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AÇÃO CATOLiCA 

SUMÁRIO: I - Princípios subversivos das 
filosofias sem alma. 11 - Dissolução profunda 
entre o espiritual e o temporal. Ação Católica. 
III - Vida sobrenatural, base do apostolado. 
IV - Ação no seio da própria classe. V -
Amar ns homens, destruir os erros. VI- Or
ganização dos leigos. VII - Adaptar a sociedade 
ao plano supremo de Deus. VIII- Universa
lidade. IX - O caráter primordial da Ação 
Católica. Os leigos e a Hierarquia. X- Or
ganização unitária, de base nacional. XI -
Conclusão. 
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o espiritual e o tem~oral, relegando-sé o primeiro ao 
plano de cousa particular, de superstição individual, 
de pura ficção, frente às ameaças, arrogâncias e in
sultos dos inimigos de Deus, -por honra de seu passado 
e sob pena de mentir aos próprios destinos, pois jamais 
capitulou diante do erro, a Igreja, "coluna e base da ver
dade" (1 Tim. 3, 15), não podia limitar-se a uma atitude 
de indiferença. Precisava reagir. Conquanto nunca hou
vesse pregado a revolução, foi sempre reacionária illten
da-se bem: "reacionária por seus apóstolos contra a sina
goga, por seus concílios contra os heresiarcas, por seus 
sábios contra a ignorância, por seus santos contra a cor
rupção, por seus missionários contra o gentilismo, por 
seus apologistas contra os , falsos filósofos" (1) . 

Pio XI, o Papa da Ação Católica, compreendeu que, 
por maiores os sacrifícios do clero, insuficientes seriam 
suas fôrças para antepor-se à invasão do mal: "a roesse 
é imensa, poucos são os operários" (Math. 9, 37; Lucas 
10, 2). Pressentiu nada poder esperar do empenho isolado 
des católicos. Daí a ordem de recrutamento dos leigos, a 
exigência da cooperação geral, plra combater, com êxito, 
os males do nosso tempo (2 ) • Daí, a Ação Católica, que 
Pio XI considera "subsídio particularmente providencial 
para a obra da Igreja, em tão difíceis contingências" 

{ Divini Redemptoris), e a define, em outro ensejo, como 
l8aiil "exército pacífico de apóstolos, compacto, unitário, 
disciplinado, que quer conquistar as almas para Cristo e 
sua Igreja" (Carta ao Cardeal Segura). 

Para que melhor ressaltem as características do mo
vimento, poderíamos apontá-lo como o apostolado univer
sal dos leigos, que se coloca, a exemplo da própria Igreja, 

, 
( 1) Joaquim d' Almeida Braga, O prestigio da palavra, pág. 

40. 
(2) Dignas de atenção as palavras de J. H. Perrin, O.P .• 

quando no livro "A hora dos leigos" (Trad. port., Rio, 1958, pág. 
186), ao sublinhar a necessidade do es~ço apostólico, censura e 
deplora o aniquilamento espiritual daqueles que querem "ser ape
nas adeptos, em lugar de colaboradores de Deus". 
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.fora e acima dos partidos políticos, organizado, sujeito à:. 
Hierarquia, de base nacional, visando ao reinado de Cris
to nas consciências, na família, na sociedade. 

111 

O apostolado é a própria fé em movimento, a oração· 
e o trabalho, o foco de luz que se irradia, in caritate· 
Christi. 

Vêm muito a propósito as palavras de Joaquim Na-· 
buco, exaradas em Minha Formaçãb, um dos primores da 
literatura nacional: "Essa vida exterior, eu sei bem, não· 
pode substituir a vida interior, mesmo quando o espírito 
de caridade, o amor humano, nos animasse sempre em. 
nosso trabalho" (1) . 

