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a D ~ ~ w  nirm ssnho (lo Prior da fregeezir 
de s. Mart iu lro  de Salreu. 

Depois de  nlc ter  (kixado a febre d'wma seczo, que Jurou 
quasi vinte e quatl-o Ilu~as, cai no sanirio, e coniecei logo a so- 
t~ltar .  E que s o n l ~ a ~  ia eu ? Sor~hci que se discutia o casarnento ci- 
vil nn c:\mara clos piircs, qile estavam presentes todos os bispos 
d e  Portugal, e que u sr. arcelispo de Braga, levantado-se da  
sun cadeirn, tornnra a p:iIavra, c recitara urrb discurso. Tenho a 
propri5d:rde d c  me lembrar do objwto dos tueus sonhoa, logo que 
accortlo, B por isso reduzi a eecl-ipto aqualle discurso por rnlm 
sonl~ad, , .  JLi st: r& que a cousa n?~o passa de sonho. blas quell1 
sabe se virii a ser uliln realidadc ? 0 discurso foi na minl~a inla- 
gina$o, cotl~o abaixo sc segue, e dou-lhe publicidade, para que a s  
pesso:~s cat1i"l;c-as, qrle o le~eul~,  deci41am se a doutrina 6 boa. De 
resto, se u casamento civil se discutir !a calnara dos paras, o sr. 
arcebispo de  Drag-u ha-de dizcr cousas muito nielltores, e em es- 
tj40 I I I U I ~ O  rnais accommodado ao uljecto. 



Occupado, desde ha jQ muitos annos, no regimen do meu 
arcebispado, falta-me o estilo e praxe parlamentar, e o talent0 e 
conhecimentos necessaries para bem expOr e discutir a questDo, 
que hoje se agita n'esta casa ; porem a minha miss30 de bispo 
me obriga a dizer a verdade ern todo o tempo e em toda a parte; 
e, se n'esta occasi50 eu n lo  levantasse aqui a minha debil e hu- 
milcle voa, o meu silencio seria uma omissgo bem rcprehensivel. 
Peg0 pois a v. ex.", sr. presidente, e a toda a camara a sua be- 
nevolencia; espero ser ouvido corn atten@o ; e, sem maior exor- 
dio, passo j B  a expor a verdade, nbo como ella pode e deve ser 
exposta, mas corno eu a posso expor jh no ultimo quartel da vida. 

Deverd admittir-se no nosso codigo civil o casamento civil? 
E', sr. presidente, a quest30 que entre n6s se ventila; 

eu desi de jd me pronuncio pels decisb negativa, porque o casamento 
o mais ar~tigo de todos os contractos, e 6 urn contract0 natural, 
civil e ecclesiastico-porque para todas as pessoas cathoIicas Q urn 
dos sete sacrarnentos, que Nosso Senhor Jesus Christo instituiu 
( i ) ,  e qrie s6 i. valioso, quando celebrado em presensa do parocho 
e de duas ou trez testemunhas (4)) e porque, quando celebl.ado por 
pessoas catholicas somente corn as solemnidades da lei civil, n8o 
passa de torpe e exicial concubinato (3). (Uma voz : Aquillo B ul- 

(I) Concil. Trid. sese. 24 can. 1.0 de reform. matr. 
(2) Coucil. Trid. ses4. 24 cap. 1.0 de reform. matr. 

3 )  
Alloc. do Pio IX de 27 de setembro de 1852. Cai ts de Pio IX ao 

lei do 1 iemonte de 29 de novembro de 1862. Carta E n ~ y c l i ~ a  dc S de de- 
eembro de 1864 corn referencia 4s propsiq6es 56 e 74 do qllabo, que a 
sgue. 



tramontal~ismo e ~.eacg%o) (0 orador : Ultramontanisrno e reac; 
$o?) (Pansa) NBo 6 ,  sr. presidente, 6 a vardade que eu hei da 
demonstrar a v. ex " e a G d a  a camara ; porem, c imo oueo fal- 
jar ell1 ultramontanismo e reacplo, comeso por dizer que o ultra- 
montanism~ e a reac@o sEo object0 d e  vagas e continusdas de- 
elamapiies, e o talisman com qrle se procrlra fascinar os homena 
menos i l lrrstrnd~~~, para n I o  verem nos actos ela auctori.dade eccle- 
siasticrr sen30 usurl)nc,.%o das prerogativas do poder tempo~sal. Maa 
atie sicrnifica este decnntado ultramontanisnlo. de arie tanto se ial- 

I c. 

la ? As ideas, qrle d'ellt: s c  formam, sTio certamcnte eonfuzas ; 
mas o mell~or lneio dc doseubrir a sua signiticagzo, B confrontal-o 
corn o systtirla oppusto, qne quer subjesar to& as decisiies d a  
egreja i sllprenlacin do poder civil, e qua se denomina Febronis- 
nlo, Josephismo, Regalismo, e Oallicanismo. 

V6-se por tanto q a e  o nltramontanism na  propria accepgRo 
sri deaigna o systema, que quer subjeitar todas as determinariira 
do pocler civil em objectos de sua competencia i supremacia do 
podcr eeclcsiastico. Mas quando existiu entre nbs am tal g s t e -  
m s  3 Xunca, e v. ex.l, sr. presidente, bem o saba, porque a e- 
greja nunca entre n6s se oppoz, nem hoje sa opp6e A execue3o 
das nossas leis, decrctos, e regulamentos d s  poder temporal em 
objectos de  sux competencia, nem, para ellas poderem vigornr, 
exigiu, ou exige o set: beneplacito. E pode1.8 o podsr temporal 
dizcr de si ontro tanto? N3o podc, e v. ex.R, sr. prcsidcnte, tam- 
bcm o sabe, porquc bnsta reflectir que a nossa lei f'llndnlnental ('\ 
estabclcee o beneplaeitn em termas tiio nmplos,, quc, sern rereio t l c  
errar, podemos dizer, q w  o po&er temporal e o suprento juiz de 
t o d n s  as (?ccis&s da egreja universal, sem exceptnar as por ella 
proferidns en? materia de f6, e de  diseiplina geral .  E' pois contra 
jsto ~ U C  a egrrjn sempre reclamon, reelanm, e reelamars! porque 
aempre foi, 6 ,  c scr8 urns sociedacfe parfaita, livre, e lndepen- 
dcnto (In sncicdade civil, .porqne quer ver-se desaffrontada den- 
t~." (la orbita d.e S I I ; ~ ~  attrlbuig8es, porque 6 esposa do verdadei- 
1.0 Dens, rjuo nZo a qum escrava, mas l i ~ r e ,  e parque quer para 
l h u s  o que d de Dew, e para Cezar o que 6 d e  C'ezrlr. E esta 
recl:~rn n ~ L o ,  fitndnlnenhd'a ern tam titulos, pode efla por ventura 
Js~lonl irlnr-sc ultra~noi~tanismo ? 

,Se po&, sr. presidente, 6 ella entiio o legitimo ultrarnonta- 
nistno, qne o grnhde Orio de Cordova ensinou, quando intimou o . . 
I~uperndo~.  ~ l ~ ~ n s t n n c i o ,  para nTio se intrometter-nas cousas da  e- 
greja, neln l l ~ ~  inipor, antes d'eIle recebm prcccitos a respeito 



d'ellas ( I )  ; o ultramontanismo, que ao mesmo Imperador ensinott 
S. Hilario, quando lhe pediu, que seus magistradoe se abstives- 
sem cle observar e ver como a religiPo se, governa (3) ; o ultra: 
montanisrno, que professou S. Athanazio, quando se queixou d$ 
esse nlesmo Imperador obrar contra os canones a pretexto de or 
defender (3) ; o ultrarnontanismo, que o arcebispo de Pariz, Pedro 
de Marca, em seus ultimos tempos ensinou, quando diese quo os 
principes do aeculo nZo se devem ingerir no dogma e na disci- 
plirla da egreja (&) ; o ~rltramontanismo finalmente que Fenelon e 
Busauet prkgaram no reinado de Luiz XIV, rei de Franga. aNIo 
(exclarnava Fenelon) o mundo, subjeitando-se b egreja, n"a ad- 
quiriu o direito de subjeital-a. 0 s  principes, por terem chegadoa 
ser filhos da egreja, n"a vieram a ser seus scnhores. 0 principe 
assiste corn a espada na m3o d porta do sanctuario, mas abstem- 
se de entrar n'clle. 

a Ao meslno tempo que o principe protege, obedece : protege 
as decisijes da egreja ; porem nao faz nenhuma d'ellas. Eie aqui 
as func~ijes, a que se limita: a primeira 6 manter a cgreja etn 
plena libcrdade contra os inimigos de fora! para que d l a  dentro 

' possa sem algum obstaculo pronunciar, decldir, approvar, cork 
gir, e abater toda a altivez qrac se levante contra a sciencia de 
Dens : a scgunda C: apoiar estds mcsmas decisiies uma vez feitas, 
sem se permittir debaixo de qualquer pretexto interpretal-se. Niio 
queira Deus que o protector governe, nem' proveja nada do quc 
a egreja deve regular. Soa protec@o n8o seria jz4 um auxilio, 
mas urn jugo disfarpdo, se elle quizesse dirigir a egreja em vez 
cle por ella se dirigir)). ( 5 )  

a Que cegueira (tamborn exclamava Bussuet), quando os 
reinos christfos, sacudium, diziam elles, o jugo de Roma, que 
elles chnmavam rrrn jug0 estrangeiro! Como ee a egreja tiveese 
cessadu de ser universal, ou como se o laso commum, que faz de 
tantos ~aeinos um sG reino de Jesus Chrieto, podesse tornar-so es- 
trangeiro aos christ?ios. Deus preserve nosaos reis christianiesimos 
de aspirnr ao imperio das cousas sagradas, e que n"a lhes venhlr 
jdmais um t'io detestavel desejo de reinar. B (6) 

Tal 4, sr. presidentc, o ultratnontanismo, que sempre vo- 
- 

(1) Apud. 8. Atllanaz. Epist. ad solit. 
(a) b, Atl~anaz. no liv. 1 . O  a Constancio. 
t.3) 8. Athanaz. Epist. d solit. 
(4) Proteg. a obra - concordia sacerdotic et imperii - p q .  55 e d i ~  

Robert. de 1734. 
(5)  Fenelon discurso na sagragHo do eleitor da Colonia. 
(6) Hvssuet discurso sobre a unidade da egreja 



gou, cotno-aindrr hoje voga, e n k e  os bane catholiws: 6 o syetemsl 
que reconhece 0s bispos por verdadeiros principes da  egrcja, e rr 
Summo Pontifice p o ~  sua pedra fundantental, e centro d'unidade 
qoe 6 6  concede eo poder secular a faculdade de proteger as deci- 
s&s da  egreja em nnlaterias de sua competencia ; e que repelle 
a8 violae8es) que elle fasa aos sagrados csnones corn o pretextv 
de os proteger : 8 ,o systema qlle segliia o Imperador Bazilio, 
quando no oitnvo concilio ecomenico disse: a Que observamos 
hoje ? Urn grande rlulnero de  seculares, quo, esquecendo-se do 
seu estado, e que niio 530' sen20 pBs do corpo mistico da  egre- 
ja, pretenrlem day a lei aos que s l o  08 olhos d'este corpo. Elles 
s b  sempre os priloeiros em accusar seus mestres na f6, e os ul- 
timos em eorpigi~ wus proprios defeitos:. a (j) 6 o systema qrie fez 
dizer o Inlperador IIenrique a Bento VII : a E u  nada vos posso 
negar, por isso que eu vos devo tudo em Jesus Christo. Tudo 
que vossa aactdridrde paternal regulou em scu concilio para (F 
rawtabelmimento da.egreja, en o louvo, eu o approro, eu o con- 
tirmo, eomo vosso filho, eu qliero que scja inserido em rninbab 
leie,.que fapa ywte  do direito publico, e que viva tanto como o 
egreja : n (9 e o systema que tanlbem fez dizer um rei d e  In-  
gbtevra a u n ~  Pontifice romano: a Es tenho em minhas niiioe o 
espada de  Constantino, e vds a de Pedro; demos nossas ~ n I o a  
dil.eitas, e juntemoe espada a espada :. P (3) 6 finalmente o syste- 
ma, que fez dizer Bossuct : o A cgreja falla a seus filhou ? 1;lleu 
devc~n esctital-a corn urn respeito, que prove a sua subn~isszo, e 
obedccer-he eon) .unla promptidZo, .que testemunhe eua fidelidada 
c sun c.onfiansa. D (9 (Vozea : RIulto bern, mrlito bern.) 

O SP. presidente : Lembro quc somente se discute a pro- 
posts (lo cnsamento civil, e pol. isso pepo ao digao par, o sr. p r .  
cebispo dc  Bragat qua se ebstenha, q u a ~ t o  puder, cEe longas di- 
gress&as. , 

,0 orador : perdoe v. ex.", e perdoe tambem toda a cama- 
ra.  E'ui alcunhadp de ultramontane e reaccio~lario, c julguei-me 
por isso constituido na necessidade de  explicar o ultremontanis- 
;no quc professo, e at6 que ponto sou reaccionario. Satisfiz a pri- 
~ n e i r e  parte, e yeso lieenpa a v. ex.", e A camnra para satisfnzer 
LL segunda. (Vozes : sim, sim, satisfapa.) 

0 sr. ~ l e s iden te  : Como a camara mostra &sejo de  que o 
-- - 

(1 Tqin  se n instruc. pastor. dqs Mspos bespanhoes rehlgisdos em 
&Julhorc:i. en1 I S l d ,  pag. 61. 

