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1) A "apokatastasis" significa a restauração da original 
unidade do mundo, a consumação da história por Deus, que 
inclui todas as criaturas racionais, unindo-as na harmonia 
do querer e do ser. Que teólogo defendeu essa doutrina 
escatológica?

(A) Dâmaso.
(B) Origines.
(C) Inácio de Antioquia.
(D) Agostinho.
(E) Tomás de Aquino.

2) A respeito do Pai-Nosso, é correto afirmar que

(A) a tradicional expressão "oração dominical” significa que 
a oração ao nosso Pai nos foi ensinada e dada pelo 
Senhor Jesus.

(B) dentre as versões do Pai-Nosso nos Evangelhos sinóticos, 
a tradição litúrgica da Igreja conservou o texto de São 
Lucas.

{C) a oração do Pai-Nosso é o resumo de toda a história da 
salvação no Novo Testamento.

(D) no Batismo e na Unção dos Enfermos, a entrega da oração 
do Senhor significa o novo nascimento.

(E) no Pai-Nosso, Jesus nos deixou uma fórmula de oração a 
ser repetida automaticamente com eficência.

3) Qual o Concílio Ecumênico, de grande importância trinitária 
e cristológica, que definiu Deus como uma única substância 
divina {mia ousia) em três realizações ou expressões 
concretas {treis hypostaseis)?

(A) Concílio de Trento.
(B) Concílio de Florença.
(C) Concílio de Jerusalém.
(D) Concílio de Calcedônia.
(E) Concílio de Constantinopla.

4) Segundo o Código de Direito Canônico, é passível de 
penalização com excomunhão ferendae sententiae o delito de

(A) cisma.
(B) profanação das espécies sagradas.
(C) violação do sigilo sacramental.
(D) celebrar missa sem ser sacerdote.
(E) aborto.
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5) Segundo o Catecismo da Igreja Católica n° 1536, a Ordem é o 
sacramento graças ao qual a missão confiada por Cristo a 
seus apóstolos continua sendo exercida na Igreja até o fim 
dos tempos; é, portanto, o sacramento do Ministério

(A) Institucional.
(B) Pastoral.
(C) Eclesial.
(D) Litúrgico.
{E) Apostólico.

6} Com relação à administração da unção dos enfermos, é CORRETO 
afirmar que

(A) pode ser administrada a qualquer pessoa, sem restrição.
(B) pode ser administrada também aos fiéis defuntos.
(C) pode ser administrada ao fiel que começa a estar em 

perigo por motivo de doença ou velhice.
(D) deve ser administrada somente aos que se encontram em 

perigo de morte.
(E) não pode ser administrada repetidamente ao doente 

durante a mesma enfermidade.

7) Qual é a doutrina herética segundo a qual o ser humano pode 
ser bom por vontade e ação próprias, sem o apoio da Graça?

(A) Maniqueísmo.
(B) Pelagianismo.
(C) Modalismo.
(D) Gnosticismo.
(E) Arianismo.

8) Com relação ao Sacramento da Penitência, quais são os atos 
do penitente?

(A) Confissão dos Pecados, contrição e absolvição.
(B) Conversão, confissão dos pecados e absolvição.
(C) Contrição, confissão dos pecados e satisfação.
(D) Confissão integral, cumprimento da penitência e 

absolvição.
(E) Contrição, cumprimento da penitência e conversão.
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9) O ósculo da paz, que encerra o rito do sacramento da 
Confirmação, significa e manifesta a comunhão eclesial do 
Bispo com os

(A) fiéis.
(B) confirmados.
(C) consagrados.
(D) resnascidos.
(E) padrinhos.

10) Qual foi o termo utilizado no Concílio de Niceia para 
manifestar rejeição ao arianismo e para afirmar que o Filho 
{Logos) é consubstanciai ao Pai?

(A) Substantia.
(B) Mistikotérai.
(C) Ousía.
(D) Homoousios.
(E) Hypóstasis.

11) Analise as afirmativas abaixo.

Sobre a teologia da Graça, pode-se afirmar que:

I - nossa justificação vem da Graça de Deus, que é o favor,
o socorro que Deus nos exige para responder a seu 
convite.

II - a Graça é uma participação na vida Divina e introduz o
homem na vida trinitária.