Para que evitadas interpretações dúbias, é mister em~· 
pregar os tm-mos com rigorosa exatidão. ESse o motivo· 
por que aponto o significado de vida interior, com a de
finição de Dom Chautard: "o estado de atividade de uma. 
alma que reage, a fim de regular suas inclinações naturais. 
e se esforça por adquirir o hábito de julgar e se dirigir 
em tudo consoante as luzes do Evangelho e os exemplos: 
de Nosso Senhor" (2). 

Cumpre a todo católico ser atento, resistente, perse-
verante (3). As tentações, ou melhor, as nossas fraque- J ;< ( 1) Joaquim N abuco, Minha Formação, pág. 282. 

(2) Dom Chautard, A Alma de todo o apostolado 1920~ 
pág. 14. 

(3) Da encíclica Mystici Corporis Christi, em quee,_..~~~ 
pov<> cristão a doutrina do Corpo Místico ·-
o Redentor do mesma. Corpo 1 aoo e s inhas de Pio XII: "Nem 
perdem de todo a vida sobrenatural os que pelo pecado perderam 
a caridade e a graça santificante e por isso se tornaram incapazes 
de mérito sobrenatural, mas conservam a fé e a esperança cr:iJstã, 
e alumiados pela luz celeste, são divinamente estimulados com in
timas inspirações e moções do Espírito Santo ao temor salutar, à 
oração e 11Q. arrependimelllto de suas culpas" . 



·zas nos impõem ~ vigilância indormida. O verdadeiro 
católico está sempre de sobreaviso, para enfrentar os 
_próprios erros, as próprias paixões, as. próprias misérias, 
.humilhando-se, vencendo crises espirituais, conciliando-se 
e reconciliando-se, permanentemente, com Deus. E' um 
_militante interior. 

Abroquelado em suas convicções, orando continua-
nuamente, como aconselhava São Paulo (Sine intermis

·sione orate),.~ ~vivendo a vida cristã em tõaa a plenitu
de, não lhe será difícil irradiar a fé, difundir a Boa Nova, 
estender o Reino de Deus. Santificação e apostolado, 
.amor de Deus e .amor do próximo, na hipótese, são expres-
.sões que se completa>m. 

A cooperação dos leigos na obra divina pressupõe 
'êsse cuidado, essa vida sobrenatural, que lhe serve de 
esteio. "Aquêle que permanece no Cristo produz muitos 
frutos" (Jo. 15, 5) . Ou, o que é mesmo: "Aquele que 

·crê em mim fará também as obras que eu faço" (Jo. 14, 
12_1..\\ A milícia do Senhor não pode compor-se de indigen

·9~ espirituais, de católicos só em nome, de pusilânimes, 
de ·medíocres, em uma palavra, de homens sem altivez cris
tã. Por seu enunciado, sua natureza e caráter específi
cos, significando movimento, vida, expansão - fõrça ' 

ecer que, nas fileiras d6" - não há lu r 
·para o ~ adstrito à vida devota ou con emplativa, <les
preocu:Rado com o futuro da Igreja {'1) . nvém insistir 
na am sa ponderação e an o Tomaz: "So os chamados 
·da vida contemplativa par.a a vida ativa, não sob a forma 

0 
_ ,.6" 

de subtração, mas de adição" . ~ .uJ.Iõ 

. ) ~i? XII c-onfirm~ o as~e.rt~ quando ~ndera que, para o 
leigo participante da Aça:o Catohca, "-o advemant regnum tuum 

··é não só o voto ardente de suas preces, mas também a diretriz de 
suas obras" (Encíc1ica Summi Pontificatus). 



IV 

E' indispensável e urgente crist anizar a vida pública 
e profissiçpal. 

· .lste o ponto de partida: c mpre eliminar, como 
advertiu Pio XI, "a condição mons ruosa em si mesma, 
embora freqüent~, em que os hom ns que professam o 
catolicismo, tenham uma consciênci em sua vida parti
cular e outra em sua vida pública". São Paulo insurgiu
se contra os que "proclamam com a bõca que conhecem a 
Deus e f3 negam por seus atos" (Tit. I, 16) . 

