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Queridos fiéis,

O presente número de “Semper” é o segundo que é feito por mim. Depois da publicação 
do primeiro, algumas pessoas pediram que houvesse uma palavra, porque não se 
publicou nenhum Semper durante um ano. Ora, no mês de Agosto, fui transferido 
do apostolado na Polónia para cá. Como a maioria dos leitores sabe, neste momento, 
infelizmente, existe só um sacerdote destinado pela nossa Fraternidade para o 
apostolado em Portugal. O priorado de Lisboa depende da Casa Autónoma de 
Espanha e Portugal, em Madrid, e o sacerdote, para não viver sózinho, deve passar 
uma parte da sua vida na Casa de São José. Esta situação causa muitas viagens entre 
as duas capitais. Além disso, os Superiores planeiam em Madrid outras viagens para 
o sacerdote, a saber todos os sábados e domingos de três fins-de-semana em cada 
mês; mais uma Missa fora de Lisboa, além de outra celebração no Priorado. Excepção 
é um único sábado, o sábado antes do último domingo, no qual celebro somente em 
Lisboa. Porquê “três” fins-de-semana? Porque uma vez por mês vem outro sacerdote 
do priorado de Madrid.

Sendo as realidades assim, os Superiores querem que se façam quatro números do 
boletim SEMPER por ano, já não seis, como era antes. Por razões técnicas, o meu 
primeiro número demorou bastante tempo. Para fazer este trabalho são necessários 
computadores, não falando do tempo que é preciso. Por acaso, avariaram-se num 
curto período de tempo todos os computadores que estavam à disposição. Procurar 
soluções, entre outras a compra de computador, a procura do “software”, aprender as 
diversas possibilidades oferecidas por este, não falando já do que seria o essencial: 
arranjar textos, tudo isto custou tempo. Se não houvesse viagens, até estaria muito 
mais tempo por aqui.

Nestes dias festejámos a Festa do Corpo de Deus. Jesus Cristo quer continuar a 
estar e viver connosco na Santíssima Eucaristia. Nela vive realmente com Corpo, 
Sangue, Alma e Divindade. Nela é o Rei dos Reis guiando a Sua Igreja. Jesus Cristo 
quer continuar a sua obra de Salvação sobretudo pelos sacerdotes, pelos quais Ele 
mesmo quer trabalhar. Quem transmitiria os Bens sobrenaturais, sobretudo os 
sacramentos, se não houvesse sacerdotes? Quem ensinaria a santa Fé, se deixassem a 
existir os representantes do Senhor? Quem daria o perdão dos pecados, senão Cristo 
pelo sacerdote? Quem faria casamentos, quem consolaria com unção sacramental os 
moribundos? Quem iria com os falecidos ao cemitério? Por isso rezamos no fim dos 
terços “Senhor, dai-nos muitos e santos sacerdotes!” Monsenhor Lefebvre disse uma 
vez: “Um sacerdote iluminado pela Santa Fé, cheio das Virtudes de Nosso Senhor e 
dos dons do Espírito Santo, é capaz de converter muitas almas a Cristo, de despertar 
vocações, e até de transmudar uma sociedade pagã em sociedade cristã.”

O número de vocações nos últimos anos, infelizmente, baixou muito, também 
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Carta aos amigos e benfeitores No. 76

Caros amigos e benfeitores,

A situação da Igreja se assemelha cada vez mais a um mar agitado em todos 
os sentidos. Vemos aí ondas que cada vez mais parecem virar a barca de 
Pedro, levando-a a um abismo sem fim. Desde o Concilio Vaticano II, uma 
onda parece querer levar tudo para baixo para não deixar mais que ruínas, 
um deserto espiritual que os mesmos Papas chamaram de apostasia. Não 
queremos descrever de novo essa realidade tão dura, já o fizemos muitas vezes, 
e todos podem constatá-lo. No entanto, nos parece útil comentar um pouco os 
acontecimentos desses últimos meses; quero dizer dos ataques, surpreendentes 
pela sua força e particularmente bem orquestrados, que são dirigidos contra a 
Igreja e o Santo Padre. Porque tanta violência?

Para retomar nossa metáfora, parece que desde algum tempo, mais ou 
menos desde a subida ao pontificado do Papa Bento XVI, haja aparecido uma 
nova onda, muito menor que a primeira, mas suficientemente persistente 
para que possamos reconhecê-la. Contra toda expectativa, ela parece ir no 

nos seminários da Fraternidade, tal como nos modernos. Se não houver mais 
vocações, todo o apostolado será congelado. As mães de crianças pequenas deveriam 
regularmente pedir a Deus, nas suas próprias orações, que chamasse pelo menos 
uma das suas crianças, dando-lhe a vocação religiosa. Antigamente muitas mães 
faziam isso e até era questão de honra poder dar pelo menos um dos filhos ao serviço 
da Igreja.

Que Deus esteja sempre convosco!

Padre Anselmo
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sentido contrario da primeira. Os indícios são suficientemente variados e 
numerosos para que possamos afirmar que esse novo movimento de reforma 
ou de restauração é bem real. Constatamos especialmente nas novas gerações, 
visivelmente frustradas pela pouca eficácia espiritual das reformas do 
Vaticano II. Si consideramos os reproches tão duros e amargos que lançam 
os progressistas contra Bento XVI, é evidente que eles percebem na pessoa 
mesmo do Papa atual uma das causas mais fortes deste começo de renovação. 
E, de fato, mesmo se nós achamos as iniciativas do Papa um pouco tímidas, 
elas contrariam profundamente o mundo revolucionário e esquerdista, tanto 
dentro como fora da Igreja, e isso em vários níveis.

Essa irritação dos progressistas e do mundo se faz sentir nas questões que 
tocam à moral. Em particular, a esquerda e os liberais se irritaram pelas 
intenções bem ponderadas do Papa sobre o uso de preservativos na questão 
da AIDS na África. No que diz respeito à vida da Igreja, a reabilitação em 
�007 da Missa de sempre ao seu direito, e dois anos depois a anulação da 
pena infamante que pretendia rebaixar-nos, provocaram a raiva dos liberais e 
progressistas de todo tipo. Além disso, a feliz iniciativa do ano sacerdotal que 
devolve ao sacerdote a sua honra, lembrando a sua importância capital e tão 
necessária para a salvação das almas e propondo ao Santo Cura d´Ars  como 
modelo, é um convite feito não só ao povo cristão para rezar pelos sacerdotes, 
mas também um apelo a recorrer ao sacramento da confissão, sacramento tão 
completamente esquecido em grandes porções da Igreja, assim como também 
ter cuidado com o culto eucarístico, considerando especialmente a importância 
da adoração de Nosso Senhor na hóstia consagrada, indicação clara da presença 
real e substancial de Nosso Senhor Jesus Cristo nesse sacramento.

Igualmente a nomeação de bispos claramente mais conservadores, dentre os 
quais alguns já celebravam antes a missa tridentina. Poderíamos citar como 
exemplo indiscutível da realidade dessa pequena onda contrariante a “Carta 
aos católicos de Irlanda” chamando à penitencia, à confissão, aos exercícios 
espirituais, pedindo também a adoração a Jesus Eucaristia. Mesmo se 
julgássemos, nos nossos meios, que esses esforços são insuficientes para parar 
a decadência e a crise da Igreja, especialmente em vista de certo número de 
atos que se situam na deplorável linha do seu predecessor, como as visitas 
à Sinagoga e ao templo protestante, no entanto nos meios modernistas 
soou a hora da agitação do combate. A grande onda ataca a menor com 
uma violência surpreendente. Não é de admirar que o encontro dessas duas 
ondas, tão desiguais, causa tanto movimento e tumultos, e provoca uma 
situação muito confusa onde é bem difícil distinguir, e saber qual das duas vai 
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prevalecer. Apesar de que isso é novo, e deve ser considerado, não se trata de 
cair no entusiasmo exagerado que pensa que a crise terminou. Ao contrario, 
as forças envelhecidas que vêem as sua aquisições que pensavam definitivas, 
serem postas em questão, vão travar um combate de grande envergadura para 
tentar salvar esse sonho de modernidade que começa a desmoronar. É muito 
importante conservar um olhar o mais realista possível sobre o que acontece. 
Se nos alegramos de tudo o que se faz de bem na Igreja e no mundo, estamos, 
no entanto sem ilusões diante da gravidade da situação atual.

Que devemos prever para os anos que seguem? A paz na Igreja ou a guerra? O 
triunfo do bem e a sua volta tão esperada ou uma nova tormenta? A pequena 
onda conseguirá crescer suficientemente para um dia se impor? A certeza do 
cumprimento da promessa de Nossa Senhora de Fátima – “Ao fim meu Coração 
Imaculado triunfará” – não resolve necessariamente e diretamente nossa 
questão, mas não se exclui absolutamente que seja necessário passar por uma 
tribulação ainda maior para que chegue o triunfo tão esperado…

Esse formidável jogo está implicado na nossa cruzada de terços: não queremos 
diminuir em nada a alegria de anunciar o resultado extraordinário da nossa 
Cruzada do Rosário. Nós lhes tínhamos pedido, audaciosamente, faz um ano, 
doze milhões de terços para coroar, circundar de uma bela coroa de louvores, 
como se fosse de doze estrelas, nossa querida Mãe de Céu, a Mãe de Deus, 
essa Mãe que se apresenta aos inimigos de Deus “tão terrível como um exercito 
ordenado para a batalha” (Cant. 6, �). Os senhores responderam com tal 
generosidade que podemos agora levar a Roma um ramalhete de �9 milhões 
de terços, sem contar todos aqueles que se uniram a nós sem ser diretamente 
de nossos fieis.

Não é certamente por acaso que Pio XII, proclamando o dogma da Assunção, 
quis mudar o Intróito da festa do �5 de agosto pela passagem do Apocalipse que 
aclama o grande signo aparecido no Céu. Esse trecho do Apocalipse inaugura 
a descrição de uma das guerras mais terríveis que foram narrados no Livro 
Santo: o grande dragão que vai arrastar com a sua cauda um terço das estrelas, 
vem declarar guerra a grande Senhora (cf. Apoc. ��). Toda essa passagem 
estaria destinada aos nossos tempos? Podemos facilmente crê-lo, evitando, no 
entanto, de fazer aplicações demasiado literais e unívocas dessas descrições 
misteriosas e proféticas. Não temos nenhuma dúvida que todas as nossas 
orações tem a sua importância, e mesmo uma muito grande importância nesse 
momento da historia em que nos encontramos. No entanto cremos também 
dever adverti-los e encorajá-los nessas circunstancias da historia da Igreja.

A sua grande generosidade mostra, sem lugar a dúvida, o seu apego e amor 
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bem real pela nossa Santa Madre Igreja Católica Romana, pelo sucessor de São 
Pedro, pela hierarquia, mesmo se devemos sofrer bastante de parte dela. Deus 
é mais forte que o mal, e o bem vencerá, mas talvez não com toda a pompa que 
desejaríamos.

Agora devemos convencer as autoridades de cumprir a famosa consagração da 
Rússia que dizem já ter feito; devemos recordar a atualidade do que disse Nossa 
Senhora em Fátima, porque no ano �000 quiseram claramente virar a página 
para não voltar mais sobre o assunto. As dificuldades e os obstáculos parecem 
se multiplicar para que não se realize de nenhuma maneira o que pedimos. 
Não importa! Nós contamos mais com Deus que com os homens, assim pois, 
esperamos de atos tão simples como a consagração de Rússia ao Coração 
Imaculado de Maria resultados surpreendentes para a Igreja e para o mundo, 
resultados que ultrapassam tudo o que podemos imaginar. É loucura aos olhos 
dos homens, mas é o reflexo do que já São Paulo pregava na sua época: o que é 
sábio aos olhos dos homens é loucura para Deus, ao passo que a Sabedoria de 
Deus é considerada pelos sábios de esse mundo como uma loucura insensata. 
(cf. � Cor. �, �0).

Ainda que levaremos ao conhecimento do Santo Padre vossos admiráveis 
esforços assim como também a razão dessas orações, esperando contribuir 
assim, do nosso modo, ao bem da Igreja, nós lhes pedimos continuar nesses 
mesmos esforços. Seguindo o exemplo ao qual nos convida Nosso Senhor 
mesmo na sua tocante exortação a oração: “Pedi e recebereis”, insistindo 
grandemente (cf. Mt. 7, 7-��). A grandeza do que pedimos, sem duvidar de que 
seremos escutados, pede uma insistência e uma perseverança proporcionais.

Lembremo-nos também que o essencial da mensagem de Fátima não se 
encontra somente na consagração da Rússia, mas principalmente na devoção 
ao Coração Imaculado de Maria. Que todas essas orações e sacrifícios nos façam 
crescer e aprofundar nessa devoção especial ao Coração da Mãe de Deus. É por 
Ela que Deus quer que rezemos.

Que nesse começo do mês de Maio, o mês de Maria, nós estejamos sempre 
mais sob a sua proteção maternal é o nosso voto mais caro. Agradecendo a sua 
tão grande generosidade, pedimos a Nossa Senhora que se digne abençoá-los 
com o Menino Jesus.

