


UM INTELECTUAL DIE SETECENTOS: 
D. FR. JOAQUIM DE SANTA CLAM BMNDAO 

Por L U ~ S  A. DE OLIVEIRA RAMOS 

Entre os intelectuais do sCculo XVIII, oriundos do clero, dis- 
frutou de grande nomeada Fr. Joaquim de Santa Clara, (1740-1818), 
monge da Congrega~iio de S. Bento particularmente ligado a corrente 
cultural pombalina. 

Distinguiu-se nos estudos cenobiticos e universithrios, sagrou-se 
como orador e lente de Teologia, serviu organismos da Coroa, empe- 
nhou-se na direc~Zo e reforma do ensino monhstico, escreveu urn 
tratado sobre exegese biblica. 0 rei nomeou-o arcebispo de Gvora 
quando tinha mais de 70 anos. 

Fr. Joaquim chamou-se, no sCculo, Joaquim JosC Lopes e veio 
ao mundo na rua das Flores da cidade do Porto, a 30 de Agosto de 
1740. Foram seus pais o capitgo ValCrio Lopes e sua mulher Jacinta 
do Nascimeuto Lopes, pessoas abastadas do burgo. 

0 s  estudos que desde cedo realizou, com o conhecido mestre 
Padre Ant6nio Vieira Transtagano, reflectem o influx0 das ccluzes)) 
do sCculo. A par de outras matCrias, aprendeu franc&, ingl&s, mate- 
mhtica, filosofia e, depois, latim, grego e hebraico. 

Em 1754, jii senhor de boa preparaqgo, tomou o hhbito benedi- 
tino no mosteiro de Tibiies. Nos claustros, beneficiou dum clima 
favoriivel B renova~iio dos estudos, pois entre os religiosos havia 
quem se sentisse atraido pelo exemplo dos rnauristas e, em geral, 
pelas ccluzes)) do sCculo, enquanto factores susceptiveis de fazes 
progredir e valorizar a comunidade. SZo exemplo dessa orienta~Zo 
os nomes de Fr. Ant6nio de S. Bento Camelo, Fr. Francisco de 
S. Bellto Barba, Fr. JoZo Baptista de S. Caetano, entre outros. 

A preferzncia do jovem monge pela teologia positiva e pela 



filosofia moderna e sua hostilidade ao legado peripatttico e jesuitico, 
se porventura transpareceram nas posipdes que assumiu quando 
escolar de teologia na Universidade de Coimbra, ainda por reformar, 
definiram-se com nitidez nos cursos que ministrarh nas aulas domCs- 
ticas da Ordem, onde foi pioneiro na leccionapiio do grego e do 
hebraico e dos primeiros a ensinar aquelas mattrias ,ou seja a filo- 
sofia moderna e a teologia positiva. Dada a afinidade entre os seus 
pontos de vista e a s  orientapdes que Pombal pensava introduzir 
nos curricula das faculdades, o ministro autorizou, em 1770, a fre- 
qu&ncia dos cursos do Padre Santa Clara, no coltgio de S. Bento 
de Coimbra, a estudantes seculares de todo o pais. Entre mais de oito 
dezenas que beneficiaram das prelecpdes, muitos foram a seguir dis- 
pensados, na Universidade entretanto reformada (1772), de frequen- 
tar o 1." ano dos cursos de filosofia e matemhtica que compreendia 
o estudo de filosofia racional e moral, aritemttica e geometria. 

Corn um diploma de teologia obtido em Coimbra entre 1765 
e 1771, na fase que precedeu a renova~iio, Fr. Joaquim doutorou-se, 
ma1 os novos regulamentos o permitiram (1778), quando jh exercia 
funqdes de opositor na Faculdade de Teologia, a despeito do com- 
bate que & sua entrada moveram, em plena ccviradeira,), tmulos com 
diferente orientapiio intelectual. Substituto em 1780 c catedrhtico 
em 1793, foi lente de prima e decano. 