Recomendou o Pontífice da Realeza de CI'isto o apos-
tolado no seio da própria classe ou onde a aproximação é 
mais forte e mais acentuada a comunidade de vida. Da 
Quadragésimo Anno, esta passagem: "Com a finalidade de 
devolver a Cristo essas classes de homens que O têm ne- . 
gado, devemos tirar e educar de entre suas próprias fil . 
soldados auxiliares da Igreja, homens que conheçam sua 
mentalidade e seus anelos, e que com bondosa caridade 
paternal poderão conquistar os seus corações. Inegàvel-
mente, os primeiros e imediatos apóstolos dos trabalhado-
res deverão êles próprios ser trabalhadores ... " A pala-
vra do companheiro de luta é sempre a palavra do compa
nheiro: arrebata o coração mais rude. 

Além disso, é impossível ao sacerdote penetrar em ~ 
.Jl qua~quer esferas sociais (1) . Ao leigo, em muitos casos, 

a missão de abrir picadas e desembaraçar caminhos para 
que mais se irradie a Luz do Evangelho, e se propague, aos 
homens, como apregoava São Paulo, que "há um só 
uma só fé e um só batismo" (Ef. 4, 5) . 

( 1 ) Em sua primeira encíclica, Summi Pontificatus, proclama 
Pio XII que a .colaboração dos leigos IlJO apostolado hierárquico 
atende às necessidades da hora presente e, felizmente, supre e 
completa as energias, por vêzes impedidas e insuficientes, do ap<>s
tolado sacerdotal. 
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Neste trabalho apostólico, por mais temível, e mais 
perigosos os princípios que defenda, nada de ofensas ou 
ameaças ao adversário. O ódio não corrige, não atrai, 
não leva o homem a Deus. Sejamos compreensivos, hu
manos, em uma palavra, cristãos. Nosso Senhor Jesus 
Cristo, l le próprio, se proclamou manso e humilde de co
ração. Diligite homines, interficite errores - é o ensina
mento de Santo Agostinho, o Doutor da Graça. Amai os 
homens, amai os que erram (diligite errantes), destruí os 
erros (1). O primeiro dever, a preocupação máxima do 
católico há de ser o amor a Deus e ao próximo, pois, neste 
sentimento, está a e5sência da doutrina cristã. Haja 
vista às palavras de Jesus, que, ao instituir o Santíssimo 
Sacramento da Eucaristia, nos legou e ste preceito: "Dou
vos um mandamento: que vos ameis uns. aos outros. As
sim como vos amei, também vos deveis amar mutuamen
te" (Jo. 13, 34). 

No que concerne às verdade& de fé, outra a: nossa ati
tude. Nada de transigências ou concessões : "Que vossa 
linguagem seja sim, sim; não, não" (Mt. V, 37) . Te
nhamos, quanto à doutrina, a preocupação de sentire cum 
Ecclesia, depositária e mestra da verdade. 

(1) Sõbre o ponto, ~ medit~ palavras do Santo 
Padre João XXIII: "Não se deverá confundir o erro com a pessoa 
que erra, embora .se trate de -nro ou inadequado conhecimento em 
matP:ria religiosa ou moral. A pessoa que erra não deixa de ser 
uma pessoa, nem perde nunca a dignidade de ser humano, e por
V>nto sempre merece estima. Ademais, nunca se extiP.güe na 
p-:lssoa humana a capacidade natural de abandonar o "'êf'ro e abrir
s~: ao conhecimento da verdade. Nem lhe faltam nunca neste in
tuito os auxílios da Divina Providência. Quem, num certo mo
mento de sua vida, se encontre privado da luz da fé ou tenha 
aderido a opiniões errôner; pode, depois de iluminado pela divina 
luz. abraçar a verdade" (_) acem in terris, de 11 de abril de 1963) . 

