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Queridos fiéis,

festejamos neste ano os quarenta anos da Fraternidade São Pio X, desde a fundação. 
A história da Fraternidade mostra que Deus deu e continua a dar muitas graças aos 
que se dedicaram sem limites a esta obra, aos que a ajudam e que tiram das fontes 
que a Fraternidade abre.

Muito antes do segundo Concílio Vaticano, já pouco depois da primeira guerra mun-
dial, a Fraternidade foi possibilitada pela perspicácia providencial dum grande sa-
cerdote, o padre Henri Le Floch. Nos anos vinte formou um pequeno grupo de jovens, 
futuros prelados e sacerdotes, que amaram a fidelidade à Tradição, depois de serem 
esclarecidos sobre a verdadeira natureza da heresia do modernismo. P. Le Floch já 
naquela altura disse: “A heresia que neste momento está a nascer, será a mais peri-
gosa de todas: o excessivo e desmedido exagero da veneração devida ao Papa e a não 
justificada extensão da sua infalibilidade.” Monsenhor Lefebvre mencionou muitas 
vezes com gratidão este seu grande professor. Mais tarde, muitos grandes sacerdotes 
que eram favoráveis à Tradição, eram antigos alunos do padre Le Floch.

No ano 1968, o Capítulo Geral dos Padres do Espírito Santo, muda as constituições 
desta grande Ordem, no espírito do Concílio que acabou pouco antes. Monsenhor 
Lefebvre protestou na Congregação das Ordens Religiosas em Roma. Como resposta 
aconselham-lhe a fazer uma pausa, fazendo umas férias. Frente a tal resposta soli-
citou a sua demissão, retirando-se para um mosteiro de irmãs em Roma. Em Maio 
do mesmo ano, no Seminário Francês em Roma, onde só uma geração atrás estava o 
grande padre Le Floch como director, vé-se a bandeira comunista pendurada na va-
randa central da casa. Um pequeno grupo de seminaristas que continuaram a usar a 
batina e que por isso foram evitados pelos outros seminaristas e pelos padres, foram 
ter com o arcebispo Lefebvre para pedir a sua ajuda. Lefebvre aconselha-lhes a ir 
para Friburgo na Suíça, para a universidade que na altura continuou a ser bastante 
conservadora. Ele mesmo encontrou-se com o bispo local, o monsenhor Charriere, o 
qual insistiu muito para que monsenhor Lefebvre constituisse uma obra. “O senhor 
deve, deve!” “Faça algo, faça!” “Alugue uma casa, não abandone estes seminaristas! 
O senhor sabe, o que é que se está a passar na Igreja; devemos salvar a Tradição!” As-
sim falou o outro bispo a monsenhor Lefebvre. Ele tomou isto como sinal da Divina 
Providência e alugou em 1969 um andar na casa dos Salesianos em Friburgo. Quase 
ao mesmo tempo encontrou um grupo de cinco homens que acabavam de comprar o 
antigo mosteiro de Ecône, com a nobre intenção de salvar este local, que tinha sido 
o hospício dos Cônegos do Grande São Bernardo. Em meados do século foi alienado 
e estava a venda, depois de ter estado mais de 600 anos nas mãos de monges. Um 
rico quis comprá-lo e mudar a sua função, fazendo um hotel com restaurante e clube 
nocturno. Os cinco homens, entre si amigos, não quiseram permitir que se fizesse 



�

uma coisa tão horrorosa como esta. Não sendo ricos, alimentaram ideias de pedir um 
empréstimo, comprar em seguida o mosteiro, e dá-lo depois de volta à Igreja, ficando 
à disposição de uma congregação qualquer. Os primeiros princípios da pequena obra 
religiosa na casa dos Salesianos em Friburgo eram difíceis, de maneira que foram-se 
embora alguns destes primeiros seminaristas. Monsenhor foi a Roma, porque estava 
desolado e não sabia o que fazer. Aconselhou-se portanto com um bispo em Roma, 
um dos que ainda eram fiéis à Fé íntegra, o cardeal Journey. Este deu-lhe o conse-
lho dizendo: “O senhor deve fundar um seminário. Pelos vistos, nem todos os seus 
seminaristas prestam para a universidade.” (Imersos como estavam no mundo, os 
seminaristas foram contaminados, estando na universidade).