III- a preparação do homem para acolher a graça é uma obra
exclusiva da liberdade

IV - a graça é, antes de
justifica e santifica

V - a graça santificant*
disposição estável e 
própria alma.

Assinale a opção correta.

(A) Somente as afirmativas
(B) Somente as afirmativas
(C) Somente as afirmativas
(D) Somente as afirmativas
(E) somente as a f i rmat iva s

Prova : Amarela
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> homem.

é um dom habitual, uma 
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II, III e IV são verdadeiras.
I, III e V são verdadeiras.
II e IV são verdadeiras.
IV e V são verdadeiras.
II, IV e V são verdadeiras.
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12) Quais são os 4 dogmas marianos?

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Medianeira, Assunção, Imaculada Conceição 
Perpétua.
Maternidade divina, Assunção, Imaculada 
Virgindade Perpétua.
Maternidade divina, Ascensão, Imaculada 
Medianeira.
Ascensão, Assunção, Imaculada Conceição 
Perpétua.
Maternidade divina, Assunção, Intercessora

e Virgindade 

Conceição e 

Conceição e 

e Virgindade 

e Medianeira.

13) Segundo o Catecismo da Igreja Católica n°1440, o pecado é, 
antes de tudo, uma ofensa a Deus, uma ruptura da comunhão 
com Ele. Ao mesmo tempo, é um atentado à comunhão com a

(A) vida.
(B) Graça.
(C) ética.
(D) Igreja.
(E) alma.

14) Conta a tradição que Abraão foi testado em sua fé e não 
hesitou em oferecer seu filho Isaque em sacrifício. Deus, no 
entanto, providenciou um cordeiro para que fosse sacrificado 
em seu lugar. Sendo assim, o sacrifício do cordeiro pode ser 
considerado

(A) uma doutrina.
(B) um sacramento.
(C) um ritual divinatório.
(D) um rito de passagem.
(E) um ritual propiciatório.
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15) A Constituição Dogmática Dei Verbum, do Concílio Vaticano
II, trata sobre a Revelação Divina. De acordo com essa
Constituição, é correto afirmar que

(A) a Dei Verbum rompe com as afirmações sobre a Revelação 
divina contidas nos concílios Tridentino e Vaticano I e 
representa uma notável inovação teológica.

(B) pela revelação divina, quis Deus manifestar-se a Si 
mesmo e os decretos eternos de Sua vontade acerca da 
salvação dos homens.

(C) para que o evangelho se conservasse inalterado e vivo na 
Igreja, os Apóstolos deixaram como sucessores os bispos, 
presbíteros e diáconos.

(D) a Sagrada Escritura e a Sagrada Tradição estão entre si 
estreitamente unidas e comunicantes, embora promanem de 
fontes diversas e tendam a fins diversos. A Sagrada 
Escritura tem sua fonte em Deus e a Sagrada Tradição, 
nas tradições eclesiásticas.

(E) o Antigo Testamento nada acrescenta ao Novo Testamento, 
no qual Cristo se constitui o ápice de toda a revelação.

16) 0 Concílio Vaticano II utilizou uma das expressões mais
conhecidas sobre família na reflexão da Igreja até os dias 
atuais: "família como Igreja Doméstica". Em qual Documento
do Concílio foi utilizada essa expressão?

(A) Lumen Gentium.
(B) Sacrosanctum Concilium.
(C) Ad Gentes.
(D) Pastores Dabo Vobis.
{E) Optatam Totius.

17) A quem foi confiado o ofício de interpretar autenticamente a 
Palavra de Deus escrita ou transmitida?

(A) Unicamente ao Magistério vivo da Igreja.
(B) A todo o povo de Deus.
(C) A cada bispo, independentemente.
(D) Ao Papa.
(E) Aos Antigos Padres da Igreja.
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18) Analise as afirmativas abaixo.

Segundo o Cânon 868, do Código do Direito Canônico, para que 
uma criança seja licitamente batizada, é necessário que:

I - os pais, ou ao menos um deles, ou quem legitimamente
faz as suas vezes o consintam.

II ~ haja fundada esperança de que será educada na religião
católica; se essa esperança faltar de todo, o batismo 
deve ser adiado segundo as prescrições do direito 
particular, avisando-se aos pais o motivo.