Em Coimbra e em Lisboa, avultou na orat6ria sagrada, designa- 
damelite em grandes cerim6nias, o que Ihe valeu o titulo de pregador 
rtgio (1790). No curso da existhcia, revelou infatigavel actividade 
intelectual, funda preparaq80, expondo com clareza as suas liq6es. 
Sem possuir um bom estilo, utilizou no aviso de Cunha Ravara, 
uma linguagem ((viva, enCrgica e salpicada de ditos agudos e sen- 
tenciosos)). Reputado prelector conventual de matemhtica e fisica, 
tambCm ganhou fama duradora como lente de hebraico e exegese 
biblica. Altm de se Ihe atribuir a traduq2o dos Elementos de andlise 
e c6lculo de Bezout, deve-se-lhe a elaborapiio de diversos op6sculos de 
teologia e filosofia para uso escolar e, bem assim, do Conspectus Her- 
meneuticae Sacrae Novi Testamenti, publicado em 1807. 0 s  Elementos 
e o Conspectus foram, por largos anos, utilizados como manuais uni- 
versithrios. 

Express50 da orientaqiio e do mCtodo sintttico e compendihrio 
preconizado nos Estatutos da Universidade de Coimbra de 1772 e urn 
dos raros manuais concebidos de acordo com as recomendapbes dos 



mesmos Estatutos, o Conspectus tornou-se um apreciado livro de 
exegese para te6logos positivos. 

Segundo Motta Veiga, os Estatutos mandavam ccaos professores 
que, na exposigiio e demonstragiio dos dogmas, se sirvam primeiro 
que tudo dos argumentos deduzidos da Escritura e da Tradigiio, 
como fontes legitimas e principios magistrais e decisivos de todas 
as verdades sagradas e que s6 depois usem dos argumentos da raziio 
jB nos dogmas lnistos que a raziio pode atingir, jB naquelas que niio 
pode atingir, demonstrando, ao menos a sua conveniencia e neces- 
sidade)). 

Ora, no Conspectus, Fr. Joaquim de Santa Clara niio se afasta 
desta orienta~iio e defende que, no labor hermeneutico, importa rea- 
lizar a anjlise e epiluse dos trechos das Escrituras - esclarece Joiio 
Marques. A analise conduziria ao {{seccionamento do seu conte6do 
doutrinario em cada uma das respectivas partes)), consistindo a epi- 
lzise na (cexposig50, defesa e aplicagiio prhtica da doutrina )> das 
mesmas. 

Conhecidas ficaram tambC~n as teses de filosofia racional e 
moral, redigidas por Fr. Joaquim, cuja impressEo a Mesa Cens6ria 
proibiu. Nelas encomia Verney e acusa vasto saber e notbrio pendor 
critico. 0 ter propugnado que as verdades matematicas eram ({mais 
evidentes que as fisicas e morais)), valeu-lhe o apodo de pirr6nico. 

A opgiio de Fr. Joaquim pela teologia positiva em detriment0 
da teologia especulativa e escolastica e pela filosofia moderna, virada 
esta predominantemente para o ensino das ciencias exactas e natu- 
rais em prejuizo da metafisica, conforme a directriz empirica e anti- 
-aristotClica da pedagogia pombalina, evidencia-se, com nitidez, 
no empenho com que, por largos anos de 1786 em diante, ocupou a 
Direcgiio-Geral dos Estudos beneditinos e, bem assim, na redacgiio 
do Plano e Regulamentos dos Estudos para a Congregaqa"~ de S. Bento 
de Portugal, Prinleira Parte (1789) no qual, por outro lado, perpassa 
a influencia dos monges da CongregaCEo francesa de S. Mauro 1. 

E sabido que na direcgiio dos estudos batalhou, corn energia, 
pela aplicagiio das melhorias de cunho racionalista e cientifico plas- 
madas naquele Plano, o qual desenvolve urn Plano anterior (1776), 
de Fr. Francisco de Natividade, corrigido pel0 pr6prio marques. 