('2) U ~ ~ s ~ u e t  supra. 
(3) liussuet supra. 
(1) li~lesr~et 1':lnqgyrico de S. AndrC. 



digno par o ar. Arcebispo de Braga, satisfapa, sntisfa9a r. ex.?, 
mas de mod0 que n h  canse a camara. 

(0 orador: Estou muito longe, sr. presidente, de querer 
fatigar a v, ex.L, e, quanto A carpara, parece-me que ella ouvi- 
rli com satisfa@o o A~cebispo de B r a g a - h e r  a sua profissIo de 
f6 em pleno perlamento, pois que elle s6 deseja o bem da sua 
patrin ; e s6 pel0 bem da sua patria 6 que falla n'esta casa. (Ap- 
poiados repetidos. Vozes: Muito bem, muito bem.) 0 orador : 

0 uso da palnvra - reacrPo -, para designar a ideia, que 
se Ihe tern dado, e estd &nde em alguna jornaes, 4 de fresca 
data, e, para dizer o quc sinto, niio a sei ainda bem precisar. 
8ignificari ella a reclamapto don biapos, do clero em geral, e de 
todoe os bons catholicos contra as invas8es do poder secular pas 
attribui~aes da egreja? Se significa, 6 ella synonima da  palavra 
- ultramontanisino - na acoepqbo, em qae eu o tomei, c o a o  
sempre exiatente entre 116s ; e n'este casa, confesao que sou t30 
reaccionario, coma ultramontano. Mas significari ella a ambig30 
dos bispos e em geral do clero a dornina: nos negocios privati- 
vos do poder temporal? (Vozes : B isso, d isso.) (0 orador : E' 
iaso ?) (Pausa). Pois bem ; mas entzo eu hei de mostrar, que tan- 
to d o  existe reacp?io em tal sentido, que nem possivel 8 a exis- 
tcncia d'ella. 

Effectlvamente onde se encontrntQo os reeursos, coin que o 
clcl-o possa contar, para poder chegar A dominapao nas couaas 
temporaes 'i Coi~fesso francarnente, sr. presidente, que nfio oe pos- 
ao descabrir. Poderi o clero contar corn a scienc~a ? Sim: O ver- 
dade que n'clle aiuda felizruente sc encontram muitas illustraptks; 
porCm n"a 6 tnenos verdade, qcle todos csses que o alcunham de 
~caccic)nario, tambern o alctinham de cstupido e ignorante. Po- 
dcrd elle contar corn a sua riqucza? Kiio !>ode, porque se La- 
mnais claasifieou o clcl-o franccz, e em geral o clero catholico, 
colno unla orden] mendicante, como se deverti hoje classificar Q 

clero de Portugal ? Sobre este ponto s6 direi de passagem, que as 
reformas tendentes s melhorar a posi$io dos empregados civla se 
teern succedido umas I s  outras ; mas fez-fie rlma lei reguladora 
das csngruas parochiaes (i), e, apesnl- de elln d'alli a pouco ser 
reconhecida deficiente por ulna outra lei (9, s5o decorridos mais 
de vinte e quatro annos, e sobre a dotapiio do clero apenas teem 
apparecido projectos de lei, que dormem o eterno somno do es- 
quecimento ; e o que ultiman~ente se fez, foi duplicar ou tripli- 

(1) Lei de 20 de julh. dc 1839. 
(2) Lei de 8 de novembro de 1841. 



car o traball~o do registo parochial, sem set t m a r  219s paroc1101 
alguns clnolulnentos por esse trabalbo de eecriatarN (3. 

(Ulrla voz : 0 s  paroclios estZio bem dotadilri.) 
(0 orador : Beln dotados ?) (Pauza). 
O orador : Pois eu digo que estao ma1 dotadas em gersl, e 

para proval. estn minha a s s e r ~ h  offere~o os relatorios de todos os 
projectos de Ici de congruas que tern apparecido, e estao dor- 
nri~ldo, e a nlesma lei vigente, onde se estabelece o minimo da  
congrun parochial em q~trntia inaufficiente para suetentar o em- 
PI-cgwtlo civil da mais brixn classe, e o maxinio em menoa que o 
~lccess:tl-io para sustent~r  o empregado civil da: oltmse. m d e a  (%). 
E' verclade que a pobreza k urn bem, porqlle por ella se pode 
alcarlrnr o ci.o ; Illas tambem nPo 6 menos verd.de, que n'esteb 
nossos tcn~pos n%o Q ella boa escada para subir ao governo dae 
cousas ternpr~racs. (IIilaridade na camara e nas galerias.) 

l'oderh elle contar corn o previlegio do for0 ? Sim elle B t80 
antigo como a egrcja, ma8 entre n6a findou (3); e hoje o padre, o 
p~roc l~o ,  e o bispo do. Ultramar, menow considerado quo o juiz 
eleito d't~rna freguezia, ou que o soldado raso de qualqucr corpo 
militar, os quaes ambos teem cada um o set1 for0 previligindo 
nas cnuzns crimes (&): serd nrrnstado ao ~retor io vara ser accu- 

% ,, 
sado de ~~lnleficies, ~nuitas rezes fahamenti imputadoe, diante das 
tlllrltid3es da populasa, sentenceado por juizes, que, deixando as 
calritns da chawua, 011 rr rabiqa do arado, v8o decidir da fazen- 
cln, I~orrra, e vida alheia, npesar de ma1 saberern escrever seus - - 
nomcs, e nrrojado a unm priaflo, onde pJde encontrar, para ee- 
rcm seus cumpanheiros, ladrzes, assassinos, e malfeitores de tods 
a caste (signacs de sensap50 na camara) ! 

Fitlalrnente pel0 recurso B corba o Poder Civil pdde resti- 
tuir ao exercicio de suns ordens o padre que o bispo, por dever 
de conseiencin tiver suspendido d'esse cxercicio (j); as petlas ca- 
norlicas enconti9am-se destituidas d'effeito civil (6); o beneplacito 
~qegio para a execup50 das decides da egreja B estabelecido por 
termos tiio alnplos e geraes na lei fundamental, que o governo 
tenlporal 6 o suprenlo juiz de todas ellas (7); o eoncurso a benefi- 
cios ecclesiasticos, que pelo concilio tridentino s6 p6de ser feito 

(1) Dccrct. dc 19 de agosto dc 1859, e de 2 de abril de 186?. 
(2) Cit. lei dc 2 de julho de 1839. 
13)  Cart. constit. art. 145 § 16. 
(4 )  Nov. 1Zc.f. Jud. art. 1026 nnmeros 4 . O  e 5: 
( 3 )  Mov. Ref. Jud. artigos 370 a 376, e 74'2. 
(ti) Cod. Pen art. 66. 
1 ~ 7 )  Cort. coustit. art. 76 5 14 



por provas pnblicas e exame perante o respectivo bispo (9, tam- 
I cm hoje se  pdde facer por docmentos  perante o governo corn 
o fim de  facilitar as transferencia8 e pertnutas (4; todos os bene- 
ficios antiqamente de padl oirdo particular, secular, ou ecclesiastico, 
60 hoje considerados do padruado real (3; e no arredondarnento, 
t?reqAo, ou s u p p r e s ~ ~ o  de freguezins, objectn antigamente priva- 
tivo dos bispos, hoje ell, e todoa os meus collegas bispos, apenab 
somos ouvidos, e fazemoa o papel d e  meros informadores ao go- 
verno temporal, qne muitas rrzes despreaa as nossas informat$es. 

Como B porn que se p6de temer da  parte do clero uma am- 
biggo a dominar nas couzas temporaes, ae n6s temos uma legisla- 
950, qye o retem amarrado de  yBs e miios, e q ~ e  parece muito 
reflectldamente organisada, para o tornar desyresivd, odioso, e 
sem a menor importancia social ? 

Sr. prrsiciente, eu n71o poaso deixar de  citnr a9 palavras d e  
Ipeneloa, porque as jnlgo mais applicaveis i s  nossas aetaaes cir- 
c~rrnstancias, do que ellas o eram 5s de  F r ~ n q a ,  q u ~ n d o  o proprio 
Fenelon as  proferiu: aA juriedicpHo espiritunI (cxclainava Fenelon) 
ks t i  como anniauilada: exceoto os ~ e c r a d n s  secretamente declara- 
dos ao cctnfesso;, 1-130 ha m d a  d e  que os magistrados niXo julguem 
em nome do rei, sein respeito aos juizes da  egrejau (7. 

I?, rjuando n podel- sclc~llar assin1 cxerce tnl prps4o so1~re a 
egreja, deverao us bispos consel-var-se crrr silenciu, conlo ciies m u -  
dos, e pnstores ~nercenarios? 0 s  lispos, que devem conservar s 
fr, os costumes, e n distiplina da  epreja? 0 s  bispos, que, conlo 
lhes recommends o Aposti)lo dafi Nnf8rs, d ~ v e m  attender a si, e 
ros  beus rebanhos, INS tjuaes o Esyiritu S a ~ t o  os collocou, para 
deffenderem a egreja de  Llstis ? (5) 

Sr. presidente, eu tenho condeseendiclo o mais po~sivel corn 
o poder teinporal, tenho at6 huje guardado sepalcral silencio, e 
tenho at4 sido uor isso censurado el11 a l e l ~ n s  iornnes. csrtas. e . . 
folhetos putlicidos pela iinprensa; porbm hoje rGmpo esse silencio, 
porque n'esta occasih seria ellc em u i i e~  u n ~  p~ccrldo i~nperdoavel, 
ilma omntiss30 summamente culpoza, e um procedi~llellto indigno 
cl'um bispo portugnez, que s6 quer o benl da  sua n a y h ,  e quc 
sc tem scntado na cadeira, en1 que Be scntm'pm Pedro de Rates, 
Bartholorneu dos hlartgres, e Caetano Brandiio. 

(Yozcs: I l i ~ i t o  bem, muito benr.) - 
(1) Concil. Trid. sess. 2-1 cnp. 18 de reformat. 
(2) Decret. dt? 9 de dezembro d e  1862. 
(3) Decret. de 30 de julho de 1832, art. 4.0 Cart. constit. art. 75 # 2.. 
(4) Obras de Fenelon, tom. 2.0 pag. 407 e 408. Edis. de Versaillca 
(5) Act. cap. 20 v. 28. 



0 orador: Sim, sip. presidente, , porque se.,quer admitGv en- 
toe ,n6s o Casamento Civil, caeameQto inadtnissivel em. toda a 
parto,' mae principalmente en1 Portugal, que 6 reino aotholiao por 
excellencia. (Apoiados repettidos.) 

(Vozes: Muito bem, muito bem.) 
0 orador:-Sou poia chegado ao object0 da  dirrcuealo. (Uma 

vow E j&, era tempo.) ' 

- 

O orador:-J6 era tempo 3 (Pauza). Sim, bem sei que me 
demorei muito na minha digressIo; mas o desejo, que tenho de  
responder satisfactoriamente As reflexiies qua se me fazem, deve 
clesculpar-me perante a camara. Peso portanto p e r d b  por eaw 
demora, e, para o merccer, prometto fazer tanto, quanto em mirn 
estiver, para ser mais laconico, e menos fastidioso. (Uma voz: Nin- 
guern aqrzi se enfastia d'ouvir fallar o sr. Arcebispo de Braga). . , 0 orador:-As palavras, que acabo d'ouvir, sZo para mim 
bcm satisfatorias; mas eu nAo quero, n"a preciso, n lo  devo esgo- 
tar a paciencia da carnara, porque n'esti casa se encontram-os 
rnells collcgas bispos; e, se n b  todos, ao menos alguns tomar30 
certalnente ulna parte activa na discuss"a. Aqui se encontra bem 
perto cle mirn o sr. bispo de Vil;eu, que, como deputado que foi, 
110s dell n%o equivocas provas do seu saber, e do seu talent0 ora- 
torio ; e elle 11a de supprir bem a s  minhas lacunas. 

(0 sr. Bisuo de Vizeu : Peco a ~a lavra ) .  .. . 
i0 sr. pre$idente : Ter6 o sr. Bispo de Vizeu a palavra, 

logo que o seu collega, o sr. arcebispo de Braga, findc o s e ~  
discnrso E u  pois torno nota; e pode o sr. arcebispo da B r a e  
contin~tar no uso da palavra.) Q orador : 

Sr.  prcsidente, antes de entrar no principal ponto dq di e 
cusdo declat 6 1  ser opiniZo minha., que os srs. revisoi*es do projecto 
do nosso codigo civil devern ser declarados benemeritos da nossa 
patria, pois q ie ,  somente poi* serem uteis 6 nossa patria, traba- 
ll18rn111 nnnos continuados. (Appoindos rapetidos.) Tenho lido va- 
~ ~ i o s  srtigos, cartas e folhetos a impugnarem a admisslo do caw- 
mento civil, e en) quasi todos descubri i,njurias e sarcasrnoe ; po- 
reni eo reproro altamente esse mado de discutir, porque, como 
muito bern disse, uln nosso grande j~~risconsulto (4) a as inju- 
rias s%o o recurso ordinrrio dos espiritos mediocres; o genio so- 
mente se mostra na ordem e discuss50 dos argnrnentos ; as gra- 
sas da cloquencia, a belleza da dic$io, e a forr;a do discurso L? 
que dcve fazer o triumph0 da causa, e nIo as injurias quc, mos- 
trando rnaligniclade do col.ag30, n l o  podem descubrir algoma e- 

8 1) Por. e uoue. claa5. dos crim pag. 273 e 274. 



nergia do espirito. D (Appoiados geraes, e repetidos). Sa os.srs. 
revisores do projecto do codigo civil exposeram uma doutrine, de 
que estavam convencidos, sem iujuriarem alguem, que necessida- 
de haverh de impugnar essa doutrina, empregando as injurias e 
os sarcasmos ? (Appoiados geraes e repetidos): . 