III- quando em perigo de morte, a criança filha de pais 
católicos, e mesmo não-católicos, seja licitamente 
batizada, mesmo contra a vontade dos pais.

IV - os pais ou padrinhos sejam dizimistas da comunidade.

Assinale a opção correta.

(A) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.
(B) Somente as afirmativas I, III, e IV são verdadeiras
(C) Somente as afirmativas II, III e IV são verdadeiras
(D) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras.
(E) Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras.

19) Qual o Decreto do Concílio Vaticano II que trata da formação 
sacerdotal?

(A) Inter Mirifica.
{B) Apostolicam Actuositatem.
(C) Optatam Totius.
(D) Gravissimum Educationis.
(E) Nostra Aetate.
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20) Assinale a opção que completa corretamente as lacunas das 
sentenças abaixo.

Segundo o Cân. 1091, do Código de Direito Canônico:

Na linha reta de consanguinidade, é o matrimônio
entre todos os ascendentes e descendentes, tanto legítimos 
como naturais.
Na linha colateral, é _____  o matrimônio até o grau
inclusive.
________  se permita o matrimônio, havendo alguma dúvida, se
as partes são consanguíneas em algum grau da linha reta, ou 
no _______  grau da linha colateral.

(A) Ilícito/ ilícito/ segundo/ sempre/ primeiro
(B) Ilícito/ nulo/ segundo/ sempre/ primeiro
(C) Nulo/ nulo/ quarto/ nunca/ segundo
(D) Nulo/ ilícito/ terceiro/ nunca/ terceiro
(E) Nulo/ nulo/ primeiro/ sempre/ primeiro

21) Os diferentes efeitos do Batismo são significados pelos
elementos sensíveis do rito sacramental. O mergulho na água
faz apelo ao símbolo da morte e da purificação, além da
regeneração e da renovação. Assim, os dois efeitos 
principais são:

(A) purificação de todos os pecados e novo nascimento no 
Espírito Santo.

(B) absolvição somente do pecado original e novo nascimento 
no Espírito Santo.

(C) absolvição somente dos pecados pessoais e inserção na 
comunidade dos fiéis.

(D) absolvição somente do pecado original e inserção na
comunidade dos fiéis.

(E) absolvição somente dos pecados atuais e novo nascimento 
no Espírito Santo.
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22) Com relação à fé Católica, assinale a opção correta.

(A) A Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura não são 
distintas entre si.

(B) A Sagrada Escritura e a Sagrada Tradição devem ser 
veneradas com igual sentimento de piedade e de 
reverência.

(C) Cada bispo, em particular, pode declarar dogmas na 
Igreja.

(D) Cabem aos bispos, reunidos em Concilio, as definições 
finais sobre a doutrina da Igreja.

(E) A maior parte da Sagrada Escritura foi redigida sob a 
moção do Espirito Santo.

23) Conforme a Constituição Dei Verbum 8o, "Para que o Evangelho 
sempre se conservasse inalterado, e vivo na Igreja, os 
Apóstolos deixaram como sucessores os bispos, a eles 
transmitindo o seu próprio encargo de Magistério. Com 
efeito, a pregação Apostólica, que é expressa de modo 
especial nos livros inspirados, devia conservar-se por uma 
sucessão contínua até a consumação dos tempos". Essa 
transmissão viva, realizada no Espírito Santo, é chamada de

(A) Homilia.
(B) Catequese.
(C) Tradição.
(D) Diaconia.
{E) Koinonia.

24) Santo Inácio de Antioquia confessou a fé recebida dos 
apóstolos, mencionou a proeminência na fé e na caridade 
da Igreja de Roma em relação às demais, e destacou a 
autoridade dos apóstolos Pedro e Paulo entre os romanos. 
Ele ainda foi o primeiro a usar a expressão "Igreja 
Católica" na carta que escreveu à igreja de

(A) Constantinopla.
(B) Alexandria.
(C) Lião.
(D) Éfeso.
(E) Esmirna.
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25) Analise as afirmativas abaixo.

Para que alguém seja admitido para assumir o encargo de 
padrinho, é necessário que:

I - seja designado pelo próprio batizando, por seus pais,
ou por quem lhes faz as vezes, ou , na falta deles, pelo 
próprio pároco ou ministro, e tenha aptidão e intenção 
de cumprir esse encargo.