+Bernard Fellay

�ero de maio de �0�0, Festa de São José operário
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Perspectivas das Conversações com Roma:

Entrevista com Mons. Bernard Fellay

publicada em Fideliter

Fideliter: Monsenhor, agradeço ter aceitado responder às nossas perguntas. Qual 
a diferença entre estas conversações doutrinais e as anteriores trocas em tempo de 
Mons. Lefebvre, por exemplo a propósito dos Dubia?

Mons. Fellay: Anteriormente, as trocas eram, sobretudo, informais, salvo em 
raras ocasiões, como no início do pontificado de João Paulo II.  M o n s . 
Lefebvre, apresentando as principais objecções às novidades – e protestando 
energicamente contra os escândalos que sacudiam a Igreja – procurava, 
então, um acordo sobretudo prático: pensava que Roma lhe deixaria fazer a 
«experiência da Tradição», concedendo à Fraternidade São Pio X a regularização 
canónica antes de qualquer debate de fundo. Após �998, indicou, claramente, 
o caminho a seguir: levar a discussão para o terreno doutrinal, sobre a essência 
da crise que tantos danos provoca. Hoje, a Santa Sé concedeu-nos, sem 
contrapartida e oficialmente, as famosas conversações doutrinais. Será, para 
nós, oportunidade de testemunhar a Fé e de fazer ecoar �.000 anos de Tradição, 
sem nos privarmos de retomar certos estudos, justamente com os Dubia sobre 
a liberdade religiosa que, na época, não obtiveram resposta satisfatória. 

Só a Fraternidade obteve essas conversações, sérias e quase solenes. Nenhuma 
comunidade Ecclesia Dei as obteve. Em sua opinião, isso é sinal do bom fundamento 
da nossa atitude de resistência e de recusa de compromisso, ou sinal de que as 
comunidades Ecclesia Dei não têm grande coisa que as distinga da linha conciliar?

Mons. F.: Sem dúvida, sinal de ambas as coisas. 

Monsenhor, pode dar-nos uma lista exacta dos temas abordados?

Mons. F.: Encontra-os no comunicado de imprensa que se seguiu ao primeiro 
encontro, em �6 de Outubro último: «serão examinadas, em particular, as 
questões relativas à noção de Tradição, o Missal de Paulo VI, a interpretação 
do Concílio Vaticano II em continuidade com a Tradição doutrinal Católica, 
os temas da unidade da Igreja e dis princípios Católicos do ecumenismo, da 
relação entre o Cristianismo e as religiões não Cristãs e a liberdade religiosa.» 

A filosofia moderna e os novos conceitos (testemunho, diálogo, abertura, compromisso, 
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experiência, etc.) estarão na ordem do dia das discussões?

Mons. F.: Todos esses assuntos estão subjacentes a muitos problemas 
relacionados com a nova eclesiologia, e parece inevitável que sejam evocados nas 
conversações que, lembro, giram em volta do Concílio e do seu aggiornamento.

É possível observar discrição total sobre as conversações? Não há rumores que já 
extravasaram?

Mons. F.: Não, que seja do meu conhecimento, a não ser alguns aspectos 
secundários no que toca à organização geral dessas conversações.

Qual a razão pela qual o Vaticano e a Fraternidade guardam tão grande discrição 
sobre as conversações doutrinais? 

M. F.: É muito importante que o clima das discussões seja tranquilo e sereno. 
Vivemos na época da mediatização e da democracia universal, em que cada um 
julga tudo e dá a sua opinião sobre tudo. As questões de teologia e os objectivos 
são tais, que é preferível deixar as coisas acontecerem com discrição. Chegado 
o momento, se necessário, será sempre tempo de dar contas publicamente. 

Diz-se, com frequência, que Roma e a Fraternidade não se entendem porque não têm 
a mesma linguagem. È verdade quanto aos nossos actuais interlocutores romanos? 
Que fazer para ter a mesma linguagem?

Mons. F.: É ainda muito cedo para responder. Em todo o caso, enfrentamos 
espíritos brilhantes, com os quais nos deveríamos poder entender. A formação 
filosófica Tomista é, evidentemente, a melhor maneira de proceder. 

Em sua opinião, os teólogos que Roma escolheu são representativos da corrente 
teológica geral na Igreja de hoje? Ou estão mais próximos de uma tendência 
particular? A sua linha de pensamento está próxima da de Bento XVI?

Mons. F.: Os nossos interlocutores parecem-me muito fiéis às posições do 
Papa. Situam-se no que se pode chamar a linha conservadora, a dos partidários 
da leitura mais tradicional possível do Concílio. Querem o bem da Igreja, mas, 
ao mesmo tempo, salvar o Concílio: eis, aqui, a quadratura do círculo.

Os teólogos escolhidos pelo Vaticano são Tomistas? E são-no ao modo tradicional?

M. F.: Veremos. Temos, em todo o caso, um Dominicano, certamente grande 
conhecedor de Santo Tomás de Aquino, mas também um Jesuíta e um membro 
do Opus Dei.

Quais serão os pontos de referência das conversações, além da Revelação, da Escritura 
e da Tradição? Só o Magistério anterior ao Vaticano II? Ou também o posterior?
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M. F.: O problema relaciona-se com o Vaticano II. Portanto, é à luz da Tradição 
anterior que examinaremos se o Magistério pós-conciliar é ou não uma 
ruptura. 

Alguns temem que os nossos teólogos, agarrados pela atmosfera dos gabinetes do 
Vaticano, baixem a guarda nas conversações. Poderá tranquilizá-los?

M. F.: Vamos a Roma para testemunhar a Fé, e a atmosfera dos gabinetes 
importa-nos bem pouco. Os nossos teólogos reunir-se-ão, cada dois ou três 
meses, numa grande sala do Palácio do Santo Ofício, não em gabinetes…

A respeito da duração das conversações, dada a dificuldade da maioria dos assuntos 
que exigem, pelo menos, um ou dois anos cada um, poderá essa duração ser mais 
curta do que cinco ou dez anos?

M. F.: Espero que não seja assim… Em todo o caso, quando se aborda com 
alguém, quem quer que seja, a questão da Missa, da liberdade religiosa ou do 
ecumenismo, não é preciso tanto tempo para o convencer!

Não receia que, no decurso das discussões, Roma chegue, finalmente, a responder às 
nossas objecções (relativas à liberdade religiosa ou à nova Missa) com o argumento 
de autoridade: Roma decidiu assim, não pode estar errada, etc.?

M. F.: Pode recear-se, decerto, mas, nesse caso, tal mostraria que Roma não 
tinha, na verdade, a intenção de discutir. Ora, o debate sobre o Vaticano II, 
é incontornável. O recente livro de Mons. Gherardini, reconhecido teólogo 
romano, prova-o à saciedade. O Vaticano II pode ser discutido; deve ser 
discutido.

Não ode recear-se que estes encontros desemboquem em declarações comuns, nas 
quais as partes se entendem sobre pontos comuns, mas sem regularizar o debate de 
fundo, um pouco como a Declaração Comum com os Luteranos sobre a Justificação?

M. F.: Não se trata de declarações comuns.

Suponhamos que um dos teólogos, do lado romano, seja levado a aderir a esta ou 
aquela tese tradicional, por exemplo, julgar a liberdade religiosa não conforme à 
Tradição, na sequência das conversações. Que poderia acontecer a seguir?

M. F.: O que a Providência quiser. Veremos, então, o que convirá fazer. Ainda 
não chegamos aí.

Os fiéis rezaram o Rosário pelo reconhecimento da Missa Tradicional e pelo 
levantamento das excomunhões; agora, rezam pela consagração da Rússia pelo 
Papa. Tem o sentimento que ele rezam, igualmente, pelo bom fim dos encontros 
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doutrinais?

M. F.: Vale a pena rezar com essa intenção, como fizeram as crianças da 
Cruzada Eucarística no mês de Janeiro. Do nosso testemunho de fé, pode 
derivar um grande bem para a Igreja… De facto, parece-me que os objectivos 
dessas cruzadas estão imbricados uns nos outros: não haverá triunfo Mariano 
sem restauração da Igreja e, portanto, da Missa com o ensinamento da Fé.

Fideliter mars-avril 2010 - CLOVIS-FIDELITER,
B.P. 118, 92153 Suresnes cedex.
[Fideliter nº 212]
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França: Grito de Alerta do Superior do Distrito da FSSPX

Em 4 de Março de 2010, Quinta-feira, o Padre Régis de Cacqueray, Superior 
do Distrito de França da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, publicou um 
comunicado sob o título Os bispos: guardas da Fé ou protectores prosélitos 
dos outros cultos?

O Padre Cacqueray interroga-se sobre o papel do bispo, guarda do rebanho e 
prégador da Fé, «sucessor dos Apóstolos e dos mártires». Sem dúvida, sempre 
existiram bons e maus bispos: «houve heróis, tal como houve pusilânimes. 
Houve Hilário de Poitiers e Bossuet. Houve os Cauchon e os Talleyrand. Mas 
nunca uma nação, outrora tão Cristã, viu tal desordem a respeito da Fé. Hoje, 
os nossos bispos calam-se quando Cristo é atacado. Para nós, mantém as igrejas 
fechadas. Paralelamente, inauguram mesquitas. Concelebram com pastores 
protestantes. Concedem diplomas aos imãs e convidam os rabinos a prégar 
nas catedrais. Numa palavra, confortam as almas no seu afastamento de Cristo 
e da Igreja que Ele fundou.»

Porque, hoje em dia, «grande número dos bispos de França ocupa-se em 
constituir uma espécie de embaixada do facto religioso em geral. Mergulhando 
o Catolicismo num convívio com outras religiões que deixam as almas na 
ignorância do amor de Cristo, filiam-se a si próprios num sindicato de defesa 
dos cultos. Nem hesitam, sequer, em voar em socorro da burca e parecem mais 
preocupados em desejar «um bom Ramadão» aos dignitários do Islão do que 
em dar a conhecer e fazer observar a Quaresma pelas suas ovelhas.»

O resultado de tal atitude é, de agora em diante, «a impossibilidade de afirmar 
que a religião Católica é a única fundada por Deus, indiferentismo propagado 
no espírito dos responsáveis, os quais, contudo, se supõe serem responsáveis 
em manter a Fé dos que lhes são confiados. Procedendo deste modo, encorajam 
a descristianização da França, em cujo território pululam templos de outros 
cultos, anunciando sempre e cada vez mais o esquecimento de Deus.»

O Superior do Distrito de França concluiu com um grito de alarme, apontando 
a causa da descristianização do seu país: «no caminho do ecumenismo e do 
diálogo inter-religioso, a situação da Igreja em França agrava-se. Será possível 
a alguém calar-se, ou sufocar um grito de alerta, quando milhares de almas 
estão mergulhadas num indiferentismo mortal?»

[DICI n°��� du �0/0�/�0]
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A visita de Bento XVI ao templo luterano de Roma

Domingo, �� de Março, às �7H�0, Bento XVI dirigiu-se ao templo luterano 
de Roma. A visita, a convite do Pastor Jens-Martin Kruse, encontra-se na 
linha da que fez João Paulo II em �� de Dezembro de �98�, por ocasião dos 
500 anos do nascimento de Lutero; pretendia, igualmente, celebrar o �0º 
aniversário da Declaração Conjunta sobre a Doutrina da Justificação, assinada 
pelos representantes da Igreja Católica e os da Federação Luterana Mundial, 
em �� de Outubro de �999, em Auguesburgo. No decurso do Angelus de 
Domingo, � de Novembro de �009, Bento XVI afirmou que o �0º aniversário 
de tal declaração conjunta era «uma ocasião de relembrar a verdade sobre a 
justificação do homem, testemunhada em conjunto», para que luteranos 
e católicos se reunissem «nas celebrações ecuménicas» e aprofundassem 
«posteriormente essa temática e outras que são objecto do diálogo ecuménico». 
A sua participação no culto luterano de �� de Março realizou tal ecumenismo da 
oração, que deve ser seguido, segundo ele, de um ecumenismo teológico – uma 
certa prática litúrgica comum precedendo o diálogo ecuménico doutrinal.

Revestido de sobrepeliz branca, de murça vermelha e estola pastoral, o Papa 
participou na celebração luterana da Palavra. Orando e cantando com os 
membros da comunidade, recitando com eles o Credo de Niceia-Constantinopla 
e o Pai Nosso, Bento XVI seguiu-se ao Pastor Kruse no púlpito do templo, 
comentando uma passagem do Evangelho segundo São João (��, �0-�6, se 
o grão não morre). No fim da sua prédica deplorou a divisão entre cristãos: 
«Devemos também ver que destruímos o ‘nós’. Dividimos o único caminho em 
numerosos caminhos». Regozijando-se de certas conquistas do ecumenismo: 
«devemos dizer – e podemos dizê-lo com muita gratidão – que já existem 
uns tantos elementos de unidade. Por exemplo, que estejamos presentes 
juntamente, neste Domingo de Laetare, que cantemos em conjunto, que 
escutemos a Palavra de Deus, que nos escutemos mutuamente olhando em 
conjunto o único Cristo (…)». Lamentando, no entanto, o facto de que «não 
possamos ainda beber do mesmo cálice e ainda não possamos reunirmo-nos 
em redor do altar. Isto deve-nos entristecer, porque é uma situação de pecado». 
[?!]

