sua vi
avisa :do amor das
ii sua morte ?

Mttiuel, David, e Salomão, crâo1 "PropheMas este nome foi particularmente dado aquelles que
fazião vida austera, e retirada, á semelhança dos Rei'
, e delles houve hutn grande numero, cm qnanto durou
a divisão dos dons Reinos, Tal foi Elias, que deteve a chuva por espaço de três annos e meio, íez muitos outros
'".flagres, e por firo. foi arrebatado aoCeo; ts
es! a ainda vivo. Outros Frophetas houve, que nos deixar3o seus escriptos, como forão Isaias e Jeremias. "Ellcs
vaticinárSo, que Samaria, e Jerusalém haviüo de ser d
truidas; e que Jerusalém havia de ser reedificada. Nestes
vaticinios inserirão muitos outros concernentes ao •
inalando todas os cireuinstancias do seu nascimento, de
sua vida, de seus padecimeníos, de sua morte, e de seu
Reino eterao. Predisserâo, que Dtos iiavia de l ei
suo
Seu povo huma nova Alliança mais perfeita do que a antiffa' e oue I.
'uimar ao Seu serviço todas as IV1
:

omens cneio
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P. Porque são chamados Prophetas.
R. Porque predizião o futuro.
P. Em que tempo forão em maior numero?
R. Depois da divisão dos dous Reinos.
P. Qual foi o mais célebre Propheta daquelles tempos ?
R. Elias.
P. Como morrco.
jR. Elle não morrco.
P. Pois, que foi feito delle?
R. Foi arrebatado vivo ao Ceo.
P. Quaes forão os Prophetas, que nos deixarão seus
escriptos ?
R. Isaias, Jeremias, e outros mais.
P- Que predisserão?
R. A total ruina do Reino de Samaria.
P. E a respeito de Jerusalém?
/{. Predisserão, que seria arruinada, e reedificada.
P. Paliarão do Messias?
R. Sim: predisserão tudo quanto lhe devia acontecer.
P. Faltarão também d'huma nova Alliança ?
R. Sim: predisserão, que ella seria mais perfeita do
que a antiga.
P. Que disserão sobre a vocação dos Gentios?
.''•R, Que todas as Nações deixarião seus ídolos para adorarem o Verdadeiro DEOS.
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LIÇÃO XTI.
Do Capíiveiro de Babilônia.
Os Reis de Israel , e de Judá não tirarão proveito
algum , nem das reprehensões , nem dos avisos dos Prophetas. Pelo contrario elles os perseguírão , e a maior parte
forão cruelmente mortos. DEOS tolerou seus crimes com huma
admirável paciência , e esperou largo tempo , que se arrependessem; mais, por fim, executou as suas ameaças.
O Reino de Samaria foi destruído, e as dez Tribus forão
dispersas por paizcs longínquos, d' onde nunca mais voltarão. Depois do que Nabuchodonosor, Rei de Babylonia,
arruinou Jerusalém , queimou o Templo , e levou o povo
captivo. Babylonia era então a Cidade mais opulenta do
Mundo , mas cheia de idolatria, de superstições, de deboches,
c de todo o gênero de vicios. Os Judeos não deixarão com
tudo d' alli guardar a sua Religião , e observar as Leis de
Moysés : houve mesmo entre elles grandes Santos nesse tempo, de cujo numero foi o Prophela Daniel, que passou
huma vida mui pura no meio da Corte , e \1os maiores
empregos, e a quem DEOS revelou grandes mysterios. Três
jovens, que tinhão sido educados com clle , refusárSo adorar huma grande estatua de ouro, que Nabuchodonosor havia erigido , c , por ordem deste , forão lançados n' huma
fornalha ardente, onde DEOS os conservou illcsos. Deo então
o Rei gloria a DEOS , que deste modo começava a manifestar o Seu poder entre os infiéis.
P. Apressou-se DEOS em punir os peccados dos Israelitas?
/{. Não; antes esperou largo tempo o seu arrependimento.

R.
P.
fí,
P.
fí.
P.
R.
P.

n,
p.

Foi deslniivlo, e as dez I r
Quem 'arruinou Jerusalém?
Nabuchodonosor., liei de Ba1)ylonia.
("orno dispo?: do Povo Judaico ?.
•Lcvou-o caplivo.
Que foi feito da verdadeira Relido?
Os Jmlcos a «Hisrrv
cqptivfl !
'Qual era a'UéÍígiã'0 de Habylonia?
A Idolatria 1 , e a• Superstição',
Quem foi Dentei'.'
Jíiim graiulc Santo, c hum grand
iHic ftz&HíQ sede três companheiros?

Que ,lhc fez o Rei?
Fê-los
lançai n-huma fòrnalha ardente,
R.
QHÍI lhes acontece»?
Duo»' os pcrsevou do Fogo•' mltógroáaraeiitc.

poz os Judèos
paíz» •• rcedific

toa ao fcaperio dos GtcIKJF

ihu 16

J BI I

misturados cora
mais na

depois do captivc

pé.seguirão os Judeos para os obrigar a renunciar á sua
Sá <;i Lei, e a adorar ídolos. Aiitiocho, chaiTiüdo o íihisíre,
'Rei íia Syria, tomou Jerusalém,'profanou o.T«mp{o, e
fez ressar os Sacrifícios. 'Muitos Judeos soffrêrSo coristanteii.oiite u mor.te, e aluda os mais cruéis lormcntos» Mas JuiliftS Jíachabco, e seus irmãos, pegárSo nas armas em cleiensa da sua liberdade, e das suas Leis; e i)í'.os os protegeo
de modo, "<(üc libertarão o povo do jugo das NatÔe:
'inoves 'i i A l('Vii.i na furniiiii dos Marbabeos, de que libUVe tàmbcna <i!c;uns Keis: mas dentro de pouco letnpo foTSó dêstrnidos |j"los Romanos, que se Rzerao senhores do Mundo,
Tudo isto tinha sido predito pelos Prophetas.
P, Onera foi que livrou o.>. Judeos do capliveiro de Ba-

/{. Fazer conhecei" o Verdadeiro

ííÜ
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P. Cahírúo os Judeos Outra vez na idolatria depois do
captiveiro?
R. Nunca mais calarão.
P. Quem foi o primeiro, que os perseguio por causa
da Religião?
R. Anliocho, Rei da Syria, Grego de nascimento.
P. For quem começou o Império dos Gregos ?
jR. Por Alexandre Magno.
P. Quem foi os que resistirão a Anliocho ?
JR. Judas Machabeo, e seus irmãos.
P. Que iizerão?
li. Puzerão o povo em liberdade.
P. Quem governou os Judeos desde esse tempo em
diante?
R. A Familiu dos Machabcos.
P. Quem os destruio?
R. Os Romanos.

~ TO\' '-••T-U-T—-• — -;•-.; '
i^^J^Z^i

^ é^r^frc7^.'';'
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LIÇÃO XIV.
DOÍ Judeos cspiriluaes, e dos Judcos carnaes.
Hcrodcs, hum dos maiores malvados, que jamais cxis
tio, usurpou o Reino da Judéa com o favor dos Imperadores Romanos. No seu temço, bem vião os Judcos, que o
CHRISTO estava próximo a apparecer, conforme todas asProphecias: mas entre elles havia Judeos espirituacs , e havia
também Judeos carnaes. Os carnaes erão inteiramente afcrrados aos objectos sensíveis; não servião < a DEOS senão com
o fim de possuírem os bens da terra, terem abundância de
trigo, e de vinho, grandes rebanhos, c manadas de gado,
thesouros de ouro, c prata, para viverem regaladamentc com
suas mulheres e seus filhos. Se temião a DEOS, era pela apprchcnsão da pobreza, das enfermidades c da morte. Os Judcos espirituacs servião a DEOS com affecto, e o bonravão,
e amavão, por causa da sua Omnipolencia, e da Sua infinita Bondade, c Sabedoria: consideravão-se como viajores
sobre a terra, e aguardavão, depois desta, outra melhor
Vida. Huns e outros esperavão o Reino de Messias; mas
com esta differcnça, que os Judeos carnacs lomavão ao pé
da letra tudo que os Prophelas havião dito por figuras.
Por isso imaginarão, que o Messias havia de reinar sobre
a terra: que havia de ser hum guerreiro maior do que
David, e mais rico do que Salomão; G que, sob o seu reinado, os Judcos haviüo de viver com gloria, e em delicias,
tendo as outras Nações debaixo do seu dominio. Pelo contrario os Judeos cspirituaes sabiflo, que havia maiores bens
a esperar, do que os que se podem gozar sobre a terra;

Ileródes n
perauor cm
quena Cidad
de admíravr

n.

em Názswelh \ pe) linma Donzellu,
. oiic se linha n*-

afigurava

prazeres,

./ .
11.

Que esperav."
O ainiJio n < ;

amai' a BEOS.

(juc pcniKincccrui Tir^cin, & scnu Míii por oDrív oo ESI
TO SANTO. Então o Filho de nr.os, o VERBO, que estava em
DEUS, desde o principio, o que era DEOS, como Seu Pai
';irnc, isto lie, se fez Homem como nos, tomando verdadeiramente hum Corpo, c hipna Alma no Ventre da Santíssima
e MARIA. forSo obrigados a ir a Belém, Cidade
da .Iudéa, e a recolher-se a ' h ú m presepe: foi alli, onde
nasceo este Santo Menino, que-ao oitavo dia foi circiimcidatlo»
pondo-se-!he o Nome de itsus, que significa Salvador. Algum tempo depois certos Magos, ou liomens s;il)ios, \;
do Oriente para o adorar, c lhe offerecèrúo ouro, incenso,
yrrha. E porque diziíio, (jue vinhfio adorar o Rei dos
assustou-se Ilcrodes, e mandou matar Iodos os
mrx',. m-híivão orn üeí^m . e nas suas visis
alü se detiverão
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trinta annos, sujeito á obediência de sua Mãi, e de s. JOSÉ,
que passava por seu Pai, trabalhando com elle no seu oflicio de Carpinteiro.
P. Quem foi a Mãi de Nosso Senhor JESUS-CHRISTO?
R. A. Santíssima Virgem MARIA.
P. De que Tribu era?
7Í. Da Tribu de Judá.
P. De que Familia?
R. Da de David.
P. Quem foi seu Esposo?
n. S. JOSÉ da mesma família.
P. Quem lhe annunciou, qne havia de ser Mãi do
CHIUSTO ?

R. O Anjo S. Gabriel, que DEOS lhe enviou com esta
embaixada.
P. Quando deo o seu consentimento?
R. Depois que o Anjo lhe assegurou, que permaneceria Virgem.
P. Que prodígio se obrou então na Santíssima Virgem?
R. O VERBO se fez Carne.
P. Quem hc o VERBO?
R. O Filho de DEOS.
P. Que quer dizer« Sc fez Carne » ?
R. Quer dizer, que se fez Homem, como nós.
P. Onde nasceo Nosso Senhor?
R. Em Belém n'hum presepe.
P. Que significa o Nome de JESUS?
R. Significa Salvador.
P. Quem forão os primeiros Genlios que o adorarão?
R. Os Magos vindos do Oriente.
P. Que fez Herodes por esta occasião?
R. Mandou matar todos os meninos, qnc havia em
Belém, e suas visinhanças, de dous annos, e menos, de
idade.