II - tenha completado dezesseis anos de idade, a não ser que
outra idade tenha sido determinada pelo Bispo diocesano, 
ou pareça ao pároco ou ministro que se deva admitir uma 
exceção por justa causa.

III- seja católico, confirmado, já tenha recebido o Santís
simo Sacramento da Eucaristia e leve uma vida de acordo 
com a fé e o encargo que vai assumir.

IV - não se encontre atingido por nenhuma pena canônica
legitimamente irrogada ou declarada.

V - seja pai ou mãe do batizando.

Assinale a opção correta.

(A) Somente as afirmativas I, II, III e V são verdadeiras.
(B) Somente as afirmativas I, II, III e IV são verdadeiras
(C) Somente as afirmativas I, III e IV verdadeiras.
(D) Somente as afirmativas II, III e IV verdadeiras.
(E) Somente as afirmativas II, IV e V são verdadeiras.

26) Analise as afirmativas abaixo.

São funções especialmente confiadas ao pároco:

I - administrar o Batismo.
II - administrar o Sacramento da Confirmação.
III- administrar o Viático e a Unção dos Enfermos.
IV - assistir aos matrimônios e dar a bênção nupcial.
V - realizar funerais.
VI - presidir a consagração de uma Igreja.
VII- consagrar o Santo Crisma.

Assinale a opção correta.

(A) Apenas as afirmativas II, III , VI e VII são verdadeiras
(B) Apenas as afirmativas I, III, V e VII são verdadeiras.
(C) Apenas as afirmativas 1/ III, IV e V são verdadeiras.
(D) Apenas as afirmativas II, V, VI e VII são verdadeiras .
(E) Apenas as afirmativas I, IV, VI e VII são verdadeiras.
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27) Com relação à doutrina da Igreja, assinale a opção correta.

(A) Todo ensino unânime dos Padres da Igreja é considerado 
regra infalivel de uma verdade de fé.

(B) Todo Padre da Igreja é, isoladamente, infalivel.
(C) Todas concepções e declarações dos Padres da Igreja 

valem como exposições definitivas da doutrina.
(D) Dada a importância dos Padres da Igreja pode-se dizer 

que seus escritos são de inspiração divina.
(E) A obra dos Padres da Igreja tem importância somente no 

âmbito eclesiástico.

28) A quem foi confiado, pelos apóstolos, o patrimônio sagrado 
da fé ("depositum fidei") contido na Sagrada Tradição e na 
Sagrada Escritura?

(A) Aos Antigos Padres da Igreja.
(B) Aos Papas.
(C) Ao povo de Deus.
(D) À totalidade da Igreja.
(E) A Pedro.

29) Qual a heresia que combina elementos heterodoxos do judaismo 
e do cristianismo, afirmando um dualismo radical entre um 
princípio bom e um princípio mau que se combatem?

(A) Marcionismo.
(B) Nestorianismo.
(C) Arianismo.
(D) Maniqueísmo.
<E) Montanismo.

30) As características fundamentais dos Padres da Igreja são:

(A) ortodoxia, santidade de vida, antiguidade e quantidade 
de obras escritas.

(B) quantidade de obras escritas, ortodoxia, antiguidade e 
aprovação da Igreja.

(C) santidade de vida, aprovação da Igreja, ortodoxia e 
participação nos primeiros Concílios da Igreja.

(D) antiguidade, quantidade de obras escritas, participação 
nos primeiros Concílios da Igreja e santidade de vida.

(E) ortodoxia, santidade de vida, aprovação da Igreja e 
antiguidade.
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31) A pena latae sententiae é aquela na qual o delinquente 
incorre

(A) de maneira involuntária.
(B) pelo fato de cometer o delito.
(C) pela declaração da autoridade canônica.
(D) com o conhecimento da autoridade eclesiástica.
(E) com conhecimento público.

32) 0 domingo, dia em que por tradição apostólica se celebra o 
Mistério Pascal, deve ser guardado em toda a Igreja como dia 
de festa de preceito por excelência. Aqueles que, 
deliberadamente, faltam a essa obrigação, cometem pecado

(A) eclesial.
(B) moral.
(C) grave.
(D) leve.
(E) sacrifical.