Fazendo partilhar a responsabilidade da divisão tanto aos católicos como aos 
luteranos, e colocando o diálogo doutrinal depois da prece comum, o Papa 
omite lembrar tudo o que Lutero, separando-se de Roma, explicitamente 
rejeitou dos dogmas católicos. Desde logo, não se pode senão afirmar, seguindo 
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Pio XI na encíclica Mortalium animos (6 de Janeiro de �9�8): «De que forma 
podiam eles constituir uma única e mesma sociedade de fiéis, com homens que 
divergem em opiniões contraditórias? Por exemplo, sobre a Santa Tradição, 
os que afirmam que esta é uma fonte autêntica da Revelação e aqueles que tal 
negam? Do mesmo modo, sobre a jerarquia, composta por bispos, padres e 
ministros, os que pensam que é uma instituição divina e os que declaram que foi 
introduzida pouco a pouco, segundo as épocas e as circunstâncias? Igualmente, 
sobre a Santíssima Eucaristia, os que adoram Cristo verdadeiramente nela 
presente, graças à maravilhosa transformação do pão e do vinho, chamada 
transubstanciação, e os que afirmam que o Corpo de Cristo não está presente 
senão pela Fé ou por um sinal e virtude do Sacramento; os que reconhecem, na 
mesma Eucaristia, simultaneamente a natureza de Sacrifício e a de Sacramento, 
e os que nela nada vêem além de memória e comemoração da Ceia do Senhor? E 
também, quanto aos Santos reinando com Cristo e, especialmente, Maria, Mãe 
de Deus, os que crêem que é bom e útil invocá-los por súplicas e venerar as suas 
imagens, e aqueles que pretendem que este culto não pode ser rendido, porque 
é oposto à honra de Jesus Cristo “único mediador entre Deus e os homens” (I 
Tim, II, 5)?»

A prática constante da Igreja, antes do ecumenismo promovido pelo Vaticano 
II, era não dar aprovação exterior a crenças erradas, pela participação em cultos 
dissidentes, a fim de não manter no espírito dos fiéis o indiferentismo ou o 
relativismo doutrinal – relativismo que Bento XVI entende combater de outro 
modo. Por isso o seu predecessor, Pio XI, declarava formalmente, na mesma 
encíclica, que não é «permitido procurar a reunião dos cristãos senão levando 
os dissidentes ao regresso à única verdadeira Igreja de Cristo, pois que tiveram, 
outrora, a infelicidade de dela se separarem». 

(Fontes: CTV/KTO/VIS/Zenit – DICI nº 212 de 20/03/10)

[DICI nº ���]
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Sobre a beatificação de Pio XII

A Agência Reuters anunciou, em �7 de Fevereiro, que �8 teólogos católicos 
– dos Estados Unidos, Alemanha e Austrália – enviaram ao Papa uma carta 
«inabitual e apaixonada», na qual se dizem «perturbados» depois de Bento XVI 
reconhecer, em Dezembro último, as virtudes heróicas de Pio XII. «Imploramo-
vos», escrevem eles ao Papa, «que sejais pacientes com a causa de Pio XII». Em 
particular, confessam temer que a beatificação do Papa da II Guerra Mundial 
«possa prejudicar as relações entre judeus e católicos, com consequências 
irreparáveis».

Entre os signatários figuram o Padre John Pawlikowski, membro da União 
Teológica Católica e historiador do judaísmo e do holocausto, bem como 
Eugene Fisher, especialista das relações entre católicos e judeus na Conferência 
de Bispos Americanos.

Segundo L´Osservatore Romano de �6 de Fevereiro, a fundação americana 
Pave the Way (PTWF), obteve o acordo da Santa Sé para inventariar e publicar, 
«gratuitamente» e «muito em breve», as actas e documentos da Santa Sé, 
relativos à II Guerra Mundial, saídos dos Arquivos Secretos do Vaticano. Trata-
se de �� volumes, publicados entre �965 e �98�, por quatro jesuítas, os Padres 
Pierre Blet, Angelo Martini, Robert Graham e Burkhart Schneider, a pedido 
de Paulo VI em �96�. O diário da Santa Sé «entende prestar serviço à verdade 
histórica» com a publicação de tais documentos. «Os Arquivos Secretos do 
Vaticano até �9�9, abertos há dois anos e que apresentam 65% do ministério 
de Pio XII, ironicamente, foram ignorados pelos críticos que, durante anos, 
pediram a sua abertura, sublinhou Gary Krupp, fundador e presidente (judeu) 
da PTWF, que publicará em linha (Internet) uma edição de 5.��5 documentos, 
pertencentes aos arquivos do Vaticano, relativos ao período de Março de �9�9 
a Maio de �9�5. Pave the Way pode, assim, «mostrar, de maneira clara, os 
esforços que Pio XII fez, durante a guerra, para aliviar o sofrimento de tantas 
pessoas e fazer compreender que a lenda negra que manchou o seu nome, 
simplesmente, não é verdadeira». Ao documentos estarão disponíveis no sítio 
de Pave the Way Fonundation, assim como no do Vaticano.

A Fundação, criada em �00�, apresenta-se como «uma organização laica que 
age para construir a paz, trabalhando para destruir os fossos que existem entre 
as religiões, no âmbito da compreensão e da coexistência, por acções culturais, 
intelectuais e técnicas».

O Padre Bernard Ardura, Presidente da Comissão Pontifícia das Ciências 
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Históricas, entrevistado em �� de Fevereiro pelo Osservatore Romano sobre a 
contribuição que poderia constituir a abertura dos arquivos do Vaticano sobre  
Pontificado de Pio XII, disse que «só o facto de poder aceder às fontes é, por si, 
uma contribuição fundamental, mas isso não significa que haverá descobertas 
perturbantes». O mencionado padre sublinhou que, mesmo que tal abertura 
não fosse «determinante», seria «muito útil para o conhecimento da figura e 
da obra do Papa Pacelli, finalmente livre de preconceitos demasiado fáceis e 
vesgos».

Este religioso francês, que foi Secretário do Conselho Pontifício da Cultura 
desde �997, foi nomeado por Bento XVI, em � de Dezembro de �009, Presidente 
da Comissão Pontifícia das Ciências Históricas, que reúne uma trintena de 
pesquisadors, oriundos do mundo universitário internacional.

Depois do filósofo francês Bernard-Henri Lévy, é a vez do advogado e historiador 
de origem romena, Serge Klarsfeld, assumir a defesa da memória de Pio XII. 
L´Osservatore Romano, de 6 de Março de �0�0, n em artigo intitulado Le 
chasseur de nazis et Pie XII, comenta trabalho publicado em Le Point de �5 de 
Fevreiro, sob o título L’affaire Pie XII. Serge Klarsfeld declara: «Esquece-se que 
o Vaticano, cercado, censurado, enfrentava um inimigo muito determinado, 
o nazismo. Os judeus não eram prioridade de ninguém. Fazem um processo 
anacrónico a Pio XII.»

«O caso Pio XII» é revelador de um movimento mais largo e complexo, ao qual 
se ligam as acusações actuais contra os dirigentes ocidentais da época ou a Cruz 
Vermelha. No mesmo trabalho, o historiador franco-israelita Saul Fridländer 
afirmava que Pio XII «tinha falado; mesmo que tivesse havido represálias, seria 
lembrada a grandeza da Igreja».

[DICI n°���]
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Levantam-se dúvidas sobre o milagre atribuído a João 
Paulo II

A Imprensa polaca e a italiana informaram, em � e 5 de Março, de dúvidas 
relacionadas com a cura inexplicada de uma religiosa francesa, tida como 
constituindo o milagre que permitiria a beatificação de João Paulo II. Jean-
Marie Guénois, em Le Figaro de 5 de Março, precisou que as afirmações de 
Grzegorz Opala, neurologista polaco, eram a origem de tais dúvidas. Este 
médico recordou, no diário polaco Rzeczpospolita, que a doença de Parkinson 
não é curável, mas que outras doenças – que apresentam os mesmos sintomas 
– o são. 

Tais sintomas parkinsonianos podem aparecer após traumatismos e 
envenenamentos, e desaparecem desde que se pare a toma de medicamentos. 
O médico polaco esperava que os sete médicos da Comissão Vaticana, 
encarregados de examinar o caso da religiosa francesa, não deixassem de 
prever esta possibilidade.

A Irmã Marie Simon-Pierre, da Congregação das Irmãzinhas das Maternidades 
Católicas, tinha afirmado estar curada, sem explicação médica, da doença de 
Parkinson, em princípio de Junho de �005, dois meses após a morte do Papa 
polaco. No Vaticano, fontes autorizadas desmentem que o milagre tenha sido 
rejeitado, informando que especialistas o estão a examinar. 

Com efeito, um dos médicos da comissão teria emitido dúvidas e pedido um 
exame mais aprofundado. A Conferência dos Bispos de França opôs «um 
desmentido formal a esse rumor», segundo o qual a Comissão Médica da 
Congregação para as Causas dos Santos houvesse rejeitado o milagre. Uma 
nota do Padre Luc-Marie Lalanne, Chanceler do Arcebispo de Aix-en-Provence 
(França), publicado na tarde de �0 de Março de �0�0, em nome da Congregação 
das Irmãzinhas das Maternidades Católicas e do Arcebispo de Aix-en-Provence, 
afirma: «A Irmã Marie Simon-Pierre está, actualmente, de perfeita saúde. 
Como declarou, há pouco tempo, a Sala de Imprensa do Vaticano, o processo 
romano sobre essa cura, presumida milagrosa, está em fase inicial e segue o 
seu curso em condições normais, com a seriedade e a exactidão requeridas 
pelas investigações prévias ao reconhecimento de um milagre».

Mons. Slawomir Oder, postulador da causa de Karol Wojtyla, não quis fazer 
declarações à Imprensa. Nem mesmo Angelo Zemma, porta-voz do Vicariato 
de Roma.

[DICI nº ���]
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Itália : Caso dos Crucifixos volta a julgamento

no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem

«Não ver um crucifixo é um direito». É o que julgou, em substância, em 
sentença de � de Novembro de �009, o Tribunal Europeu dos Direitos do 
Homem, querendo erradicar, deste modo, qualquer sinal católico das escolas 
públicas europeias. Mas, perante a forte oposição da Áustria, Polónia, 
Eslováquia, Lituânia e, mais forte ainda, da Itália, que recorreu daquela 
decisão, a alta jurisdição de Estrasburgo admitiu, em � de Março último, que 
seria preciso «rejulgar a questão». É, decerto, a primeira vez na sua história, que 
o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem se vê desautorizado. Na Polónia, 
Eslováquia e na Áustria, os parlamentos nacionais reafirmaram a sua adesão 
aos símbolos visíveis e públicos do Cristianismo, chegando mesmo a adoptar 
resoluções contra a sentença.

Segundo o European Center for Law and Justice (Centro Europeu pela Lei e 
Justiça), organização privada especializada na «defesa da liberdade de religião 
e de consciência, são numerosos os que se inquietam com o carácter, sobretudo 
mais político do que jurídico, das decisões do Tribunal de Estrasburgo, desde 
há uma dezena de anos». Em suma, orientação política muito próxima da 
concepção francesa do laicismo, mas muito afastada da realidade de vários 
países europeus.

Assim, em Itália, os estabelecimentos do Estado não hesitam nada em 
declarar-se Católicos, como testemunha o exemplo da pequena cidade de Goito 
(�0.000 habitantes), no norte do país. O seu Conselho Municipal adoptou um 
regulamento que prevê o acesso à classe infantil da escola pública unicamente 
às crianças de famílias que «aceitam a inspiração Cristã da vida». O regulamento 
estipula que a instituição «é gerida, desde sempre, segundo critérios inspirados 
no Cristianismo». O director, contactado pelo diário italiano L’Unita, confirma 
que «a escola prossegue a finalidade educativa e o desenvolvimento da 
personalidade das crianças numa visão Cristã da vida, em colaboração com 
os pais». O Presidente da Câmara local afirmou que «sendo a população de 
confissão católica, essa realidade foi, simplesmente, regularizada».

[DICI n°��� du �0/0�/�0]
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Nuvens Negras no Céu Conciliar

Não é uma agitação, mas um primeiro sair da linha.
As palavras são prudentes, mas as coisas são ditas.

Mesmo em Roma, começa-se a discutir a catolicidade
do Concílio Vaticano II.

Côme Prévigny

No fim do mês de Janeiro, as grandes figuras liberais da era «wojtiliana», 
do Cardeal Martini a Mons. Sorrentino, apadrinharam a criação de um novo 
sítio em Itália: Viva il Concilio! Aclamação para cantar as maravilhas de um 
«superdogma», como se fosse necessário serrar fileiras para conjurar uma 
inevitável ameaça: o Concílio Vaticano II, cuja aula ressoava com mil vozes 
há meio século, teria hoje a sua aura embaciada. Ao mesmo tempo, após três 
edições sucessivas na língua de Dante, um dos mais eminentes teólogos da 
Latrão, Mons. Brunero Gherardini, publicava a edição francesa da sua última 
obra: Le concile œcuménique Vatican II, un débat à ouvrir.