Contendo programas exigentes e uma regulamentagiio minuciosa 
da  actividade escolar, o Plano de 1789 C urn bom exemplo da apli- 

1 Ver Apendice I. 



ca~i io  das orientaqbes pombalinas ao ensino mCdio cenobitico, con- 
cretizada no reinado de D. Maria I. Segundo o referido documento, 
nos tres anos de Filosofia, curso propedeutico do de Teologia, estu- 
dava-se a filosofia rational, a filosofia natural e a filosofia moral, 
mas dois terqos da matkria diziam respeito Bs ci&izcias, e B matemh- 
tica cabiam dois semestres, por se tratar de disciplinas 6teis, nlas tam- 
bCm porque um monge niio podia alcanqar e ((defender as verdades 
sobrenaturais enquanto ignora a natureza)), escreve Fr. Joaquim. 
0 manual que se seguia nas liqbes de matesnhtica era o famoso livro 
do Abade de La Caille, Lig6es Elemerztares de Matemcitica, o melhor 
ao tempo existente. 

Por seu turno, a estudiosidade, na Teologia, envolvia prelec~bes 
de Teologia isagbgica, dogmhtica, disciplinar e exegbtica, prevale- 
cendo a atengiio pelos vhrios aspectos da teologia dogmhtica 2. Autor 
reconlendado por Fr. Joaquim nestas matCrias era o reputado Pietro 
Gazaniga. 

Na teologia, na filosofia e ainda noutros aspectos:sente-se a liga- 
~ i i o  entre o pensamento do futuro prelado e a modernidade, entre 
o seu ideirio e a mensagem das ctluzes)). 

Assim, em linguistica, segundo um quadro elaborado por Coim- 
bra Martins relativo ao pensamento lusiada de setecentos, figuram 
como sinais da ilustra@io, entre outros, a deslatinizaqiio, o maior 
rigor nos estudos latinos, o aprofundar dos estudos gregos e mesmo 
hebraicos, a reclamada necessidade das linguas vivas, a apresenta~iio 
da lingua da Corte como lingua padriio, o interesse pelas gramitticas 
e pelas controvCrsias gramaticais, etc.. 

Ora, o Plano de estudos de 1789 ordena, categoricanlente, que 
os professores devem, m a s  exposiqbes das suas liqbes, niio usar 
outra lingua que itgo seja a portuguesa, por ser quase impossivel 
que se exprimam com a propriedade, clareza, precisiio e energia neces- 
shrias em ulna lingua estrangeira)). E, em termos cl-iticos, diz que 
considera ((errado o conceit0 em que estavam alguns escolBsticos 
de que certas ciencias s6 podiam ser bem tratadas na lingua latina)). 
Por outro lado, o Plano mostra-se rigoroso quanto B necessidade 
de dominar a preceito, niio apenas" o latim, como ainda o grego e 
o hebraico, na exegese comparada da Biblia. Quanto ao latim e ao 
grego, manda seguir B risca as Instru~6es da lei pombalina de 1759. 
Quanto ao hebraico, para garantir a qualidade dos estudos, o Padre 

2 Ver ApCndice 11. 



Santa Clara colmatou as limitaqdes da legislag50 oficial, descrevendo 
o rigoroso mCtodo que importava observar, outrossim propondo 
que se aprendesse um pouco de caldeu, para entender completa- 
mente certos passos dos livros sagrados. 

Da vantagem de cultivar as linguas vivas, em que foi versado, 
possuia Fr. Joaquim nitida percepqiio. E, assim, refere-se ao francCs, 
ao italiano e ao inglCs como sendo os idiomas cultos em que ((falam 
os melhores mestres de diferentes idades e paises)). 

TambCm em gramhtica C evidente a prefer&ncia do lnonge por 
um mCtodo simultdneamente racional, ~~c la ro ,  breve e eficaz)), con- 
forme o espirito das <<luzes)). De facto, no capitulo relativo &s lin- 
guas, o Plnno de 1789 determina que se expliquem aos principiantes 
((as noqdes de gramatica aplicadas & lingua portuguesa de um n~odo  
acomodado)) B sua qualidade, creservando-se para quando estiverem 
mais adiantados.. . as observaqdes filos6ficas sobre as linguas en1 
comum e a portuguesa em particular)). 

Se quisermos passar da linguistics para a retbrica, de novo 
encontranlos claros sinais da ilustraqiio no autor do Plano de 1789. 