33) A maternidade divina de Maria foi questionada por Nestório, 
que via em Jesus Cristo duas pessoas. O Concílio que 
reafirmou Maria como Mãe de Deus foi o de

(A) Lião.
(B) Florença.
{C) Jerusalém.
(D) Hipona.
(E) Éfeso.

34) Ário afirmava que Jesus Cristo foi "criado", negando sua 
divindade. Qual Concílio afirmou que o Verbo encarnado é da 
mesma substância que o Pai, Deus nascido de Deus, 
contrapondo-se a Ário?

(A) Calcedônia.
(B) Florença.
(C) Trento
(D) Constança.
(E) Nicéia.
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35) São atitudes firmes, disposições estáveis da inteligência e 
da vontade que regulam nossos atos, ordenando nossas paixões 
e guiando-nos segundo a razão e a fé. Esse é o conceito de

(A) dons do Espirito.
(B) sacramentos.
(C) sacramentais.
(D) virtudes humanas.
{E) virtudes teologais.

35) A Septuaginta é a tradução da Bíblia para que língua?

(A) Siríaco.
(B) Hebraico.
(C) Grego.
(D) Latim.
(E) Árabe.

37) Com relação à moral católica, assinale a opção correta.

(A) Não se pode reivindicar a neutralidade moral da pesquisa 
científica e de suas aplicações.

(B) O consentimento eventual dos sujeitos tornam viáveis 
quaisquer pesquisas e experiências.

(C) A ciência e a técnica, recursos preciosos a serviço do 
ser humano, podem indicar, sozinhas, o sentido da 
existência e do progresso humano.

(D) A pesquisa científica de base, como a pesquisa aplicada, 
constitui a única expressão do domínio do ser humano 
sobre a criação.

(E) A dignidade da pessoa humana está subordinada aos 
progressos da ciência, tendo em vista o desenvolvimento 
social.

38) Em conformidade com o Catecismo da Igreja Católica n° 1635, 
um casamento misto exige, para sua liceidade, a permissão 
expressa da autoridade

(A) regional.
(B) eclesiástica.
(C) pastoral.
(D) provincial.
(E) catequética.
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39) Qual a importância do fragmento de Muratori?

(A) É a cópia mais antiga dos livros do Novo Testamento.
(B) É a cópia mais antiga dos livros do Antigo Testamento.
(C) É a cópia mais antiga dos livros do Antigo e do Novo 

Testamento.
(D) Traz a relação dos livros de toda a Bíblia como a 

conhecemos.
(E) É a principal tradução da Bíblia para o latim.

40) No começo do ano 313, o imperador Constantino estava com 
Licínio, imperador do Império Romano do Oriente, em Milão. 
Da reunião entre os dois nasceu um acordo que, hoje, é 
conhecido como o "Edito de Milão". Qual o objetivo principal 
do referido documento?

(A) Transforma o Vaticano em sede da Igreja.
(B) Determina a construção de igrejas por todo o império.
(C) Transforma a religião cristã em religião oficial do 

Império.
(D) Dá liberdade religiosa a todos.
(E) Dá liberdade religiosa somente aos cristãos.

41) De acordo com a doutrina da Igreja, é INCORRETO afirmar que

(A) a legítima defesa pode ser não somente um direito mas um 
dever grave para aquele que é responsável pela vida de 
outros.

(B) o ensino tradicional da Igreja exclui totalmente, mesmo 
depois de comprovadas cabalmente a identidade e a 
responsabilidade do culpado, o recurso à pena de morte, 
mesmo se essa for a única via para defender eficazmente 
a vida humana contra o agressor injusto.

(C) os legítimos detentores da autoridade têm o direito de 
repelir pelas armas os agressores da comunidade civil 
pela qual são responsáveis.

(D) a legítima autoridade pública tem o direito e o dever de 
infligir penas proporcionais à gravidade do delito.

(E) a ação de se defender pode acarretar um duplo efeito: a 
conservação da própria vida, e a morte do agressor.

Prova
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42) Cada cidadão e cada governante deve agir de modo a evitar as 
guerras. Entretanto, se houver perigo de guerra, sem que 
exista uma autoridade internacional competente e dotada de 
forças suficientes, e esgotados todos os meios de negociação 
pacifica, não se poderá negar aos governantes o direito de

(A) legítima defesa.
(B) suspender os direitos civis.
(C) eliminar seus oponentes.
(D) utilizar quaisquer meios de defesa.
(E) iniciar um ataque preventivo ao inimigo.