A diligência de Mons. Gherardini

Este professor toscano, originário de Prato, nem homem do poder nem prelado 
de corte, passou décadas a formar padres na eclesiologia e no ecumenismo. 
Deão da Faculdade de Teologia da Universidade Pontifícia de Latrão, cónego 
da arquibasílica vaticana, tornou-se especialista reconhecido e consultado da 
reforma luterana, da eclesiologia e da mariologia. A obra que este herdeiro 
da escola clássica publica aos oitenta e cinco anos, poderia ser recebida como 
síntese das centenas de publicações que este eminente universitário romano, 
iniciado na teologia Tomista e nas definições tradicionais, editou no decurso 
da sua carreira eclesiástica. Tal não é o objectivo das suas duzentas e sessenta 
páginas. Estas surgem, no momento em que se iniciam as discussões doutrinais 
entre a Santa Sé e a Fraternidade São Pio X, como resposta ao famoso discurso 
de Bento XVI à Cúria, em �� de Dezembro de �005. O Papa, nesse verdadeiro 
programa de abertura, fazia da «hermenêutica da continuidade» o tema 
principal do seu pontificado. Tratava-se, para ele, de pôr fim à crise pós conciliar 
e de colocar o concílio no rasto da Tradição.

Mons. Gherardini diz-se disposto a seguir essa tentativa. Aliás, dá a entender 
que é aquela que, pacientemente, aplicou no seu ensino, tentando ligar os 
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textos conciliares ao Magistério anterior. Mas, sem a recusar, mostra que ela 
não vale por si só. Expõe as dúvidas que se acumularam durante a experiência 
do método e, na precisão das definições, sublinha a dissonância real de grande 
número de textos, desde Dignitatis Humanae até Lumen Gentium, em relação 
à Tradição. Afirma, depois de cinquenta anos de ensino: «Confesso que 
nunca cessei de me interrogar sobre o problema de saber se, efectivamente, a 
Tradição da Igreja foi, em tudo e para tudo, salvaguardada no último concílio e 
se, em consequência, a hermenêutica da continuidade evolutiva lhe possa ser 
verdadeiramente aplicada.»

Desde logo, a sua afirmação, de grande respeito e inegável deferência, não é 
elogio pomposo e afectado. Lança até um grito de alarme e conclui o seu livro 
por uma súplica ao Santo Padre, no quarto ano do seu pontificado: «Parece-
me que, após meio século de tal linguagem, de incensamento grandioso, de 
celebrações intempestivas não solicitadas e que produzem o efeito contrário, é 
chegado, enfim, o momento de virar a página.»

Releitura do concílio

Antes de abordar, metodicamente, os textos conciliares que lhe parecem, de 
maneira emblemática, particularmente problemáticos, Mons. Gherardini toma 
a precaução de esvaziar o assim designado carácter «definidor» do Vaticano II, 
que devia fazer dele um terceiro Testamento. O prelado lembra a necessidade 
de colocar o concílio no seu contexto e de atender à consideração das intenções 
que os Papas João XXIII e Paulo VI lhe tinham consignado: objectivo pastoral, 
que repelia qualquer desejo de proclamar definições de fé: «Quando um 
concílio apresenta, ele mesmo, o conteúdo e razão dos seus documentos sob 
a categoria de “pastoralidade”, autoqualificando-se como “pastoral”, exclui, 
por isso mesmo, qualquer intenção de definições. Em consequência, este 
concílio não pode pretender a qualidade de um concílio dogmático, e ninguém 
pode conferir-lha. E mesmo que, no seu conteúdo, faça certas referências aos 
dogmas do passado e desenvolva um discurso teológico. “Teológico” não é, 
necessariamente, sinónimo de “dogmático”.» De hoje em diante, não são apenas 
os membros da Fraternidade que avançam o argumento da pastoralidade, é um 
dos mais eminentes deões da faculdade romana.

Do mesmo modo, o professor de eclesiologia não quer opor em demasia concílio 
e pós concílio. Segundo ele, um alimenta o outro, pelas suas faltas, suas brechas, 
suas ambiguidades, pelo que estaria contrário ao Magistério anterior: «Se se 
falou de espírito conciliar, não foi por acaso. O concílio tinha-o difundido às 
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mãos cheias, com a sua confiança no homem e no progresso; com a sua atenção 
à experimentação social, política e cultural […], com o seu convite ao diálogo e 
à colaboração, em todas as direcções, a um mundo à medida do homem; com 
o seu irenismo aberto ao mundo e o seu sussurro de fronda; com o silêncio 
imposto a todas as aves de mau agouro.»

Desde logo, Mons. Gherardini lança-se no estudo profundo dos célebres textos 
relativos à Liturgia (Sacrosanctum Concilium), à liberdade religiosa (Dignitatis 
Humanae), ao ecumenismo (Unitatis Redintegratio) e à definição da Igreja (Lumen 
Gentium). O deão não monta um processo. Insiste sobre o que considera como 
os contributos essenciais do Vaticano II e, até, sobre o que pensa serem os 
benefícios (?) de certas constituições, como Lumen Gentium. Releva, no entanto, 
o papel particularmente devastador de peritos, na primeira fila dos quais cita 
Karl Rahner, que levaram o que designa as «aspirações revolucionárias ao 
Vaticano II». A conclusão é clara: a Igreja não pode satisfazer-se com a flagrante 
contradição dos textos magistrais. O Papa deve programar colóquios e abrir 
um grande estudo sobre o concílio, a fim de haver dele uma leitura conforme 
à verdadeira noção de Tradição, que ele próprio [Papa] tem muito cuidado ao 
precisar referir-se à definição de São Vicente de Lérins.

Silêncio sobre a resistência existente

O livro é pequeno, mas as dezenas de páginas históricas e teológicas relativas 
ao concílio e ao pós concílio nunca falam do Coetus Internationalis Patrum 
ou da Fraternidade São Pio X. O nome de Mons. Lefebvre não é citado uma 
única vez. Um espírito preocupado com a justiça poderia formalizar-se com 
tais ausências. De algum modo, o leitor poderia quase sentir reprovação, 
especialmente quando o autor alude ao aspecto polémico de certas publicações 
do Courier de Rome, notóriamente conhecidas por serem mantidas por um 
eminente membro da obre de Écône. Apesar disso, essa distância marca uma 
posição e o silêncio esconde, parece-me, os elogios que o teólogo, certo de que 
nós defendemos a verdade e não uma causa particular, não nos quis conferir 
publicamente. O seu apelo deve igualmente tocar àqueles que se teriam já 
desviado de uma fraternidade valorosa, mas oficialmente condenada. Aliás, 
uma hábil alusão aparece, como um piscar de olhos, ao leitor experiente. No 
capítulo relativo à Liturgia, uma das referências às quais o teólogo recorre, 
é a obra de um certo «D. Bonneterre», publicada pelas Edições Fideliter em 
�980…

A tentativa de Mons. Gherardini, se não enfrenta o Vaticano II e se, por 
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consequência, se livra, de certa maneira, da posição da Fraternidade São 
Pio X, chega às mesmas conclusões: perante um concílio que não é possível 
nem anular, nem reduzir facilmente ao âmbito de concliábulo, é necessário 
que Roma se reaproprie da sua autoridade doutrinal para precisar, definir, 
até mesmo condenar. Ao texto, é necessário que a autoridade da Igreja junta 
notae previae – neste caso posteriorae – que serão como arcos que sustentem 
o desiquilíbrio de uma abóbada que parece, claramente, desmoronar-se no 
sentido óbvio. Na sua súplica, certo da impossibilidade do carácter dogmático 
do Vaticano II, Mons. Gherardini proclama, além disso, a isenção perante a 
contradição que aflora em tudo: «No caso em que, no todo ou em parte, essa 
continuidade não possa ser provada cientificamente, seria necessário dizê-lo 
com serenidade e franqueza, em resposta à exigência de clareza esperada há 
quase meio século.» No seu prefácio ao livro, Mons. Mário Oliveri, Bispo de 
Albenga-Imperia, perto de Génova, corrobora estas afirmações: «[…] Se, de 
uma hermenêutica teológica católica, resultar que estas ou aquelas passagens 
e afirmações do concílio não dizem somente nove [a mesma coisa, dita de nova 
maneira], mas, também, nova [coisas diferentes] em relação à Tradição perene 
da Igreja, não mais nos enctraríamos perante um desenvolvimento homogéneo 
do Magistério: teríamos um ensinamento não irreformável e, certamente, não 
infalível.» 

Mons. Marcel Lefebvre

Em �987, Mons. Lefebvre já tinha, numa entrevista, reclamado que se 
esclarecessem as contradições, mesmo os erros. Perguntaram-lhe então: 
«[…] a única solução do “caso” Lefebvre que podeis aceitar parece ser uma 
desautorização pública do Vaticano II pelo Soberano Pontífice. Mas, pensa ver 
o Papa, numa manhã de Domingo, anunciar aos fiéis, na Praça de São Pedro 
que, depois de mais de vinte anos, concluiu-se que o concílio se enganou e que 
é necessário, pelo menos, anular dois decretos votados pela maioria dos Padres 
e aprovados pelo Papa?»

Ele respondeu: «Ora, vamos! Em Roma, saberiam muito bem encontrar uma 
modalidade mais discreta… O Papa poderia afirmar, com autoridade, que 
alguns textos do Vaticano II têm necessiadade de serem melhor interpretados 
à luz da Tradição, de modo que é preciso mudar algumas frases, para os tornar 
mais conformes ao Magistério dos Papas precedentes. Seria necessário que se 
dissesse, claramente, que o erro não pode ser senão “tolerado”, mas que não 
pode ter “direitos”; e que o Estado neutro no âmbito religioso não pode, nem 
deve, existir.»
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No fim do mês de Janeiro, Mons. Babini, Bispo Emérito de Grosseto, não 
hesitou em prestar homenagem ao fundador de Écône: «Mons. Lefebvre tinha 
razão nas suas escolhas ideológicas. Foi, certamente, um grande e sábio homem 
da Igreja, que sempre admirei. Os “lefrebvistas” não são nada cismáticos. João 
Paulo II viu-se obrigado a excomungá-los, mas fê-lo com lágrimas nos olhos. 
Mas, repito, se ao menos houvesse, na Igreja Católica, hoje tão progressista, 
homens sérios e corajosos como este grande homem que foi Mons. Lefebvre… 
cuja memória está prestes a ser reavalidada! Basta considerar aqueles que saem 
dos seminários, padres bem preparados, corajosos, ao passo que, dos nossos, 
muitos deles vazios, não saem sempre assim!» 

Silêncio sobre a resistência existente

A simples abertura dos colóqios doutrinais e a aceitação de discutir o concílio, 
parecem ter desatado as línguas e reanimado opiniões escondidas. A tentação 
perante estas palavras, tão eminentes como raras, que abalam o tabu de um 
concílio divinizado, seria pousar, hoje, a cruz que Nosso Senhor nos confiou. 
O próprio Cristo teria podido pôr fim ao Seu caminho para o Gólgota na 
Sua primeira queda. Mas, antes que estas posições sejam partilhadas pelas 
autoridades da Igreja, lembremo-nos que elas são fruto da exigência dos que 
nos precederam. Que restaria, actualmente, se nos tivéssemos contentado 
com magros compromissos litúrgicos, que constituiam os indultos de há vinte 
anos?

«O princípio da “Tradição viva” não foi objecto de discussão. Contudo, é 
susceptível de abrir caminho a um desvio do depósito sagrado das verdades 
contidas na Tradição.

«Num ambiente como o que reinou durante e depois do Vaticano II, quando 
só o que era novo parecia verdadeiro, e quando este novo se apresentava com 
traços da cultura imanentista e fundamentalmente ateia do nosso tempo, a 
doutrina de sempre não constituia mais do que um vasto cemitério.

 «A Tradição ficou mortalmente ferida e agoniza hoje (a menos que já não esteja 
morta), na sequência de posições irreconciliáveis com o seu passado. Assim, 
não basta defini-la como viva, se ela já nada tem de viva.»

[Fideliter, nº �9�, Mar-Abr �0�0]
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Mons. Lefebvre e a Santa Missa

A Santa Missa constituía, para o nosso fundador, o âmago de toda a sua vida, 
de todo o seu combate, de toda a sua obra. A sua biografia diz o que dele relatam 
os observadores. Ainda jovem padre, «fazia da Missa quotidiana um modelo 
de modéstia no gesto» (Bernard Tissier de Mallerias, Marcel Lefebvre, Clovis, 
�00�, p. 8�). 

Quando era Arcebispo de Dacar, «o seu Vigário Geral julgava-o […] muito 
piedoso e profundamente religioso» e o Superior do Seminário via nele «um 
exemplo de vida interior profunda, de união a Deus, fonte de fecundidade 
espiritual». Aos Domingos, quando estava em Dacar, assistia à Missa em 
diferentes paróquias. Davam-lhe uma cadeira e um genuflectório na capela-
mor e, ali, parecia «totalmente absorvido na sua oração. […] Nas cerimónias, 
pontificava com dignidade simples, que edificava e agradava aos africanos» 
[ibid. P. �0�].

Mas, o melhor, é escutar as suas próprias palavras:

«Quanto mais se estuda o Santo Sacrifício da Missa mais se apercebe que é 
um mistério extraordinário. É, verdadeiramente, o mistério da nossa Fé. O 
Padre aparece como alguém intemporal, que passa quase à eternidade, porque 
todas as suas palavras têm valor de eternidade. […] Não é um simples rito 
hoje cumprido, é uma realidade eterna, que ultrapassa o tempo e que tem 
consequências eternas.»