Como C sabido, e Coimbra Martins refere, em estudo sugestivo, 
a retdrica das ((luzes)) define-se como arte de pensar, exige clareza e 
verosimilhanqa, tem o culto de simplicidade. Por isso, combate a 
inchaqiio e o ornato, bem como as observacdes conceituosas e equi- 
vocas, as alianqas paradoxais e as superfluidades, defendendo a con- 
cisiio e a subordinaqgo da palavra & ideia e da ideia & verdade. Ora, 
o Padre Santa Clara propde uma ret6rica deste tipo. 

Assim, falando das teses para os exames p~iblicos, defende que 
elas sejam concebidas em termos ctclaros e concisos, seln redundhncia 
de palavras, sem ornato de figuras e, muito mais, sem afectaqiio pue- 
ril de erudiqiio sobreposta)). Nota, depois, que o merecimento das 
teses resultara da importdncia da matiria, solidez da argumentaqiio, 
como ainda da ((boa ordem da sua distribuiqiio)) e da ({pureza, pre- 
cis50 e simplicidade natural do estilo)) em que seriio expostas. 

Nas liq6es, exige dos professores propriedade, clareza e exacti- 
diio, enquanto aos alunos, quando chamados, ou em sessdes de tra- 
balho, pede que se acostumem a conceber *ideias nitidas e distintas 
e as expliquem com a mesma ordem, clareza e concisgo possiveis, 
evitando, diz ,a loquacidade vii, fIitil e insignificante. Por exemplo, 
das prelecqees de ontologia deviam ser desterradas, para sempre, 
({as quimCricas subtilezas que a ignordncia ociosa tinha inventado 



e que por muitos stculos serviram de estorvo aos progressos de sg 
filosofia)). 

Por sua vez, convinha redigir os comp&ndios em estilo puro e 
despido de barbarismos, ccsem afectaggo de ornatos)). Aos professores 
substitutos, a quem mais directamente cabia trabalhar com os estu- 
dantes, exige que lhes proponham ccdfividas que encaminhem a ilus- 
trar mais a verdade)>, sendo certo que a linguagem esclarecida esti 
justamente ao serviqo da verdade, que C algo passive1 de indagar, 
de exp6r, numa palavra, de buscar, desde que o trabalho intelectual 
se faqa em paz, corn sinceridade e sob a Cgide da urbanidade cristg. 

Ou seja, nos grandes temas da teologia e da filosofia, da linguis- 
tics e da retbrica, como tratando da regulamentaqiio da biblioteca 
cenobitica (ponto que aqui niio abordamos), o beneditino defende 
com desmedida ambiggo e exiggncia, pontos de vista ilustrados, 
muitos dos quais ainda hoje merecem reflexgo. Demais, numa Cpoca 
em que se pensava na implementagiio de cursos ttcnicos, Fr. Joaquim 
anuncia que, na I1 Parte do Plano de 1789, a publicar, e relativo ao 
ensino superior monistico, seria estruturado um curso de economia, 
a fim de habilitar os religiosos a administrar competentemente o 
patrim6nio da Congregagiio. 

Agente das ccluzes)) nos claustros e nas faculdades, Fr. Joaquim 
de Santa Clara testemunhou-as ainda na cena da cultura, da politica 
e da administraqiio p6blica. Participou nos trabalhos da Academia 
Real das Cigncias, a que, desde a fundaggo, deu benemCrito contri- 
buto, segundo o testemunho de Correia da Serra; debrugou-se sobre 
a politica e a teoria do Estado de Pombal no sermgo das exCquias 
que o reitor da Universidade lhe celebrou; serviu a Coroa como depu- 
tad0 da censura dos livros e da Real Junta da Directoria Geral dos 
Estudos. Em tais fungbes, analisou de forma modelar obras sujeitas 
a exame legal, trabalhou no arrolamento e liquidagzo do esp6lio da 
Real Mesa da CornissZio Geral sobre o Exame e Censura dos Livros 
ap6s a sua extinggo, procedeu ao balanqo critico de cadeiras, escolas 
e docentes, propiis reformas e realizou inspecqbes. Deve-se-lhe, 
por exemplo, uma relacgo da rede escolar ultramarina, de cujo meIho- 
ramento se ocupou, como tratou duma nova organiza~iio das escolas 
de Lisboa. 