Todos devem querer, quc se apure a verdade, (appoiados 
geraes) ; e a verdade somente se ayura bem, quando se 'p& de 
lado toda a paixzo e opini8o antecipada (appoiados geraes e 3 r e -  
peticlos). E', portanto, inteiramente despido de pixPio, e opinito 
antecipada, que vou j4 entrar na questgo. NBo analysari.todos os 
artigos do projecto relativos ao casamento civil, porqee' urns vez 
demonstrada a sua inadmissibilidade, tudo fica prejudicado. , 

Que B casamento civil, sr. presidente? O projeoto respo~de: 
(( urn contracto perpetuo de duas pessoas de differente scxo corn 
o 6111 de constituirem uma familia. B ( 4 )  V6-se pois que o projecto 
nHo cncara o casamento sengo pclo lado natural ou material, 
piiem-n'o ao nivel de qualquer outro corrtracto, e n8o chama a 
religi80 ou a Divindade a intervir n'elle. 

E todavia 6 este casamento todo secular que o projecto re- 
eonhece tanto, como reconhece o orltro casamento celebrado peln 
Egreja Catholics (2), ou, para mellior dizer, ainda Ihe liga maior 
importancia, porque nPo concede que elle se annulle por nwtivos 
de religito (7, o que j4 ngo succede corn o casamento catholioo, 
como d'aqui a pouco eu farei ver. E a que outra eousa corresporc 
de isso, sr. presidente, senlo a confessar francamente um indiffe- 
ren t i sm~ religioso ? NSio, sa. presidente, nAo ; n6s n8o devemos 
encarar o casamento unicamente por esse lado natural ou material, 
por onde o projecto s6mente o encara, porque elle n"a 6 apenaa 
contracto natural, 6 tambem o mais antigo dos contractos, como 
eu jd disse, B urn contracto divino, e Q um contratto civil. E real- 
mente, ae alguem agora nos perguntasse : quem instituiu o easa- 
mento, quando o instituiu, e.onde o instituiu,. que I-esponde6amos 
n6s ? E' claro que 116.5, para responder, abrlr~amos a Eseriptura 
Santa, el depois de langar urn golpe do vista por sobre uma pa- 
gina d'clla, logo diriamos : Foi Deus mesmo quem instituiu o ca- 
sa~uento, quando no Paraizo uniu Ad80 e Eva, e n'esta unilo 
imprimiu urn caracter divino ao proferir estas solemnes pala- 
vras : (C o homem deixarti seu pae e sua mle  para estar unido a 
sua mulher, e serge dous em uma s6 carne u ( 4 ) .  Aqui temos pois 

1 .  

1 Projecto art. 1056. 
2 Projecto art. 1057. 
3 Projrcto art. 1090. I I 

(4) Genez. cap. 2.0 f. 25. 



como o casamento B urn c.ont1arto tlivino, n niais antign dm con- 
trrrotos, e muito anterior an ostabelccinicnto das sociedadoa civia: 
Mas que Q o homem, e quc i: a rllull~er 'r' Sel io  entes n~erat~aerlte 
materiaes? Oh ! N2o perru~itta Dcas qae 116s u o x  queims~~os redu- 
s i r  Q classe dos a n i t ~ l ~ e s  irracion:les, n5o rendo no cwoament*, 
como nPo via d'Alenibel-t, senlo a a sllupks uniiio dos sexos, e no 
ser quc acaba de nascer, um compost0 ou massa organisada e sen- 
sivel, que rwebe o espirito de tudo que o rodeia P (I) .  

N b ,  sr. presidente, n2o ; o homem e a mulher s h  o r e s  
esllewialnieote moraes, e par isso o fim proximtr do seu crrsnmenta 
6 sim o estabelecimento da familia, mas o fim ren~oto, o ultiuru 
bm, C conp6r essa familin de peasoas uteis I patria por seus ser- 
~ i p o s ,  e bencmeribs de  Deus par sum virtudes. (Apoiados.) E 
esse remoto. esse ultimo filu do casamento. nb 15 elle todo e s ~ i -  
ritual? (~pbiados. )  Aqui temos poi8 descobdrta a causa, pela aqial 
em todos 06 POVOS antigos e tnodernos, civilisados e n?io civilisa- 
dos, o cnsamhnto sewp& estcw, e estib ao abrigo da religi30, e 
debaixo ,da proteq?o d a  Divindade. (Vozes : E' verdade, B ver- 
c1de.) (0 orador: E' vc~d:rde?'i (Pausa'i. Poie beu~.  Mas entio , , , \ 

n?is e w P  ta~illern rerdade que, como o project0 alictorisa o casa- 
meoto civil. sem chamac a intervir n'elle a rcliri2o e a Divindade. 

0 

n%o sG se mostra iodi#et-ente i ~.eligilo e B Divindade, mas &as- 
ta-se do sentilr~ento coninlrlm de t&s m povos rntigos e rnorler- 
nos ? ( V ~ z e s  : Aq~~i l lo  6 lugico ?) (0 orador: E' logico ?) (Pausa), 
Pois hem. 

Mas entao n2o serri eguaimente logic0 qne, como o projecto 
offerece o casamento civil a todas as peasoas catholicas e n5o ca- 
tlolicas, tende a descatholisar? (Apoiados. Ulna voz: 0 casamen- 
to. civil niio 6 para pessoas catholicas.) (0 orador : N30 9: para 
yessoss catholicas ?) (Pausa). Ora ahi ouviu v. ex:, a calnara, e 
ouvi eu indicnda ama distinepfo, que o projecto n lo  indica. (A- 
poiados.) Que, sr. presidente? Pols ngo nos diz o projecto que s x 
lei, reconhecc tanto o cnsanlento celebrado pela Egreja Cntholica, 
como o celebrado pel3 fGrma estabelecida na mesma lei )) ? (e )  (Vo- 
z ~ ,  : E' verdade, B verdade.) (0 orador: E' verdade?) (Pauaa). 
E n3o seri  tambem ve~dade que, quando a lei falla geral~nente, 
deve sempre ser entendidrt sew distincgo de pessoas, como B de 
direito antigo, consig~iado no mesmo projecto ? (3) (Vozes : E' 
verdade, B verdade.) (0 orador : E' verdade ?) (Pausa) Pois ent5o 
4 egualmente verdade, que o project0 n t o  estabelece o casamento 

~ 

( I ) (hthecismo moral d'Alembert. 
(f2) Projecto ait. 1056. 
$ 7 )  I'rojacto art. 7." 



civil dmente para as  pessoas n;o catltolicas. (8 yctiados.) Aqni 
se encontra pr tan to  a radio, pela qua1 eu disse que o projecto 
tende a descatholisar. 

Eu, sr. presidente, creio firmemente que, ainda que o casa- 
mento civil venha a ser permittido por lei, muito poucas peswas 
catholicas se utilisarro d'elle, por isso que lhes fica livre o caw- 
rnento catholico; porem C certo que d'elle se podem utilisar, c 
n'osta possibilidade C que se encontra a porta aberts para .o dos- 
catholisamento, porta t ~ n t o  mais larga, qvnnt~  duas pcssoas as- 
tholicas civilmente casadas n b  podem annullar o casarsenb por 
motivos de religiao, porque a lei Ih'o prohibe ('1. 

E' asaim quo o pro'ecto elaborndo debaixa do pensamento 
de garantir a l.iberd*de d e nopwisnoia, ss se copverbr cm lei, 
agrilhoara as conwi9ocias. JC onde ficarh o privilegio da F6 o da 
Egreja Catholics, pelo qua1 n b  s6 so dissolve o d as em en to dos 
infieis, se um dos copjugee se toma oatl~ulico, e a outro o izliiv 
quer seguir, ou s6 o quer seguir parao perverter ( 8 ) )  mas o mesmo 
matrimonio nato dos catholicos, se urn dos conjugcs professa em 
ordem religioaa ? (3 Mas nil0 6 s6nlente isso, B que os casanientos 
civis des catholicos corn os infieis, ou coln os bercjes &ergo indis- 
soluveis, quando a Egreja sempre prohibiu taes casamcntos, por 
s e r m  de fataes consequencias para os coniuges, para os filhos, e 
para a sociedade (4). E a que toquei n'este ponto, direi de passa- j : 
gem que, se a tranqui l~dade dos conjuges Q urn dos inelhores 
bens do matrimonio, nenhuma tranqtlillidade se pbde esperar en- 
tre conjuges de religiao e crengae oppostas. Quo b o que nos dei- 
xou dito o celebre Montesquieu a respeito do Christinnismo? V. 
Ex.", sr.  president^, nPlo o ignora: deixou nos dito que a I-eligiiio 
cllrista pelo estabelecimento da owidado, e participnp80 dos sa- 
cramentos exige que tudo se una (5). E que nos deixou tambenl 
dito o bem conhacido Rosseau a r~speito de duas pessoae uni- 
das, e que pensam differeptemeete en) materia Be religiiio ? V. 
ex.", sr. presidente, tambem o ngo ignora : deixou-nos dito que 
julgara impossivel fazer viver em paa duns pessoas que pensas- 
sem differentemente om materia dereligiHo ( 6 ) .  E se os sentimen- 
tor religioeos infundidos peloe paes no corapiio cie sew filhos ,980 
tambem um dos grandes bens do matrimonio, que sentimentos 

(1) Projecto art. 1090. 
Cap. - Quantp -, e cap. -Gaudemus de divort. 
Conc. Trid. seas. 24 cap. 6.0 de reform. matr. 
Vcja-se chronic. Theol. mar. tom. 3.0 scllol. 1.0, 2.0 e 3.0 ao i j  1822. 
%Iontesquieu Espirit. das Leis liv. 19 cap. 18. 
Russeau Emil. .tom. 3.0 pag. 140. 



religiosos gravarlo no .ccrra$Ro dos filhos os paes qQe disptrtareld 
entrc si sobre a verdade da religiRo de cadla urn d'elles? E' as; 
aim que o project0 se mostra n50 s6 indifferente 6 re'ligifo, m s  
superior i egreja cattlolica corn ad~r~ittir  taes casalnentcts, e con- 
cowe para no futuro se levantar a desordem nas famiiias, e nas- 
cer u n ~ a  gerapzo incredula e indifferente as cousas de religi2lo: 
(Appoiados). 

Bem sei eu, sr. presideate, que nas nossas possesslies d'A- 
zia e Africa, e aqui mesrno no nosso Portugal ha infieis. Mas, 
Be o casatnento C em saa origern, e par sua netureza ulp eontra- 
cto divino e religioso, corno se ha de adinibtir o casamento civil 
niesmo para os itdieis ? Se hoje se conceder ao poder secular a 
faculdade de secularisar o casarnentd dos infieis, como se lhe 
poderi denegar h8mznM s de tambein seenlarisar o dos catholi- 
cos? Pareee-me pois, LW. presidente? que o poder secular rigs 
pode secularisar Q casamento dos infiek, mas que pode e deve 
Pigar os deitos civis ao que ellea contt-afrem, segunde as suas 
creneas rdigmsas, conforme se estabelece no primitive  project^ 
do Ctdigo Civil organkado pelo digno par, o sr. visconde de  Sea- 
bra ('). E na verdade n& temos infieis desde ha maitos seculos, 
c at& hojc ainda n 3 o  aypnreceu q~est?ru judieiaq a contestar o ca- 
samento d'elles, por n3o ter sido celebrado corn as formalididea 
do casamento catliolico. E qaal f: a 'rasko d'isso ? E' porqne .or 
infieis celebram os scus cnsamentbs eonforme ao ~ i t o  da sua re- 
ligizo, e ficam elles desde logo corn os seus effeitos eivis, :par 
quo slo contractos eivis e reiigiosos, embora celebrados A a o m h  
d'urna religifo falsa. 

EBectivarnente, sr. presidente, como eu jB indiquei, fo'i o 
proprio Deus qnem instituiu ,e sanctificou o contrado de casa- 
mento, quando depois de ter creado o primeiro homem, d'este 
fbrmou a primeira n~alher, a elie a uniu, e sobre esta unigo lan- 
EOU a sua rben$o, ~roferindo estas palavi-as : acrescei e multi- 
plicai-vos, enchei a terra d'habitantes, s~tbjeitae ao vosso impe- 
rio, e fazei servir aos vossos usos os animaes e aa plrintasn. (e) 
Escusado Q dizer (porque v. exa ,  sr. presidentc, e a camara 
Gem o sabe) que n'essas poucss palavras se encontram compen- 
diados os direitos e deveres cdos conjages, e o que importa saber, 
6 quc os patriarchas da antiga lei, reunindo em si o sacerdocia 
c o imperi ), como saccrdotes ordenavarn os casamentos de seus 
filhos, a elles assistiam, e sobre elles lanpavarn a benplo de Deur, 
$040 se v6 do casamento d7Isac. corn Rebeca, que Abrahiio, Ba- 

t 1) Yrojecto do sr. Beabra art. 1126. 
2) Genez. cap. 1.0 v. 28. 



thucl, e IdbLo attribuirrm a inspiraeo de Deus, (3 a de Sarg 
cot11 Tob~as abenqoado por Rachel. (9 Verdade 6 que algumar 
triLus se esqueceram das ligBes que Deus tinha dado aos nossos 
prirneiros paes, a que os grandea e poderosos s6 consultavam o sea 
gusto e a sua paixHo na escolha de suas esposas, mas nIo 6 me- 
nos verdade que d'ahi proveio uma descendencia perversa, que cha- 
mou sobre si e sobre a terra o diluvio univel-sal, (3) e que em 
todas as napaes idolatras o adulterio, a polygamia, o divorcio, 
a rnorte dos filhos, e a revolta d'eetes contra seus paes, des- 
trn~ram a sanctidade do casamento, e d'elle fizeram uma fonb 
de desordens, e desgra~as. (&) E quem duvida de que isso suc- 
ccderh sernpre que se perderem de vista os projectos de Deus, 
c as li@ee da religiiio no contract0 do casamento? (3 Mas veja- 
mos o que succedeu no povo de Deus, e deixemos por entretanto 
as nafles idolatras. 