ÍL
.J;).
R,
8 s. :
P.
R.
/* •
St

S. JOSÉ o levou para o Égyr.
De que modo passou JESIS a m 3r parle da sua vida,?
Vivia t í l i o i í í ' •
'Muitíssima
Era s.
Pai.
Não . • , .
'ido p o r tal,
Que ' oilkiO: era o sou;'
O AP f.fMTunteiro.
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De 5. João Baptista.
Trinta annos depois do Nascimento de JESUS , appareceo hum grande Propheta, João, filho de Zacharias , Sacerdote , c de Isabel, parcnta da Virgem MARIA. Yivia no
deserto huma vida mais austera, que a dos antigos Prophetas, e exhortava a Iodos a que fizessem penitencia;
porque, dizia, o Reino dos Ceos se approxima. Baptizava no
Jordüo aquelles que se aproveitarão das suas pregações,
i s t o h e , fazia, que se banhassem e lavassem para remissão
dos seus peccados, do mesmo modo que os Judeos costumavcío a lavar-se para se purificarem conforme a Lei; d'onde
lhe veio o nome de Baplista. Qucrião os Judeos reconhece-lo por Messias; mas elle lhes declarou, que não era
mais que seu Precursor, isto he, hum homem mandado
diante para lhe preparar o caminho, segundo as antigas
Prophecias. Veio JESUS buscar a S. JoSo para ser também
por elle baptizado; e assim santiíicou as águas, dando-lhes a
virtude de remittir os peccados no Sacramento do Baptismo.
S, João deo testemunho de ter visto o ESPIRITO SANTO descer
sobre JESUS cm fôrma de pomba; e disse: Eis aqui o
Cordeiro deoEOs; eis aqui o que tira os peccados do Mundo:
a Lei foi dada por Moysés; a Graça e a Verdade vem por
JESüS-cimiSTO.
P. De quem era filho S. João Baptista?
R. De S. Zacharias, e de Santa Isabel, parenta da
Santíssima Virgem.
P. Onde passou a vida?
li. No deserto, e com grande austeridade.
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P. Tinhão fallado delle os Prophctas?
R Sim , annunciando-o como o Precursor do Messias.
P- Que quer dizer Precursor?
R. O que vai diante de outrem.
P. Que pregava S. João?
R. Exhorlava a todos a que fizessem penitencia.
P. Que fazia aos que se converlião?
R. Baptizava-os.
P. Como os baptizava?
14. Fazendo-os banhar no Jordão.
P. Baptizou também a JESUS?
R. Sim : quiz JESUS ser baptizado para sanctiíicar a água
do Baptismo.
P. Que aconteceo na occasião do seu baplismo?
R. O ESPIRITO SANTO desceo sobre Elle visivelmente em
fôrma de pomba.
P. Que testemunho dco S. Jo5o de JESUS-CHRISTO?
R. Que era o Cordeiro de DEOS, que tirava os peccados do Mundo.

ii a M.'us discípulos
u e o seguissem, e immediatameute del/'.
R.
Logo. qi;
:
foi baptisado, o
onde
conduzio ao
míltio que o Demônio o lenta"
modos.
Tornou depois para Galiléu, e habitou perto do lago de
{j en a só rei, h. Ahi chamou, para o seguirem, «s : •
cadores, Audré, c ,8im<io, son irmã" o. c outros dons irn:s
Tiago, e João, filhos de Xcbedeo. Depois chamou a outros,
com particularidade a lium Publicano, ou/Bftccbedor de
Tributos, de nome Matheus. Assim que.os chamava deiii) tudo para o seguir, de sorte que, cvn pouco tempo,
teve h ura grande numero de discípulos, ou pessoas dese-

PR.

II

nSo daquelle; Tiago, e
Bartholomeu, Matheus,
irmilo Judas
•tes, «fiie entroíçou

'

r dizer o nome de Apostolot

Quer dizer Enviadus.

P. Quantos eleg • i
.-CRISTO?
R. Do::
./'. : ;
,i>us nomes,
fí. S. Pedro, e Santo An-!n\ seu jrmflo; S. Tiago, e
S. João., filhos de Zebe.leo; S. Filippe, S. líartholomeu
S. Mathous, S. Thomé; S. 'Tiago, e S. Judas, lilhos de
Alpli
-»,im8<»; e JinSas Kcariotes, o traidor..

me:

de enviar a pregar
Pedro; os outros f
João, filhos de Zc
Thomó; Tiago, fil
Thaddeu; Sirnfiu o (

Que ententíeií; por discípulos?
Pessoas, <mc ouve h um Mestre,

/.O
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LIÇÃO XVIII.
Da Pregação de JESUS CRISTO.
Andava JESUS pelas Cidades, e pelas Aldèas, pregando
em toda a parte o Evangelho do Reino dos Ceos, isto he,
a boa nova de estar chegado o tempo, em que todos os
homens er3o chamados ao conhecimento de DEOS ; de ser
Elle o Messias, ou o CHRISTO esperado, e desejado pelos
Patriachas, e predito pelos Prophetas, o Filho de DEOS,
enviado para salvar o m u n d o ; e de que os que Nelle
cressem e fizessem penitencia, ohterião o perdfio de seus
peccados; e depois a Vida Eterna. Para mostrar, que
fallava da parte de DUOS, fazia huraa infinidade de Milagres. Curava toda a sorte de enfermidade, n'hum momento, e com huma só palavra. Dava vista aos cegos, fazia
fallar os mudos, ouvir os surdos; livrava os possessos do
Demônio, e resuscitava os mortos. Ao mesmo tempo a
sua vida era o exemplar de todo o gênero de virtudes. Era
brando, e humilde de coração. Soffria com paciência os incommodos da pobreza, e asimportunações dos homens. Era
cheio de compaixão para com os peccadores, que se querião
converter; mas também cheio de zòlo contra os que se
obstinavão nos seus peccados. O único iim, a que se dirigião todas as suas acções, era a gloria de Seu Eterno
Pai; e passava muitas vezes noites inteiras a orar. Eis aqui
a fórmula da Oração, que ensinou a seus discípulos:
« Padre nosso que estás nos Ceos, santificado seja o
« Teu Nome: venha a nós o Teu Reino: seja feita a Tua
« Vontade, assim na Terra corno no Ceo: o pão nosso de
« cada dia nos dá hoje: perdoa-nos as nosas dividas, assim
« como nós perdoamos aos nossos devedores: e não nos
« deixes cahir era tentação: mas livra-nos do mal. Amen, »
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/*. Em que se occupava JESUS?
R. Em pregar pelas Cidades, e pelas Aldèas.
P- Que pregava ?
R. O Evangelho do Reino dos Ceos.
P. Que quer dizer a palavra Evangelho?
R. Roa Nova.
P. Que he o Reino dos Ceos.
R. Hç gozar a DEOS, e a Vida Eterna.
P. Que dizia JESUS de Si Mesmo ?
R. Que era o CIIRSITO, e o Filho de DEOS.
P. Que exigia se fizesse?
R. Crôr nelle e fazer penitencia.
P. Para que fim o fazer penitencia?
R. Para obter a remissão dos peccados.
P. Como provava, que DEOS o tinha enviado?
R. Pelos milagres, que obrava.
P. Que Milagres erSo?
R. Curava toda a qualidade de moléstias.
P. Que mais fazia?
R. Expulsava os demônios, e resuscitava os mortos.
P. De que virtude nos deo exemplo?
R. De todas; mas principalmente da humildade, da
mansidão, da paciência, da compaixão, da benevolência e
do zelo.
P. A que tendíão todas as Suas acções?
R. A fazer a vontade a Seu Eterno Pai, e gloriflca-lo.
P. Orava muito?
R. Passava noites inteiras em oração.
P. Qual he a oração, que nos ensinou?
/}. O Pad^c nosso.
P. Dizei-o?
íi. Padre nosso que estás nos Ceos, &e.
.2 »f

LIÇÃO XIX.

.Dos Inimigos de .JESIÍS-CRISTO.
.Fiwia-se,.JESUS admirar de lodo o mando, e trazia após
si grande concurso,'de turbas, que o seguiüo até mesmo
nos lugares desertos, Nfio só os ''Judeus, mas também os
Gentios, se apressMavfio para ve-Io, e ouvi-lo, Tiverão
disso .inveja os Soribas, e os Pbariseos., e se escajwjolisáfâo
da liberdade,., com que lhes exprobttva seus vícios. Os Scribas
erSp os Doutores dos Judcos, cuja ignorância, é má fé
expunha á vista. Os Phariseosi érSo os que perleodiSo observar'
a Lei com maior esactidão, do que os outros; masque, pela
maior parte, náoérSo senão hypocíitas, soberbos, e av;
que embaíSo o povo com hutna.apparencia de devoção. Os Sacerdotes, e Senadores, que governava*» os Judeos, nao.aborrçeifio menos, a JE&tí»;; por isso que predizia, que dentro
dó, pouco •teüftpp Jerusalém, e, com el!a, o .Templo, serião'
arruinados. Em humaf paluvra, nenhum dos Judeos caruaes
podia acreditar, que Eile fosse o Messias, vendo-o 13o pobre,
tão humilde, e tíio''.pacifico. Kra*lhcs odiosa a sua doutrina;
porque pregava o desprezo rias riquezas, das delicias, e de
todos os bens desta vida: e dizia, que todo aquelle que o
quizesse seguir, deviu tomar a sua Cruz. renunciar a
tudo, e a si mesmo. Os inimigos do JESVS muitas vezes o
enchèfáo de iíívipríipfiioí-,;,
^ a pegar em pedras para
lhe i : ái=;ii , o
• por fim dar-lhe a morte. Subornarão a hum '!'.• si";
. ios, .ludas Iscaviotes , que pro-

tnçtleo entrcga-lo por trinta diiiheiros, ou sidos de prata,
somma corresponiierite a trinta cruzados ( * ! .
.P. Seguia "tuuíta gente a JKSÜS?
JR. De todas as partes concorria o povo cm turbas
para vê-lo, c ouvi-lo.
P. rfeve inimigos'/
R. Sim, os Judeos••coriiiies.
P.
Porque .o aborreciilo?
. :
.
R. Porque pregava a humildade* c u pobreza*
Pf Quem forSo seus maiores inimigos?
M. Os Scribas, e os PhariSeòs, os Sacerdotes, e os Setiadores.
P. Quem erão ps Scribas V
/f. Os Doutores da Lei,
P. Quem erfto os Pbariseos?
fí. Os,,quii füxiao profissão de observar a Lês melhor do
que os outros.
P. Fazjâo boa rida Y.
/f. NíSo. Erao, pela maior parte, meros .hipócritas.
P. A que ponto chegou o ódio dos inimigos de JESUS?
K. Até:/o de resolverem'áár-íhé a inoríe.
P. Ouem : foi : 'que lhes 'próiQéttéo^^efltrègarfò?
, f í . Judas Iscariol.es,. hum dos doiiste Appstoios,
P. Por qwç paga!
fí, 'Por trinta dinhetes-
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LIÇÃO XXI.
Da 1/or/e (/c JESUS-CHRISTO.
Pilatos , bem que contra a sua vontade , condemnou por
fim a JESUS , e mandou que o conduzissem , com a Cruz ás
costas, a hnm lugar chamado Golgolha, ou Calvário, onde
foi crucificado entre dons ladrões. A Cruz era o mais
infame supplicio então cm uso. Só os escravos, e outros
taes miseráveis , erão a elle condemnados , e isto por crimes
os mais atrozes. Esteve .TESCS-CHRTSTO na Cruz até que todas
as Prophecias se cumprissem. Na sua Morte, o Sol se eclipsou ,
tremeo a terra , abrírão-so as sepulturas , resuscitárüo os
mortos. Succedco isto n'huma Sexta feira, dia da Paschoa ,
quando o povo sacrificava o Cordeiro, que era figura de
JESUS-CHRISTO. Assim pois foi a Sua Morte o Verdadeiro
Sacrifício, de que os outros não tinhão sido mais do que
symbolos: ella satisfez plenamente á Justiça de DEOS pelos
peccados de todos os homens : o Innocente JESUS pagou
pelos culpados ; remio-os, com o Seu Sangue, da escravidão
do Demônio; e lhes abrio por Sua Morte o caminho da Vida
Eterna.
P. De que modo morreo JESUS-CHRISTO ?
R. Foi pregado n'huma Cruz entre dous ladrões,
P. Que era o supplicio da Cruz?
R O mais infame de todos,
P. Que succedeo na Morte de JESUS-CHRISTO?
jR. O Sol se eclipsou , tremeo a terra , resuscitárao os
mortos.
P. Porque morreo quando se sacrificava o Cordeiro
Paschal?
R. Porque este Cordeiro era a figura de JESUS-CHRÍSTO.

lllSTHKICO. l ." 1'AIiTK.
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P. Como foi Sua Morte Iram Sacrifício?
R. Porque satisfez á Justiça de DEOS pelos peccados de
todos os homens.
P. De que scrvião então os outros Sacrifícios?
/?. ErSo somente figuras do de JESUS-CHRISTO.
P. Porque se diz que JESUS CHRISTO nos remio com o
Seu Sangue ?
/{. Porque nos livrou do eapliveiro do Demônio.
P. Porque se diz que distruio a Morte?
íl Porque nos abrio o caminho da Vida Eterna.

HISTÓRICO. 1." PAUTE

- < j u o JESUS expin
depositado tilmra sepuleíi'
guardar, lembrando-se, de qu
Mas ao tercei; . . - . it?e era I
pulchoro, \'\\ >
Os Apóstolos í.i w'-ao grande (üíí
surrei! i
q
• •
• cèri
rios olhos, :
c com
• : >.i elle, Duranl
. > do q
íippareceo .IKSUS por dif'
,
;es; deoinjeções; e ordenou-lhes o ir ] > ' <
Nações, e"bapliza-las
•
•., \\\\,
ESPIRITO SA.XTD. Deo-llics (uml>om o pot
peccados, e lhes prometi
' .;n elles
culos. À' sua vista subk
..de esl;
»!''reil ;!
Crcaturns; ma
mentos por nós, e de assistir á Sua Igrcj
vez desça do Ceo para vir julgar os
•' P. Qus s<* Fo? do r.í;
'
depo
/f. Depositou-se n')n.
,
iiro.
.P, Que (ixerão seus inimigos?
R. Piizerão-lhe guardas.
P.' Em que dia resUscítóu .»>
.R. Ao terceiro dia depo
Domingo.
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P.
li.
P.
R.
P.