0 elogio ffinebre do marqugs, de cunho cismontano, valeu-lhe 
a desconfianqa da rainha e contribuiu para a antipatia que a Santa 
SC lhe manifestarti quando o elegem, en1 1814, arcebispo de gvora. 
Na altura, acusam-no de admirador de posiqbes politicas de Pombal, 



de jansenista, simpatizante das teses do Concilio de Pistciia e da 
independencia do clero nacional em relaqiio B autoridade papal. 
Eis por que o Sumo Pontifice comeqou por denegar a sua ascenqiio ao 
episcopado, que, em 181 6, confirmar8, na sequgncia dum testemunho 
de fidelidade B ortodoxia romana por Fr. Joaquim exarado em epis- 
tola ao Santo Padre. Sagrado nesse ano, morreu, sob o peso dos 
trabalhos episcopais, em Janeiro de 1818, antes de iniciar uma visita 
pastoral ao territcirio sob a sua jurisdiqiio. 

Como homem, sabemo-lo obstinado e, atC, conflituoso na defesa 
de opq6es e prerrogsttivas suas. Como intelectual, abraqou pla- 
nos vastissimos, algo inexequiveis, mas integra, corn Antcinio Ribeiro 
dos Santos, Joiio Pedro Ribeiro, Tomsis Antcinio Gonzaga, D. Fr. 
Vicente da Soledade, etc., o nlicleo de naturais do Porto que, na 
segunda metade do sCculo XVIII, beneficiaram e deram testemunho 
das ((luzes)), independentemente do sumo que alguma vez tomaram. 

Fr. Joaquim quedou-se na ilustraqiio, na defesa apaixonada das 
doutrinas que a sua raziio Ihe inculcava, e~lquanto outros, inclusivC 
discipulos seus, como D. Fr. Vicente da Soledade, guiados pela 
mesma razGo, ultrapassaram a liqiio do mestre e evoluiram sumo B 
filosofia liberal. Mas ambos, e ainda outros, pertencem B pleiade 
de bispos ilustres que a Congrega~iio de S. Bento formou para a 
Igreja no fim do Antigo Regime. 

Noticia Biografica 

de 
(<D. Fr. Joaqoirn de Santa Clara)) 

((Natural da Cidade do Porto: nasceu a 30 de Agosto de 1740. 
Tolnou o Santo Hgbito a 30 de M a r ~ o  de 1754 no Mosteiro de Tibiies. 
Foi graduado pela Universidade de Coimbra. 
Sbcio da Academia Real das Sciencias de Lisboa. Deputado da Real Mesa Censbria 

e na sua extinc~%o Deputado da Junta das Escolas menores em Coimbra; Substituto 
da Cadeira de Hebreo no Real Collegio das Artes; Lente Proprietario da Cadeira Exe- 
getica do Novo Testamento; Lente de Prima de Theologia e Decano da Faculdade. 
Director Geral dos Estudos da Congregac;%o de S.Bento e D.Abbade do seu Collegio 
de Coimbra. 



Foi elleito Arcebispo de Evora pelo Principe Regente de Portugal D. Jolo aos 
25 de Julho de 1814 e Sagrado em o Mosteiro de S.Bento da Saude aos 29 de Setembro 
de 1816. Faleceu a 11 de Janeiro de 1818 ID. 

I1 

Plano de 1789 

A 

[Natureza do Plano] 

<<HUM Plano de Eftudos, em o qua1 fe trata de regular o enfino de algumas Sciencias 
profanas, ainda que fubordinadas 5 Sciencia da Religilo, poderia talvez ainda hoje parecer 
pouco analog0 B noffa Profifsgo, fe houveffem prevalecido as ideas, que a efte refpeito 
principiou a inculcar o Abbade Ran& pelos fins do Seculo paffado no feu Tratado Sobre 
os deveres, e fantidade do Eftado Monafiico. Efte pio, e douto Solitario, que jB em tenra 
idade figtirava no meio de Paris por inftruido nas Letras humanas, e que chegou a mere- 
cer hum Illgar muito diftincto entre os Sabios daquelle tempo ; nLo fatisfeito com prohibir 
aos feus fubditos os mefmos eftudos, que elle havia c~iltivado, intentou defacreditar 
os que fe cultivav5o com conhecida utilidade da Igreja , e do Eftado em muitos Mofteiros 
Benedictinos novamente reformados. 