«Não existe apostolado sem contemplação. Contemplação não é, 
necessariamente, claustro. É a vida cristã: vida de Fé e das realidades da nossa 
Fé. Ora, a grande realidade a contemplar, é a Santa Missa. Contemplar Nosso 
Senhor na Cruz, ali vendo o infinito amor de Deus, amor levado até ao sacrfício 
supremo. Isso é Nosso Senhor! É isso o objecto principal da contemplação da 
Igreja. A partir daí, seremos missionários: pelo desejo de repartir o Sangue de 
Nosso Senhor nas almas.»

«A Fraternidade está sob o especial patrocíniuo de Jesus Sacerdote, Cuja total 
existência foi e permanece sacerdotal, e para Quem o Sacrifício da Cruz foi a 
razão de ser da Sua Incarnação. Também os membros da Fraternidade, para 
quem o “Mihi vivere Christus est” é uma realidade, vivem totalmente orientados 
para o Sacrifício da Missa, que prolonga a Santa Paixão de Nosso Senhor.»

«Na verdade, se se quer explicar as razões fundamentais da crise que abala 
os fiéis, o clero, toda a Igreja, e da qual os bispos, tão tardiamente, medem a 
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amplidão, é preciso sempre voltar à análise de Lutero: a Santa Missa é o lugar 
geométrico, o alicerce, a rocha da Igreja Católica, de todos os Católicos. Ou 
bem que é o que sempre foi, e os pastores e o povo fiel encontram no divino 
Sacrifício, e na Presença Real, a fonte única que lhes dá força e coragem de 
estarem unids na mesma Fé perante as tentações do mundo; ou bem que se 
altera para se fazer o que fez Lutero: uma assembleia comemorativa que apraz 
a cada um segundo o seu espírito, suas próprias convicções, suas próprias 
disputas, e que se torna, então, objecto de dúvida, de divisão, provedora do 
ateísmo. É bem isso que aconteceu…» 

[Fideliter nº �9�, Mar-Abr �0�0]
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ENCÍCLICA 
HUMANUM GENUS 

DO PAPA LEÃO XIII 
SOBRE A MAÇONARIA

Aos Patriarcas, Primazes, Arcebispos, e Bispos do Mundo Católico em 
Graça e Comunhão com a Sé Apostólica.

�. O Gênero Humano, após sua miserável queda de Deus, o Criador 
e Doador dos dons celestes, “pela inveja do demônio,” separou-se em 
duas partes diferentes e opostas, das quais uma resolutamente luta pela 
verdade e virtude, e a outra por aquelas coisas que são contrárias à virtude 
e à verdade. Uma é o reino de Deus na terra, especificamente, a verdadeira 
Igreja de Jesus Cristo; e aqueles que desejam em seus corações estar unidos 
a ela, de modo a receber a salvação, devem necessariamente servir a Deus e 
Seu único Filho com toda a sua mente e com um desejo completo. A outra 
é o reino de Satanás, em cuja possessão e controle estão todos e quaisquer 
que sigam o exemplo fatal de seu líder e de nossos primeiros pais, aqueles 
que se recusam a obedecer à lei divina e eterna, e que têm muitos objetivos 
próprios em desprezo a Deus, e também muitos objetivos contra Deus.

�. Este reino dividido Sto. Agostinho penetrantemente discerniu e descreveu 
ao modo de duas cidades, contrárias em suas leis porque lutando por 
objetivos contrários; e com sutil brevidade ele expressou a causa eficiente de 
cada uma nessas palavras: “Dois amores formaram duas cidades: o amor de 
si mesmo, atingindo até o desprezo de Deus, uma cidade terrena; e o amor 
de Deus, atingindo até o desprezo de si mesmo, uma cidade celestial.”[�] 
Em cada período do tempo uma tem estado em conflito com a outra, com 
uma variedade e multiplicidade de armas e de batalhas, embora nem 
sempre com igual ardor e assalto. Nesta época, entretanto, os partisans 
(guerrilheiros) do mal parecem estar se reunindo, e estar combatendo com 
veemência unida, liderados ou auxiliados por aquela sociedade fortemente 
organizada e difundida chamada os Maçons. Não mais fazendo qualquer 
segredo de seus propósitos, eles estão agora abruptamente levantando-
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se contra o próprio Deus. Eles estão planejando a destruição da santa 
Igreja publicamente e abertamente, e isso com o propósito estabelecido de 
despojar completamente as nações da Cristandade, se isso fosse possível, 
das bênçãos obtidas para nós através de Jesus Cristo nosso Salvador. 
Lamentando estes males, Nós somos constrangidos pela caridade que 
urge Nosso coração a clamar freqüentemente a Deus: “Ó Deus, eis que 
Teus inimigos se agitam; e os que Te odeiam levantaram as suas cabeças. 
Eles tramam um plano contra Teu povo, e conspiram contra Teus santos. 
Eles disseram: ‘vinde, destruamo-nos, de modo que eles não sejam uma 
nação’.”[�]

�. Em uma crise tão urgente, quando tão feroz e tão forte assalto é feito 
sobre o nome Cristão, é Nosso ofício apontar o perigo, marcar quem são 
os adversários, e no máximo de Nosso poder fazer uma barreira contra 
seus planos e procedimentos, para que não pereçam aqueles cuja salvação 
está confiada a Nós, e para que o reino de Jesus Cristo confiado a Nosso 
encargo possa não só permanecer de pé e inteiro, mas possa ser alargado 
por um crescimento cada vez maior através do mundo.

�. Os Pontífices Romanos nossos predecessores, em sua incessante 
vigilância pela segurança do povo Cristão, foram rápidos em detectar a 
presença e o propósito desse inimigo capital tão logo ele saltou para a luz 
ao invés de esconder-se como uma tenebrosa conspiração; e, além disso, 
eles aproveitaram e tomaram providências, pois a eles isso competia, e não 
permitiram a si mesmos serem tomados pelos estratagemas e armadilhas 
armadas para enganá-los.

5. A primeira advertência do perigo foi dada por Clemente XII no ano de 
�7�8[�], e sua constituição foi confirmada e renovada por Bento XIV[�]. Pio 
VII seguiu o mesmo caminho[5]; e Leão XII, por sua constituição apostólica, 
Quo Graviora[6], juntou os atos e decretos dos Pontífices anteriores sobre 
o assunto, e os ratificou e confirmou para sempre. No mesmo sentido 
pronunciou-se Pio VIII[7], Gregório XVI[8], e, muitas vezes, Pio IX[9].

6. Tão logo a constituição e o espírito da seita maçônica foram claramente 
descobertos por manifestos sinais de suas ações, pela investigação de suas 
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causas, pela publicação de suas leis, e de seus ritos e comentários, com 
a freqüente adição do testemunho pessoal daqueles que estiveram no 
segredo, esta sé apostólica denunciou a seita dos Maçons, e publicamente 
declarou sua constituição, como contrária à lei e ao direito, perniciosa 
tanto à Cristandade como ao Estado; e proibiu qualquer um de entrar 
na sociedade, sob as penas que a Igreja costuma infligir sobre as pessoas 
excepcionalmente culpadas. Os sectários, indignados por isto, pensando 
em eludir ou diminuir a força destes decretos, parcialmente por desprezo, 
e parcialmente por calúnia, acusaram os soberanos Pontífices que os 
passaram ou de exceder os limites da moderação em seus decretos ou de 
decretar o que não era justo. Este foi o modo pelo qual eles esforçaram-se 
para eludir a autoridade e o peso das constituições apostólicas de Clemente 
XII e Bento XIV, e também de Pio VII e Pio IX[�0]. Entretanto, na própria 
sociedade, encontraram-se homens que relutantemente concordaram 
que os Pontífices Romanos tinham agido dentro de seu direito, de 
acordo com a doutrina e disciplina Católicas. Os Pontífices receberam a 
mesma concordância, em termos fortes, de muitos príncipes e chefes de 
governo, que tomaram como um dever ou delatar a sociedade maçônica 
à sé apostólica, ou por seu próprio acordo por leis específicas declará-la 
perniciosa, como, por exemplo, na Holanda, Áustria, Suíça, Espanha, 
Bavária, Savóia, e outras partes da Itália.

7. Mas, o que é da maior importância, o curso dos eventos demonstrou 
a prudência dos Nossos predecessores. Pois a sua providente e paternal 
solicitude não conseguiu sempre e em todo lugar o resultado desejado; 
e isto, ou por causa do fingimento e astúcia de alguns que eram agentes 
ativos na maldade, ou então da irrefletida leviandade do resto que deveria, 
em seu próprio interesse, ter dado ao assunto sua diligente atenção. Em 
conseqüência, a seita dos Maçons cresceu com uma velocidade inconcebível 
no curso de um século e meio, até que se tornou capaz, através de fraude 
ou audácia, de obter tal acesso em cada nível do Estado de modo a parecer 
quase a sua força governante. Este veloz e formidável avanço trouxe sobre a 
Igreja, sobre o poder dos príncipes, sobre o bem estar público, precisamente 
aquele grave dano que Nossos predecessores tinham previsto muito antes. 
Tal condição foi atingida que de agora de diante haverá grave razão para 
temer, não realmente pela Igreja - porque sua fundação é firme demais 
para ser derrubada pelos esforços dos homens - mas por aqueles Estados 
em que prevalece o poder, ou da seita da qual estamos falando ou de outras 
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seitas não diferentes que curvam-se a ela como discípulas e subordinadas.

8. Por estas razões Nós, tão logo chegamos ao timão da Igreja, claramente 
vimos e sentimos ser Nosso dever usar Nossa autoridade em sua máxima 
extensão contra um mal tão vasto. Nós já por muitas vezes, conforme as 
ocasiões surgiram, atacamos alguns pontos principais dos ensinamentos 
que demonstraram de uma maneira especial a perversa influência das 
opiniões Maçônicas. Assim, em nossa carta encíclica, Quod Apostolici 
Muneris, Nós Nos esforçamos por refutar as monstruosas doutrinas dos 
socialistas e comunistas; depois, em outra começando com “Arcanum”, 
Nós penosamente defendemos e explicamos a verdadeira e genuína idéia 
da vida doméstica, da qual o matrimônio é o ponto de partida e a origem; e 
novamente, naquela que começa com “Diuturnum”[��], Nós descrevemos 
a idéia de governo político conforme os princípios da sabedoria Cristã, 
que é maravilhosa em harmonia, por um lado, com a ordem natural das 
coisas, e, por outro lado, com o bem-estar tanto dos príncipes soberanos 
quanto das nações. É agora Nossa intenção, seguindo o exemplo de Nossos 
predecessores, tratar diretamente a própria sociedade maçônica, todo o 
seu ensinamento, seus objetivos, e a sua maneira de pensar e agir, de modo 
a trazer mais e mais à luz seu poder para o mal, e fazer o que Nós pudermos 
para deter o contágio desta peste fatal.

9. Há vários corpos organizados os quais, embora diferindo em nome, em 
cerimonial, em forma e origem, são contudo tão unidos por comunhão 
de propósito e pela similaridade de suas principais opiniões, de modo a 
formar de fato uma só coisa com a seita dos Maçons, a qual é um tipo 
de centro ao qual todos eles se dirigem, e do qual todos eles retornam. 
Agora, estes não mais mostram um desejo de permanecer escondidos; pois 
eles realizam seus encontros à luz do dia e à vista do povo, e publicam 
seus próprios jornais; e contudo, quando completamente compreendidos, 
descobre-se que eles ainda retêm a natureza e os hábitos de sociedades 
secretas. Há muitas coisas como mistérios que é regra fixa esconder com 
extremo cuidado, não somente de estranhos, mas de muitos e muitos 
membros, também; tais como seus desígnios secretos e últimos, os nomes 
de seus maiores líderes, e certos segredos e encontros privados, assim como 
suas decisões, e os caminhos e meios de executá-las. Este é, sem dúvida, 
o objetivo das múltiplas diferenças entre os membros quanto a direito, 
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cargo e privilégio, das distinções recebidas de ordens e graus, e da severa 
disciplina que é mantida.

Os candidatos são geralmente ordenados a prometer - e mais, com um 
especial juramento, a jurar - que eles não irão nunca, a nenhuma pessoa, 
em qualquer tempo ou de qualquer modo, dar a conhecer os membros, 
as senhas, ou os assuntos discutidos. Assim, com uma aparência externa 
fraudulenta, e com um estilo de fingimento que é sempre o mesmo, os 
Maçons, como os Maniqueístas de antigamente, esforçam-se, tanto quanto 
possível, para encobrir a si mesmos, e para não admitir testemunhas exceto 
seus próprios membros. Como uma maneira conveniente de disfarce, eles 
assumem o caráter de homens de letras e acadêmicos associados com o 
objetivo de aprender. Eles falam de seu zelo por um maior refinamento 
cultural, e de seu amor pelos pobres; e eles declaram que seu único desejo 
é a melhoria da condição das massas, e o compartilhamento com o maior 
número possível de pessoas de todos os benefícios da vida civil. Mesmo que 
estes propósitos fossem visados verdadeiramente, eles não são de modo 
algum o todo de seu objetivo. Ainda mais, para ser alistado, é necessário 
que os candidatos prometam e assumam ser daí em diante estritamente 
obedientes aos seus líderes e mestres com a mais completa submissão 
e fidelidade, e estar de prontidão para cumprir suas ordens à mais leve 
expressão de seu desejo; ou, se desobedientes, submeter-se aos mais 
penosos castigos e à própria morte. De fato, se algum é julgado ter traído 
as obras da seita ou ter resistido à ordens dadas, a punição é infligida neles 
não infreqüentemente, e com tanta audácia e destreza que o assassino 
muito freqüentemente escapa à detecção e punição de seu crime.