Por que espaço de tempo lhes appareceo?
Por espaço de quarenta dias.
Que llies ordenou.
O ir pregar, e baplizar por todo o Mundo.
Quando assim ordenou o Baptismo, que nos ensinou?

It.

Que

DKOS he P A D R E , FILHO, E ESPIRITO SANTO.

P. Que poder deo a seus Apóstolos?
R. De remiltir os pcccados.
P. De que modo os deixou?
//. Subio ao Ceo em sua presença.
P. Em que elevação se acha desde esse dia?
/{. Está acima de todas as Crealuras, assentado á MSo
direira de DKOS.
P. Não tinha promeltido a seus Apóstolos estar com elles
ale o fim do Mundo?
R. Assim o faz, porque assiste sempre á sua Igreja.
P. Corno lhe assiste ?
/}. Offerecendo a DEOS Seus Merecimentos por nossa
Salvação.
P. Não ha de tornar mais ao Mundo?
R, Ha de vir a julgar os vivos e os mortos no ultimo dia.

ftistonico. I.*PARÍIÍ

Da Descida do Kspifüo Santo sobre os
Apóstolos.

Cumprimento de Seus preceitos, e de huma invencível co*
ragem para darem testemunho da verdade»
/*>, Que era o Pentecoste entre os Judeos?
7í» Era a Festa do dia, cm que lhes Unha sido dada
a Lei.
P. Que aeonteceo aos Apóstolos nôsse dia dva Festa?

fí.
abravfio.os Judeus ,no . quinquagasinio dia depois da
1'aschoa Ituma grande Festa chamada ' •• Pentecòslès , •••.em memória de lhes ter sido dada a Lei nesse dia. Nesíe mesmo
dia, que era o quinquogesimo depois da Rcsurrciçfio de JESUS
CHKisto.j estando todo,».. os Discípulos juriU>$. u'hum mesmo.
lugar , senlicHse de repente hnnv grande ruído vindo 4o
Ceo , como de vento, que assoprava com Ímpeto , c encheo
a casa toda ; e lhes opparccènlo Inimas línguas, 6om.O' iíjíie
fogo, que se puzerSo .repartidas sobre cada hum delíes.
Desde: logo tbrS,o todos cheios do ESPIRITA 'SANTO, e còmeçárão a faltar .cm diversas Línguas ; o que mostrava, que
devião flfégar o Evangelho' n todas as Nações. Ficarão os
Judeos por extremo assombrados COJH tal juaravillia , de
qne S. Pedro, á testa dos. Apóstolos, lhe deo a^fa^s explicando-lhes as Prophecias., e declarando-lhes , que JESUS,
a Quem elles tinliüo oruçiíkado, resu-scitara , e enviara
o ESPIRITO ISENTO ,, como havia promettido ; que Elle çra o
SEsftoR , e o CHRfâTo; e quê ninguém podia ser ' salvo senão
'em 1 :Seu Nome, e fazendo- .penitencia. 'Três ••mil '.pessoas -se
convertèríio com esle discurso,, e forílo baptizadas. Os, Apôstolos, e os demais
eliêrSo o ESPUUTO SANTO ,••• :açl»ás. ¥<"
(niiitados para .eiírSo-se inteiramente
tender as Escriplnr
prehendêrSo, que todos os honiens silo geccadorc
necessidade da Graça de»EOS,
ú se obtém y
• .
s-ci
:'
e que Sen
Reino he todo Es
abramlos do Amor
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Forao cheios do ESPIRITO SANTO.

P. Que eííeítos produzio nelies o ísMftiTo SANTO'?
/{. Forao illumihados > c entenderão as Escripturas.

/*. Que mais cxpcrerhnentàrflo em si?
/f. líum grande Amor de BEOS»
P. Que fkcrâo logo que receberão o fóPtfo SANTó?
/f. FaüárSo etn diversas Línguas»
P. Que significa este miíagre?
/{. Que deviíío pregar o Evangelho á todas as Nações,
P. Que disse S. Pedro por esta occasião?
/?. Declarou perante todo o povo, queiusús era OCHÍIÍSÍO,
e que tinha enviado o ESPIRITO SANTO.
P. A quantos converteo com este primeiro discurso f
R. A três mil.
P. Por que razüo foi enviado o ÈâPitUTo Santo no dia do
Pentccostes?
fík A fim de que a Lei Nova fosse publicada no mesmo
dia, em que o tinha sido a Lei Velha*

02
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Qucni foi o primoíf'. '
Santo Estevão.

LIÇÃO XXIV.

Que segniSca Mjirtyr?

J)a Vocação dos Genlios,

O mosmo que tesíemunha,
P, Q no teste rninthfl dor.lo os i
H. BB ser verdadeira a doutrit
Qmm forílo os primeiros» (]
dos «ludeos?
Os Satnaritanos.

Foi 'grande'o .numero.de Judeos,,que se convert< v
mas ainda foi maior ó dos que rejeitarão a doutrinados
Apóstolos', e,,até tnesmo os perseguírão cruelmente. IMatáríJo a Santo Estevão, hum dos sete .Dia,çonos, que os Apóstolos ttnhão estabelecido 'para servir a Igreja. Foi este;
o primeiro Martyr, isto lie, o primeiro, que padcceo a
isiorle, por dar testemunho da doutrina de JESCS-CICIUSTO.
A esse tempo os Samaritaiios, Judeos Scismalicos, receberüo a palavra de DEOS; muitos delles se converterão, e
forSo baptizadòs; e os Apóstolos lhes impuzerao as nuflos,
a fim de receberem o ESPIRITO SANTO, dando-lhes, asam a
ConfifmüçSo. Pouco tempo depois coroeçáríío os Oentiós a
entrar na Igreja. Foi o. .primeiro , hum CapitSo'' Itomaoo ,
chamado Górnelío', que já antes reconhecia o Verdadeiro
DEOS, fazia-Lhe incessantes"súpplicas, e dava 'grandes. esMolas. Ordenou-lhe DEOS, por hum Anjo, que mandass<
procurar S. Pedro, o qual da sua parle, fora 'avisado em
r-evelação, que não fizesse (liíficuldade :.cm ir ler com elie.
Quando chegou, e principiou a foliar, Corneiio, e todos
os que elic tinha reunido, receberão o ESPIRITO .SINTO, e
dom das Línguas. S. Pedro os fez immediatameate bacumprir-se o Mysterio dn
plizar : e desde entSo comei
e Mysterio, em que BEOS,
Vocação dos Gentios. Corisist
.os pagüos á., fé,, e («faça
por Sua pura Bondade, chi
udeos:
e 'que elles tein ocde'JESÚS+CHRISTO,•••bem como
de. JEsrs-cuniSTO chamou
cupado .o lugar deste povo
cnsfio, hum décimo terexpresamentç,, depois da Su
a conversüo dos Gcntíos
ceiro Apóstolo, para..trabalfc
foi este o Apóstolo S, Pauk

PAUTE,

o Evaiiírelftü

os,

/{>, O Centuriüo Corneiio.
•P. lluferí <i...sua historia?
M- Corneiio era -li ufa homem, temem te .a «EOS, .c que
fazia muitas orações e esmolas: foi avisínlo por hum Anjo,
para que mandasse buscar S. Pedro j1 e S, Pedrvfoi avisado,
par» que não fuussc diffieuldade em ir.
-P. One aoonlecoo tjiwndo S, Pedro cheg&u?
ÍL Logo' que começou a instrui-lo, o á sua farniüíi, recebèrAo lodo» o KSPIIUTO SANTO;«
P. (jUe fez S. Pedro?
ií. FO-los Implicar iinmediatami).nle.
P. (hu: Mysterio. prhieipiíou tsnUio a.maiúfestar-sc?
R, 'O MvsteriO' d a ^Vocação «dos Gcatíos.

P.-'-.Em qu^. coDsiste?
•/í,' Em ter DEOS chamado os Gentios para encher o lugar
íidcos inercdulos.
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LIÇÃO XXV.
Da Fundação das Igrejas.
Espalhárâo-se os Apóstolos por todo o Mundo para insiruirom todas as Nações, segundo a Ordem, que tinhão recebido de JESUS-CIIRISTO ; mas, antes de se separarem, compuzcr3o o Symbolo, que quer dizer o Signal, por onde se
reconhecem os verdadeiros Fieis; o qual he hum summario de toda a Doutrina GhristS, formulado nestes termos:
« Crco cm DEOS PADRE Todo poderoso, Creador do Ceo,
« e da Terra, c em JESUS-CHRISTO hum só Seu Filho, nosso
« Senhor; o qual foi concebido por obra do ESPIRITO SANTO ;
« nasceo de ? » ' Í I A VIRGEM; padecco sob poder de Pondo
« Pilatos; foi crucificado, morto, e sepultado; desceo aos
« Infernos; ao terceiro dia resurgio dos mortos; subio aos
« Ccos; está assentado á Miío direita de DEOS PADRE Todo
« poderoso; donde ha de vir a julgar os vivos e os mortos.
« Creio no ESPIRITO SANTO, na Santa Igreja Catholica, na
« Communicaçao dos Santos, na Remissão dos peccados,
« na Resurreição da Carne, na Vida Eterna. Amen. »
Quando os Apóstolos fundavão as Igrejas, estabelccião
cm cadu Cidade hum Bispo, Presbyteros, e Diáconos para
governarem o povo Fiel. Foi S. Pedro quem fundou as três
principaes Igrejas, e assentou a sua Cadeira em Roma , que
,era a Capital do Império, e deste modo veio a ser a Sé
Apostólica, e a primeira de todas as Igrejas. S. Paulo veio
lambem para Roma ; e ahi soffrèrão ambos o martyrio , sendo
Ncro Imperador. Como S. Pedro era cabeça dos Apóstolos,
constituído pelo Mesmo JESUS-CHRISTO; por isso seu succcssor, o Bispo de Roma , a quem chamamos o Papa, foi
sempre reputado pelo primeiro de todos os Bispos, por Instituição Divina; sendo Vigário de jtsus-cimisio, e cabeça
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visível da Igreja.
P. Que fizcrúo os Apóstolos antes de se dispersarem pelo
Mundo?
R. Formularão o Symbolo.
P. Que he o Symbolo'!
R. Hum Signal para se reconhecerem os verdadeiros
Fiéis.
P. Recitai o Symbolo?
R. Creio cm DEOS PADRE, &c.
/'. Que faziAo os Apóstolos, a fim de fundarem novas
Igrejas?
R. Estabeleciâo em cada Cidade hum Bispo , Presbyteros
c üiáconos.
P. Quem fundou as Ires principaes Igrejas?
R. S. Pedro.
P. Onde estabeleceo a sua Cadeira?
R. Em Roma.
P. Por que motivo?
/{. Porque era a Capital do Império.
P. Que se segue d'ahi?
/{. Que o Papa he a cabeça visível da Igreja.
P. Porque?
R. Porque he o Successor de S. Pedro.
P. Quem he a Cabeça Invisível?
/{. JESUS-CUIUSTO, que está no Cco.

LIÇÃO x x v;
•Da '/

Tudo o que JESII&-CHRISTO ensinou foi de viva vo/, sem
ter escripto cousa alguma. O mesmo fizcrfto os Apóstolos
principio, e muitos delles nada absolutamente escreverão,
Tiverilo porém sempre grande cuidado de instruir discípulos,
c.habilitámos para instruir a ouiros. Assim passou a doutrina
aos primeiros Bispos, destes aos seus successores: e nos outros Sacerdotes ale aos que actualmcnte ensii
serie de doutrina, que se chama Tradiç-Palavra de i»;os de dous mod'v
;-.>/«, <
A. Palavra ,nú(> eseripta he a Tradição, a qtu
conservou a verdadeira Religiáo desde o princi
'até Moysés; e aiud*'depíoís conservou muitas
se níio achavã.o escriptas. A PalaWa /!'•>
do Velho, e Novo Testamento, que todos jun
a Bíblia. O Velho Testamento compreliende
Moysés»:e dos Prophetns: o Novo coínprcSvcn
iCflptOS
a 'crer
dos Apóstolos, e dos Evangelistas. A ¥
•cripfos
tudo o <jnenftst.es Livros se conlòin; porque
obriga
por inspiraçáo do tspuuffo SANTO; e igualmei
em a mesma
a crer as Tradições,. -que n
sentimento de
as que são recebidas p
desde ò principio , especi
tem detinido.
P. Oe quantos mod
/í.

::

P, (]ne lie a Palavr
R. A JV'ííí|jp«o,

fí. A serie de doutrina, que passou dos Apóstolos aos
primeiros Bispos, c assim »t)ecessivaniente até nós,
./*. .Qu<j. hc a Ksfriptura /
i|
f í , A. ÍHbiiu quo compf
s Livros do Velho, e
Novo Testamento.
P.. Quem cscrcveo os Livros do 'Velho Testamento?
-A. Mo j sós, c os Prophetas..
F,
•
isertou a Religião antes de ft]
Jí, Pela Tradt'.-'
P. Por quem forao escriplos os Livros do Koro Tcsla-

P.