Houve entlo quem fufpeitaffe, que o Abbade Rance, por natureza ambiciofo, 
queria com efta nova efpecie de aufteridade fazer fingular a fua Reforma da Abbadia 
de Trapa, para por eftc meio contentar a emulac;Zo, que Ihe caufava a Congrega~lo de 
S. Mauro , a qua1 jB fe fazia refpeitavel a todo o Chriftianifmo pelo grande numero 
de fujeitos igualmente doutos , que virtuofos, de que fe compunha. Nos porkm, fazendo 
a devida juftip Bs notorias virtudes defte humilde Religiofo, attribuimos a exceffo de 
zelo, o quc em qualquer outro homenl de letras pareceria fraqueza. 

0 certo h e ,  qne todos os Benedictinos de F r a n ~ a ,  de Alemanha, e de Italia , 
fem embargo de refpeitarem os merecimentos defte feu Confrade, moftrBrlo todavia 
fentir-fe da fua opinitio , ou ao menos da generalidade , e denlaziado fogo , com que a 
intimava. Foi precifo pois , que os Monges Maurianos fizeffem fobre a materia de Eftudos 
a apologia das fuas novas Conftitui~aes ; e que defendendo a caufa particular da fua 
Congrega~lo, defendeffem tambem a de toda a Ordem Monaftica em geral. D. JoZo 
Mabillon, por expreffo mandado de feus Superiores , e por infinua~go de feus amigos , 
fe incunlbio defta grande empreza, a qua1 defempenhou com univerfal fatisfa~lo de 
todas as peffoas fabias , e defprevenidas no feu admiravel Tmtado dos Efl~ldos Monafiicos. 

Convencidos pelas folidas razaes defte celebre Efcritor , de que na f i tua~lo  actual 
das coufas fem o eftndo das Sciencias ma1 podem os Monges evitar a cenfura de homens 
ociofos , e por confequencia inuteis , e importunos B Sociedade , tanto Ecclefiaftica , 
como Civil, de que s5o membros , nos refolvehos a ordenar o feguinte Plarzo , e Regu- 
lanzento de Eflrdos para ufo da noffa CongregaqLo. 0 s  novos Eftatutos da Univerfidade 
de Coimbra silo o principal mod610 que feguimos , adoptando delles o que nos pereceo 

1 Ver Liwo das Alfaias de todos as Offieinas e Quinfas deste Mosteiro de S. Mar- 
tiizho de Tzbries, p. 37, in Arquivo de Singeverga. 



mais accommodado aos fins, a que devem endere~ar-fe as app1icac;des literarias dos 
Religiofos. Affiln o haviZo praticado os noffos Maiores nas Conftitui~des , que publi- 
car20 para govern0 da CongregaGBo em 1629 , as quaes , no que pertence aos eftudos , 
fe conformgo com os antigos Eftatutos da mefma Univerfidade. Corn efta confidera~go 
foi tambem feito o Plano de Effudos , que fe pubticou no anno de 1776 riuthorizado com 
AlvarA de co~lfirma@o do Senhor Rei D. Jof6 I de faudofa memoria. Como porern a expe- 
riencia moftrou , que era neceffario tratar con1 mais extensgo, e miudeza alguns artigos , 
que nefte ultimo Plano apenas fe tocgo apreffada, e fummariamente, julgou-fe indif- 
penfavel a publica~Zo do que agora aprefentamos a Sua Mageftade. 

Confta efte de duas Pavtes : na Primeira fe trata dos Eftudos Elementares , tanto 
nas Cafas de EducaGBo, como nos Collegios : na Segunda fe ha de tratar dos Eftudos , 
a que devem applicar-fe os Religiofos de toda a CongregaqBo, conforme os diverfos 
empregos , ou Ecclefiafticos , ou rneramente Monafticos , ou ainda econon~icos , para 
que forem deftinados , e tambem conforme as differentes inclina~des Literarias de cada 
hum, que fejiio compativeis com a natureza da noffa profifsiio. 