�0. Mas fingir e desejar permanecer escondido; atar homens como escravos 
com as mais fortes correntes, e sem dar qualquer razão suficiente; usar 
homens escravizados aos desejos de outro para qualquer ato arbitrário; 
armar as mãos direitas de homens para o massacre após assegurar a 
impunidade pelo crime - tudo isso é uma enormidade diante qual a 
natureza recua. Por este motivo, a razão e a própria verdade tornam 
claro que a sociedade da qual nós estamos falando está em antagonismo 
com a justiça e a retidão natural. E isto se torna ainda mais claro, uma 
vez que outros argumentos, também, e muito evidentes, provam que ela 
é essencialmente oposta à virtude natural. Pois, não importando quão 
grande possa ser a inteligência do homem em disfarçar e a sua experiência 
em mentir, é impossível evitar os efeitos de qualquer causa de mostrarem, 
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de algum modo, a natureza intrínseca da causa da qual eles vêm. “Uma boa 
árvore não pode produzir mau fruto, nem uma árvore ruim produzir bom 
fruto.”[��] Agora, a seita maçônica produz frutos que são perniciosos e do 
mais amargo sabor. Pois, daquilo que Nós acima mostramos da maneira 
mais clara, aquele que é o seu propósito último força-a a se tornar visível - 
especificamente, a completa derrubada de toda a ordem religiosa e política 
do mundo que o ensinamento Cristão produziu, e a substituição por um 
novo estado de coisas de acordo com as suas idéias, das quais as fundações 
e leis devem ser obtidas do mero naturalismo.

��. O que Nós dissemos, e estamos para dizer, deve ser entendido com 
respeito à seita dos Maçons tomada genericamente, e tanto quanto 
ela compreende as associações aparentadas a ela e confederadas com 
ela, mas não dos seus membros individuais. Pode haver pessoas entre 
eles, e não poucos que, embora não livres da culpa de terem se enleado 
em tais associações, ainda assim não são eles mesmos parceiros em 
seus atos criminosos nem conscientes do objetivo último que eles estão 
se esforçando por alcançar. Do mesmo modo, algumas das sociedades 
afiliadas, talvez, de modo algum aprovem as conclusões extremas que eles 
iriam, se consistentes, abraçar como conseqüências necessárias de seus 
princípios comuns, se a sua própria maldade não os enchesse de horror. 
Alguns deles, novamente, são levados pelas circunstâncias dos tempos e 
lugares ou a visar coisas menores do que os outros normalmente tentam 
ou do que eles mesmos desejariam tentar. Eles não devem, entretanto, por 
esta razão, ser considerados como estranhos à federação maçônica; porque 
a federação maçônica deve ser julgada não tanto pelas coisas que ela tem 
feito, ou concluído, quanto pela soma de suas opiniões pronunciadas.

��. Agora, a doutrina fundamental dos naturalistas, que eles tornam 
suficientemente conhecida em seu próprio nome, é que a natureza humana 
e a razão humana deveria em todas as coisas ser senhora e guia. Eles ligam 
muito pouco para os deveres para com Deus, ou os pervertem por opiniões 
errôneas e vagas. Pois eles negam que qualquer coisa tenha sido ensinada 
por Deus; eles não permitem qualquer dogma de religião ou verdade que 
não possa ser entendida pela inteligência humana, nem qualquer mestre 
que deva ser acreditado por causa de sua autoridade. E desde que é o 
dever especial e exclusivo da Igreja Católica estabelecer completamente 
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em palavras as verdades divinamente recebidas, ensinar, além de outros 
auxílios divinos à salvação, a autoridade de seu ofício, e defender a mesma 
com perfeita pureza, é contra a Igreja que o ódio e o ataque dos inimigos é 
principalmente dirigido.

��. Nos assuntos a respeito de religião que se veja como a seita dos Maçons 
age, especialmente aonde ela é mais livre para agir sem barreiras, e então 
que qualquer um julgue se realmente ela não deseja executar a política 
dos naturalistas. Por um longo e perseverante labor, eles esforçam-se 
para alcançar este resultado - especificamente, que o ofício de ensinar e a 
autoridade da Igreja tornem-se sem valor no Estado civil; e por esta mesma 
razão eles declaram ao povo e argumentam que a Igreja e o Estado devem ser 
completamente desunidos. Por este meio eles rejeitam das leis e da nação a 
saudável influência da religião Católica; e eles conseqüentemente imaginam 
que os Estados devem ser constituídos sem qualquer consideração pelas 
leis e preceitos da Igreja.

��. Nem eles pensam ser suficiente desconsiderar a Igreja - a melhor das 
guias - mas eles também a ferem por sua hostilidade. Realmente, para eles 
está dentro da lei atacar com impunidade as próprias fundações da religião 
Católica, em palavra, em escritos e em ensinamentos; e até os direitos 
da Igreja não são poupados, e os ofícios com os quais ela é divinamente 
investida não estão seguros. A mínima liberdade possível para administrar 
os assuntos é deixada à Igreja; e isto é feito por leis aparentemente não muito 
hostis, mas na realidade armadas e ajustadas para dificultar a liberdade de 
ação. Ainda mais, Nós vemos leis excepcionais e opressivas impostas sobre 
o clero, a fim de que eles possam ser continuamente diminuídos em número 
e meios necessários. Nós também vemos os remanescentes das possessões 
da Igreja restringidos pelas mais estritas condições, a sujeitados ao poder 
e ao desejo arbitrário dos administradores do Estado, e as ordens religiosas 
reviradas e espalhadas.

�5. Mas contra a sé apostólica e o Pontífice Romano a contenda destes 
inimigos tem sido por um longo tempo dirigida. O Pontífice foi primeiro, 
por razões sem substância, atirado para fora da proteção de sua liberdade e 
de seu direito, o principado civil; logo, ele foi injustamente forçado em uma 
condição que era insuportável por causa das dificuldades levantadas de 
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todos os lados; e agora o tempo chegou em que os partisans (guerrilheiros) 
da seita abertamente declaram, o que em segredo entre eles mesmos eles 
têm por um longo tempo planejado, que o poder sagrado dos Pontífices 
deve ser abolido, e que o próprio papado, fundado por direito divino, deve 
ser totalmente destruído. Se outras provas fossem desejadas, este fato 
seria suficientemente revelado pelo testemunho de homens informados, 
dos quais alguns em outros tempos, e outros recentemente, declararam ser 
verdadeiro a respeito dos Maçons que eles desejam especialmente atacar 
violentamente a igreja com irreconciliável hostilidade, e que eles nunca 
descansarão até que eles tenham destruído o que quer que os supremos 
Pontífices tenham estabelecido como religião.

�6. Se aqueles que são admitidos como membros não são ordenados a 
abjurar por quaisquer palavras as doutrinas Católicas, esta omissão, muito 
longe de ser adversa aos desígnios dos Maçons é mais útil para os seus 
propósitos. Primeiro, deste modo eles facilmente enganam os ingênuos 
e os incautos, e podem induzir um número muito maior a se tornarem 
membros. Novamente, como todos que se oferecem são recebidos qualquer 
que possa ser sua forma de religião, eles deste modo ensinam o grande 
erro desta época - que uma consideração por religião deveria ser tida como 
assunto indiferente, e que todas as religiões são semelhantes. Este modo 
de raciocinar é calculado para trazer a ruína de todas as formas de religião, 
e especialmente da religião Católica, que, como é a única que é verdadeira, 
não pode, sem grande injustiça, ser considerada como meramente igual às 
outras religiões.

�7. Mas os naturalistas vão muito mais longe; pois, tendo, nas mais altas 
coisas, entrado em um curso completamente errôneo, eles são levados 
impetuosamente a extremos, ou por causa da fraqueza da natureza 
humana, ou porque Deus inflige sobre eles a justa punição do seu orgulho. 
Assim acontece que eles não mais consideram como certas e permanentes 
aquelas coisas que são totalmente entendidas pela luz natural da razão, tais 
como certamente são - a existência de Deus, a natureza imaterial da alma 
humana, e sua imortalidade. A seita dos Maçons, por uma similar trilha 
de erro, é exposta a estes mesmos perigos; pois, embora de um modo geral 
eles possam professar a existência de Deus, eles mesmos são testemunhas 
que eles não mantém todos esta verdade com total concordância da mente 
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e com uma firme convicção. Nem eles escondem que esta questão sobre 
Deus é a maior fonte e causa de discórdias entre eles; de fato, é certo que 
uma discussão considerável sobre este mesmo assunto existiu entre eles 
muito recentemente. Mas, realmente, a seita permite grande liberdade aos 
seus membros juramentados por voto, de modo que para cada lado é dado o 
direito de defender a sua própria opinião, ou de que há um Deus, ou de que 
não há nenhum; e aqueles que obstinadamente argumentam que não há 
nenhum Deus são tão facilmente iniciados como aqueles que argumentam 
que Deus existe, embora, como os panteístas, eles tenham falsas noções 
acerca dEle: tudo que não é nada mais do que retirar a realidade, retendo 
algumas absurdas representações da natureza divina.

�8. Quando esta maior e fundamental verdade foi derrubada ou 
enfraquecida, segue que aquelas verdades, também, que são conhecidas 
pelo ensinamento da natureza devem começar a cair - especificamente, 
que todas as coisas foram feitas pelo livre desejo de Deus o Criador; que o 
mundo é governado pela Providência; que as almas não morrem; que a esta 
vida dos homens sobre a terra sucederá outra em uma vida eterna.

�9. Quando estas verdades foram eliminadas, as quais são os princípios 
da natureza e importantes para o conhecimento e para o uso prático, 
é fácil de ver o que irá ser da moralidade pública e privada. Nós não 
dizemos nada daquelas virtudes mais celestiais, as quais ninguém pode 
exercer ou mesmo adquirir sem um especial dom e graça de Deus; das 
quais necessariamente nenhum traço pode ser encontrado naqueles que 
rejeitam como desconhecida a redenção da humanidade, a graça de Deus, 
os sacramentos, e a felicidade a ser obtida no céu. Nós falamos agora dos 
deveres que têm a sua origem na retidão natural. Que Deus é o Criador do 
mundo e seu providente Governador; que a lei eterna exige que a ordem 
natural seja mantida, e proíbe que ela seja perturbada; que o fim último do 
homem é um destino muito acima das coisas humanas e além desta parada 
sobre a terra: estas são as fontes e estes são os princípios de toda justiça e 
moralidade.

Se eles forem removidos, como os naturalistas e Maçons desejam, 
imediatamente não haverá nenhum conhecimento quanto ao que constitui 
justiça e injustiça, ou sobre qual princípio a moralidade é fundada. E, em 
verdade, o ensinamento de moralidade que exclusivamente encontra o favor 
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da seita dos Maçons, e em que eles argumentam que os jovens deveriam 
ser instruídos, é o que eles chamam “civil”, e “independente”, e “livre”, 
especificamente, aquele que não contém qualquer crença religiosa. Mas, 
quão insuficiente tal ensinamento é, quanto deixa a desejar em firmeza, 
e quão facilmente movido por cada impulso da paixão, é suficientemente 
provado por seus tristes frutos, que já começaram a aparecer. Pois, aonde 
quer que, removendo a educação Cristã, este ensinamento começou a 
reinar mais completamente, aí a bondade e integridade da moral começou 
rapidamente a perecer, monstruosas e vergonhosas opiniões têm crescido, 
e a audácia dos atos malignos tem se elevado a um alto grau. Tudo isso é 
comumente lamentado e deplorado; e não poucos daqueles que de modo 
algum desejam fazê-lo são compelidos pela abundância de provas a dar não 
infreqüentemente o mesmo testemunho.

�0. Ainda mais, a natureza humana foi manchada pelo pecado original, e é 
portanto mais disposta ao vício do que à virtude. Pois uma vida virtuosa é 
absolutamente necessária para restringir os movimentos desordenados da 
alma, e para fazer as paixões obedientes à razão. Neste conflito as coisas 
humanas devem freqüentemente ser desprezadas, e os maiores trabalhos e 
durezas devem ser executados, de modo que a razão possa sempre manter 
o seu domínio. Mas os naturalistas e Maçons, não tendo fé naquelas coisas 
que nós aprendemos pela revelação de Deus, negam que nossos primeiros 
pais tenham pecado, e conseqüentemente pensam que o livre desejo não 
é de modo algum enfraquecido e inclinado ao mal[��]. Pelo contrário, 
exagerando bastante o poder e a excelência da natureza, e colocando 
somente ali o princípio e regra da justiça, eles não podem nem mesmo 
imaginar que haja qualquer necessidade de uma constante luta e uma 
perfeita firmeza para dominar a violência e governo de nossas paixões.