-VJRii-
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VI 

Parecer-vos-á um paradoxo, mas a organização é a 
palavra de ordem, a lição do nosso tempo, sem embargo 
~ quadro de lutas destruidoras, que defrontamos com

pungidos. 
Processa-se transformação profunda na socieda

de. As classes são convocadas para atuar na solução 
dos problemas hodiernos. A ninguém é dado permanecer 
de braços cruzados, como simples espectador. 

Chegaríamos a funestos resultados, se não fora pré
-·via e devidamente traçada a participação de todos. Por 
isso, vão sendo organizadas e disciplinadas as f & ças 
socia·s. 

,Tendo em conta esta verdade histórica, sinal ca-
racterístico do século XX, compreendeu Pio XI nada po
der$ esperar da dispersão e isolamento dos. fiéis . Aí está 

~a Ação Católica, chamando-os, reunindo-os, organizando
os, fazendo-os colaborar no apostolado hierárquico da 
Igreja. Justifica-se: novos tempos, novas armas de com
bate. 

VII 

A Ação Católica identifica-se com a missão da Igreja. 
Destina-se, não a fins materiais e terrenos, mas espiri
tuais e celestes. Razão por que não se imiscui na política. 

RecenV~mente, Dom José Pereira Alves emitia con
ceito luminoso, que merece submetido à consideração dos 

-homens de nosso tempo. Ei-lo: 

"Cada vez mais cresce no meu espírito a convicção de 
que a missão da Igreja é a de invadir a sociedade com a 
luz divina e as fõrças renovadoras do espírito para co
municar-lhe o princípio do Evangelho e adaptá-la ao plano 
supremo de D_eus, mas sem lhe querer impor formas po-



líticas ou intervir no âmbito privativo das a 
temporais ou entra v ar a marcha da admit;g'a 

Não ousaria acrescentar uma linha a e sinamen-
to, que não só espelha, admirtvelmente, noss s relações 
-com a polítrea (1 ), mas sintetiza um programa ja 
realitzaçãoJ aqui estamos, colocando nossas f<trças a serviço 
de Deus. 

VI I I 

À imagem da Igreja, a Ação Católica é universal. 
Para alcançar seus fins, compreende a universalidade 

de obras, de pessoas, de território. 
Não se limita à oração; não se restringe à palavra; 

não se satisfaz com o exemplo. Como nO-lo mostra Monse
nhor Leovigildo Franca, a Ação Católica Brasileira exerce 
o apostolado nos campos mais diversos: ação religiosa, 
:ação cultural, ação familiar, ação social, ação carita
tiva (2 ). 

(1) "~o só para os indivíduos, mas também para os povos, 
- sentencia' Pi<> XII - há largo. campo e liberdade de movimento 
para as mais variadas formas de concepções políticas. Defensora 
e pregoeira dos princípi<>s da fé e da moral, - observa a seguir -
a Igreja não p<>de ser impedida de lutar para que cada povo, de 
harm<>nia com a sua índole, estabeleçà uma s·ociedade humanamen
te digna, espiritualmente devota, f<>nte de verdadeiro bem estar 
(Mensagem de Natai de 1940). 

(2) Mons . Leovigildo Franca, Apontamentos para um Curso 
de A ão Católica, 1938. 

io XII insiste na necessidade desta ação geral e pr<>funda, 
exortando-nos a "agir em grande escala", ou ·seja, convencidos de 
que "a multiplicidade, a variedade, a grandeza das <>bras d-evem 
corre,sp<>nder a tõâas a·S formas do perigo e da miséria, a tõaas as 
situações, a toaas as necessidades e legítimas R'Spirações. de ordem 
corporal, espiritual e sobrenatural'' (Alocução de 28 de setembro 
de 1948). . 
~ : Ott - ~~~JW'~~~ 

l) ~ ~) ~) ~) 49.36. 



IX 
(--f). À 

O apostolado dos leigos, eis / ará r primordial da 
Ação Católica; o hierárquic 'és{f/, ningu' o ignora, é 
exercido pelo Papa, pelos Bis os, elo Clero. 