Por ora ngo fe publica efta Segunda Parte, porque fi, a pratica da primeira podera 
moftrar os inconvenientes, que he facil occorrerem na fua exec~~$io, para fe precaverem 
a tempo, e para fe evitarem , quanto poffivel for,  altera~des futuras ; as quaes por 
nluito fabias , e prudentes que fejHo , fempre enervgo as Leis , e abrem caminho ri 
relaxa~iio, e ao feu total defprezo. 

Nefta Primeira Parte, que agora damos a luz , muito fobrepenfado fe omittem algu- 
mas Difciplinas, pertencentes aos fyftemas da Filofofia, e da Theologia ; das quaes 
humas , porque pedem certo apparato de inftrumentos para fe enfinarem hem ; e outras , 
porque requerem hum genio, e inclinaqBo particular para fe eftudarem com aprovei- 
tamento, n2o podem fer dignamente tratadas em meras liqbes elementares. 

Como porem ngo fi, he muito util , mas quafi indifpenfavel , que ao menos nas 
Corporaqbes Regulares , que nZo sBo faltas de ~lleios, fe cultive o eftudo deftas Difcipli- 
nas ; na Segunda Parte fe diio as providencias neceffarias para fe enfinarem Bquelles 
Religiofos , que depois de completar os Curfos elementares , forem para iff0 efcolhidos~~. 

Systema Figurado 

Da Filosojia, e Tlzeologia; e das suas Divisces 

Da Filofofia. 

A Filofofia divide-fe em 
A. RACIONAL, a qua1 difpbe a Raziio do Homem para todo o genero de 

fciencias ; e he 
I. Logica , a Arte de combinar , 

a. Por demonftra~des , 
b. Por conjecturas . 

11. Ontologia, a fciencia das con1binac;des de ideas abftractas; a qua1 enfina ' 

a. 0 s  principios geraes dos noffos conhecimnentos. 
b. 0 s  theoremas, tambem geraes , que deftes principios fe deduzeln. 



111. Matlzen~atica p11t.a , a fciencia das conlbina~des da Quaiztidade ; e fe diz 
a. Arithrnetica , a qual trata das combina~bes da quantidade difcreta , 

ou dos nulneros ; 
b. Geometria , a qual trata das combina~ijes da quantidade continua, 

ou extensgo ; 
c. Algebra, a qual trata das combina~des de grandezas abftractas ; e he 

1. Finita , ou elementar ; 

:. Infinitezimal , ou Calculo . 
B. NATURAL, na qual fe inquirem as caufas de todos os fenomenos , que 

eftgo dentro do alcance da Razgo humana ; e he 
I. Pyfica dos Corpos , a fciencia da Natureza Corporea , ou fenfivel ; e fe diz 

a. Geral, que trata das propriedades geraes dos Corpos ; a qual he 
1. IntellectuaI , 
2. Experimental. 

b. Particular, que trata das propriedades efpeciaes das differentes 
claffes de individuos ; a qual he 
1. Hiftorica , 
2. Technica , 

11. Fyfica dos Efpiritos , a fciencia da Natureza Efpiritual , ou infedvel ; 
e fe diz 
a. Theofofia, que trata das propriedades de Deos demonsftraveis pela 
razz0 natural ; as quaes s5o 

1. Abfolutas , 
2. Relativas. 

b. Pfychofofia, que trata das propriedades da Alma do Homem, 
demonftraveis tambem pela raziio natural ; as quaes fe referem 
1. Ao Entendimento, 
2. A Vontade. 

C. MORAL, na qual fe inquire em que conlifte o Surnmo Bem , e o modo de 
o confeguir ; e he 
I. Etbica geral , a fciencia da Natureza Moral d o  Homenl , e fe diz 

a. Theoretica, que trata da capacidade do Homem para fer feliz, e 
da fua Felicidade Natural. 

b. Prritica , que enlina a p8r em execu~zo os meios de confeguir efta 
felicidade. 