í somos »«'>» obrigados a crer' a Escrípíura ?
i foi díctadu pelo ESPIRITO SASTO,
>s também obrigados'a crer a Trádifão?
porque v«m da mesma fonte.

S

PÍI»I|
.'•

,i
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LIÇÃO XXVIt.
Da Destruição de Jerusalém,
A Cidade de Jerusalém, e a Republica dos Judeos subsístírão ainda por algum tempo, depois da publicação dd
Evangelho, até ser formada a nova Igreja dos Gentlos; por
isso que tt dos antigos Israelitas devia ser como o seu tronco,
e a sua raiz. Chegou por ílm o lempo, em que Jerusalém
tinha de ser destruída, segundo a Prophecia de JESÜS-CHKISTO.
RebellárãO"SO os Judeos contra os Romanos, de que se seguio
Imma guerra cruelisííma, Jerusalém foi sitiada, e a tome
que a assolou, tão horrível, que houve mães, que chegarão
a comer seus próprios filhos- Só neste assédio perecerão
hum milhão e cem mil pessoas, A Cidade foi tomada, e
destruída por Tito , filho do Imperador Vespasiano, e o
Templo foi queimado- Assim castigou DEOS aquella infeliz,
Cidade, onde se tinha derramado o sangue de tantos Prophctas,
e sobretudo o Sangue de JESUS-CIUUSTO , seu Rei, e seu Salvador. Os Judeos, que nüo tínháo querido reconhecê-lo por
seu libertador, vierão a ser escravos dos Romanos; forão
expatriados, e reduzidos ao miserável estado, em que tem
persistido, passa de dezoito séculos, As ceremonias da antiga Lei ibrõo inteiramente abolidas; porque até então tinha
sido permittido, ainda aos mesmos Fiéis, o praticarem-nasP, Porque subsislio a Cidade de Jerusalém ainda algum
tempo depois da publicação do Evangelho?
R. A fim de que a Igreja dos Gcntios fosse ediflcada sobre
o fundamento da dos Judeos,
P. Por quem foi Jejusalem destruída?
K. Por Tito. filho do Imperador Vespasiano,
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P. Pcreceo muita gente no cerco da Cidade?
li. Hum milhão e cem mil almas.
P. Foi grande a fome dentro delia?
R. Tão grande, que houve mulheres, que comÈrSo seus
filhos.
P. Porque foi assim tratada aquella Cidade?
R. Por ter causado a morte a JESUS-CHRISTO?
P. Que foi feito dos Judeos?
R. Forão dispersos por todo o Mundo, depois de reduzidos á escravidão.
P. Que lhes tem succedido depois d'isso?
R. Achão-se ainda no mesmo estado.
P. Ha quanto tempo?
R. Passa de dezoito séculos.

avSo a itiolaU

(lentes, e as unhas
com consta n c
Lourenço, S,
Apollonia, e
P.
ipulo
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LIÇÃO XXIX.
Da Liberdade da Igreja, e dos Monges.
Quanto mais se derramava o sangue dos Christãos, tanto
mais crescia, e se multiplicava o seu numero; e com tudo
isso jamais comprehendôrfio defender-se, por meio da força,
contra os Príncipes, que os tractavão tão deshumanamente.
Em fim , depois de três séculos de soffrimentos , deo DEOS a
paz á Sua Igreja , sendo Imperador Constaritino , que abraçou
a Religião Christã. Começarão então os Fiéis a servir a «EOS
com plena liberdade; mas ao mesmo tempo começou também a entibiar-se a virtude do commum dos Christãos; e
muitos faziâo profissão de o ser, sern estarem assás possuídos
do desprezo das delicias, do desapego das riquezas, e da
esperança do Ceo. De modo que os que desejarão praticar
mais fielmente as máximas do Evangelho, tiverão por melhor,
e mais seguro renunciar ao Mundo. Deo-se a estes o nome
de Manjes, que quer dizer Sói , ou Solitários. . Os mais perfeitos forão os do Egypto , instituídos por Santo Antão. Vivião
em grande pobreza, jejuando sempre a pão e água , occupando-se, de continuo, em trabalhos manuaes, guardando
hum rigoroso silencio , dormindo pouco , orando freqüentemente, e meditando na Sagrada Escriptura. Este instituto
de viver dilatou-se por toda a Christandade; e S. Bento fez
huma Regra, que tem sido a mais seguida no Occidente.
P. Diminuirão muito as perguições o numero de Christãos?
R. Ao contrario; quanto mais os fazifto morrer, mais
crescia o numero dos que se convertião.
P. Como se não defendião contra os Pagâos.
R. DEOS prohibe revoltarem-se os subditos contra seu
Príncipe, sob qualquer pretexto que seja.
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P. Quem foi o primeiro Imperador Christão?
R. Constantino.
P. Como se mudou a sorte dos Christãos?
R. Houve inteira liberdade de servir a DEOS.
P. Quando começou a afrouxar o commum dos GtóstSos?
R. Quasi pelo menos tempo.
P. Que fi/erão os que desejarão viver mais chrislãmente
do que o commum?
R. Relirárão-se ao deserto.
P. Que nome lhes derão?
R. O de Monjes, isto he, Sós, ou Solitários.
P. De que modo vivião?
R. Jejuavão todos os dias, trabalhavão, e oravão sem
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eomprebensão. Pela Esperança aguardamos com confiança
os bens, que BEOS nos promette, que são a Sua Graça nesta
Vida, e depois a Vida Eterna. Pela Cliaridade amamos a DEOS
sobre todas as cousas, e ao próximo como a nós mesmos.
A Cliaridade he a mais excellente destas Ires Virtudes, e a
que só ha de permanecer eternamente.
P. A quantas partes se reduz toda a Doutrina Christã?
R. A quatro.
P. Dizei quaes são?
R. O Symbolo dos Apóstolos, a Oração Dominical, os
Mandamentos da Lei de DEOS , e os Sacramentos
P. A quantas Virtudes se reduz toda a Religião Christã?
R. A três.
P. Dizei-as?
R. Fé, Esperança, e Cliaridade.
P. Podemos ter de nós mesmos estas Virtudes?
R. Não podemos: he necessário, que DEOS no-las dê.
P. Que opera em nós a Fé!
'R. Faz-nos crer firmemente quanto DEOS tem revelado á
sua Igreja.
P. Como sabemos nós, que DEOS fallou aos homens?
R. Sabemo-lo em razão dos Seus Milagres.
P, Porque cremos tudo quanto nos disse?
R. Porque Elle não pôde enganar-Se, nem enganarnos.
P. Que opera em nós a Esperança?
R. Faz-nos aguardar com confiança os bens, que DEOS nos
promette.
P. Quaes são esses bens ?
jR. A Graça nesta vida, e a Gloria na outre.
P. Que he a Charidade?
.R. O amor de DEOS , e do próximo.
P. Qual he destas três Virtudes a maior?
jR. A Charidade.
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LIÇÃO II.
Da SS. Trindade.
Eis aqui o symbolo :
« Creio em DEOS PADRE Todo Poderoso, Creador do Ceo,
« e da Terra, e em JESÜS-CHRISTO hum só Seu Filho, nosso
« Senhor; o qual foi concebido por obra do ESPIRITO SANTO ;
« nasceo de MARIA VIRGEM ; padeceo sob poder de Poncio Pilatos,
« foi crucificado„ morto, e sepultado; desceo aos Infernos; ao
« terceiro dia resurgio dos mortos; subio aos Ceos; está assen« tado á Mão direita de DEOS PADRE Todo Poderoso, donde
« ha de vir a julgar os vivos, e os mortos. Creio no ESRIRITO
« SANTO, na Santa Igreja Catholica, na Conimunicação dos
« Santos, na Remissão dos peccados, na Resurreição de Carne,
« ria Vida Eterna. Amen ».
Cremos em hum só DEOS , Soberano Senhor de todas as
cousas; que tudo creou; tudo conserva, c governa; c pôde
fazer tudo o que quer. He Pai de todas as suas creaturas;
porque as produzio, e as sustenta por Sua Paternal Bondade:
mas, propriamente fatiando, só he Pai de Seu Único Filho,
que he seu VERBO , Sua Palavra interior, a Sabedoria, que
gerou em Si Mesmo antes de todas as creaturas, e pela qual
fez todas as cousas. Este Filho he igual ao Pai, que Se conhece tão perfeito, como em Si he. O Pai ama a Seu Filho,
o Filho arna a Seu Pai, e este Amor do Pai, e do Filho, he
o ESPIRITO SANTO, que procede de hum, e de outro» e he
iguala hum, e a outro. Ha pois em DEOS hum PAI, hum
FILHO , e hum ESPIRITO SANTO (*) hum dos Três não he o outro;
(*) Três Pessoas distinctas, que subsistem em hum só DEOS ; Hum ua
Essência, e Trino nas Pessoas como igualmente se ensina nos Catheeisrnos.
XOTA DO TBADÜCTOH.
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e cada huin dos Ires hi
m ; os outros dons-, n.três não silo mais que hum só e mesmo DEOS; porque nSo j
haver mais .que hum DEOS ; iToulra sorte não seria Sobem
P, Recitai o Symboló?
.R, Creio em Mfls PADRE , & «r.
P. Ouém hcMx)s?
R He o Soberano Senhor de todas as COUSI.-N.
/•*. Forque lhe chamais Todo Poderoso?
fl. Porque tudo creou, o pôde tudo o que (|iier.
í*. Porque lhe clianwis Pai?
/{. Forque nos produzio a lodo», o nos conserí a ,
governa, .corno seus tillios.
P. Quem.he o verdadeiro Filho de »KOS'Í
K. He o Seu VEUBO , a Sua Sabedoria, a Ouem geron
em Si Mesmo.
P'.' Este ..'Filho de mios ho igual ao 3hii?
./{. Shn, lie tão grande, ti tão perfeito, como Elle.
l*. Ama Mios PADRE a sen Filho','
•./{. 'Síjíi, e o Filho de DEOS ama a seu Pai.
/', Como se chama este Amor tio ('adio, e do Êiüiot
/{.

O ESWKSTO SANTO.

'./•'.
jfí.
P.
R.
P,
J{.
P,
/{.
R'

T)e quem procede o jiswurro SANTÜ?
Procede de hum, e de outro.
He o 'Esmurro SANTO igual ao Padre, e ao FiH
Sim, todos três são iguaes.
He cada hum dos Ires disíindo do oatro?
Sim, hum'dois três não he o oulro.
Cada,hum he DEOS?
Sim, cada hum dos ires he BEOS. .
'Não 1 'síío três Der/:...

/{.

Nilo: O PADRE, O FII.IIP e O ESPIRITO SAM'0 Silo íodo.s

três o ihcsxno BEOS.
P. Pôde haver mais .que hum DEOS V
Mão; isso he impossível.

LICÇÃO III

O Filho UíHfo tlc DEOS lie JKSUS-CHRISTO , nosso Senhor;
quer isto dizer, que o VEÜUO, que estava em BEOS desde o
o princípio, Se i\ax Cnrne, e habitou comnosco. Era BEOS
ide toda Eternidade, e Se fez Homem oni tempo, sem ccssír
de ser DEOS, tomando hiun Corpo, e huma Ai roa sente! bardes
aos nossos. He com Indo huma só Pessoa, o VER i;o Encarnado,
•JESUS-CHIÍISTO , verdadeiro BK^S, r verdadeiro Homem. Foi
concebido por obra do ESPIRÍTO SANTO, e nasceo de MARI
VIRGEM} isto lie> o Seu Nascimento foi hum Milagre; porque
Sua Santíssima Ma»', dando-o ao Mundo, ficou sempre Virgem;
e .lEsrs-cimisTo, dosdo o primeiro inslaiíle do Seu Ser, foi
cheio do rsriniro SANTO, e da Graçíii; incapaz; dê lodo o :
cado; e Santo de Si Mesmo, Foi por amor de nós. outros
homens, e para nossa Salvação, que o Filho' dèV.iJuos se Tc/
Homem, Por. amor de nós padeceo sob Pohcio Pilatos, i oi
crucificado, é morto
Se dignou
de dar Seu Sangue,
i cautiveiro
do Demônio.
P. , Quem he nos
fí. He p VERBO ,
P:... Quem hc o \
•R, O Filho
P. .Que quer .diz
fez Homem.
/{.
í'.
H.

Na.o;.pois ficou sendo DEOS, corno antes i
Tem hum Corpo, e huma Alma. como IH'«
Si»:i, he períeitamente Homem, , ,
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li.
P.
./?.
P.
7fP.
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De quem lie Filho, cm quanto Homem?
Da Santíssima VIRGEM MAHIA.
De quem he Filho, em quanto DEOS?
De BEOS só.
São dous, o Filho de DEOS, e o Filho de MARIA?
Não; mas hum só .JESUS-CHRISTO.
Porque se diz, que foi concebido por obra do ESPIRITO

SANTO.