Por isso nós vemos que homens são publicamente tentados pelos muitos 
encantamentos do prazer; que há jornais e panfletos sem moderação 
nem vergonha; que peças de teatro são notáveis pela licenciosidade; que 
desenhos para obras de arte são de uma maneira desavergonhada buscados 
nas leis de um assim chamado realismo; que os planos de uma vida fácil e 
delicada são cuidadosamente elaborados; que todas as seduções do prazer 
são diligentemente buscadas pelas quais a virtude possa ser ninada até 
adormecer. Depravadamente, também, mas ao mesmo tempo de um modo 
bastante consistente, fazem aqueles atos que eliminam a expectativa 
das alegrias do céu, e trazem para baixo toda a felicidade para o nível da 
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mortalidade, e, de fato, a afundam na terra. Do que Nós dissemos o seguinte 
fato, estarrecedor não tanto por si mesmo quanto em sua aberta expressão, 
pode servir como confirmação. Pois, uma vez que geralmente ninguém está 
acostumado a obedecer homens hábeis e inteligentes tão submissamente 
como aqueles cuja alma está enfraquecida e quebrada pelo domínio das 
paixões, tem havido na seita dos Maçons alguns que têm simplesmente 
determinado e proposto que, engenhosamente e de propósito estabelecido, 
a multidão deveria ser saciada com uma licença sem limite para o vício, 
pois, quando isso tivesse sido feito, ela iria facilmente cair sob o seu poder 
e autoridade para quaisquer atos de audácia.

��. Quanto ao que se refere à vida doméstica nos ensinamentos dos 
naturalistas é quase tudo contido nas seguintes declarações: que o 
casamento pertence ao gênero dos contratos humanos, que pode 
ser legalmente revogado pelo desejo daqueles que o fizeram, que os 
governadores civis do Estado têm poder sobre o laço matrimonial; que 
na educação dos jovens nada deve ser ensinado em matéria de religião 
como opinião certa e fixada; e cada um deve ser deixado livre para seguir, 
quando chegar à idade, qualquer que ele preferir. Os Maçons concordam 
completamente com estas coisas; e não somente concordam, mas têm 
longamente esforçado-se para transformá-las em lei e instituição. Pois 
em muitos países, e aqueles nominalmente Católicos, é estabelecido que 
nenhum casamento deve ser considerado legal a não ser aqueles contraídos 
pelo rito civil; em outros lugares a lei permite o divórcio; e em outros todos 
os esforços são feitos para torná-lo legal tão logo quanto possível. Portanto, 
o tempo está rapidamente se aproximando em que os casamentos vão ser 
tornados em outro tipo de contrato - ou seja em uniões mutáveis e incertas 
que um capricho pode unir, e que do mesmo modo quando se modificar 
pode desunir.

Com a maior unanimidade a seita dos Maçons também esforça-se para 
tomar a si mesma a educação da juventude. Eles pensam que eles podem 
facilmente moldar às suas opiniões aquela idade macia e maleável, e torcê-
la no que quer que eles desejem; e que nada pode ser mais adequado do que 
isto para permitir a eles levar a juventude do Estado a seguir seu próprio 
plano. Portanto, na educação e instrução de crianças eles não permitem 
qualquer participação, quer no ensinamento ou na disciplina, aos ministros 
da Igreja; e em muitos lugares eles têm procurado obter que a educação 
dos jovens esteja exclusivamente nas mãos de leigos, e que nada que trate 
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dos mais importantes e mais sagrados deveres dos homens para com Deus 
deva ser introduzido na instrução sobre moral.

��. E ainda há as suas doutrinas sobre política, em que os naturalistas 
decretam que todos os homens tem o mesmo direito, e são em todos os 
aspectos da mesma e igual condição; que cada um é naturalmente livre; que 
nenhum tem o direito de comandar a outrem; que é um ato de violência 
requerer que homens obedeçam qualquer autoridade outra que aquela 
que é obtida deles mesmos. De acordo com isto, portanto, todas as coisas 
pertencem ao povo livre; o poder é exercido pela ordem ou permissão do 
povo, de modo que, quando o desejo do povo muda, os governantes podem 
ser legalmente depostos e a fonte de todos os direitos e deveres civis está 
ou na multidão ou na autoridade governante quando esta é constituída 
de acordo com as últimas doutrinas. É sustentado também que o Estado 
deve ser sem Deus; que nas várias formas de religião não há razão pela qual 
uma devesse ter precedência sobre outra; e que todas elas devem ocupar o 
mesmo lugar.

��. Que estas doutrinas são igualmente aceitáveis aos Maçons, e que eles 
desejariam constituir Estados de acordo com este exemplo e modelo, é 
excessivamente bem conhecido para requerer prova. Por algum tempo eles 
tem abertamente esforçado-se para tornar isto realidade com toda a sua 
força e recursos; e deste modo eles preparam o caminho para não poucos 
homens audaciosos que estão se apressando a fazer até as piores coisas, 
em seu esforço para obter igualdade e comunhão de todos os bens pela 
destruição de todas as distinções de título e propriedade.

��. O que, portanto, a seita dos Maçons é, e que trilha ela persegue, 
aparece suficientemente do sumário que Nós resumidamente demos. Seus 
dogmas principais estão tão grandemente e manifestamente apartados 
da razão que nada pode ser mais perverso. Desejar destruir a religião e a 
Igreja que o próprio Deus estabeleceu, e cuja perpetuidade Ele assegura 
por Sua proteção, e trazer após um lapso de dezoito séculos as maneiras 
e costumes dos pagãos, é notável insensatez e audaciosa impiedade. Nem 
é menos horrível nem mais tolerável que eles repudiem os benefícios 
que Jesus Cristo tão misericordiosamente obteve, não somente para os 
indivíduos, mas também para as famílias e a sociedade civil, benefícios os 
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quais, mesmo de acordo com o julgamento e testemunho de inimigos da 
Cristandade, são muito grandes. Nesta empreitada insana e pervertida nós 
quase podemos ver o ódio implacável e o espírito de vingança com o qual 
o próprio Satanás está inflamado contra Jesus Cristo. - Do mesmo modo 
o estudado esforço dos Maçons para destruir as principais fundações da 
justiça e honestidade, e para cooperar com aqueles que desejarem, como 
se fossem meros animais, fazer o que eles quiserem, tende somente para a 
ignominiosa e desgraçada ruína do gênero humano.

O mal, também, é agravado pelos perigos que ameaçam a sociedade 
doméstica e civil. Como Nós demonstramos, no matrimônio, de acordo 
com a crença de quase todas nações, há algo sagrado e religioso; e a lei de 
Deus determinou que os matrimônios não devam ser dissolvidos. Se eles 
forem desprovidos do seu caráter sagrado, e feitos dissolúveis, problemas 
e confusão na família serão o resultado, a esposa sendo despojada de sua 
dignidade e as crianças deixadas sem proteção quanto aos seus interesses e 
bem-estar. - Não ter nos assuntos públicos qualquer cuidado pela religião, e 
nos arranjos e administração dos assuntos civis não ter maior consideração 
para com Deus do que se Ele não existisse, é uma imprudência desconhecida 
dos próprios pagãos; pois em seus corações e almas a noção de uma 
divindade e a necessidade de uma religião pública estavam tão firmemente 
estabelecidas que eles teriam pensado ser mais fácil ter uma cidade sem 
fundamentos do que uma cidade sem Deus. A sociedade humana, para a 
qual nós verdadeiramente por natureza somos formados, foi constituída 
por Deus, o Autor da natureza; e dEle, como de seu princípio e fonte, fluem 
em toda a sua força e permanência os incontáveis benefícios com os quais a 
sociedade abunda. Como todos e cada um de nós somos admoestados pela 
própria voz da natureza para cultuar a Deus em piedade e santidade, como 
o Doador da vida e de tudo que é bom nela, do mesmo modo e pela mesma 
razão, nações e Estados estão obrigado a cultuá-lO; e portanto é claro que 
aqueles que querem absolver a sociedade de todos os deveres religiosos 
agem não só injustamente mas também com ignorância e insensatez.

�5. Como os homens são pela vontade de Deus nascidos para a união 
civil e sociedade, e como o poder de governar é um elo de união tão 
necessário à sociedade que, se ele é retirado, a sociedade necessariamente 
e imediatamente se desfaz, segue que dEle que é o Autor da sociedade 
veio também a autoridade de governar; assim quem quer que governe, é 
ministro de Deus. Portanto, como o fim e a natureza da sociedade humana 
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requerem, é correto obedecer às justas ordens da autoridade legal, como 
é correto obedecer a Deus que governa todas as coisas; e é extremamente 
falso que o povo tenha como um poder jogar de lado sua obediência quando 
quer que lhe agrade.

�6. De maneira semelhante, ninguém duvida que todos os homens são 
iguais uns aos outros, tanto quanto se refere à sua origem e natureza 
comuns, ou o fim último que cada um deve atingir, ou os direitos e deveres 
que são daí derivados. Mas, como as habilidades de todos não são iguais, 
como um difere do outro nos poderes da mente e do corpo, e como há 
realmente muitas dessemelhanças de maneiras, disposição, e caráter, é 
extremamente repugnante à razão esforçar-se por confinar todos dentro 
da mesma medida, e estender completa igualdade às instituições da vida 
civil. Assim como uma perfeita condição do corpo resulta da conjunção 
e composição de seus vários membros, os quais, embora diferindo em 
forma e propósito, fazem, por sua união e distribuição de cada um em seu 
próprio lugar, uma combinação bela para ser mantida, firme em força, e 
necessária para o uso; desse modo, na comunidade, há uma quase infinita 
dessemelhança de homens, como partes do todo. Se eles devem ser todos 
iguais, e cada um deve seguir seu próprio desejo, o Estado vai aparecer 
extremamente deformado; mas se, com uma distinção de graus de 
dignidade, de ocupações e empregos, todos habilmente cooperarem para o 
bem comum, eles irão apresentar a imagem de um Estado bem constituído 
e conformado à natureza.

�7. Agora, dos perturbantes erros que Nós temos descrito os maiores 
perigos para os Estados devem ser temidos. Pois, sendo retirados o temor 
a Deus e a reverência pelas leis divinas, sendo desprezada a autoridade 
dos governantes, a sedição permitida e aprovada, e as paixões populares 
exacerbadas até o desprezo pela lei, sem qualquer freio a não ser o castigo, 
uma mudança e derrubada de todas as coisas necessariamente seguirá. 
Sim, esta mudança e derrubada é deliberadamente planejada e colocada 
em curso por várias associações de comunistas e socialistas; e aos seus 
propósitos a seita dos Maçons não é hostil, mas favorece grandemente 
seus desígnios, e tem em comum com eles suas principais opiniões. E se 
estes homens não se esforçam imediatamente e em todo lugar para levar 
à frente seus pontos de vista extremos, isso não deve ser atribuído ao seu 
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ensinamento e sua vontade, mas à virtude daquela divina religião que não 
pode ser destruída; e também porque a parte mais sólida dos homens, 
recusando-se a ser escravizada às sociedades secretas, vigorosamente 
resiste às suas insanas tentativas.

�8. Se todos os homens julgassem a árvore pelo seu fruto, e reconhecessem 
a semente e origem dos males que nos pressionam, e dos perigos que 
estão nos ameaçando! Nós temos que lidar com um inimigo enganoso 
e habilidoso, que, gratificando os ouvidos do povo e dos príncipes, os 
tem enleado por falas macias e por adulação. Entrando nas boas graças 
dos governantes sob a alegação de amizade, os Maçons tem se esforçado 
para fazê-los seus aliados e poderosos auxiliadores para a destruição do 
nome Cristão; e para que eles possam mais fortemente pressioná-los, 
eles têm, com determinada calúnia, acusado a Igreja de maliciosamente 
contender com os governantes em assuntos que afetam a sua autoridade 
e soberano poder. Tendo, por estes artifícios, assegurado a sua própria 
segurança e audácia, eles começaram a exercer grande peso no governo 
dos Estados: mas entretanto estão preparados para sacudir as fundações 
de impérios, para perturbar os governantes do Estado, para acusá-los, e 
para expulsá-los, tão freqüentemente quanto eles aparentam governar 
de modo diferente do que eles próprios poderiam ter desejado. De modo 
semelhante, eles têm por falsos elogios iludido o povo. Proclamando com 
uma alta voz a liberdade e prosperidade pública, e dizendo que era por 
causa da Igreja e dos soberanos que a multidão não era retirada de sua 
injusta servidão e pobreza, eles se impuseram sobre o povo, e, excitando-
os por uma sede por novidades, eles os pressionaram a assaltar tanto a 
Igreja quanto o poder civil. Entretanto, a expectativa de benefícios que era 
esperada é muito maior do que a realidade; realmente, as pessoas comuns, 
mais oprimidas do que elas eram antes, estão privadas em sua miséria 
daquele consolo que, se as coisas tivessem sido arranjadas de um modo 
Cristão, eles teriam tido com facilidade e em abundância. Mas, quem 
quer que lute contra a ordem que a Divina Providência constituiu paga 
usualmente a penalidade por seu orgulho, e encontra-se com a aflição e a 
miséria quando eles insensatamente esperavam encontrar todas as coisas 
prósperas e conforme os seus próprios desejos.