43) De acordo com o cânone 1141 do Código de Direito Canônico, o 
casamento que não pode ser dissolvido por nenhum poder 
humano nem por nenhuma causa, exceto a morte, é o casamento

(A) entre batizados.
(B) celebrado com a presença de uma testemunha qualificada.
(C) consumado entre dois batizados.
(D) celebrado segundo o rito latino.
(E) ratificado e consumado.

44) A lei natural exprime o sentido moral original que permite 
ao homem discernir o que é o bem e o mal, a verdade e a 
mentira. É um elemento comum a todos os homens, pois procede 
da verdade, e é um dom colocado no homem, de maneira 
imutável, permanecendo imutável através das variações da 
história. De que maneira ela é conhecida pelo homem?

(A) Pela criação.
(B) Pela matéria.
(C) Pela fé.
(D) Pelo ensinamento.
(E) Pela razão.

45) A Igreja utiliza a palavra "hipóstase" como sinônimo de

(A) substância.
(B) natureza.
(C) pessoa.
(D) essência.
(E) relação.
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46) Assinale a opção em que todas as Epístolas são consideradas,
dentro da classificação dos Gêneros Literários
Neotestamentários, como "Cartas Católicas".

(A) I Pedro, I João e Filemon.
(B) I Timóteo, Atos e I Pedro.
(C) Tiago, Filemom, Efésios.
(D) II Pedro, Judas e Tiago.
(E) II João, Filemom e I Pedro.

47) Assinale a opção INCORRETA de acordo com a moral católica.

(A) Sejam quais forem os motivos e os meios, a eutanásia
direta, que consiste em por fim à vida de pessoas 
deficientes, doentes ou moribundas, é moralmente
inadmissível.

(B) A rejeição à obstinação terapêutica deve ser tomada 
somente pelos que têm direitos legais sobre o paciente.

(C) A interrupção de procedimentos médicos onerosos, 
perigosos, extraordinários ou desproporcionais aos 
resultados esperados pode ser legítima.

(D) 0 emprego de analgésicos para aliviar os sofrimentos do 
moribundo, ainda que com o risco de abreviar seus dias, 
pode estar moralmente em conformidade com a dignidade 
humana.

(E) Os cuidados paliativos constituem uma forma privilegiada 
de caridade desinteressada, devendo, por isso, ser 
encorajados.

48) Com relação ao agnosticismo, pode-se afirmar que o agnóstico

(A) postula a existência de um ser transcendente que pode 
revelar-se, mas sobre o qual ninguém poderia dizer nada.

(B) se pronuncia sobre a existência de Deus, afirmando que é 
possível conhecê-lo através da obra da criação.

(C) se fundamenta em uma concepção da autonomia humana que 
chega a recusar toda a dependência em relação a Deus, 
negando sua própria existência.

(D) não se pronuncia sobre a existência de Deus, declarando 
que é impossível prová-la, ou até afirmá-la ou negá-la.

(E) afirma que só se pode provar a existência de Deus 
através do conhecimento.
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49) O Concílio regional do norte da África que, reunido em 383, 
tratou do Cânon dos livros sacros do Antigo e do Novo 
Testamentos, e que decidiu submetê-lo à aprovação da 
Igreja do "outro lado do mar", foi o de

(A) Alexandria.
{B) Numidia.
(C) Hipona.
(D) Mauritânia.
(E) Eritréia.

50) A liberdade faz do homem um sujeito moral. Quando age de
forma deliberada, o homem é, por assim dizer, o pai de seus 
atos. Os atos humanos, livremente escolhidos após um juízo 
da consciência, são qualificáveis moralmente como bons ou 
maus. Com relação à moral católica, assinale a opção
correta.

(A) A moralidade dos atos humanos depende do objeto 
escolhido, da intenção e das circunstâncias da ação.

{B) Uma ação má é justificada quando feita com boa intenção.
(C) As circunstâncias podem, por si só, modificar a 

qualidade moral dos próprios atos.
(D) É correto julgar a moralidade dos atos humanos consi

derando apenas a intenção que os inspira.
(E) É permitido fazer o mal, desde que daí resulte um bem.
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