R. Para mostrar, que veio ao Mundo por hum Milagre,
nascendo de huma Virgem.
P. E que mais quer isso dizer?
R. Que he Santo por Sua Natureza, e incapaz de peccado.
P. Por amor de quem Se fez Homem o Filho de DEOS?
R. Por amor de nós, e da nossa Salvação.
P. Para que servio Sua Paixão, e Morte?
R. Para nos resgatar da escravidão do Demônio.

a
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LICÇÃO IV.
Da Descida de, JESUS-CHRISTO fios bifemos, da Sua Resurreição, c da Sua Ascensão.
Depois que JESUS-CIIRISTO expirou, foi Seu Corpo depositado no sepulchro, e a Sua Alma desceo aos Infernos, isto
he, ao Limbo, ou lugar de repouso, onde eslavão os Santos
desde o principio de Mundo. D'alli os tirou o Filho de DEOS
para os levar Comsig< ao Paraíso. Ainda que a Alma de JESUS
CIIIUSTO se separou de Seu Corpo, a Sua Divindade não se
separou, nem do Corpo, nem da Alma; he o Mesmo Filho
de DEOS , que foi sepultado , e desceo aos Infernos. Resuscitou ao terceiro dia, segundo asEscripluras, istohe, segundo
as prcdicções de David, edeoutrosProphetas. Subio ao Ceo,
c está assentado á Mfio direita de BEOS PADRE Todo Poderoso.
Diz-se, que está assentado, para significar, que se acha gozando de hum perfeito descanso, e que tem todo o poder no
Ceo e na Terra, como verdadeiro liei, e Soberano Juiz de
todos os Anjos, e de todos os homens. A MSo direita de DEOS
expressa a Suprema Dignidade de JESUS-CHRISTO , que, mesmo
em quanto Homem, está elevado acima de todas as crealuras.
P. Quando JESUS-CHKISTO expirou, para onde foi a Sua
Alma!
R. Desceo aos Infernos.
P. Que dizeis? Ao lugar, em que os reprobos são atormentados?
R. Não, mas sim ao lugar do repouso, onde estavão os
Santos.
P. Niguem linha ainha entrado no Ceo?
R. Ninguém: elles esperavão a JESUS-CHRISTO para lhes
franquear entrada.

P.
R.
n

Eslava i
i da 8u
Não; p
p.

UCAÓ v.

K.
P.
/í,

Kstíi
Comn assii
>'<lo: esta

/?..
JP,
.li.

Pára mostrar q
Por qual outra
Para rao:-.-

não visível ha

treUas;
Os; Aoj
parte os morto

dia ter fim. Tudo o

infusão e desordem,,
junlurfio por toda a
irão de HCÜS iazisros.

Descerá do Ceo
•
sobre ys nuvens com grande
Magcsiade; os bons serSo postos á Sua direita:, os mãos á
Sua esquerda; e julgará a huns e outros segundo ás suas obras;
chamará os bons á Sua Gloria, e mandará os mãos para o
dia de Juizo;
logo eterno.
iodos os mo
lie certo, que
P.. Vela JF.
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R, Sim, pois a governa por meio de Pastores, e de Sacerdotes.
.P. Nüo hc Elle Mesmo Sacerdote?
R. Sim, hc o Summo Sacercote, que intercede por nós.
P. Que sacrifício offcrccc?
/{. O mesmo que offcreceo sobre u Cruz.
P. Não ha de tornar mais ao Mundo?
R. Ha de vir a julgar os vivos, c os mortos no ultimo dia,
P. Que lia de succeder nesse ultimo dia?
.R. Tudo o que existe na terra será abrazado.
P. E no Ceo?
R. Desapparecerão as Estrcllas; escurecer-se-hão o Sol, c
a Lua.
P. Que farão os Anjos?
R. Congregarão todos os homens ao som da trombei».
P. De que modo virá .IESUS-CIIRISTO?
R. Ha de descer sobre huma nuvem com grande Magestade.
P. Como julgará os homens?
R. Julga-los-ha segundo as suas obras.
P. Quando será o dia de Juizo?
Jfí. Ninguém o sabe.
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LIÇÃO VI.
Do Espirito Santo.
O ESPIRITO SANTO he Amor, ou Charidade quehe o Mesmo
DEOS; he o substancia Amor, pelo qual o PADRE ETERNO Se
ama a Si mesmo, e ama a Seu FILHO, e pelo qual o FILHO
ama ao PADRE, e Se ama a Si mesmo. Procede pois o ESPIRITO SANTO do PADRE, c do Fiuio , e he igual a Ambos,
ainda que seja huma Pessoa distineta do PADRE, e do FILHO.
He DEOS e Senhor como Elles; digno de ser adorado, e glorificado com Elles ; e nós lhe tributamos este culto , dizendo :
« Gloria ao PADRE, e ao FILHO, e ao ESPIRITO SANTO: .como
era no principio , e agora, c sempre, c pelos séculos dos séculos .
Amen ». Foi o ESPIRITO SANTO Quem fallou pelos Prophetas , pelos Apóstolos, pelos Evangelistas, e por todos os outros
que foríío inspirados por DEOS. Nós lhe chamamos ESPIRITO
SANTO, por ser Quem dá a Vida Espiritual, a Santidade, e
a Graça, que nos faz justos, e agradável a DEOS. Este dom
do ESPIRITO SANTO he o Amor de DEOS diffuso em nossos corações, que faz, que achemos gosto em nos conformarmos com
a Sua Vontade: e quando este gosto prevalece ao de fazermos a nossa própria vontade , praticamos então boas obras ,
que nos tornSo merecedores da Vida Eterna. He naturalmente
impossível, que achemos gosto em cousa alguma, que não
seja o que nos linsonjea os sentidos, e se refere a nós mesmos;
e he por isso que não podemos fazer nenhuma acção boa sem
o auxilio de DEOS, que he a Graça e dom do ESPIRITO SANTO.
P. Quem he o ESPIRITO SANTO?
R. He o Amor, que he o Mesmo DEOS.
P. De Quem procede o ESPIRITO SANTO?
R. Do PADRE, e do FILHO.

oonlofine
A Meia
a Vida E

que conunuoi
triarchas até M
Sacerdotes, Ao
e tlcpois de j
Successores d<
do Mundo e

cia a s,cric ti
I r e a a todos
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R. He a Congregação dos Fiéis debaixo dehum mesmo Chefe.
P. Quem são os Fiéis?
R. Os que professão a verdadeira F 'igião.
P. Qual he a verdadeira Religião?
R. A que o Mesmo DEOS ensinou.
P. Quaes são os caracteres da verdadeira igreja?
R. Ser huma, Santa, Catholica, e Apostólica.
P. Porque dizeis, que he huma?
R. Porque está unida debaixo de hum só cabeça.
P. Quem he a sua cabeça?
R. JESUS-CIIRISTO.
P. Não tem cila também na terra huma cabeça visível?
R. Sim tem, e he o Papa successor de S. Pedro.
P. Quem são os Hereges?
R. Os que ensinão outra doutrina, que não he a da Igreja.
P. Quem são os Scismaticos?
R. Os que querem compor huma nova Igreja á parte.
P. Porque he Santa a Igreja?
R. Por sua Doutrina, por seus Sacramentos, e por sua
cabeça, que he JESUS-CHIUSTO.
P. São Santos todos os seus Membros?
R. N5o; pois que estão misturados os bons, e os máos
até o dia de Juizo.
P. Que quer dizer igreja Catholica?
R. O mesmo que Igreja Universal.
P. Porque se chama assim?
R. Porque se estende a todos os tempos desde a creação
do Mundo.
P. Estende-se também a todos os lugares?
R. Sim, pois he a mesma Igreja por todo o Mundo.
P. Que quer dizer Apostólica?
R. Que conserva a doutrina dos Apóstolos.
P. E que mais?
R. Que seus Pastores são os successores dos Apóstolos.
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LIÇÃO VIII.
Da

'ominunlião dos Santos.

A Communhão dos Santos não lie somente a participação
da Sagrada Eucharistia; mas, em geral, a communicação de
todos os bens Espirituaes entre os Membros da Igreja. Todos
nós não formamos mais, que hum só e mesmo Corpo, ainda
que exerçamos diversos ministérios, como de instruir, governar, e servir; á semelhança dos membros do corpo humano ,
que tem differentes funcções. Todos os que se achão no grêmio
da Igreja, ern estado de Graça, participSo das orações, e boas
obras, que nella se fazem. Os que estão fora da Igreja, isto
he , os excommungados , não tem mais parte nellas , que os
infiéis. Ora a Igreja tem direito de excommungar todos os
que commcttem peccados enormes , de que se não querem
arrepender. Ha communicação entre a Igreja Triumphante ,
que existe no Ceo, e a Igreja Militante, que combate na terra.
Os Santos ajudão-nos com suas orações, ainda mais depois
da sua morte, do que antes. Ás Almas, que estão no Purgatório , podem também receber beneficio da Communhão dos
Santos; 1 e por isso he útil orar pelos mortos, dar esmolas, e
fazer outros sulTragios.
P. Que he a Communhão dos Santos?
R. A communicação de todos os bens Espirituaes na Igreja.
P. D'onde procede esta communicação?
R. De sermos todos membros de hum só e mesmo corpo.
P. Quem são os que participão desses bens?
R. Todos os que estão no grêmio da Igreja.
P. Podem ter nelles parte os excommungados?
R. JNão mais, que os infiéis.

VTHECISMC

R. Não ; porque só se obtém por JESUS-CHKISTO.
P. A quem communicou JESUS-CHKISTO este poder?
R. A seus Apóstolos.
P. Dos Apóstolos a quem passou ?
R. Aos Bispos, e aos Sacerdotes.
P. Quaes são os Sacramentos, por cujo meio são remetticlos os peccados?
R. O Baptismo, e a Penitencia.
P. Que he peccado original?
R. Aquelle que já trazemos quando vimos ao Mundo
P. E o peccado actual?
R. O que nós mesmos coinmeltemos.
P. Qual he o peccado mortal ?.
R. O que merece o Inferno.
P. E o peccado venial?
R. Aquelle, que n3o faz perder de todo a Graça de
DEOS.

P.

Como se obtém o perdão do peccado aclual ?

R. Pelo Sacramento da Penitencia.
P. E do peccado original ?
R. Pelo Baptismo, que a paga todo o gênero de peccados.
P. He muito para temer o peccado venial ?
R. Sim , o menor peccado he hum mal mui grande.
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P.
R.
P.
Jfí.
P.
R.
pos ,
rante
P.
li.
P.
R.
P.
R.
P.
R.
.P.
R.
P.
R.
P.
fí.

Morrem as nossas almas com os corpos?
Não: cilas são immortaes.
E os nossos corpos morrem para sempre?
Não; mas só até a ResurreiçSo.
De que modo se ha de fazer a Resurreiçflo?
Todos os mortos tomarão outra vez os mesmos corque tinhão em sua vida, para serem apresentados peo tribunal do Juizo de DEOS.
Que fim terão depois do Juízo?
O fim dos bons será a Vida Eterna.
E dos máos?
A Morte Eterna.
Que hc a Yida Eterna?
He o repouso, e a alegria do Paraíso.
Que he o reino dos Ceos?
He a mesma cousa.
Em que consiste a bcmaventurança dos Santos?
Em ver a DEOS.
Que he a Morte Eterna?
O supplicio do inferno.
Que tormentos ha nelle?
As trevas, o fogo, os remorsos da Consciência,

« Amen. >>
Meu
mos, qlie não o n
. Chamamos a DE<
recebemos a vida.,
e também porque a Sua (
Se» Unigenito Filho. E
os Ceos, que especialm
He sanUficado Seu Norr

principalnie
igiSo desprc;

O ob&ti íí q

nua he conform
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P. Recitai 11 Oração Dominai?
R. Padre nosso, &c,
P. Porque não dizeis: «Meu Pai, &c.?»
R. Porque não oro por mim só.
P. De que modo he DEOS vosso Pai?
R. Porque Elle me fez tudo o que sou.
P. Não sois vós seu filho a oulro respeito?
R Sim por Sua Graça, que me foz irmão de JESITSCHRISTO.