Por ventura, quando Deua concedeu urn rei ao seu povo, 
qaando as doze tribus se dividiram, e f~rmaram os dous reinos 
d'lsrael e de Judd, teve o poder civil alguma influencir nos 
casamentos ? Certam&te n"a teve. E quando os Hebreua levadoe 
em captiveiro para Babilonia, ficaram e estiveram subjeitos ~ O U  

reis idolatras, tiveram estes alguma influencia nos cssamentos 
d'aquelles ? Certamente nfo tiveram, porque o summo sacerdote 
conservou scmpre a sua -auotoridade sobre elles, e, sempre que 
o povo se desviou da lei de Moysbs, os sacerdotes e os profetss 
o reprehenderam. 

E, elevado o c~samento 9, dignidade de sacramento de Nos- 
so Scnhor Jesus Clu-isto, nHo seria um absurd0 que elle ficasae 
abandonado d direcpiio do poder temporal, tendo elle sido antes 
dirigido ou por Deus immediatamente, ou- mediatamente pelos 
sacerdotes, quando nPIo era propriamente sacramento, mas figu- 
rn dc sacramento, ou sacramento no sentido lato, como lhe 
chuma um theologo de grande nome ? (6) Aqui temos pois, sr. 
preeidente, como o casamento sempre foi considerado como con- 
t r a c t ~  religioso celebrado B sombra da religigo. E effectivamen- 
te  mesmo nas antigas na~aes  idolatras, como nas antigas Athe- 
nas e Roma os casamentos se celebravam debaixo dos ~uspicios 
dos dcuzes, precedendo sacrificios e consultas da vontade d'eller 

1) Genez. cap. 24.0 v. 7, 50 e 51. 
3)  Tobias cap. 7, v. 5 . O  

(3)  Genez. cap. 6. 
Sap. cap. 14.0 v. 24, 25 e 26. 
Bergier. Dicc. Theol. na palavra - mariage-- tom. 4.0 pag. 237. 
Schram Theol. m~r.rtom. 3 . O  schol. 2.0 ao 3 1199. 
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par meio dos auruspices e agoureiros no dia apraaado. (3 Ta1 
era a confuza lembranpa, elue a sllas se trnnsrnittira d s  divina 
insti t t~i~ao do casamehto. 

Mas serei eu quem negue ao poder eecdar a faculdade de 
inttrvir nos casamentos doe catholicoa ? Longe de mim tal ideia, 
sr. presidente, porque eu s6 quero o que a egreja quer e nada 
mais, isto 6,  quero que o poder temporal regule oe direitos dos 
esposos, dos paes, e dos filhos, aa saccess8es, e todoa os effeitos 
oivis, e que deixo a .  egreja I catholica decidir sobre a validade 
ou nullidnde dos cammentos entre pessoas catholicas, poir que 
toda a lei civil contraria a qualquer doe tres interesses, com oa 
quaes o casamento tern relaggo, B nulla e abusiva, e nada pode 
Trescrever contra os direitos da natureza taes quaes Deus os es- 
bboleceu. (3 (Vozes : E' a doutrina da c8rte de Roma.) (0 ora- 
dor : Da carte de Roma ?) (Pausa). Nfo B da c8rte de Rorna, 6 
a doutrina da egreja consignada no Concilio Tridentino na sess. 
24 cap. 1 . O  de reform. matr., e ensinada pelo actual Summo 
Pontiiice Pio IX tanto na allocupiio de 27 de setembro de 1852, 
e cart. ao rei do Picmonte da 29 de novetnbro do mesmo anno, 
como na encyclica do 8 de deeembro de  1864. (Vozes : Isso, ia- 
so !) (0 orador : Isso, isso 3) 

(Pau sa) . 
0 orador : E quo duvida ha cm ser isso ? Pois nIo se di- 

rigiu o Summo Pontifice A egreja universal, fallando ex-cathede- 
ra, e expondo doutrina n'essa sua encyclica ? Que duvida pode 
entto haver, se essa doutrina Q infallivel ? (Vozes : Infallivel B 
somente a egreja, quando decide doutrina.) (0 orador : somente 
a egreja?) (Pausa) hluito bem. Mas, se fallar o Summe Pontifice, 
pedra fundamental, e centro d'unidade nn egreja, onde se en- 
contrard a mesma egreja? Como se pode sustentar o edificio, 
que n8o tenha apoio, em que se firme? 

Se alguns bispos se separarem do Summo Pontifice, e ou- 
tros $e conservirem unidos a elle, onde se encontrari represen- 
tada a egreja ? Nos bispos separados do Summo Pontifice sem 
ct~efe, nem centro d'unidade, ou nos bispos unidos ao Summo Pon- 
tifice corn chefe e centro d'unidade ? Quando se viu, ou quando se 
verir o Summo Pontifice sb d'um lado, e todos os bispos d'outro lado? 
NIo constituiu Jesus Christo a S. Pedro por pedra fundamental 
da sua egrejn? (3) NBo foi a S. Pedro que Jeaua Christo entre- 
gou ne cliaves do CBu, conferindo-lhe o poder de ligar e desligar 

(11 D icc. d:~s origens na palavra - mariage.- 
(2 Rergier. Dice. Theol. tom. 4.0 pag. 237. 
(3) S. Math. cap. 16 v. 18. 



n,bbre a ir:rra 7 (3 NHo foi a S. Pedro que Jesus Cbrimto entregou 
4r X ~ : U  rebanho,-incumbindo-lhe o caidado de o apascentar ? (4 
N foi a 8. Pedro que Jesus Chrieto recommendou qale 
tll.tF;*e sells irm3tos 3 (3) E que noa d i  a conetante praxe c0n3y de e 
o!: primeiros tempos d8 egreja de consulta~ o Sumrno Pontifice 
ridr todas as duvidas aobre doutrins? (3 Portanto a doutrina dos 
tht.ologos Galicanos, quo s6 concedem a infallibilidade ao Sumrpo 
Pclirtifice, qaando suae decisaea doutrinaes eGo. approvadas pe l s  
e ; ; ~  t.,ja, nko tem cabimentp, porque, concedendo-se essa infallik- 
1itl.tde d egreja, nzo p6de deixar de se conceder tambern ao Sum- 
mo Pontifice. (5) Mas quando deu a egreja por ~ e u s  bispoo uma 
~l1l)revac;Lo tgo solernne a urn9 decia% pontificia, como a que 4eu 
:iq decides tomadas pelo actual Sumrno Pont ibe Pio IX n s  qua 
nierlcionada Encvclica 3 Nuaca. 

E que se seiue d'ahi s e n b  que todaa aa peesoao eatholi~as 
1130 podem deixar de ter eesa EncycLica por norms de sua @ ?  
aindn na opinigo dos thwlogps, mais acwrimos defensorer !do 
Gallic:~r~ismo 3 (6) Sinto pois amargamente que- ainda* baja q y r u  
se n3.o st~bjeite is decisiies do Srlmmo Pontifice, tomadas n'aquel- 
la Encyclica, porque 6 prova evidente de nZo ser verdadeiro-?a- 
tholico. 

E encontrar-se-ha n'esta casa quem nIo sejg catholic0 do  
curagLu? 041 nem em tal gensar 1 (Appoiados gcraes) Sim, nem 
eln tal pensnr, porque n'esta casa nPo se encontram sen50 ppr- 
t l~guexe~,  o os portuguezes sempre foram e sHo fideliseimoa 6 
stla p:itria, ao scu rei, e B religiso catholica. (Appoiados ropeti- 
dns e eatl~ondosos.) E nem eu admitto quo haja ou tenha havgo 
n ~ s 5 0  mais fie1 que csta pequena napEo, que figura no maRpa 
das nayiics com o nome de Portugal. (Appoiados repetidos e em- 
trondosos. Vozes : muito bem, muito hem. Uma voz das galeriq : 
este honra o cpiscopado portuguez. O sr. presidente : o regimen- 
to d'esta casa n%o tolera que algum espectador falle ou di? sigqal 
d'approvay80 ou de reprovapHo, quando algum digno par estiqer 
fallando.) 

0 orador : vejo, sr. presidente, que toda a camara abun$a 

(1) S. Math. ibi. v. 19. 
(2) S. J o b  cap. 21 r. 15 e seg. 
(3) 8. Luc. cap. 22 v. 32. 
.(4) Elem. de Dir. Eccles. do Biepo do Rio de Janeiro tom. 1 . O  9 

155, Crilz no8 dous mundos cap. 1 l . O  

(5) Cit. Elem. tom. 1.0 Schol. ao $ 155. Bergier Dicc. Theol. Not. 
23 no fim do tom. 3 a palarra- infallib~lidades. 
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nos meus sentimentos, e professa os meus principios religiosos, e 
por isso, como consequencia dos meslnos principios que todos n6s, 
como bons catholicos, nos devemos subjeitar A egreja catholica, 
a esta egreja que no meio da  porfiosa resistencia, que llle fize- 
ram os voluptuosos desejos dos principes e pontentados, jjmais 
transigiu para que pessoas catholicas podessem celebrar casamen- 
to sen1 sacramento, a esta egreja que sempre ordenou e relasou 
os impcdimentos dirimentes do matrimonio com a exclus%o dos 
principes seculares (3, a esta egreja, de  quem nossos reis scmpre 
se chamaram filhos obedientes (?), n esta egreja finalmente, em 
cajo gre~nio todos n6s nascemos, temos vivido, vivernos, e have- 
mos de morrer. (Appoiados repetidoe. Vozes : muito bem, muito 
- .  

bem .) 
( 0  orador : e como, sr. presidente, nil0 nos subjeitarcmos 

n6s hs decisaes da egreja catholica, e por consequencia do Sam- 
mo Pontifice, se ainda no comeso d'este seculo, estando Napolego 
I civilmente casado com a imperatriz Josephina, e recusando-ae 
o Summo Pontifice Pio VII 8 sagral-o emquanto clle n50 se ca- 
sasse catholioamente, elle, que pel0 estrondo de  suas armas im- 
poz silencio a toda a Europa, teve de  se  subjeitar, e de fact0 se 
subjeitou, recebendo as ben@os nupciaes pelas mXos d'urn car- 
deal n a  n o d e  antecedente ao dia da  sua s a g r a ~ a o  ? (" Quem 
ignora que os imperadores mais sabios tacs como Carlos Magno, 
e Alfredo o Grande julgaram n3o poderem obrar melhor, que 
introduzindo no seu Codigo Civil uma parte do Codigo Eccle- 
siast ic~,  onde se vem fundir a lei lentiea, o evangelho, e o di- 
reito romano? (3 Que cuidados niio multiplicou a egreja catholi- 
ca sobre o casamento, sobre esto eixo, em que roda toda a eco- 
nomia social, sobre esto tfo importante acto da  vida do homem ? 
(5) como pois nos poderemos n6s affastar das determina~aes da  
egreja catholica sobre c casamento de pessoas catholicas, criando 
entre n6s urn casamento merarnente civil, sem n'elle intervir B 

religiao, nem a Divincladc ? (Appoiados). 
Sr. prcsidente, para n6s tal fazermos G precis0 que esle- 

jamos em grnnde erro, ou ent3o que abjuremos o catl~olicismo 
(Apoiados repetidos. Unla voz : JA temos casamento civil na lei 
velha.) ( 0  orador: Na lei velha?) (Pauza) Qua1 se r i  ella?) 
(Uma voz:  A Ord. liv. 4 . O  tit. 46 § 2.") ( 0  orador : A Ord. liv. 

1 Manespen. Jus. Eccles. Univ. post. 2.0 tit. 13 5 16. 
2 hlell. Freir. civ. 1.0 tit. 5 O  5 2.0 
3 Robscher IIist. Univ. da Egreja Catholica tom. 28 pag. 43. i i 

(4) Chatesnbriand Gen. do Christianismo civ. 1: cap. 10. 
(5) Chateaubriand ibi. 



4." tit. 46 3 2 . O ? )  (Pausa) Ah ! sim, sr. presidente, agora me 
record0 de ter lido que essa Ord. reconhece o casamento civil, e 
frnncamente declaro que esta idga foi nova para mim, p.orque, 
quando cursei as aulas da  nossa Universidade, nunca ouvl dizer 
que entre n6s se encontrasse nem sombra de 'casamento civil, e 
estou que o mesmo succederia a todos os dignos pares qua se 
formaram, como eu, na faculdade de  direito. (Vozes: E' verda- 
de.) Por tanto essa idGa annunciada por um dos srs. revisores do 
projecto (') obrigou-me a estudar a quest80, mas d'este estudo 
s6 me resultou a coevicsHo de que o casamento civil nunca lem- 
brou aos nossos velhos le~islsdores. " 

Niio farei aqui uma dissertap?io juridica, com que cance a 
sttenqiio da camara, porque cansada jB ella estar4 de me ouvir. 
(Vozes : NAo, n8o ; pode fallar, pode fallar.) ( 0  orador : Muito 
me penhoram, sr. presidente, estas expressijes, que oupo, porque 
n'ellas se mwifesta o desejo, que anima a todos, de bem se apu- 
rar  a vcrdade em placida e larga discusslo. (Apoiados) Portanto 
pasflo a exyor a minha opinizo sobre a intelligencia d'essa Ord., 
onde se suppoem reoonhccer-se a existencia do casamento civil, 
para se diaer que a commiss%o revisora do projecto n to  creou tal - - 
casamento. 