A direção dos fiéis e o m n · ério sagrado, são atribu-· 
tos exclusivos da Hierarquia ~a~ ~ãs ~iea: ltise 89 

-~ficar R Bi,~ã:o 19 · eãltHoll'di la . 
Não me furto ao prazer de citar ~ observações do 

Pe. José Will, ao estudar Q "Fundamento bíblico e dog
mático da , Ação Católica": O apa e os Bispos, como 

· cen e ue o ão, em óposição à Igreja ouvinte, 
êm o encargo de conservar e transmitir a legítima e ver

dadeira doutrina de Cristo, que lhe concedeu o magistério 
infalível. IDes têm o ofício de consagrar e santificar, e, 
como conseqüência lógica, possuem o sublime direito cor
respondente a esse dever" (pág. 8). 
~ Engana-sê" quefit)(~ti<'ttio s êst e e:néFei1;e }'Reífi88) se 
arro~ o djrejto de ombrear com os sacerdotes·~ 

Os leigos não devem equiparar-se à Hierarquia: de
vem acatã-la, obedecer-lhe. Nada de invasão de territó
rios. Nada de excessos. Muita prudência, muito senso, 
muita humildade. 

Se os seus membros ultrapassassem os limites que 
lhes foram traçados, a Ação Católica deixaria de ser, no 
bom sentido, uma organização. E o que é mais grave: 
se do movimento pudesse resultar hostilidade dos fiéis às 
ordens da Hierarquia, a Ação Católica não seria uma gra
ça do Espírito Santo, uma obra inspirada por Deus, seria 
uma fenda aberta na Barca de Pedro, um cataclisma da 
fé inspirado por Satanaz 00 . 

~ Estas palavras, note-se bem, foram proferidas em 11 
novembro de 1940 e. publicadas, tal qual, já na primei

ra edição deste livro (Escolas Profissionais Salesianas, 1942, 
pág 68) . O autor não esconde sua alegria por ver con
firmado o seu juízo no discurso pronunciado por Pio XII 



X 

A Ação Católica é de base nacional, conquanto es
truturada à luz dos ensinamentos do Soberano Pontífice. 

Aspirando à difusão do reinado de Cristo, à conquista 
de almas para Deus, teria de adaptar-se, como se adapta, 

circunstâncias do tempo, às realidades do meio, à va
riedade de pessoas . 

Pio XI, na encíclica Divini Redemptoris, de 19 de 
março de 1937, ao exortar os Sacerdotes, no sentido de 
irem aos trabalhadores, como aconselhava Leão XIII, -
aplaude a prudente procura de "novos ·métodos de aposto
lado, que melhor correspOnd.am às exigências do tempo". 

Pois bem. O que empresta à Ação Católica base na
cional é, precisamente, o conhecimento da história, o con
tacto com a vida, a compreensão dos ideais de cada região. 

Não percamos de vista a lição de Paul Dabin, S.J. : 
"E' tida como legítima e necessária a diversidade na uni
dade, prova manifesta da fecundidade da Igreja" (1). 

XI 

Em conclusão, "a idéia do Reino de Deus constitui a 
base doutrinai da Ação Católica" (2 ) • Esta não tem outro 
fim senão estabelecer no mundo o Reinado do amor, da 
esperança, da paz, da justiça e da verdade . 

na abertura do Primeiro Congresso Mundial de Apostolado dos 
Leigos em outubro de 1951: "E' evidente que o apostolado dos lei
gos deve subordinar-·se à hierarquia eclesiástica; esta é de insti
tuição divina; esse apostolado, portanto, não lhe deve ser indepen
dente. Pensar de outro modo, seria destruir pela base o muro 
Sõbre o qual o próprio Cristo construiu sua Igreja". 

(1) Paul Dabin, S.J., O apostolado leigo, 1937, pág. 17. 
( 2 ) Carlos Bruhel, La reconstrucción social segun el plan de 

S. S. Pio XI - Editorial Poblet, pág. 22. 