Estamos no ano 1970. Monsenhor encontra-se de novo com o grupo de homens que 
tinham comprado Ecône. Desta vez combinam que monsenhor assuma Ecône a par-
tir do outono. No fim do almoço diz o senhor Alfonso Petroni, um dos cinco, em pala-
vras quase proféticas: “Monsenhor, um dia o mundo inteiro falará sobre Ecône.” No 
mês de setembro começou então o primeiro ano em Ecône. No dia 1 de novembro, o 
bispo de Genebra, Lausanne e Friburgo aprova além disso os estatutos da Fraterni-
dade e erige-a na sua diocese. Quatro meses depois, em 1971, a Fraternidade recebe 
a aprovação de Roma. Neste ano, monsenhor Lefebvre fez duas vezes ordenações 
sacerdotais, de cada vez um só sacerdote. Durante o ano entram 24 seminaristas em 
Ecône e no ano seguinte até 32 seminaristas.

Glorifiquemos a Deus por haver suscitado uma tal obra em benefício do Corpo Mís-
tico de Jesus. Rezemos para que Deus continue a auxiliar todos os membros e supe-
riores desta Fraternidade.

Abençoo-vos,

padre Anselmo
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O Juramento Antimodernista

O assim chamado juramento antimodernista foi instituído pelo Papa Pio X, no 
dia 1 de Setembro de 1910. Prestavam juramento os clérigos da Igreja Católica. 
O juramento dirige-se contra aquelas doutrinas que se chamam “modernismo” e 
que foram condenadas já em 1864 no “Sillabus Errorum” do papa Pio IX. No texto 
há referências aos documentos “Pascendi” e “Lamentabili” que na altura eram 
conhecidos; estes dois documentos são do ano 1907.

Eram obrigados a prestar juramento: todos os subdiáconos, todos os sacerdotes 
antes de obter o pleno poder de confessar e pregar, todos os párocos e cónegos antes 
da tomada de posse, todos os funcionários das cúrias episcopais e papal, todos os 
superiores e professores antes da tomada de posse. Significativamente, o Papa Paulo 
VI revogou o juramento antimodernista em 1967!

Aqui o texto deste célebre juramento anti-modernista elaborado por São Pio X

Eu, ______________, firmemente abraço e aceito cada uma e todas as definições 
feitas e declaradas pela autoridade inerrante da Igreja, especialmente estas 
verdades principais que são diretamente opostas aos erros deste dia.

Antes de mais nada eu professo que Deus, a origem e fim de todas as coisas, 
pode ser conhecido com certeza pela luz natural da razão a partir do mundo 
criado (Cf Rom. �,90), ou seja, dos trabalhos visíveis da Criação, como uma 
causa a partir de seus efeitos, e que, portanto, Sua existência também pode ser 
demonstrada.

Segundo: eu aceito e reconheço as provas exteriores da revelação, ou seja, 
os atos divinos e especialmente os milagres e profecias como os sinais mais 
seguros da origem divina da Religião cristã e considero estas mesmas provas 
bem adaptadas à compreensão de todas as eras e de todos os homens, até 
mesmo os de agora.

Terceiro, eu acredito com fé igualmente firme que a Igreja, Guardiã e mestra 
da Palavra Revelada, foi instituída pessoalmente pelo Cristo histórico e real 
quando Ele viveu entre nós, e que a Igreja foi construída sobre Pedro, o príncipe 
da hierarquia apostólica, e seus sucessores pela duração dos tempos.

Quarto: eu sinceramente mantenho que a Doutrina da Fé nos foi trazida desde 
os Apóstolos pelos Padres ortodoxos com exatamente o mesmo significado 
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e sempre com o mesmo propósito. Assim sendo, eu rejeito inteiramente a 
falsa representação herética de que os dogmas evoluem e se modificam de 
um significado para outro diferente do que a Igreja antes manteve. Condeno 
também todo erro segundo o qual, no lugar do divino Depósito que foi confiado 
à esposa de Cristo para que ela o guardasse, há apenas uma invenção filosófica 
ou produto de consciência humana que foi gradualmente desenvolvida pelo 
esforço humano e continuará a se desenvolver indefinidamente.