Eflectivan~ente na mcncionada Ord. liv. 4 .Vi t .  46 fj 2." " 
apenas se estabelece urua prova subsidiaria d a  existencia de ca- 
samento belo concurso dc tres factos simultaneos. - convivencia 
de  casados, fnma publica n,a v is inhan~a de  serem casados, e tem- 
po necessario para por direito se poder presumir casamento. Mas 
$1.. presidente, qual ser i  o casamento, a que o legislador se re- 
feriu ? E' obvio que se refcriu ao casamento catl~olico celebrado B 
porta da  egreja, ou fora d'ella com licenpa do prelado, pois que 
B s6 d'este casamento que se falla no 5 1 .O, do qual o seguinte 
5 2.O n?io 6 senHo uma explica~80. Esta Ord. foi compillada da  
unteriur Ord. do senhor lei D. Manoel liv. 2.O tit. 47 § 2.0, pu- 
blicada muito antes de  n'este reino so publicar o Concilio Trl- 
dentino, (porque o Concilio Tridentino foi mandado observar nes- 
t e  reino pelas leis de  12 de satembro de 1564, e de 8 de abril 
de 1569, e a Ord. do senhor rei D. Manoel foi publicada no an- 
no de 1514 (", e no sentir d'um celebre jurista nosso (3) oa 
cornpilladores pliilippistas commetteram um erro ou unla incuria 

(1) art. do sr. A. Herculano publicada no n . ~  1399 do Campeiio 
das Provineias. 

12) Veia-se a Historia do nosso Dir. civ. aor &fell. Freir. em. 8: 
~ o t .  a:-$ 74, k  NO^. ao 9 83. 

(3) Almeid. e Sous. Not. a Mell. liv. 2.0 pag. 238. 



corn intrc,duzirem na ciCada Xkd. do liv. 4.' tit. 46 -$  3 . O  a dis- 
~ ~ o s i ~ $ o  da anterior Ord. do sc'nhor rei I). Bianoel, qr~endo ji 
t i g ~ l a v a  o Concilio Tridentino, depeis do qua1 o casamento sd 
se pode provar por certidjo do res~ectivo assento, on por teete- 
iuunh:is, se elle so tiver perdido, ou se o parocho o nbo tivar feito. 

E serzi justa esta censura feita aoa compiladores Filippiscaa? 
Quanto a niim n2o B no sentido, em que ella B feita, porque nso 
se p6de ceusurar o legislador que estabeleceu uma prova subsi- 
diskria uara o caso de se n8o ~ o d e r  encontrar a DrOVa direeta 
tl'un~ t'acto, qnc convinlla dar-se por averiguado pa;a bem das fa- 
n~ilis~s, da sociedade, e da  moral publica ; p o r h  siio censuraveis 
oe' compiladores Filippistas, por n lo  terem indicado a lei, que 
rnarcava o tempo ~iecessario para se presamir casamento, conten- 
tando-se com a- vaga expressto - segundo direito -, yorque Q 
l~ecessario consultar a fonte proxima d'essa Ord. liv. 4." tit. 46 
9 2.", isto 6, a Old. do senhor rei D. Manoel, que nos deixn ,la 
mcsrna ignorancia, e depois a fonte remota, que B uma lei ou (:a- 
uitulo do senl~or rei D. Diniz de 1349 (9. onde se diz aue vi-  . 3 ,  

;bndo bomem e mulher de suum por sete annos continuadimc,ilte 
chamando-se niarido e mulber. aondo estes nomes nos tituloq de  , I 
colnpras e vendas que fizessem, e sendo havidos por marido e 
mulhcr ria risinhanca, n lo  podesse nenhurn d'ellea negar o caaa- 
mento, ainda que 11Zo fossem crrsados em face da egreja. 

(Uma voz : Ahi estA o qasamento civil.) 
(0 orador : Alii estA o casamento civil?) (Pauza) Ora ahi 

tkm v. ex.", sr. presiilente, e ahi tem tambem a camara como 
clos ineus yrincipios se quer dedueir unla conclus50, que se n80 
conten1 n'ellcs ; e isto por se dar como certo que no tempo do 
scnhor rei D. Diniz todo o casarnento catholic0 se celebrava, co- 
rno Iloje em fnco d'egrcja, ou fora d'ella corn lieenpa do prelado ! 
Niio, sr. presidente, G o ,  n'esse tempo e at8 rro tempo do senhor 
~ 'e i  I). hfanoel o casamento de pessoaa catholicas celebrava-se d e  
tres niodos, pullico para todos corn benpgo sacerdotal em face 
da  egreja, publieo s6 para 0s parentes dog conjuges e visinhos, e 
occulto para todos inclusivarnente para os parentes dos conjuges. 
Todos cstes casan~cntos foram declarados verdadeiros matrimo- 
nios pelo Concilio Tridentino (9 mas os celebradds pel0 ultimo 
  no do Ye reputavam coacubinatos, as leis os desfavoreciam, e con- 
t ~ a  elles se tonlaram varias providencias at6 ao tempo do senhor 
lei 1). IIIanoel. (3) 

11) Veja-se a Qkz. dos Trib. n.O 283 pag. 1148. 
Concil. Trid. sess. 24 cap. 1 . O  de reform. matr. 
Elucid. tie Yiterbo nas palavras-msrido anupdo. 



Aqui temos pois, er. preridente, como nem o senhor rei D. 
Diniz na sua mencionada lei ou capitulo de  1345, nem o aenhor 
rei D. Manoel na sua Ord. liv. 2.. tit. 47 5 2.0, nem finalmente 
os cornpilladores Filippistas na sua Ord. liv. 4." tit. 46 5 2." se 
lembrararn d e  casanlento civil, porqne s6 se referiram ao casa- 
mento catholic0 celebrado pel0 primeiro, e segundo modo, pela 
apinito dominante nos theologos anteriorcs ao Concilio Tridenti- 
no, de quc os nubentes sllo os ministros do sacramento do ma- 
triinonio, opinizo que hoje mesmo 6 seguida por muito bons theo- 
logos ('), apesar de a questlo, sobre se 6 o sacerdote, ou ae sf0 
os nubentes os ministros do sacramento do matrimonio, n b  ser 
hoje de resultado algum. (2) Temos pois, sr. presidente, que en- 
tendida a actual Ord. do liv. 4." tit. 46 § 2." pelas suas fontes, 
o que d'ella se deduz Q que, quando se n8o pode provar o casa- 
rrlento por palavras de  presente com certidjo do respectivo as- 
sento ou com testemunhas presenciaes, prova-se, quando simul- 
taneamsnte se prova convivencia de  casados, fama yubllca na  vi- 
s i n h a n ~ a  da  existencia do casamento, e decurso de  sete annos de 
convivencia e fama d e  casados. E serh isto o mesmo que auoto- 
risai* o casarnento civil ? NBo se poder$ responder affirmativa- 
monte, uma vez que as ideas n"a estejam baralhadas. 

E' verdade, sr. presidente, que o senhor rei D. Affonso IV 
etn carta que fez enviar a todos os prelados diocesanos no anno 
de  1352 lhes ordenou, que rnandasscm que os reeebimentos fossem 
feitos pelo respectivo parocho perante um tabellizo da  freguezia, 
para escrever ern urn livro todos os casamcntos, e o senhor rei 
I). Manoel yor uma lei d e  14 de julha de 1499 mandou, que, scm 
excepsiio cle pcssoas, todos sc recebessem publicamente em face da 
egreja, e que os que ee casassem escondidamente perdessem por 
ewe facto todos os Lens, exceptuando os que se casassem por 
praser e cc~usentimento de  seus paes e m a s  ;-porcm n%o B menos 
verdade que, como 0s nossos monarchas n'essas suas medidas la- 
gislativas n8o comminaram nullidade, os casamentos celebrado~ 
por fornia opposta A por elles prescripta, ficavarn valiosos, e os 
que oe celebravam, s6 ficavam subjeitos B pena imposta n'essae 
mesmae medidas legislativas, accrescendo ainda que, o que 08 

noasos mencionados rnonarohas tinham em vista, era olviar a que 
os filhos se nfo casassem .contra vontade de seus paes, e a que 
ninguem que fosse catholicamente casado, podesse negar, que o 
era corn prejuizo do sell conjoge ou de  seus tilhos, c nunca ea- 

(2 Ug. Theol. mor. numms 897 e 898. Cumliat. tnrt,. 15 @ 7 
n* 2 s ram. Theol. mor. tom. 3: schol. ao 5 1205. 

(2) Theol. Mor. do Biep. do Rim de Janeiro 5 1493. 



tabelecer que entre pmoas catbolicas ae podesae dar casamento, 
sem simultaneamente-se dar sacramento. - 

E' assim, sr. presidente, que isto de casamento eivil 6 uma 
verdndeira novidade em Portugal, novidade que se importou do 
eodigo civil francez. (Appoiados geraes.) (Uma roz : No eodigo 
civil francez o casamento catholico nlo tem importancia.) (0 ora- 
dor : NBo tern importancia 7) (Pauza). Sin,  sr. presidente, bent 
sei que o casamento civil pelo codigo civil francez 6 obrigatorio, 
e que por isso se diz que entre elle e o projecto do nosso codigo 
civil n~edea um abvsmo. Mas aue abvsmo B esse? E' somente o 
abyemo que medea entre o atheism; e indifferentism0 religioso,. 
porque, como o codigo civil frsncez nRo admitte algum casamen- 
to religioso, faz clara profissto do atheismo, e como o projecto 
do nossa codigo civil admitte o casamento catholico, mas di-lhe 
tanta importancia como ao casamento civil, faz clara profissao 
do indifferentism0 religioso. E qual dos dous systemas serd pcior 
para a eociedade 3 Toda a c m a r a  estari convencida de que :Im- 
bos sto mius, mas nenhum de seus membros podera facilmente 
decidir qual d'elles B peior. (Appoiados repetidos). E como 6 :\d- 
missive1 uma lei,  que professe algum d'eases dous systema~ P 
Appoiados). 

Ah ! sr. presidente, ngo noa illudamos ! Luthero e Calvino 
foram 0s secularisadores do casanlento entre pessoas catholicas, 
porque lhc negaram a qualidade de Sacramento ; foram elles oa 
que transmittiram as suas doutrinas aos falsos philosophos do ae- 
cvlo passado ; e foram estes falsos philosophos os que as ensina- 
ram aos redactores do codigo civil francez. Oupamos portanto acl 
palavras d'um bom philosopho protestante, e ellas nos convence- 
rIIo dos inconvenientes do casamento civil : a Brami (dizia elle) 
sempre que ouvi discutir philosophicamente o artigo do casamen- 
to. Que maneiras de ver,,que systemas,. que paixhs em scena ! 
Diz-se-nos que pertence a legislaslo civil providenciar a isso ; 
mas esta legislagto nPo estA ella nas mtos dos homens, cujas 
ideias, vistas e principios mudam ou se cruzam? Vede os acces- 
aorios do casamento, que sto deixados 4 legislapiio civil, estudan- 
do uas nasaes e nos differentes seculos as variapzes, as extrava- 
gancias, e os abuzos que n'ellas se introduziram ; v6s sentireie a 
que estaria ligado o repouso das familias, e da sociedade, se os 
legisladores humanos fossem os absolutos senhores d'elle. E' por- 
tanto muito feliz que sobre este ponto essencial nbs tenhamosuma 
lei divina superior ao poder dos homens. Se ella Q boa, abstenha- 
mos-nos de a p6r em perigo, dando-lhe uma sancglo differente 
da da religiiio. 