P. Porque especificaes, que está 110 Ceo, antes do que
em qualquer outro lugar?
R. Porque he alli que Sua Gloria melhor se nos representa.
P. De que modo he o Nome de DEOS sanctificado?
R. Pela honra que Suas creaturas Lhe tributão
P. Que he o Reino de DEOS?
R. A Vida Eterna.
P. Como se cumpre a Sua Vontade na Terra?
R. Quando a Sua Graça reina em nós.
P. He boa a nossa vontade sem ser conforme com a
Vontade de DEOS?
R. Não; não pôde ser se não viciosa.
P. Quem são os que cumprem a Vontade de DEOS no
Geo?
R. Os Anjos, e os Bemaventurados.
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LIÇÃO XII.
Continuação da Oração Dominical.
O Pão quotidiano significa o sustento de cada dia , c
todas as cousas necessárias para a conservação da vida. Todos
os homens devem reconhecer, que he de DEOS, que lhes
vem a sua subsistência, ou sejão ricos, ou sejão pobres: e
todos os dias devemos recomeçar a pedir o nosso pão; por
isso que a necesisdade, que delle temos, se está sempre renovando. Este pão significa também o alimento Espiritual
de nossas almas; a Palavra de DEOS, a Sua Graça, e a Eucharistia. Pedimos a DEOS a remissão dos nossos peccados;
por que todos somos pcccadores, e commettemos diariamente,
ao menos, faltas leves, que não deixão de ser mui perigosas.
Convimos em que DEOS nos não perdoe, se não perdoamos
aos outros. Para podermos evitar os peccados, pedimos a
DEOS, que nos preserve das tentações, que a elles nos induzem ; c, em fim, nos livre de toda a sorte de males,
principalmente das suggestões do Demônio, que he o Espirito do Mal.
P. Que he o nosso pão quotidiano ?
/{. Tudo o que havemos de mister para a conservação da
vida.
P. Que quer dizer quotidiano ?
R. O de que precisamos todos os dias.
P. Que mais seguiüca este pão?
Jí. O sustento Espiritual.
P. Qual he elle?
R. A Palavra de DEOS, a Sua Graça, o Corpo de JESUSCHRISTO.

P.
R.

Commettem todos os homens peccados?
Sim, todos somos peecadores.
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L I Ã O XIII.
outras Orações.
R.

Cora o Grã
Depois do Padre nosso, as Orações mais usuaes dos
Christãos são: o Credo, para honrarmos a DEOS , professando
a nossa Fé; a Confissão, para Lhe pedirmos perdão de nossos
peccados; e a Ave Maria, para darmos culto á Santíssima
Virgem, e pedir-lhe a sua intercessão. Todos os Christãos devem
saber estas Orações, c reza-las cada dia, ao menos, pela manha",
e á noite. Devem igualmente assistir, quanto lhes for possível, aos Officios Divinos, que se compõe principalmente,
dos Psalmos deDavid, e se dividem em sete Horas differentese
que são, Vesporas, Completa,1;, Malinas , Primas , Terça ,
Sexta, e Noa. Devem também ouvir com attençao as Orações, que recitão os Sacerdotes, quanda celébrão a Missa,
adminislrão o Baptismo, e os outros Sacramentos, prepárSo
a Água Benta, e por occasião das demais bênçãos, de que
usa a Igreja. Mas não lie orar o ouvir, ou pronunciar simplesmente certas palavras, se o espirito n3o estiver attento.
Todas as Orações, c toda a Doutrina Chistã resumem-se no
Signal da Cruz. Invocamos a DEOS dizendo: Em Nome;
mencionando o PAI , o FILHO , e o ESPIRITO SANTO , confessamos o Mysterio da SANTÍSSIMA TRINDADE ; e figurando a Cruz
com a m3o, exprimimos o Mysterio da nossa Redernpç8o, e
por conseguinte o da Encarnação do VERBO.
P. Quaes suo as Orações mais usaes dos ChristSos?
B. O Padre nosso, a Ave Maria, o Credo, e a Confissão.
P. Dizei a Ave Maria , e a Confissão ?
R. Ave Maria, & c.
P.

Rezar o Credo he orar a DEOS ?

R.

Sim; pois he sanctificar o Seu Nome.
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'ílOS.

P.
íi.
P.
/?.
r.
ÍB.

Para que fim
Paru obter o
E a Ave Mar
Para podirmc
Quando
TOU-.

íí.

Dos Psalmos i

jf .

Irai ít Oi «l!

J{. Não basla
P. Qual he (
Ouutrin;* •
R, ' O ; ; ' : ..
P. Que expri
R. Que crcir

«unos.

LIÇÃO XIV.
•Do Decalogo.
O ÜecítlogOj, ou os dez Mandamentos, que DEOS deo
B.OS Israelistas no deserto são: t. Não terás outro BEOS
diante de mim ; nào farás ídolos, nem imagem algurtia para
o« adorar. 2. Nüo tomaras o Nome de »EOS em vSo, 3. Lembra-te de saoctificar o dia do repouso, i. Honra a lôu pai
e á tua mái» para que vivas largo tempo. 5. Não niatarás.
6. Níio commetterás adultério,, 7. Nfio fvirtarás. 8. Não levantarás falso testemunho ao teu prosímo. 9, Wfto desejará»
sua itiulhèTi' 10. Nijo desejará» 'seus "benç....
(CmnmWmmente se ensina» estes dez. Mandamentos da ma~
neira seguinte:
1. Amarás a Hum sÔ usos Todo poderoso,
2. 'Não jurarás o Seu Santo Nome enl'••vSo.
3. (iuardarás os Domingos, e as Festas.
4. Honrarás a teu pai, e íiia mai.
5. NSo mataráív.
6. Guardarás castidade.
7. Não furtarás.
8. Não levantará» falso testuiunho.
9. Nilo desejarás a mulher do teu próximo.
"10. Não cobicarás as eoftsas alheias).
Estes dez Mandamentos se encerrao èmdous, convém
a saber; amar a DEOS sobre todas as cousas» e ao próximo,
como a nós raesmos. Nosso próximo s5o todos os homens.
P. Que lie o Decalogo?
/{. Os Dez Mandamentos da Lei de DEOS.
P. Dizei-os?
fí. Amarás a Hum só DUOS, &c.
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fí.
P.
R.
P.
R.
P.
R.
P.
li.
P.
li.
P.
li.
P.
fí.
P.
R.
P.
R.
P.
R.
P-.
R.
como
P.
R.
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Qual he o primeiro Mandamento?
Adorar a DEOS, e adorar a Elle só.
O segundo Mandamento ?
Não jurar em vão.
O terceiro?
Sanctificar o Domingo.
O Quarto?
Honrar pai, e mãi,
O quinto?
Não matar.
O sexto?
Guardar castidade.
OSeptimo?
Não furtar.
O oitavo?
Não levantar falso testemunho,
O nono?
Não desejar a mulher do próximo.
O décimo?
Não cobiçar as cousas alheias.
A quantos se podem reduzir estes Mandamentos?
A dous.
Quaes são?
Amar a DEOS sobre todas as cousas, ao próximo
a nós.mesmos.
Quem he o nosso próximo?
Todos os homens.

LIÇÃO XV.
Dos.

Ordena o primeiro.Mandamento, que horr-

:

corno nosso Creador, e !••
Senlior, isto he o qi
chama adorar. Honramo-lo pela Fé, crendo nrmemcn 1
que tom ensinado a Sua Igreja; pela Esper.urdando
com confiança os bens que nos íe;u pronaellido ; \
daile, nmarido-0 de todo o coração, e observa 1 MandRinrnlos. Somos ' por tanto obrigados a Obedecer a
HEOS, a orar freqüentemente, e não tributar honra a
creíitura algu ,
e f»3o em rr
ao MeSníQ Senhor',
TMÍIB honra-lo de outro qualquer modo, que não s<'ja o
Elle tem prescripto na Verdadeira Religião. O
ndo .andamento pròhibti-nos jurar do modo algum, exceptu se lor
L.m Juízo, ou por oocasiao de prestarino:
nier
1
s:»l«mne juramento. Prol
'nrnbem blasfemar, isto lie *
foliar com desprezo de DEOS, ou dos Santos. Ordena o terceiro Mandamento, que sanctífiqüemos o dia do descanso
!
que h e o Domingo, em n
;i"0 do Mundo, e
!:j
da IlesnrreiçSo de .IESUS-':IIKI:
dia em orar; instruir
íleligiao; fazer boas obras
fugir das nerasiões de peccar; e absterrno-nos de lodo o trabalho, que não for thi absoluta necessídjade.
•P. Que he adorar ,
fí. H<:. honra-lo, como nosso S , .
Vt.hor.
P. flomo honramos a IH
R. Pela Fé, Espenaiça, o CiiariiJ. 1
P. Como mostramos, que o amamos?

íi.

ObSfsryando os Seus Mandamentos.
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P.
R.
P.
R.
P.
R.
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He licito dar honra ás creaturas ?
Sim; com tanto que se refira a DEOS.
He licito jurar?
Não; excepto se for em Juízo, e solemnemcnte.
Que he blasfêmia?
He huma palavra de desprezo contra BEOS , ou contra
os Santos.
P. Qual he entre nós o dia chamado do descanso?
R. He o Domingo.
P. Em que se deve empregar!
R. Na Oração.
P. E em que mais?
R. No estudo da Religião.
P. Que se deve evitar?
R. O trabalho, e o peceado.

msTouico. 2.a PAKTE.
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LIÇÃO XVI.
Do quarto, quinto, e sexto Mandamento.
O quarto Mandamento ordena aos filhos, que honrem
a seus pães, e a suas mães, attendão ás suas instrucções,
obedeção aos seus preceitos, aproveitem-se das suas correcções,
e os sirvão, e ajudem em todas as suas precisões. As menores faltas commettidas contra os pães são grandes culpas.
Devemos também respeitar nossos pães espirituaes, os Bispos,
os Sacerdotes, os Parochos, e os Mestres, que nos ensinão.
Devemos honrar, e temer o Monarcha, e seus Ministros,
considerando, que foi DEOS quem os estabeleceo sobre nós.
O quinto Mandamento prohibe matar, ferir, injuriar, tomar
vingança, conceber ódio contra alguém, querer-lhe mal, e
deixanno-nos levar da ira. O sexto Mandamento prohibe
todas as acoões impudicas, tocamenlos, e palavras deshonestas: até os mesmos pensamentos de taes cousas devemos
logo expellir; assim como fugir das más companhias, da
ociosidade, e da gula; desprezar os trajos de luxo, e os enfeites. Nossos corpos são Templos do ESPIRITO SANTO; não
devem ser profanados.
P. Como deveis honrar vosso pai, e vossa mãi?
R. Aproveitando-me das suas instrucções, e obedecendo-lhes.
P. He grande mal agasta-los?
R. Sim , he huma grande culpa.
P. Quem são nossos pães espiriluacs?
R. Os Bispos, os Sacerdotes, e todos aquelles que nos
instruem.
P. A que mais rios obriga este Mandamento'''
/{. A obedecer ao Monarcha, e a seus Ministros.
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Á. -v.... -w,

/{,
P.
Ji.
P.

Sim, e o injuriar.
He liciío vingar-nos, :>u ter
Niki: a nii.
-emos od
O que lie que se prohibe debaixo do

li. Todas us ao "• li
P.
jl

shonestas,

w
> i i|nr -is palavras, e os mesmo-; peiisanieutps
(/m", se íiiívc lazer para evitar este peçcado.
Fugj ia «i'.'io:-:idiide, e das más companhia».

LIÇÃO XVII.
.s' quatro últimos Mandimenlos.
O septimo Mandamento prohibe tomar os bens alheios,
ou seja as escondidas, e com industria; ou seja com violência,
e ás claras; do mesmo modo que não quizeramos, que se
tomasse o que he nosso. Se alguma cousa tivermos assim
tomado, devemos restitui-la; d'outra sorte não se nos ha
de perdoar o peccado. Quando necessitarmos de alguma
cousa, procuremos adquiri-la pelo nosso trabalho, ou peçamo-la por esmola. O oitavo mandamento prohibe dar falso
depoimento em Juizo; arguir alguém falsamente; descobrir
as faltas do próximo, estando occultas; quando não for necessário declara-las para maior bem. Prohibe igualmente
toda a qualidade de mentiras, com especialidade as que redundão em prejuízo de outrem. O nono prohibe todo o desejo de deleite impuro, fora do matrimônio; e, mesmo, que
nos demoremos voluntariamente nos pensamentos deste gênero. O décimo prohihe desejar os bens alheios, não sendo
para os adquirir pelos meios legítimos, como, neste caso,
levaríamos a bem, que se desejassem os nossos. Os máos
desejos são a origem de todos os peccados; porque não nos
movemos a fazer mal, se n3o pelo desregrado desejo das
honras, das riquezas, ou dos deleites.
P. Porque não he licito tomar os bens alheios?
R. Porque não quizeramos, que nos tomassem os nossos.
P. He malfeito toma-los com industria?

R. Sim, isso he furtar.
P. He licito reter o que se tomou?
R. Não; mas deve-se restituir com a maior promplidão
possível.

"i

,P.
fi,
P.
Jí.
P,
'R,
P.
li.
F,
R.
P,
R.
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O testemunho falso he só.prohibido ém-íui«,o?
He sempre prohibido accusar o innocenle.
He permiti ido faltar do mal, que alguém fez?
Não, se delle não houver grande necessidade de fallar.
He permittida a mentira ?
Não; pois jamais devemos faltar á verdade.
Que prohibe o• np.no Mandamento?
O desejo dos prazeres deshonestos.
E o décimo?
O desejo do<; bens alheios,
Porque sSo prohibidos estes desejos?
Porque suo a origem da maior parte dos peccadog.