11. Etbicaparticular , a fciencia dos Officios naturaes do Homem, os quaes s80 
a. Abfolutos , que fubfiftem fempre , 
b. Hypotheticos, que fo fubfiftem em alguma hypothefe. 



11. 

Da Theologia. 

A Theologia divide-fe em 
A. ISAGOGICA , a qual difpde a Raz2o do Homem para acreditar com fubmi- 

fsLo racionavel as Verdades Reveladas ; e he 
I. Theoria da Religiiio , 

a. Em geral, 
b. Em particular 

1. Da Natural , 
2. Da Revelada. 

11. T!~eoria das Fontes , ou Lugares Theologicos , 
a. Primitivos, 

1. Efcritura , 
2. Tradi~Bo ; 

b. Derivativos , 
I. Concilios , 3 os Gerais. 
2. Bif~os 1 !/ 0 Rom. Pontifice. 
3. Padres os dos l . O S  Seculos. 
4. Symbolos I:[ I os antigos. 

c. Subfidiarios , 
1. Hiftoria 
2. Filofofia Natural, 
3. Direito Canonico , e Civil . 

B. DOGMATICA, que enfina as verdades reveladas ; e he 
I. Theoretica, a qual trata das verdades reveladas, que devemos crer; 

e fe chama 
a. Theologia propriamente dita , quo explica os attributos de Deos , 

3 .  Abfolutos , 
2. Relativos. 

b. Economia Divina, que expBe as Obras externas de Deos relativas 
ao Homem confiderado em cada hum dos feus quatro Eftados , de 
1. InftituiqLo , 
2. Deftitui~Bo , 
3. Reftituiq20 comepda , 
4. Reftitui~Lo confummada. 

11. Prcitica , que edina as verdades reveladas , que devemos praticar ; e fe diz 
a. Geral, que contCm os principios da Moral ChriftL fobre 

1. A Natureza Moral do Homem, 
2. A Norma das fuas ac~bes moraes. 

b. Particular, que explica os Officios da Moral ChriftB relaticos ii 
Sociedade 
1. Natural, 
2. Civil, 
3. Religiofa. 



C. DISCIPLINAR , a qual explica certas verdades , affim theoreticas, como 
priticas , que niio pertencem i effencia da ReligiZo , ainda que diglo refpeito B 
FB , e aos Coftumes ; e por iff0 s l o  variaveis pela Igreja. Chama-fe 
I. Carzonica, que trata da fbrma politica , e exterior do Governo da Igreja ; 

e he 
a. Hiftorica , que moftra as mudan~as fuccedidas na difciplina minifte- 

rial, fegundo a ordem da Jerarquia Ecclefiaftica ; 
b. Technica , que dB a raziio deftas mudan~as , determinando a difci- 

plina mais conforme B primitiva inftitui~Zo da Igreja. 
11. Lit~rrgica , que trata do Culto Religiofo piiblico ; e he tambem 

a. Hiftorica, que exp6e as varia~bes fuccedidas na Igreja a refpeito 
do Culto; 

b. Technica , que defcobre as verdadeiras caufas deftas varia~bes , e 
eftabelece o mod0 do Culto Religiofo mais accommodado ao efpi- 
rito do Chriftianifmo. 

D. EXEGETICA, a qual fe occupa em indagar a verdadeira intelligencia da 
Palavra de Deos ; e fe diz 
I. Theoretics , ou Hermeneutica Sagrada , por conter as regras , e moftrar 

o methodo de interpretar com acerto a Palavra Divina ; a qual he 
a. Efcrita nos Livros Santos , 
b. Oral nas Tradi~bes Dlvmas; 

11. Prcitica, a qual applica a Hermeneutica B interpreta~lo da Palavra de 
Deos ; e fe chama 
a. Analytica, quando inquire o fentido genuino da mefnla Palavra , e 

deduz refultados pertencentes & F6 , e aos Coftumes. 
b. Synthetica , quando inquire na mefma Palavra Divina as provas dos 

resfultados , ou propofiqbes , relativas a F6, e aos Coftumes, e j& 
eftabelecidas pela Igreja. 