Mas ha um -grande numero d e  raciocinadoree, que entea- 
dem ser ella detestavel, seja : ha pelo menos urn t5o grande nu- 
mero d'elles, que intentam ser ells muito sabia, e aos quaes nilo 
se farh mudar de opiniso. Eis aqui por tanto a confirma$iio do 
que eu avanpo, a saber, que a sociedade se dividiria sobre eete 
ponto, segundo a preponderancia d e  votos em certos logaree. 8s- 
t a  preponderancia mudaria por todas ae causas que tornam t a -  
riavel a legislaqiio civil, e o grande objecto, q u e  exige a unifor- 
midade e a constancia psra o repouso e felicidade da  sociedade, 
seria perpetuo objecto das maie vivas disputas. A religifo fez 
portanto o maior servipo ao genero humano, estabelecendo sobre 
o casamento uma lei, debaixo da  qual a extravagancia dos ho- 
mens Q forsada a curvar-se ; e nfo est4 ahi a unica vantagem 
que se tira d e  um codigo fundamental de  moral, no qual nZo 6 
permittido tocar. r, 

Aqui temos poi8 os perigos, que esse pliilosopho prokstante 
citado por Bergier ( I ) ,  mostra resultantes da secolarisaq%o do 
casamento, e a s  vantagens sociaes resultantes de elle ser subor- 
dinado 9, religigo. E, como 8, sr. presidente, que em Franpa, 
n'esta na@o christianissima, se abandonou o casan~ento religiose, 
para se substituir pelo casamento meramentc! civil ? V. ex.", sr. 
presidente, e toda a camnra sabe bem as c:~tlsas d'isso : f o ~  ;lor- 
que, quando em Franc;& se pl.opoz o casamento civil, nlata\-:L-se 
urn padre sd por ser padre, e um catholico, s6 por ser catt~olico; 
estava proclan~ada a liberdade de cultos ; prCgav:~-so publicarnen- 
te e em toda a parte o atheismo, professav~-se :L incredulidade, 
representava-se a religiiio em formas mate~.iaes; n5o se queria 
sen30 um Deus criado pela natureza, e gritara-sa : - N a d ~  de  
padres ! Foi pois debaixo da  presslo de t"a perignsas ideias, qae 
os redactoree do codigo civil fimancez se mostraran~ atheus, ou pb- 
lo menos prefeitos indifferentistas em re l ig~lo ,  (,, tomando por 
pretext0 o - la  loi ne  duit voir que des frangais, comnie la natu- 
r e  ne voit que des hommes, (a) ou o - les legislateurs d'une 
grando nation y sont pour lJuniversalit8 des cytoyens ce qne la 
Providence est pour lluniversalitQ des peuple~ (3), se nffaetaram 
do consentimento geral de  todos os povos antigos e niodernos, 
a despeito do episcopado e de todo o povo catholico, impozeram 
a todos os francezes o casemento civil, e admittiram o divorcie 
em certos casos. I 

E nbs, sr. presidente, caminharemos jd para essa desgrapa- 

1) Bergier Dicc. Theol. tom. 4.0 na palavra- mariage-pag. 267 
Portalis diecurs. sobw o project0 do casamento civil. 
Bouteville discurs, aobre o mesmo. 





aoeso codigo civil. Seguramente seria isto o que se pode1.k facer 
de mais acertado para coneolidar a aociedado, que vrcila robre 
as suas bazes, e quo ameaGa abater-se, se porventnra ae nAu up- 
pressar a sustel-a com instituipties religiosas. O legielador, fazan- 
do presidir a religigo ao casamento nenhuma quebra causrria tS 

liberdade do culto e da consciencia, por quanto nib existe cult0 
que nlo veja no matrimonio urn acto religioso, e que nib pepa r 
interven@o da Divindade de uma maneira qnalquer. 0 s  chrirtltoe 
sobretudo sabem que n5o pode haver unifo legitima, verdadeirs 
e indissoluvel sengo aquella que a mesmo Deus consagra. Quod 
Deus conjuxit, homo non separet. a Aqui temoa portanto, sr. pra- 
sidentc, como se reconhece a necessidade de banir do Codigo Ci- 
vil francez o casarnento civil, por este concorrer para a dirsolu- 
$80 da sociedade civil, eer contrario ao commum sentir de todoe 
oe povoe, e nRo ser precis0 para o poder temporal; mar oupamm 
tambem os proprios redactores do Codigo Civil francez, e n6n ve- 
remos como ellos foram incoherentes : u Todos os povor (dizia urn 
d'elles) ( 4 )  teem feito intervir o CCo em urn contracto, qua deve 
ter uma tzo grande influencia sobre a aorte dos eapoaoa, o que li- 
gando o futuro ao presente, pouco fazem dejrender sua felicidada 
de uma sdrie d'acontecimentos occultos, cujo resultado se apresen- 
ta, como pacto d'uma ben~zo especial. u Nr.i nac8es polic~itclar 
(dizia outro) (9 todos invocam o favor das bon~Bo6 do Ciw su- 
bre o act0 mais importante da vida, sobre o acto. que fixa o seu 
destino. u Assim fallavam estes dous legi-ladol.~s, quando etn 
Franga debatiam a proposta do casamento c~vil. Man qual fei a 
raslo, pela qual elles se desviaram da estrad'r trilhada por t o h  
ae napaes, e pet-feitamente secularisaram o c.asan~unto em Frau. 
pa, que jtr entao era, como hoje 6 ,  a napgo inais civilisada de to. 
' da a Europa? Corno nlo se importaram ellrs dtr religiiio e da 
benpXo do CQo para o casamento, para este :~cto, I)  mais impor- 
tante da vida do homem? Ngo attenderia mclhor o legidador d6 
ama grande napgo a todos os seus sttbditoa, se deix~see a s a r  ca- 
da um d'elles segundo as suoa crenpas religioms, e ligasse a todo 
o casamer~to religioso os mesmos effeitos civis? (Apoiados.) Que 
considerap30, que respeito houve entlo para corn a ~eeligilo cathe- 
h a ,  ou para com outra qualquer? (Apoiados.) Mas n8u noa do- 
moremos mais sobro este ponto, e vojamos quaen podem ser ee 
effeitos ruoraes d'um casamento aivil, e quaes oe d'um crcsmeata 
catholico, confrontando a celebrapgo d'am cam a celebrqgo d'autro. 

(1) Portalis supra. 
(2) Bouteville supra. 



Com effeito, sr. preaidente, quando 116s confrontamos a ce- 
lebrarPo do casamento catholico com a celcbrarjZo do casamentv 
civil, que vcmos n6s? que vemos? Vemos que tanto na celebra- 
$0 do casamento catholico se colloca o casarnento na sua verda- 
deira dignidade, como ae rebaixa na celebraplio do casamento ci- 
vil. Sim, sr. presidente, porque o casamento catholico celebra-se 
no templo, juncte do altar do verdadeiro Deus, e defronte dae 
sagradas itnagens ; maa o casamento civil celebra-se na aecreta- 
ria do official do registo civil, juncte da sua escrivaninha, e de- 
fronte d'unla eatante cheia de l~vros findos e de pspeis cobertos 
de p6 ! Sim, er. presidente, porque i casamento catholico B pre- 
aidido por urn sacerdote, adornado com vestes sacerdotaes, e corn 
urn livro na mHo para p0r elle recitar as oraflea, que a egrejs 
manda recitar sobre os esposos ; mas o casamento civil B presi- 
dido por um official do registo civil vestido e adornado, como 
qualquer empregado civil de classe medirr, quinzena, colete. e 
calga de car, cadeia de relogio atravez do peito, anel d'ouro no 
dedo annullar da m8o esquerda, bigodes retorcidos , suiseas 
estopentas ou barbas estendidas, cabello bem penteado e ne- 
deo, angipoato na cabega, charuto ao canto da bocca, epen- 
na dotraz da orelha direita! (Hilaridade na camara e nas ga- 
lerias) sim, sr. presidente, porque na celebrag0 do casamento o 
sacerdote comega por declarar aos esposos o qne Q matrimonio, 
o que elle significa, os bens que d'elle dimanam, oa deveres dos 
conjuges um para com outro, e para oom seus filbos ; elle rece- 
be depois o consentimento dos esposos por palarras de presen- 
te, liga-lhos as m3os direitas, une-os em matrimonio em nome 
de Deus, chama sobre elles e sobre sua descendencia a benglo 
do mesmo Dcus, dir-lhes a sagrada communhiio, recorda-lhes 
novamente os seus deveres, e finda com lhes dar s paz do Se- 
nhor ; mas na celebraplio do casamento civil o official do registo 
civil s6 porganta aos esposos se sabem que v?io celcbrar o caen- 
mento, o se tambem sabem que elle B perpetuo, e, depois que 
elles d3o uma resposta affirmativa, lavra o competente assento, 
e recebe os seus emolumentos (9). Sim, sr. presidente, porqua 
no casamento catholico tudo mostra que o casarnento 6 saocto, 
que constitue a mais notavel Bpoca na vida dos esposos, e qus 
aa suas consequencias sto as mais transcedentes para os esposos, 
para os seus filhos e netos, e para a sociedade civil ; mra no 
casamento civil n5o se lembrnm deveres, niio se falla em reli-8 
giiio, nDo se pronuncia a palavra-Deus-, tudo 6 muito breve 

(1) Projecto art. 1081. 



e simples, e esta muita brevidade e siinplicidadc inculca a todos 
ue o casamento Q um contract0 de  menos considera~Bo que o 

j e  troca ou venda de gaalquer pequeno predio, um act0 msra- 
mente material, uma cousa tBo insignificante, que n8o precisa 
da  sombra da  religizo, nem dos favores do cQu, nern da protec- 
$80 da Divindade ! Sim, sr. presidente, porque ao casament~'  
catholico segue-se urna rnissa pro sponsa et sponso, e quanto szo 
edificantes as ora~iies, que o sacerdote n'ella recita ? ! Elle co- 
mepa por pedir a Deus que pela sua omnipotencia e misericor- 
dia abenqoe o consorcio, quc se acaba de  fazer ; records 4 es- 
posa pela bocca de  S. Paulo que ella ficou subjeita ao seu es- 
goso como a egreja a Jesus Christo, e ao esposo que elle 6 a 
c a b e ~ a  e o defensor d e  sua esposa, como Jesus Chiisto Q a ca- 
b e ~ a  e defensor da  sua egreja, e que elle a deve amar at8 por 
ella dar a vida, como Jesus Christo amou a sua egreja at6 por 
ella se sacrificar ; pede a Deus que conserve a uni8o conjugal, 
que por sua approvaszo se fez, para a propaga~ao do genero 
humano ; lembra a ambos os esposos que a sua unito 6 d'insti- 
tuipzo divina, e por isso indissoluvel, como Q a de  Jeaua Chris- 
to corn a aua egreja; chama sobre a esposa a s  vistas de Deus, 
para que ella seja o object0 do amor de scu esposo, e a pas 
de sua familia, imitadora das sanctas mulheres, amavel ao ma- 
rido como Rachel, sabia oomo Rebeca, longeva e fie1 como S a r ~ ,  
casta, grave pela vergonha, respeitavel pelo pudor, instruida 
nas celestiaes doutrinas, e fecunda na sua descendencia ; pcde 
finalmente a Deus que ambos os esposos vejnm os filhos de  seus 
filhos at8 Q terceira e quarta gera~iio, cheguem i senectude por 
elles desejada, e por auxilio de  Nosso Senhor Jesus Christo, pm- 
sem, depois de sua morte A vida cterna. E: que se scgue ao casa- 
lnento civil? Segue-se s61nente a despedida dos csposos. E como 
se r i  ella feita? Talvez no rneio de  ditos jocosos, zombarias, es- 
carneos e escandalos. Aqui tenios pois, sr. presidente, o contraste 
do casamento catholico corn o casamento civil ; do um lado tudo 
6 sQrio, de  outro lado tudo Q gracioso ; de um lado tudo mostra 
grande importancia, de  outro lado tudo rnostra insignificancia; 
do urn lado tudo 6 santo e sublime, do outro lado tudo Q profano 
e baixo. Que pessoa sonsata quereri  portanto o casamento civil? 
(Apoiados.) Qua1 serA a pae ou m5e que queira ver urn filho ou 
uma filha ligada s6mente por esse casarnento? (Apoiados repeti- 
doa.) E' assirn, sr. presidente, que o casamento civil nem para oe 
incredulos pode servir, mas s6 para os complctamonte cegos da 
paixzo, e destituidos da  vergonha, e do senso commurn. (Apoiadcs 
1.epetidos. Vozes : Muito bem, muito bem.) Uma voz nas galeriaa: 



(Aquelk sim, 6 biapo qae desempenha o sen lugar). (0 ordim 
Ninguem, sr. presidente, como Chateaubriand (3, descrevea rr 
aelehrapPo do casarnento catholico; e eu nlo me posso dispea- 
sar de aqui recitar suas palavras para que todos fiquem conven- 
cidos do que a celebrapiio do casamento civil 6 um acto redicu- 
lo que degrada a sanctidade e dignidade do casart~ento. (Vozes r 
Ouvam, oupnm.) a 0 casamento christao se adianta (diz Chateau- 
brknd), sua marcha Q grave o solemne, sua pompa 6 silenciooa 
e augusta ; o hornem 6 advertido de que comeqa uma nova car- 
reira. As palavras da bengZro nupciel (palavras que o mesmo 
Deus pronunciou sobre o primeiro par do mundo), ferindo o rna- 
rido de um grave respeito, lhe dizem que elle desompenha o 
mais importante acto de sua vida, que elle vae como Adam tor- 
star-tie ehefe d'uma familia, e que elle se carrega da todo o fardo 
da c o n d i ~ b  humans. A mulher n8o 6 menos inatruida. A imm 
gem do6 prazeres desapparece aos sous olhos diante da dos -de- 
verer. (Uma roz parece gritar-lhe do meio do altar: 0' Eva9 
sabes bem o que fazes 3 Sabes que para ti nto ha mais liberdadb 
#enno A do tumulo? Saber o que 6 levar em tuas mortaes ent 
tranhas o homem iu~mortal, e feito S imagem de Deus? Que 
pensanientos graves ntio inspira o casamento catholico! En tw  os 
antigos urn hynieneo nFio era sengo urna ceremonia cheia de es* 
cmdalo, e de alegria,. qrle nada ensinava dos graves pensamen- 
tos que o c;~situlento insyira : s6 o christianismo restabeleceu a 
sila dignidade. D 

Aqrii temos pois, sr. preaidente, a prors de que o casamen- 
to  civil s6 serve para as pessoas destituidas do senso commum, 
porqua faz retrog~ adar a hurnanidade aos seculos do barbarismo, 
(Appniados geraes e repetidos. Voees : Muito bem, muito bem.) 
0 oraclor : 

Mas agora, sr. presidente, encarernos a quest30 por outro 
lado, pela nossa organisas30 social ; e tormulemos uma peygunta. 
A admias50 do casamento civil n8o seri  opposta O nossa lei fun- 
damental? Levada a quest30 por este lado, o casanlento civil nPo 
6 certnmente admissivel em Portugal, porque a nossa lei funda- 
inentnl firma que a religizo catholica romana 6 a do estado (4; 
e a religito catholica apostolica romana nIo admitte legitima 
uniiio de pessoas catholicas de differente sex0 s e n h  no casamen- 
to Sacramento, corno eu j4 disse, e todos n6s sabemos. NAo so 

renponder satisfatoriat~ente a mte arg~lmento, mas, para se 
he responder, tern-se dado ao artigo 6." da Carts uma mterpm- P"" . . 