HISTÓRICO.
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««««tü^Sí

LIÇÃO XVIII.
Dos ires primeiros Mandamentos da Igreja.
A Igreja he nossa Mui; e por isso somos obrigados á
obedecer-lhe, e a observar os Mandamentos, que ella nos
impõe, para que possamos guardar mais facilmente os Mandamentos da Lei de DEOS,
Conlão-se de ordinário seis:
1. Ouvir Missa nos Domingos, e Feslas de Guarda.
2. Confessar ao menos huma vez cada anno.
3. Commungar ao menos pela Paschoa da Resurreição.
4. Sanctificar os dias de Festas de Guarda.
5. Jejuar as quatro Têmporas, as Vigílias, e a Quaresma.
G. Não comer carne nas Sextas feiras e Sabbados.
O primeiro Mandamento he ouvir Missa. Se não pudermos assistir a todo o Officio Divino, nem á Missa solemne,
nos dias consagrados a DEOS, quer a Igreja, que, ao menos,
ouçamos a Missa rezada, inteira, e com grande attenção. O
segundo he confessarmos todos os nossos peccados ao próprio
Parocho (*), ao menos huma vez cada anno. Raras vezes
acontece , que possamos passar tão largo tempo, sem ter necessidade de recorrer ao Sacramento da Penitencia : e aquelles
que, tendo cabido em culpas graves, Mo procurão tornar a
entrar na Graça de DEOS , não merecem, de certo, o nome de
Christão. O terceiro he receber a Sagrada Communhão do
Corpo de JESus-cinusTO, ao menos huma vez cada anno
(*) Ou a outro Sacerdote cora licença do Parocho.
53,
SOTA DO TRADTTCTOH.
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LIÇÃO XIX.
Das outros ires Mandamentos da Igreja.
Além dos Domingos, ha outros muitos dias consagrados
a DEOS, a que chamamos Festas. Nelles renovamos a memória dos Mysterios da Religião, ou a de alguns Santos. As
duas Festas principaes s3o a Paschoa, e o Pentecostes. A Paschoa he o dia da Resurreiçao de JESÜS-CHRISTO , e o Pentecoste o dia da Descida do ESPIRITO SANTO , o Natal he o dia
do Nascimento de JESÜS-CHRISTO, e os Reis, ou a Epiphania, o dia, ern que foi adorado pelos Magos, a que chamamos
os Três Reis. Ha lambem differenles Festas em honra da
Santíssima Virgem, de S. João Baptista, dos Apóstolos, e de
alguns outros Santos, conforme o costume das Igrejas. Devemos ser mui diligentes, por occasiáo de cada huma destas
Festas, em nos instruirmos no Mystcrio, ou na vida do Santo,
que se celebra. O quinto Mandamento da Igreja he jejuar
a Quaresma inteira, as quatro Têmporas, e as Vigílias. A
Quaresma he de quarenta dias, antes da Festa da Paschoa ,
a fim de nos prepararmos para ella. As quatro Têmporas são
as quatro Estações do anuo , em cada huma das quaes jejuamos
três dias n'huma Semana. As Vigílias são as vésperas de certos
dias de Festa. O jejum consiste em não comer antes do meio
dia, e não fazer mais que huma só comida (*). O sexto Man(*) Tendo-se por nova Disciplina começado a comer no dia de jejum ao
meio dia, começou também a admittir-se á noite alguma leve comida, a
que se chama Collação ou Consoaáa, uso que a Igreja tem permittido, salva
eom tudo a substancia; e fim próximo do jejum. Quanto á quantidade da
comida a Collação, não se pôde dar regra certa, e deve na pratica regularse, segundo as diversas compleições dos que jejuSo : e quanto á qualidade,
deve-se também attender ao costume tolerado pela Igreja, segundo as circumstaucias dos tempos, e das pessoas; intervindo em tudo o prudente
conselho de Confessor.
NOTA DO TRADUCTOR.
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damento da Igreja he a abstinência de carne na Sexta feira, e no
Sabbado, em memória da Paixão, c Sepultura de nosso Senhor.
A mesma abstinência se observa em todos os dias de jejum (*),
P. Que s3o as Festas?
fí. Dias consagrados a DEOS.
P. Porque occasião?
fí. Em memória dos Myslerios, ou dos Santos.
P. Quaes são as duas principaes?
./{. A Paschoa, c o Pentecostes.
/'. Que he a Paschoa?
R. O dia da Resurreição de nosso Senhor.
P. E o Pentecostes?
R. O dia da Descida do ESPIRITO SANTO.
P. Que he o Natal?
R. O Nascimento de nosso Senhor.
P. E a Epiphania?
R. A adoração dos Magos, ou dos Três Reis.
P. Em qne devemos instruir-nos nos dias de Festa ?
R. No Mysterio, ou na vida do Santo, que se celebra.
P. Para que se instituiu a Quaresma?
R. Para nos prepararmos para a Paschoa.
P. Que são as quatro Têmporas ?
R, São três dias de jejum cm cada huma das quatro Estações do anno.
P. Como se deve jejuar?
R. Não comendo mais que huma vez, e isso depois do
meio dia.
P. Porque observamos a abstinência de carne nas Sextas
feiras, e Sabbados?
R. Em memória da Paixão de nosso Senhor.
(*) Observa-se mais neste Império a abstinência de carne nos três dias das
Roíjaçôes, ou Ladainhas ãe Maio: mas não ha obrigação de jejuar senão
no ultimo dia, véspera da Ascensão.
NOTA DO T1UDUCTOU.
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v
no~la dá ordinariamente por meio de oerlos
eis,
a que chamamos .SY. A s s i m , no Baptisrno, ao
rncsmo tempo que lava a água o corpo exteriormente.
•i Graça purifica lambem a alma no interior. Todo aquelle
q;n> recebe hum dos Sacramentos com Fé, e as outras
posições, que se requerem. tem a segurança, tal qual se
pôde ler nesta vida (*), de que possue a Graça de n.
que hc a maior de todas as felicidades. Foi JESi/s-onr, •
(jiíeí.n instituto todo? os Sacramentos, a fim de applicar a
cada lium de nós ení particular os Merecimentos do Seu
Sangue, e da Sua Morte: e os inslituio, como outros tantos
remédios para todas ns necessidades da vida Espiritual. O
Baptisino faz-nos entrar nesta nova vida, renascendo pela
Água, e .pelo ESPIIUTG SAI rp. A Confirmação faz-nos crescer, e criar .forças. A Eucharislia suslenla-rios, A Penitencia cura ns nossas enfermidades Espirituaes. A Extremaunção fortalece-nos na hora da morte, A firdem prove
a igreja de Ministros para a governar, e servir. O ílatri-

rnonio dá á mesma Igreja sulidilos. para que possa durar em
s
quanto o Mundo existir. E:
''í'~ Stn , .
P, Que são
Sacramer
li. São certo< siííiiijí> sensíveis da (Infí 1 ' 1 '''" ''''i'''is.
./'. Ue-nos necessária a Graçtt?
li. Sim; sem a Graça não podemos fazer obra alguma
meritoriii.
.!•*, lie logo liiim grande bem receber dignamente o
(.Timicn! He o m
i desta vida.
/*, t,hiem inslituio o> Siicrnmentos".'

2. Coníiiinaçuo.
3. Communlião.

4. penitencia.
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LIÇÃO XXI.
.Do Jiaplismo.
Ninguém pode entrar no Reino de DEOS sem ser regenerado pela água, e pelo ESPIRITO SANTO; porque todos os
homens são mortos em Adão pelo peccado original; e todos
os que são baptisados recebem a vida em JESUS-CHRISTO. He
por tanto o Baplismo necessário a todos, mesmos aos meninos recemnascidos: que se algum lie baptisado na idade
do uso da razão, todos os seus peccndos lhe são perdoados
tanto os que commetteo, como aquelle que trouxe quando
nasceo: requer-se então, que esteja bem instruído na Religião; que a creia, e a professe publicamente: que renuncie
a Satanaz, ás suas pompas, e ás suas obras; que prometia
mudar de vida, e guardar os Mandamentos da Lei de DEOS.
Se he hum innoccnte que se baptisa, o Padrinho, e a Madrinha, que o apresentão na Pia, respondem e promettem
cm seu nome. Dá-se o Baptismo, lançando a água sobre
a pessoa, que se baptisa, e dizendo ao mesmo tempo: Eu
te baptiso em Nome do PADRE , e do FIUIO , e do ESPIRITO
SANTO. Deve o Baplismo ser administrado, quanto for possivel, na Igreja, por hum Sacerdote, e com todas as ceremonias; maá' em caso de necessidade qualquer pessoa pôde
baptisar (*), e em qualquer lugar; basta a água com as
palavras. Não se reitera o Baplismo, e ninguém pôde ser
baptisado mais de huma vez.
(*) As pessoas leigas, as mulheres, e os hercgcs, e os mesmos infiéis tem
poder de baptisar cm caso de necessidade; com tanto que queirão fazer seriamente o que o Igreja ordena.
ÍÍOTA DO TRADUCTOR,

íaptismo em
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LIÇÃO XXII.
Da Confirmação.
Devem os rccem-baplisados receber o Sacramento da
Confirmação: como porém este Sacramento não lie absolutamente necessário, dilata-se até que os meninos estejao sufficientemente instruídos. São os pães, e as mães obrigados
a instruir mui cuidadosamente a seus filhos em toda a Doutrina Christâ, e a manda-los á Igreja, e ás Escholas, segundo as suas possibilidades, a f i m de aprenderem o Cathecismo; e se os filhos se perderem por ignorância, hão de
os pães dar disso conta a BEOS. Os filhos são também, de
sua parte, obrigados a applicar-se a estas instrucções, e a
conserva-las na memória toda a sua vida. Os que já se achüo
instruídos devem ser apresentados ao Bispo; pois só elle tem
o poder de confirmar. Impondo sobre elles as m5os, o Bispo
invoca o ESPIRITO SANTO , e lhes unge a testa em cruz com
o Santo Chrisma, que se compõe de óleo de oliveiras, e de
balsamo. O effeito deste Sacramento he fazer-nos perfeitos
Christãos, para não nos envergonharmos da Cruz de JESUSCHRISTO; para resistirmos animosamento ás tentações; e estarmos dispostos a soffrer tudo por DEOS. He para assim
O significar, que o Bispo dá huma leve bofetada no confirmado. Não se confere a Confirmação mais do que huma só
vez, do mesmo modo que o Baptismo.
P. Em que tempo se deve administrar aos meninos a
Confirmação ?
R. Quando s& acháo sufficienlcmeiito instruídos.
P. Quem deve ter o cuidado da sua instrucção?
R. Os pães, e as mães tein essa obrigação.
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LIÇÃO XXTH.
Da Euàiarislia.
A Euchar-istia he o Corpo e Sangue de JESUS-GHUISTO ,
que o Mesmo Senhor nos dá debaixo das espécies, ou apparencias, de pão, e de vinho, para sustento de nossas almas.
Este Sacramento he consagrado, e distribuído no Santo Sacrifício da Missa , que he a representação do Sacrifício da
Cru/, em que .IESUS-CIIRISTO se offereceo huma vê/ a Seu
Eterno Pai pelos peccados do Gênero humano. Todos os Sacrifícios da antiga Lei erão figuras do Sacrifício da Cruz; e
a Missa, que se celebra, conforme a instituição de JESUSCHRISTO, renova todos os dias a memória deste grande Sacrifícios, e nos applica a sua virtude. O Sacerdote refere o
modo, porque .TESUS-CHRTSTO instituio este Sacramento na
véspera da Sua Paixão, e repete Suas palavras, por virtude
das quaes o pão , e o vinho se convertem logo em Seu Corpo
c Sangue, sem que exteriormente appareça cousa alguma
desta conversão, que não conhecemos senSo pela Fé. Assim,
posto que não vejamos mais do que pão, e vinho, como
d'antes, firmemente cremos, que JESUS-CHRISTO está na EUCHAIUSTI.V de hum modo miraculoso; de sorte que está todo
inteiro debaixo de cada huma das duas espécies; e debaixo
de cada parte, como debaixo do todo; sem ser dividido,
nem multiplicado; e sem cessar de estar no Céo (*).
(*j Devem os Mestres usar do muita nrcnmspccção, quando instruírem os
seus discípulos neste ineffaYCl Myslerio, abstcrido-se de lhes ensinar o que
não lie precisamente de Fé , para os não por era risco de cahirem em erros ;
corno adverte o Padre Antônio Pereira de Figueiredo na sua Analyse ao Ari. 6.°
da Profissão de Fé do Santo Padre Pio IV. li a este respeito (e também como
advertência) me parccco aqui conveniente transcrever a seguinte explicaçüo
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P. Que he o Sacramento da EITCHARISTIA ?
R. He o Corpo e Sangue de nosso Senhor JKSUS-CHUISTO
debaixo das espécies de pão, e de vinho.
P. Porque nos he dado deste modo?
R. Para ser o sustento de nossas almas.
P. Onde se obra essa maravilha?
R. No Sacrifício da Missa.
P. Que he a Missa?
R. He a representação do Sacrifício da Cruz.
P- Que milagre succede no Sacrifício da Missa?
R. O pão, e o vinho se convertem no Corpo e Sangue
de JESUS-CHRISTO.
P. Como se faz esta conversão ?
R. Por virtude das palavras de .TESUS-CIIRISTO, que o
Sacerdote pronuncia.
P. Mas porque vemos nós sempre pão, e vinho, como
d'antes?
R. Isso he porque ficão as espécies, ou apparendas, delles.
P. Como sabemos pois, que .TESÜS-CHRISTO está na EUCHARISTU?