�9. A Igreja, se ela dirige os homens a prestar obediência principalmente 



�9

a acima de tudo a Deus o soberano Senhor, é erradamente e falsamente 
considerada ou invejosa do poder civil ou de se arrogar algo dos direitos 
dos soberanos. Pelo contrário, ela ensina que o que é retamente devido ao 
poder civil deve ser prestado a ele com convicção e consciência de dever. 
Ensinando que do próprio Deus vem o direito de governar, ela adiciona 
uma grande dignidade à autoridade civil, e ainda ajuda a obter a obediência 
e boa intenção dos cidadãos. Amiga da paz e sustentáculo da concórdia, 
ela abraça a todos com amor maternal, e, intencionando apenas auxiliar 
o homem mortal, ela ensina que à justiça deve ser ajuntada a clemência, 
eqüidade à autoridade, e moderação à legislação; que o direito de ninguém 
pode ser violado; que a ordem e a tranqüilidade pública devem ser mantidas 
e que a pobreza daqueles que estão em necessidade deve, tanto quanto 
possível, ser aliviada pela caridade pública e privada. “Mas por esta razão,” 
para usar as palavras de Sto. Agostinho, “os homens pensam, ou gostariam 
de acreditar, que o ensinamento Cristão não é adequado para o bem do 
Estado; pois eles desejam que o Estado seja fundado não em sólida virtude, 
mas na impunidade do vício.”[��] Sabendo destas coisas, os príncipes e o 
povo agiriam com sabedoria política[�5], e de acordo com as necessidades 
da segurança geral, se, ao invés de juntar-se aos Maçons para destruir a 
Igreja, eles se juntassem à Igreja para repelir os seus ataques.

�0. O que quer que o futuro possa ser, neste grave e difundido mal é Nosso 
dever, veneráveis irmãos, esforçar-nos por encontrar um remédio. E porque 
Nós sabemos que a Nossa melhor e mais firme esperança de um remédio 
está no poder daquela divina religião que os Maçons odeiam em proporção 
ao seu medo dela, Nós pensamos ser de capital importância chamar esse 
grande poder salvífico em Nosso auxílio contra o inimigo comum. Portanto, 
tudo que os Pontífices Romanos Nossos predecessores decretaram com o 
propósito de opor-se aos projetos e esforços da seita maçônica, e tudo que 
eles tenham legislado quanto à entrada ou saída de homens de sociedades 
deste tipo, Nós ratificamos e confirmamos completamente pela nossa 
autoridade apostólica: e confiando grandemente na boa intenção dos 
Cristãos, Nós rogamos e imploramos a cada um, pela sua salvação eterna, 
para ser o mais conscienciosamente cuidadoso para não divergir o mínimo 
que seja daquilo que a sé apostólica tem ordenado neste assunto.

��. Nós rogamos e imploramos a vós, veneráveis irmãos, a juntar os 
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vossos esforços com os Nossos, e esforçadamente lutar pela extirpação 
desta praga maligna, que está se esgueirando através das veias do corpo 
da política. Vós deveis defender a glória de Deus e a salvação do vosso 
próximo; e com o objetivo de vosso combate à vossa frente, nem coragem 
nem força irão faltar. Será por vossa prudência que julgareis por quais 
modos vós podeis melhor sobrepujar as dificuldades e obstáculos com 
os quais vos encontrardes. Mas, como pertence à autoridade de Nosso 
ofício que Nós mesmos apontemos algumas maneiras apropriadas de 
procedimento, Nós desejamos que o vosso primeiro ato seja arrancar 
a máscara da Maçonaria, e deixar que ela seja vista como realmente é; e 
por sermões e cartas pastorais instruir o povo quanto aos artifícios usado 
pelas sociedades deste tipo para seduzir os homens e persuadi-los a entrar 
em suas fileiras, e quanto à perversidade de suas ações e à maldade de seus 
atos. Como Nossos predecessores por muitas vezes repetiram, que nenhum 
homem pense que ele possa por qualquer razão que seja ajuntar-se à seita 
maçônica, se ele dá valor ao seu nome Católico e à sua salvação eterna como 
ele deveria valorizá-los. Que nenhum seja enganado por uma pretensão de 
honestidade. Pode parecer a alguns que os Maçons não exigem nada que 
seja abertamente contrário à religião e à moral; mas, como todo princípio 
e objetivo da seita está naquilo que é vicioso e criminoso, ajuntar-se com 
estes homens ou em algum modo ajudá-los não pode ser legítimo.

��. Além disso, por assíduos ensinamentos e exortações, a multidão 
precisa ser levada a aprender diligentemente os preceitos da religião; para 
este propósito Nós encarecidamente recomendamos que por oportunos 
escritos e sermões lhes sejam ensinados os elementos daquelas sagradas 
verdades nas quais a filosofia Cristã está contida. O resultado disto será que 
as mentes dos homens serão fortalecidas pela instrução, e serão protegidas 
contra muitas formas de erro e induções à depravação, especialmente na 
presente liberdade de escrita sem limites e insaciável desejo de aprender.

��. Grande, realmente, é a obra; mas nela o clero irá compartilhar os vossos 
trabalhos, se, através de vosso cuidado, eles estiverem à altura disto através 
do aprendizado e de uma vida bem orientada. Este bom e grande trabalho 
requer o auxílio também da indústria daqueles entre os leigos em que um 
amor pela religião e pela pátria existe ao lado da instrução e retidão de vida. 
Unindo os esforços do clero e dos leigos, batalhai, veneráveis irmãos, para 
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fazer os homens conhecer e amar completamente a Igreja; pois, quanto 
maior o seu conhecimento e amor pela Igreja, mais eles se desviarão das 
sociedades clandestinas.

��. Por este motivo, não sem causa Nós usamos esta ocasião para 
declarar novamente o que nós declaramos em outro lugar, ou seja, que a 
Ordem Terceira de São Francisco, cuja disciplina Nós algum tempo atrás 
prudentemente mitigamos[�6], deveria ser refletidamente promovida e 
sustentada; pois todo o objetivo desta Ordem, como constituída por seu 
fundador, é convidar os homens a uma imitação de Jesus Cristo, a um 
amor à Igreja, e à observância de todas as virtudes Cristãs; e portanto ela 
deveria ser de grande influência em suprimir o contágio das sociedades 
pervertidas. Que, portanto, esta santa irmandade possa ser fortalecida 
por um crescimento diário. Entre os muitos benefícios a serem esperados 
disso estará o grande benefício de voltar as mentes dos homens à liberdade, 
fraternidade e igualdade de direito; não tais como os Maçons absurdamente 
imaginam, mas tais como Jesus Cristo obteve para o gênero humano e aos 
quais São Francisco aspirou: a liberdade, Nós queremos dizer, de filhos de 
Deus, através da qual nós podemos ser livres da escravidão a Satanás ou 
a nossas paixões, ambos os mais perversos mestres; a fraternidade cuja 
origem está em Deus, o Criador comum e Pai de todos; a igualdade a qual, 
fundada na justiça e caridade, não remove todas as distinções entre os 
homens, mas, das variedades da vida, dos deveres, e das ocupações, forma 
aquela união e aquela harmonia que naturalmente tende ao benefício e 
dignidade da sociedade.

�5. Em terceiro lugar, há um assunto sabiamente instituído por nossos 
ancestrais, mas no decorrer do tempo deixado de lado, que pode agora 
ser usado como um padrão e forma de algo semelhante. Nós queremos 
dizer as associações ou organizações de trabalhadores, para proteger, sob 
a direção da religião, os seus interesses temporais e a sua moralidade. Se 
nossos ancestrais, por longa prática e experiência, sentiram o benefício 
destas associações, nossa época talvez irá senti-lo ainda mais por causa da 
oportunidade que eles darão de esmagar o poder das seitas. Aqueles que 
sustentam a si mesmos pelo trabalho de suas mãos, além de serem, pela 
sua própria condição, mais dignos acima de todos os outros de caridade e 
consolação, são também especialmente expostos às tentações de homens 
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cujos caminhos estão na fraude e no engano. Portanto, eles devem ser 
ajudados com a maior bondade possível, a ser convidados a juntar-se a 
associações que são boas, para que eles não sejam arrastados para outras 
que são malignas. Por esta razão, Nós grandemente desejamos, pela 
salvação das pessoas, que, sob os auspícios e patrocínio dos bispos, e em 
oportunidades convenientes, estas associações possam ser restauradas de 
uma maneira generalizada. Para Nossa grande alegria, irmandades deste 
tipo e também associações de mestres já foram estabelecidas em muitos 
lugares, tendo, cada classe delas, por seu objetivo ajudar os honestos 
trabalhadores, a proteger e guardar suas crianças e família, e a promover 
neles a piedade, o conhecimento Cristão, e uma vida moral. E neste 
assunto Nós não podemos nos omitir de mencionar aquela sociedade 
exemplar, denominada de acordo com o seu fundador, São Vicente, que 
tem merecido tanto das classes mais baixas. Seus atos e seus alvos são 
bem conhecidos. Todo o seu objetivo é dar alívio ao pobre e miserável. Isto 
ela faz com singular prudência e modéstia; e quanto menos ela deseja ser 
notada, mais ela se adequa ao exercício da caridade Cristã, e para o alívio 
dos sofredores.

�6. Em quarto lugar, de modo a mais facilmente atingir o que Nós 
desejamos, à vossa fidelidade e vigilância Nós recomendamos de um 
modo especial os jovens, como sendo a esperança da sociedade humana. 
Devotai a maior parte do vosso cuidado à instrução deles; e não pensai que 
qualquer precaução possa ser grande o suficiente para mantê-los afastados 
de mestres e escolas aonde o hálito pestilento das seitas deva ser temido. 
Sob a vossa direção, deixem os pais, instrutores religiosos, e padres tendo a 
cura de almas, usar cada oportunidade, em seu ensinamento Cristão, para 
advertir suas crianças e pupilos da natureza infame destas sociedades, para 
que eles possam aprender em bom tempo a terem cuidado com os variados 
e fraudulentos artifícios pelos quais seus promotores costumam laçar as 
pessoas. E aqueles que instruem os jovens em conhecimento religioso 
agirão sabiamente se eles induzirem todos eles a se resolverem e se 
comprometerem a nunca ligar-se a qualquer sociedade sem o conhecimento 
de seus pais, ou o conselho de seu padre ou diretor.

�7. Nós bem sabemos, entretanto, que os nossos esforços unidos 
não serão de modo algum suficientes para arrancar estas sementes 
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perniciosas do campo do Senhor, a menos que o Celestial Mestre da vinha 
misericordiosamente nos ajude em nossos esforços. Nós precisamos, 
portanto, com grande e ansioso cuidado, implorar a Ele a ajuda que a 
grandeza do perigo e da necessidade requer. A seita da Maçonaria mostra-
se insolente e orgulhosa de seu sucesso, e parece que ela não colocará 
limites à sua pertinácia. Seus seguidores, ajuntados por perversos acordos 
e por conselhos secretos, ajudam-se uns aos outros, e excitam-se uns aos 
outros a uma audácia nas coisas malignas. Um ataque tão veemente exige 
uma igual defesa - especificamente, que todos os homens de bem formem a 
mais abrangente associação possível de ação e de oração. Nós imploramos a 
eles, portanto, com corações unidos, a permanecer unidos e firmes contra 
as forças das seitas que avançam; e em aflição e súplica estender suas mãos 
a Deus, orando que o nome Cristão possa florescer e prosperar, que a Igreja 
possa desfrutar da sua necessária liberdade, que aqueles que se extraviaram 
possam retornar a uma mente reta, que o erro difundido possa dar lugar à 
verdade, e o vício à virtude. Tomemos como nossa auxiliadora e intercessora 
a Virgem Maria, Mãe de Deus, para que ela, que desde o momento de sua 
concepção derrotou Satanás possa mostrar seu poder sobre estas seitas 
malignas, nas quais revive o contumaz espírito do demônio, juntamente 
com sua perfídia insubmissa e enganosa. Imploremos a Miguel, o príncipe 
dos anjos celestes, que lançou fora o infernal inimigo; e José, o esposo 
da santíssima Virgem, e patrono celeste da Igreja Católica; e os grandes 
Apóstolos, Pedro e Paulo, os pais e campeões vitoriosos da fé Cristã. Por 
seu patrocínio, e pela perseverança na união de oração, Nós esperamos 
que Deus irá misericordiosamente e oportunamente socorrer o gênero 
humano, que é rodeado por tantos perigos.

�8. Como garantia dos dons celestes e de Nossa benevolência, Nós 
amorosamente concedemos no Senhor a vós, veneráveis irmãos, e ao 
clero e todo o povo confiado ao vosso vigilante cuidado, Nossa bênção 
apostólica.

Dado em Roma, junto de S. Pedro, no vigésimo dia de abril de 1884, o sexto ano de 
Nosso pontificado.
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[��] Mt 7,�8.

[��] Trid., sess. vi, De justif, c. �. Texto do Concílio de Trento: “tametsi in eis (sc. 
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et inclinatum.” 

[��] Ver Arcanum, no. 8�.

[�5] Epistola ��7, ad Volusianum, c. v, n. �0 (PL ��, 5�5).

 
[�6] (�7 de setembro de �88�), na qual o Papa Leão XIII tinha recentemente 
glorificado S. Francisco de Assis por ocasião do sétimo centenário de seu 
nascimento. Nesta encíclica, o Papa apresentou a Ordem Terceira de S. Francisco 
como uma resposta Cristã aos problemas sociais da época. A constituição 
Misericors Dei filius (�� de junho de �88�) expressamente relembrou que a 
negligência com a qual as virtudes Cristãs são tidas é a causa principal dos 
males que ameaçam as sociedades. Confirmando a regra da Ordem Terceira 
e adaptando-a às necessidades dos tempos modernos, o Papa Leão XIII 
intencionava trazer de volta o maior número possível de almas à prática destas 
virtudes.