' (1) Cbateaubriand supr. 
(2) Garta wnatit. act. 6.0 



tag80 summamente restricta, dizendo-se cpe o legislador, -corn e% 
tabelecer que a rcligiIo catholica apostolica ronlnna reria n do 
reino, s6 quiz dizer a que o estado seria obrigndo a manter Aces- 
ta da  sociedade o culto cathollco, e a cerral-o de rcnernsWo pa. 
blica. (3 Mas quem n2c~ v6 que esta interpretas50 B demasisda- 
mente restricta, e at4 opposta A praxe senl!)re segr~icla desde qlae 
r Carts colne~ou a ser a nossa lei f ~ ~ ~ i d a ~ ~ ~ r n t a l  ? Q I I ~  vorba tern 
entrado no orsamento do estado para elecqRo nu rcparw~iio de 
ternplos, e despezas de culto nas d ~ v e r s : ~ ~  f reg~~ezias  do reino 3 
Porern deixcmos esta considerapfo, e limiternos-nos ti interpreta- 
$30 do art. 6." da Cartr ,  e para isto n"a nos enlbaracemos corn 
leis, decretos, e regulamentos posteriores, q l ~ e  mostram por o es- 
tad0 promovido o ensino da  doutrina da  religilo catholicn, e tor- 
nado crimes certoa actos contra ella praticados, e fixernns-nosao- 
mente no ponto de quo, quando se publicou s Carta Constitucio- 
nal, j R  R religigio catho!ica apostolica romana era n do noaso rei- 
no, desde havia muitos seculos, e por isso n?o estara na rnfo do 
legislador escolher religiao para os seus subditos, nem prometter 
protecplo A religiAo da  minoria dos mesmos subditos, mas a6 ga- 
rautir a liberdade de  consciencia de cada urn, c tomar corno do 
reino a da maioria do povo, isto 6 ,  a catholicn apostolica rom8- 
na. Qrle quiz portanto dizer o legislador, qnando declarou ser do 
reino essa rcligilo catholica apostolica romnna, sen20 que os go- 
vernos a respeito d'clla olrariam, colno os governos anteriores 
tinham obrado 3 (Appoiados). 

E qae tinham feito os governos anteriores? 0 que tinlrnln 
feito todos n6s sabemos. Todos os nossos reis se identiticaram coin 
a religiao catholica ; consentiram o culto ptrllico d'ella ; promo- 
veram scu esplendor; mostram-se filhos obedierjtes dn egreja ca- 
tholica, protegernu~ os seus cannnes; e observaram e fizeram ob- 
servar os seus mandamentos. Yois 6 tudo isto o qrlc o legislador 
d a  Cnrta quiz que os governos fizessem ; (Appoiados) e-pensar 
qrie elle quiz menoe Q irl0ogar uma injuri:~ As suss cillzas, (Ap- 
poiados) porque n'esta casa se encontram mnitos dignos pares, que 
sinda conheceram o sr. D. Pedro IV, a todos sabem que elle fol 
um rei perfeitamente catholic0 pelo sangue de  sells maiores, o 
pelos sentitnentos do seu corapAo. (Appoiados repetidos e estroa- 
dosos) Oh ! se elle resascitnsse hoje, e entrasse n'esta casa, que 
diria elle ao ouvir esta discuss?io 3 Parece-me que elle se escan- 
dalisaria ad corn ouvir fallar em casamento civil ! (Vozes: Bluito 
barn, muito bam.) 

Bern sei eu (e jli o indiquei) que ha subditos portugueze~ 

(1) Grta do sr. 8; iferculano mpa.  



que n lo  professaram, ou porque d'elle se revelaram ; mas sei tarn- 
bem que o numero d'uns e d'outros 6 muito inferior ao dos catho- 
licou, que uns e outros teem obriga$io de respeitar a religi3o 
catholica, e de nfo offender a moral publica ('), e que todos ce- 
lebrnm seus casamentos segundo os seus ritos e crenqas religio- 
sas. E' assim que o casamento civil B uma cousa desnecessaria 
mesmo para os herejes e inficis, porque, logo que a Ici ligue ef- 
feitos civis so  casamento celebrado segundo a religizo e crenpas 
dos nubentes, protege a religizo do estado, garante a libcrdade 
d e  consciencia dc cada urn, nzo persegue ninguem pol* nlotivos 
d e  rel igi~o,  como a lei fundamental prescreve, (7 e en" accusa 
no legislador o systema do atheism0 ou do indifierentismo reli- 
gioso. (Appoiados). E u  convenho em quo o casamento dos intieis 
nfo  B sacramento ; mas que exprime isso? Nada de todo, porque 
n"n deixa por isso de  ser contracto religioso celebrado debai- 
xo da  sombrs da  religiiio dos nubentes, e da protecpAo da  Di- 
vindado. 

Por ventura ensina a religi'io catholica qne o casamonto dos 
inficis 1I: nallo ? N5o ; pelo contr-ario ella o considers valioso co- 
mo contract0 natural e civil, e se ambos os infieis abrapam o 
catholicisrno, 011 se somente urn o abraya e o outro o quer seguir 
sem ficr para o perverter, ella consente que elles continuem a 
cohnbitar, 011 svja por na primeira hyl~othese o baptism0 sanctifi- 
car 3 unlzo, c n converter em sacramento, como qrlerem nlgr~ns 
theologos (3), on sejn por elles ab ra~arem o catholi~ismo depoie 
do terem adquirido direitos de  cohabitaplo por um contracto le- 
gitimo e natural, celebrado segundo a sua lel e crenpas religiosas. 
E' assim que nada vale o argument0 tracido dos infieis conver- 
tidoa para provar que a egreja admitte o casamento civil dos in- 
fieis convertidos, porquc para elle poder colher era preciso que a 
agreja Ihes approvasse esse casamento, quando celebrado dopois 
de  elles se tercm convertido ao catholicismo ; (Appoiados) e into 
4. o quc a egreja jdnlais fez (Appoiados.) (Uma voz : E o casa- 
mento de catholicos por procurapho ?) 

O orador :--Bern sei que alguem se tem querido prevalecer 
do mntrimonio dos catholicos celebrado por procuraph, dizendo 
que, como cllc n"a 6 sacramento na opinilo de bans theologos, 
nZo passn de  casamecto civil. E' um erro, sr. presidente, jd por- 
que as raszcs dos theologos que sustentam ser essc casamento am 
verdndciro sacrnmento s h  de tal pezo, que nzo Q facil responder- 

(1) Frts constit. art. 144 § 4.. 
(2) Cit. C'arta constit. ibi. 
(Q) Vqia-se Schram. Theol, mor. tom. 3.. schol. 4.. ao 1199. 



80-lhes aatisfactoriamente (f),  jA porque estando, como ssta de. 
finido pela Egreja, que do casamento catholic0 6 inseparavel a 
qualidade de Sacramento, e vendo-se que ella tem sempre admit- 
tido o casamento por procurrp30, n5o se Ihe p6de negar a 
qualidade sacramental, sem se taxar a mesma Egrejd d'lnconse- 
quentc, o que Q absurdo, e jA porque o nZo causar grass sauctifi- 
cante o casamento n b  6 o que o constitue casamento civil, mas 
sim o ser celebrado fdra da direcgEio da Egreja, e sem certas cere- 
monias religiosas. (( Na celebrap80 do casamento (disse um grande 
jurists portuguez) devem observar eertos ritos e solemnidades, 
porque os esposos, os filhos e o eatado interessam com ser conheci- 
da a existencia do casamento, para se saber o estado das pessoas, 
e se poder distinguir a esposa da concubina, o marido do estupra- 
dor e concubinario, e os filhos legitimos dos illegitimos. u (9 )  
Portanto, quando esses ritos, essae solemnidades se fazem perante 
a auctoridade sacerdotal, A sombra da religiIo, e debaixo da pro- 
tecpIo da Divindade, ahi se encontra o casamento religioso ; se s? 
fazem perante a auctoridade civil, sem dopendencia da suctorida- 
d~ sqceldotal, e sem ceremonias religiosas, como um contract0 or- 
dinario completamente estranho B religiiio, ahi se encontra o ea- 
samento civil ; se finalmente se fazem perante a auctoridade civil 
e sacerdotal, ahi se encontra o casamento mixto. E qua1 d'estes 
tres systemas 6 o que tern vigorado, e vigora entre n6s? El sew 
duvida o religioso corn uma pequena sombra de mixto, porque os 
governos teem-se limitado a rcgular os esponsaes, e a estabelecer 
alguns impedimentos impedientes, como todos n6s sabernos. , 

Xuito se tem escripto, sr. presidente, sobre se no nosso Codi- 
go Civil se deve admittir o casamento civil,. querendo uns que simp 
e outros que ngo ; porkm li um folheto, int~tulado-Nem tanto ap 
mar, nem tanto A terra-, onde se segue urn meio termo. Mas 
que meio termo B elle? Quanto a mim B esse folbeto uma defeza 
do casamento civil com os fundamentos de elle nlo passar de 
mancebia e peccado aos olhos da religi20,-de esta mancebia ser, 
como sempre foi civilmente licita,-de o projecto do Codigo s6 
partir da existencia d'ella para regular os effeitos civis,-de ser 
melhor para a sociedade que essa mancebia seja regulada, como 
o projecto a regula, para os amancebados niio se poderem aban- 
donar e a seus filhos,- e de ficar aos bons catholicos o direito 
de aconselhar esses amancebados, para que se casem catholica- 
mento. E' urn discurso muito bem fallado, mas que infelizmente 

(11 Ligor. Theol. mor. liv. 6.0 tract. 6.0 n.O 899 cuniliati tract. 14 
3 6.' n . ~  11 chram. Theol. rnor. tom, 3.0 schol. ao 3 1206. 

(2) Fortuu 1)ir. Nat. not. 2 ao 5 264. 



nada colhe para a questIo. Quem negou, ou pGde negar que sem- 
pre existiram, existem, e h lo  de  existir concubinatos? Quem im- 
pugnou, ou p6de impugnar an podel. secular a faculclade de  ligbr 
effeitos civis a esses concr~binatos? Regule pois o poder secular 
os effeitos civis dos concubirlntos, mas 1150 regule a formapso d'el- 
10s; considere o concubinato cotno acto immoral a irreligioso, lllto 
conceda aos concubinarios os mesmos favores, que concede aas 
~eligiosamente casados; elnpregue meios indirectos para que a 
mancebia se torne um estads odioso aos olhos da todos ; e marque, 
por assim diaer, os concubiilarios publicns e escandalosos com o 
ferrete d a  ignominia. (Appoiados.) Que, sr. presidente? Pois cbn- 
corda-se em que B inau catholico o homem que quer viver civib 
mente caaado, isto 6 ,  em mancebia e peccado aos olhos da  f c l i ~  
giZlo catholica, e ha de  conceder-lhe a lei as mesmas vantagens; 
que concede ao homem, que viver religiosamente casado, isto 6 ,  
fdra da  mancebia e do peccado? (Appoiados.) Pois'o homem, que 
pecca aes olhos de  todos contra a religlRo, que diz professar, 0 

que o eetado protege, o homem que d i  contlnuado escandalo a08 
fllhoe, aos vlsinhos, e B sociedade, deve ser collocado pela lei ao 
nivel d'outro homern, qoe em aua vida publica se mostra bem 
morigerado, religioso d'o cora~80,  e modelo de virtudes para S I I ~  

fernilia, e para seus concidad5os ? (Apoiados). Dlostre poi8 o le- 
gislador que aborrece esse estado de mancebia ; n8o convenha 
em que ella se estabelep por um contract0 solemne, re vest id^ 
de solemnidades externas ; ponha os direitos dos amancebados 
muito abaixo dos religiosamente casados ; imponha obrigasaea 
aos amancebados corn rela980 aos seus filhos; adopte medidas, 
para que elles nfio possam fugir ao desempenho d'essas obriga- 
$Be5 ; e em uma palavra mostre-s6 possuidor de sentiment08 
J6giosos, inimigo da  immoralidade, e protector dos canones d a  
igre ja  catholica. (Apoiados). 

Diz-se que o projecto parte da  existencia do concutiinato; 
mas niio ha tal. Porventura, quando o projecto diz qae a le-ti- 
conhece tanto o casamento celebrado pela egreja catholicn, c o r n  o 
contrahido pela f6rma estabelecida na nlesma lei D (3, nEo pa- 
blica elle bem alto a toda a pessoa catholica, que na  stia m%o a t &  
oaear-se catholicamente em presenca do parocho e de duas ou 
tres testemunhas na f6rma do Concllio Tridentino (9, ou civil- 
mente e& presenqa do official d o  figisto civil e d c  duas, ou ,de 
eeis testemunhas (3), porque elle !igs a qnafquet. d'esses casa- 

.. - - -- . 

(1) Projecto art. 1057. 
Concil. Trid. sess. 24 cap. 1.b de reformiit. matr. 
Projecto art. 1081 $j unic. 



inentoe os meemos effeitos civis (4)  ? Por tanto sr. presidente, @ 
pwjecto G o  parte d:i existencia do concubinato simples, mas d'um 
concubinato solernne estabelecido com certas formalidades, qub 
elle prescreve, e a0 qua1 liga a mesr11a in~portancia, que no casa- 
rnento sacramento, sem se erl~barayar com a moral, neni corn a re 
ligigo, e concubinato, que r18o se p6de annullar nem por mot& 
.tms de religitio 8. Mas julgara algnem que os maus catholicas 
abra$argo este casamento civil, que o project0 l l ~ e  offerta, para 

vivere~n em mancebia tal, qual a que n6s hoje vomos c~vl l -  
mente tolerada 3 Se julga, bem se engana, porque, se 0s maus ca- 
tholicos vivem hojc em mancebia, 6 isso por quererem ter a li- 
berdade de a deixar, quando quizerem, e temerem o fardo do lee 
gitirno matrimonio, que pelo demasiado luxo c relaxasgo doe coa- 
tumes dos nossos tempos tiio pcsado se tem tornado. E o casamen- 
to  civil tal, qual o projecte o apresenta, 6 elle mais lirre, e me- 
nos peaado pats os nubentes? Certamente ngo, por issso que os 
effeitos civis d'elle siio os mesmos do casamento catholico. 