R.

Pela Fé; porque Elle assim o disse.

do Aulor do Compêndio da Theologia Moral Evangélica Tomo 5.", Tratado 9.",
Gap. 4.°, §2.°, n.° 6.° « NSo conhecem osPhilosophos, senso dous modos
« de estar o corpo em Imm lugar : O circumscriptivo : E o deffmitivo. Mas
« de nenhum destes modos pôde o Corpo de Jesus-Christo estar presente na /"«« charistia. Não está por modo definitivo ; porque a substancia , que estíi por
« este modo, de tal sorte está neste lugar, que não pôde estar em outro. Níio
« está por modo circumscriptivo; porque o Corpo , que está no lugar por este
« modo, corresponde nas suas partes ás parles do lugar, Ora Christo na
« JSncharistia está lodo cm todas as partes da Hóstia; e todo em.qualquer
« parte delia. Donde se collige: que a presença de Christo na Eucharistía
« he real, c substancial; mas não local: he mais eminente, c se chama presença
« Sacramentai, que excede a Ioda a comprehcnsão huma ». Veja-se , demais
o que manda ensinar no « Cathecismus ad Parodiou, ex Decreto Sacrosant,
Concilii Tridentini ». Pari. 2. a , Cap. 4, Secç. 44.
çrg
NOTA DO TRADfCIOR.
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P. lie necessário receber a Sagrada EUCHARBTIA?
R. Sim; pois lie o nosso sustento espiritual.
P. Que succsdea huma alma, que raras vezes o recebe?
R. Esla alma fica débil, e languida.
P. Aproveita porém a Communhão a todos?
R. Só aproveita aos que estão bem dispostos.
P. Que disposições se requerem?
R. Primeiramente estar em estado de Graça.
P. Qual he o motivo, porque o peccado mortal prejudica
á Communhão?
R. Porque huin morto não pôde tomar alimento.
P. Dizei-me as outras disposições?
R. A Fé, todas as virtudes, e principalmente a charidade
para com o próximo.
P. He hum grande mal commungar indignamente?
R. He comermos nossa própria condemnação.
P. Que he o Viatico
R. He a. Communhão, que se dá aos moribundos.
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LIÇÃO XXVI.
Continuação do Sacramento da Penitencia.
Depois que o penitente se confessou, e promelteo satisfazer a penitencia, deve o Padre absolve-lo, se nelle divisa
mostras bastantes de estar convertido, e se não as dá, deve
negar-llie a absolvição (sob pena de se condcmnar com o peceador) ou dilata-la, se duvida da sinceridade da sua conversão. A absolvição bem recebida apaga os peccados, quaesquer
que elles sejão. Quanto ás culpas leves, que chamamos Veniaes, e que he impossível evitar inteiramente durante a vida (*),
pode-se obter a sua remissão pela oração, pela esmola, e outras
boas obras: mas, por pequenas que nos pareção estas culpas
deveremos ter sempre hum grande cuidado de nos purificarmos dellas, e evita-las. Os Fiéis, que morrem gravados com
alguns peccados Veniaes, ou com algum resto de Satisfação,
que devem pelos peccados perdoados, soffrem na outra Vida
huma pena, que se chama Purgatório, da qual ficão livres,
ou alliviados, com as orações dos vivos. A Igreja concede
algumas vezes Indulgências, queella applica a certas boas obras
para dar-nos os meios de supprir a falta de nossas Satisfações.
P. He o Padre obrigado a dar absolvição ao penitente,
que se confessou?
Jí. Não, se julga, que não está verdadeiramente conlrito.
P. Que mal lhe provêm de ser fácil em dar a absolvição?
R. Toma sobre si o mesmo peccado.
(*) Nem os mesmos justos estão isentos de culpas Veniaes; só a Santíssima
Virgem, Mfli de DEOS, foi dellas totalmente preservada, por especial privilegio, como a Igreja crô ; e assim define o Concilio Tridcntino na Sessão G.3,
Canon 23.
KOTA DO TRADUCTOll.

'P. He necessário o Sacramento da Penitencia para apagar
os peccados Veniaes?
R. Itào; poi ha também outros meios para a sua remissão.
P. Qaáes sílo?
R, A oraçflo, a esmola, e outras boas obra».
P. Que he o Purgatório'!
R. He a pena dos que morrem onerados de algumas dividas para com DEOS.
JP. Que dividas síio":'
R, Os peccados Veniaes, ou alguns reâtos de Satisfação.
P. Como podomos alliviar as suas almas?
/{. Rogando por e!<
P. Que são as Indulgências'*!
.•.oncede para supprir a falia
fí. Graças,
das Sá li?!'.'
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Qual he a Graça própria da Extrema-unção?
A
Graça rle bem morrer.
K.
P. Que pectddos apaga?
R. Os peccados Veniacs, c as relíquias dos outros peccados.
P.

LIÇÃO XXVII.

P.
R.
P.
R.
P.
R.
P.
R.

Da Extrema-Vnção.
A Exlrema-Vnção confere aos enfermos a Graça de bem
morrer, remitte os peccados Yeniaes, e cura a alma da fraqueza que lhe fica dos outros peccados, posto que já perdoados: fortalece o doente contra as tentações, que suo mais
violentas á hora da morte, e pôde até mesmo restituir-lhe
a saúde do corpo, se assim for conveniente para a salvação
da sua alma (*). Só os Presbyteros administrão este Sacramento com óleo de oliveiras, bento pelo Bispo para esteeffeito.
Fazem-se sete unções: cinco para os cinco sentidos, nos
olhos, nos ouvidos, no nariz, na boca, e nas mãos; huma
nos lombos (**), ou no peito; pelos peccados da concupiscencia; outra nos pés: e a cada unção faz o Sacerdote supplicas a DEOS para o perdão dos peccados, em que o enfermo
delinquira por cada huma das partes de seu corpo. Devem
os enfermos estar cm Graça para lhes aproveitar este Sacramento : bom será, que o recebüo com perfeito conhecimento,
ainda que só se lhe" administra, quando estão em perigo de
vida.

Que mais faz?

Fortalece-nos contra as tentações á hora da morte.
Quem são os Ministros deste Sacramento?
Os Presbyteros.
A quem se deve conferir?
Aos enfermos, que estão em perigo de vida.

Deve resc-rvar-se para os artigos de morte?
Não, para que os enfermos possão estar mais bem dis-

postos

p.

Para que se fazem differentes unções?

R. Para designar os peccados commettidos por diversas
partes do corpo.
P. Com que são feitas estas unções?
R. Com óleo de oliveiras, bento pelo Bispo

(*) He hum dos efTcitos deste Sacramento, como defmio o Concilio Tridcntino ua ScssSo 14, Gap. 2 ibi: Ei Sanilatem corporis interdum, ubi saluti
anima: expedierí, consequitur.
(**) A unção nos lombos oinitte-se nas mulheres por causa da honestidade.
NOTA 1)0 T1UOICTOK.
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LIÇÃO XXVIIÍ.
Da Ordem.

O Sacramento da Ordem prove a Igreja de Ministros Públicos, e de Paes Espirituaes, que occupão o lugar dos Apóstolos, e dos Discípulos de JESUS-CHRISTO, a fim de perpetuarem
i» Obra de ÜEQS até á corisummação dos séculos, A. Graça
deste. Sacramento nSo só sanctifica aos que o recebera, como
também lhes dá o poder de sanctificar a outros, cqnfermdo-lhos
os Sacramentos. Mas só o Bispo tem poder de conferi-losIodos: os Presbyleros, que forSo instituídos para o aüiviarem, nSo podem administrar nem a Confirmaçãonem a Ordem.
Porão estabelecidos os Diaconos para servirem ao Bispo, e
aos Presbyteros em suas funcçõés, e terem cuidado dos pobres.
Estas Ordens são as principaes. lia mais cinco, que lhe são
interiores, e forfio instituídas para allivio dos Diaconos; a
saber: as de Subdiaconos, as de. Ácotytos, designados para
seguirem o. Bispo, e levarem os Ciriaes na Igreja, e de Leitores, JExorpitas, e Ostiarios. Contão-se pois ao todo sete
Ordens: quatro menores, e três maiores ou Sacras, que são
o Subdiaconato, o Diacon: •
,
oíocío que cornpreliende o•Presbyieralo, é o Episcopato ("}. He necessário passar
por todos os outros gráos para chegar ao Sacerdócio. O primaior esclarecimento do tcxio, jnignci a propósito oiror.
diz o Autor do já alado Compêndio da Thcülogja Moral Ev<
'Ia Ordem Jernrchica da Igreja (Tomo 6.", Traius
l.°, n,° S:
c O : .'<-"í'ow>'tv uso h t , na Sciol.çnca d*

meiro grão be a Tonsura, que não be Ordem, mas huma
Santa Cercmonia para dar o habito Ecclesiastico a hum Leigo,
e faze-lo passar 10 Estado Clcrical; porque todos os que se
dedicão a servir a Igreja chamão-se Clérigos, e o restante do
povo Ghristão chamão-se Leigos.
P. Qual hc a Graça do Sacramento da Ordem?
R. A que dá o poder de conferir os Sacramentos, ou de
fazer algum serviço publico á Igreja.
P, Quem são os que recebem esta Graça em toda a sua
plenitude ?
R. SSo os Bispos.
P. Segue-se pois, que podem administrar todos os Sacramentos ?
R. Sim, e especialmente os da Confirmação, e da Ordem.
P. E não podem os Presbyteros conferir estes dous Sacramentos !
R. Não; isso he só reservado ao Bispo.
P. Qual be a obrigação dos Diaconos'!
R. Servir ao Bispo, e aos Presbyleros nas suas funcçõés.
P. Quaes são as outras Ordens?
R. Subdiaconos, Acolytos, Leitores, Exorcistas, e Ostiarios.
P. Quantas são por todas?
R. Sete.
P. Quaes são as Ordens Sacras?
R. O Subdiaconato, o Diaconato, e o Presbyteralo.
P. Pôde hum Secular passar immediatamerite a Presbytero?
R. Não; pois tem de passar por todos os outros gráos.
«
«
n
«
«
«

Sacramento da Ordem, he hum genericamente, que inclue, ou contêm
o Sacerdócio: c este inclue o primeiro, ou supremo Sacerdócio, que he
o Episcopado; e também o segundo, ou inferior Sacerdócio, que lio o
Presbyteraão ». E mais adiante (n.° 10). « O Episcopado he huma Ordem
suprema
Chama-se Ordem; porque, como diz Santo Thomaz, he o
sumnio, e a enchente do Sacerdócio ».
NOTA 1)0 TRADUCTOH.
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R. He hüma (lei i
P, Que eífeito produz?
Jt.

Faz entrar o toY/o <<m n
LIÇÃO XXIX.
Do Matrimônio.
Tendo DEOS creado o primeiro Homem, deo-lhe por companheira , e para o ajudar, a Mulher, e fez que delles nascessem todos os outros homens: deste modo instituio o Matrimônio. O seu uso foi pervertido pelo peccado; mas JESUSCHRISTO o restituio ao seu primitivo estado, e o levou á dignidade de Sacramento, annexando-lhe Graças particulares.
He por tanto o Matrimônio a união de hum só homem com
huma só mulher, que não pôde ser dissolvida senüo pela morte
de hum delles. Devem amar-se reciprocamente, como se não
tivessem mais do que hum corpo com duas almas, soccorrer-se
hum ao outro em todos os trabalhos da vida; e cuidar dos
filhos, que lhes nascerem, para que continuem, depois delles,
a servir a DEOS sobre a terra. Esta união do marido e mulher
representa a união de JESUS-CHRISTO com a Sua Igreja. Mas,
ainda que seja mui santo o Matrimônio, he todavia mais excellente o estado de perfeita continência. As pessoas casadas
estão divididas entre DEOS e o Mundo, por causa do cuidado
de suas famílias: as Virgens, e as viuvas achão-se livres de
embaraços para se consagrarem inteiramente a DEOS : he porém
a perfeita continência huma Graça especial, que não he dada
a todos
P. Quem instituio o Matrimônio?
R. O Mesmo DEOS no principio do Mundo.
P. Quem o restabeleceu em sua pureza?
R. jESUS-cuiusTC: que o elevou á dignidade de Sacramento.
P. Que represent
R. A reunião de JESUS-CHRISTO com a Sua Igreja.
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