E' pois evidente que os maus catholicos prefeririio sempre 
o concuhinato simples ao concubinato aolemne, isto 6 ao caaamen- 
to civiL- 

E u ,  como jA disse, estou certo de  que, ainda que o pro,jecto 
ae converta em lei, poucos casanlentos civis apparecerho entre nds, 
polquo o nosso povo estd costumado ao casamento catholico, desde 
ha muitos seculos, e nzo gosta de novidades, principalmente em 
couaae, religiosas; porkm, se em tal caso apparecer algum homem 
civilrneate casado, o born cntholico, o nlinistro da  religigo catho- 
lica jti niio poderri dizer-lhe, como hoje pGde dizer ao amanceba- 
do : ou casai catholicamente com a vossa concubina, ou retirai- 
vos d'ella, porque entRo j4 esse bomem n lo  poderii deixar a sua 
eoncubina, mas 53 poderi casar-se catholicamente com ella, se 
ella n'isso convier. 

Supponho agora que ewe homem civilmente casado desde 
muitos annos, quererh casar-se catholicamente ; mas que r e f l e x b  
fard ekle, antes de  catholicamente se casar 3 Se a sua concubina 
tiver sido md mulher, dird elle talvez : No verdor de meus an- 
nos, quando eu me encontravn imboido nas ideias d'uma ialsa 
yhilosophia, reputava em nada a moral e a religilo, n%o tinha as 
luzes da  experiencia, e tinha o entendimento obscurecido pel0 fa- 
rno de minhas paix8es, sem ainda saber o que era casamento, o 
que elle significava, e as obrigagaes que importava, travei r eb -  
~ a e s  d'amizade com uma mulher tilo formoza nas qualidades pbi- 

(1) Projecto art. 1069 e 1072. 
(2) Projecto art. 1089. 



sicas, conlo Scia nas moraes, mulher que nHo servia nem para 
esyoza, nem para nZe, nem para directora dos negocios interiores 
d'unla cnsa. 

KII gc~stei d'ellz, e ella gostou de  mim, porque ambos tinha- 
nios os mesn~os sentimentos, e, sem consultar alguem, nem ouvir 
:IS liro"es da  religizo catholica, levados s6mente do impulso d'uma 
p:rixZo cega e brutal, celebrarnos esse casamento civil, pelo qua1 
tcmos vivido, e ainda vivemos unidos. Foi uma d e s g r a ~ a  para 
n;s, qrie temos sido e ainda somos duas pessoas publicamente es- 
canclalosas, e para nossos filhos, a quem temos ensinado, e ainda 
envinamos com nosso exernplo o contrario do que queremos que 
elles S L ~  am. 

Sim, n"a tenho duvida em me casar catholicamente com 
essa mulher, que t: m'ie de nieus filhos, e minha concubina aos 
olhos da  religizo qqrie professo, e que agora tenho.por verdadeira 
em todos os seus pontos. . Mas que? .  . . Repararemos n6s o es- 
candalo que temos dado?.  . . E essa mulher quereri  celebrar 
&ommigo o casamento eatholico ?.. . E, se o celebrar, deixari  el- 
la de ser o que tern sido, e ainda &?.  . . Se ao menos eu tives- 
se vivido em simples concubinsto, poderia separar-me d'essa mu- 
Iher, pagar-lhe seus se~vicos,  ficar a viver s6 corn meus filhos, 
reco~lhecel-os por meus filhos, e deixar-lhes a ininha heranpa! 
&Ins que lei 6 esta, que n8o mede os concubinarios publicos pela 
mesmn bitola ? 

Que differen~a essellcial i r i  do hornem civilmonte casado 
ao holne~n, que se aniancebou de  fncto corn uma mulher que 
corlscrva c ~ n  sua easa, desde ha m~iitos annos, e das entranhas 
da  qua1 tirou o,ls poacos de  filhos, que cria e sustenta ri s u ~  me- 
Z:L ? . . Mas nao. . . Ha realmente uma grande differensa.. . 0 
ho~ncnl catholico, que troca o casamento catholico pelo casatnento 
civil, nlostra-se mais immoral, mais impio, mais louco, e mais 
desavergonhado, qae o qlie sd qner o simples concnbinato, porque 
o casnmento civil 15 perpetuo como o casarnento catholico, produz 
os mesmos cfleitos civis que elle produz, e nSLo passa de concu- 
binato escandaldso aos olhos da  religibo eatholica. Teve pois mui- 
t a  rasAo o legislador para da r  aa simples concubinario mais li- 
berdade, e ~ua i s  protecplo, que ao concubinario solemnisado, isto 
8, civilmente casado ! 
' Mas eui qne paiz vivemos n6s ? Como B que ern urna na- 
9% essencialmentc cnttiolica se publicou uma lei, que approva o 
que a religi?io catholica condemns? Se os costumes do povo por- 
tuguez eram, como ainda hoje sao diametralmente oppostos ao 
casarnento civil, para gue se auctorisou elle ppr uma lei, a nLo 



ser para armar um 1 q o  aos mais catholicoa, que, wmo eu, nib 
soubessem o qne faziam 3 

Maldita seja pois cssa lei, que estabeleceu o casamonto 
civil para desgrasa dos que por elle se unem ! Quem p6de du- 
vidar de que pelos preparatorios do casamento catholico os nu- 
bentes sgo previamente advertidos dos prds e contras do cam- 
mento ? 

Quem negarir que a celebrag30 do casamento catholico b 
um act0 summamente ediscante, que deixs gravados nos Cora- 
p3es dos espozos jmpressaes moraes, que nunca se apagam ? E 
que advertencias se me fizeram, quando eu me casei civilmente? 
Nenhumas. Que irnpressaes moraes ficaram gravadas em meu co- 
raggo, quando se concluiu a celebrago do meu casamento civil'? 
Nenhumas. Que desgraga ? ! Dei-me em espectaculo ; uns me 
escarneceram, e outros choraram, por me verem com o pudor 
pcrdido e a vergonha arruinada ; eu de nada me importei ; segui 
o caminho, que minha desordenada paixgo me indigitava ; e ago- 
ra nlo posso deixar a mri posiffo, em que meus desvarios me 
collocaram ! 

Maldita seja pois outra vez essa lei, que estabelecea o ca- 
aamento civil, fazendo assim distincpso entre concubinarios so- 
lemnisados, e eoncubinarios n b  solemnisados ! Casar-me-hei pois 
catholicamente com a mulher, com que me casei civilmente, PO!- 
que nfo tenho outro recurso para regressar ao gremio da egreja 
catholica, d'onde sahi, ha j B  tantos annos, e onde quero morrer. 
Mas se ella nfo se quizer casar catholicamente 3.. . N'este caso a 
lei civil me obrigara a viver com ella, e a religifo catholica me 
obrigarh a separar-me d'ella. E que terrivel conflicto 3 ! Maldita 
seja airida uma terceira vez a lei civil, que, a pretext0 de ga- 
rantir a liberdade de consciencia, veio levantar taes conflictoa 1 
Mas como 6 isto 3 Se o casamento civil B obra do homem, p6de 
elle ter o caracter de perpetuidade ? 

Se nada Q t8o natural como desfazer-se uma cousa pel0 
modo, ?or que se fez (3, e por isso os contractos, que se fa- 
oem por consentimento, pelo consentimento se desfazem ("), co- 
mo B que o casamento civil, celebrado unicamente pela manifes- 
tapPo do consentimento perante o official do registo civil, e por 
este reduaida a escripto, ngo se pode desfazer tambem par mani- 
festapb de consentimento perante o official do registo civil, e por 
este reduzida a ascripto ? 

E' assim sr. presidentc, que discorred o homem catholico 
' L. 35 ff. de div. reg. jur. 
L. 1 Cid. Quand. lie. ab impt. dirrc. 



qnrndo conheca o mrl  qua l i t e r  feib corn as ter oarsrdo civil4 
mente. EntZTo elle jO nZIo olhard para aua mather, COIIIO para uma 
companheira e participante d e  seus bens, e d e  seus males, mas 
sim conlo para ulna rnnfber Rem pudor, e que por sells antigos af- 
f a p s  e caricias o arraston S perdiclo, indusindo-o a peccar, co- 
m a  E v a  induziu Adao. A rnulher pela sua pnrte tnmbem nao ve- 
r i  em seu ir~arido urn protector e defensor, rnas olharit para elle 
corn oe, dhos  do escraao, que encara o impertinente senhor ; as 
remorsos d e  consciencia a atarrnentafio a toda a hora e em toda 
A; pavte, a0 lernbrar-se de ter sido si~uultanearncnte seductora e 
seduzida; a desespera~ZTo se appossara de  sua alma ; e em srirr ve- 
Ibice chorari, talvez sem ren~edio, os desvarios de sua inocidade. 
Eetea b u s  casadoa, scgundo a lei civil, e concubinarit~s, seguntlo a 
digli80, ambos cumplices nos peccados nm do otrtro, mais cedo, 
on maie tarde, revoltm-se-hiio rtm cnntra o ontro ; o homem quere- 
rtl l a n ~ a r  toda a culpa sobre a mulher ; a mulher querorh Innyar 
toda a calpa sobre o homem ; ambos viverlo como desesperados, 
eobrindo-se mutuamente de maldigiks ; serzo em uma palavra dous 
desgrapadoa, por se terem unido fora das vistas e debaixo da  mal- 
di@o de Deue ! 

N i o  concorramos portanto, sr. presidente, para que entra 
nds se vejam casamentos de tal natureza, e de consequencias tEo 
perniciosas para :i sncicdade civil. Fasamos antes uma lei, que eol- 
Ioqne 01s direitrm e obrigaq8es (10s filbos i l leg~t i r~~os  ao nivel dos dirci- 
tna e abrignfbes dos filhos legitimos para coln seus paes, sempre 
qzle isso nZLo prejudique as conveniencias sociaes. Respeitemoa as  
mnsciencias de todos; mas mostl-emos a todas as napaes, que professa- 
mos a santa religiao de  nossos paes, que somos obedientes tilhos 
da  egreja catholica, e que nHo 86 cutnprfmos, mas qnercmos que 
d o s  cumwarn ir risca os seua mandamentos doematicos e disci- c7 

@nares. NBo percamos de vista a historia, qrie nns convence, d e  
que a nossa politica e as nossas leis devem unir-se ao nosso s p -  
tema religiose, porque 6 da  nossa religizo que brotavam os mais 
segufis e sanctos principios para os governou, para a prosperidade 
publica, 6 para as na@eu, por ella conter em s i o  supplerriento d e  
todns as boas leis. Finalmenbe nTio ad~nittamos casamento civil, p o d  
qus. nossos concidadzos, que sZo em geral bons catholicos, o aborre-. 
oem, como devem aborrecer ; e mostremo-nos antee bem zelosos do, 
bem estar da  nossa napgo, dotando-n corn as leis, que sua ne- 
cessidade de  n6e reclnrna, e nunca com esae casamento civil, 
qae ninguem nos pediu, nem pede, e dc  que at6 ninguem se 
lembrou at8 ao appnrecimento do project0 de  codigo civil, q-ue 
se discute. (Apoiados repetidon e eatrondosoa. Vomias: Multo 



born, rnuito Lrm. BIr~itos D. Pares  cumprimentam o sr .  ai.cebiepn 
de Brnga  ; todos os srs. bispos o abraqnn~,  cada urn por sua  vez ; 
e o s  srs. pat,-iarcl~a d e  Lisboa, e bispo d o  Porto re r tem 1agr1- 
rnns tle satisfa@o. O 51.. presidente l evnr~ ta  a sessao, deixando a 
yalnvra reservnda para o 61.. biapo de Vizeu.) 

Na pagine 6 na linha antepenultima, onde se 16-Ono de Cordova-, 
deve lcr-se-Orio de Cordova. 

Na pagina 7 e na nota (4), onde se 16-Prot. a obra-Concordia sa- 
eerddie e t  imperii-, deve ler-se-Proleg. a obra-Concordia sacerdotii et 
imperii. 

Na pagina 8 'na nota (I), onde se 16-Mulhorca, deve ler-se-Ma- 
ihorca 

Na pagina 10 nrt nota (2), onde se I&-Cit. Lei de 2 de julho de 
1839-, deve ler-se--€!it. Lei de 20 de julho de 1839. 

Na pagina 12 na nota (l),  onde se 16-Por e sous-deve ler-se- 
Per, e sous. 

Na pagintl 15 na nota (4), onde be I&-Chronic-, deve ler-se-- 
Schram. 

Na pagina 18, onde se 16--se fallar o Summo Pontifice--, deve ler-se 
-se faltar o Summo IJont,ifice-. 

Na pagioa 20, onde se 16-a lei lentiea-, deve ler-se-a lei levitica-, 
e na nota (I), onde se 16-Allanespen-e-port.-, deve ler-se--Wanes- 
pen-, e-part.- 

Na pagina 22 na nota (3), onde -se 16-muqudo-, deve ler-se-co- 
nugudo-. 

Na pagina 26 na nota (2), onde se 16-in tin.-, deve ler-se-in 
fine-. 

Na pagina 33 na nota (I), onde se 1C-chram-deve ler-se-Schram-. 
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