Quinto: eu mantenho com certeza e confesso sinceramente que a Fé não é um 
sentimento cego de religião que se alevanta das profundezas do subconsciente 
pelo impulso do coração e pela moção da vontade treinada para a moralidade, 
mas um genuíno assentimento da inteligência com a Verdade recebida 
oralmente de uma fonte externa. Por este assentimento, devido à autoridade 
do Deus supremamente verdadeiro, acreditamos ser Verdade o que foi revelado 
e atestado por um Deus pessoal, nosso Criador e Senhor.

Além disso, com a devida reverência, eu me submeto e adiro com todo o meu 
coração às condenações, declarações e todas as proibições contidas na encíclica 
Pascendi e no decreto Lamentabili, especialmente as que dizem respeito ao 
que é conhecido como a história dos dogmas.

Também rejeito o erro daqueles que dizem que a Fé mantida pela Igreja pode 
contradizer a história, e que os dogmas católicos, no sentido em que são agora 
entendidos, são irreconciliáveis com uma visão mais realista das origens da 
Religião cristã.

Também condeno e rejeito a opinião dos que dizem que um cristão erudito 
assume uma dupla personalidade - a de um crente e ao mesmo tempo a de 
um historiador, como se fosse permissível a um historiador manter coisas que 
contradizem a Fé do crente, ou estabelecer premissas que, desde que não haja 
negação direta dos dogmas, levariam à conclusão de que os dogmas são falsos 
ou duvidosos.

Do mesmo modo, eu rejeito o método de julgar e interpretar a Sagrada Escritura 
que, afastando-se da Tradição da Igreja, da analogia da Fé e das normas da Sé 
Apostólica, abraça as falsas representações dos racionalistas e sem prudência 
ou restrição adota a crítica textual como norma única e suprema.

Além disso, eu rejeito a opinião dos que mantém que um professor ensinando 
ou escrevendo sobre um assunto histórico-teológico deve antes colocar de 
lado qualquer opinião preconcebida sobre a origem sobrenatural da Tradição 
católica ou a promessa divina de ajudar a preservar para sempre toda a Verdade 
Revelada; e que ele deveria então interpretar os escritos dos Padres apenas 
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por princípios científicos, excluindo toda autoridade sagrada, e com a mesma 
liberdade de julgamento que é comum na investigação de todos os documentos 
históricos profanos.

Finalmente, declaro que sou completamente oposto ao erro dos modernistas, 
que mantém nada haver de divino na Tradição sagrada; ou, o que é muito pior, 
dizer que há, mas em um sentido panteísta, com o resultado de nada restar a 
não ser este fato simples - a colocar no mesmo plano com os fatos comuns da 
história - o fato, precisamente, de que um grupo de homens, por seu próprio 
trabalho, talento e qualidades continuaram ao longo dos tempos subsequentes 
uma escola iniciada por Cristo e por Seus Apóstolos.

Prometo que manterei todos estes artigos fielmente, inteiramente e 
sinceramente e os guardarei invioladas, sem me desviar em nenhuma maneira 
por palavras ou por escrito. Isto eu prometo, assim eu juro, para isso Deus me 
ajude, e os Santos Evagelhos de Deus que agora toco com minha mão.

(São Pio X, Papa)
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A Subversão

Pe François-Marie Chautard

«A melhor política guerreira é apoderar-se de um 
Estado intacto; uma política inferior a esta con-
sistiria em arruiná-lo.»

Sun Tzu (�)

Esta sentença ilustra o essencial daquilo que se denomina subversão, a saber: 
uma luta insidiosa. É dela que trata este estudo, ou melhor, dos mecanismos 
subversivos tais como são utilizados contra o Estado e contra a Igreja, particu-
larmente no seio da Tradição. 

É claro que um assunto tão vasto impõe que não o abordemos aqui senão nas 
suas grandes linhas. Por isso este estudo pretende ser, antes de tudo, um con-
vite à leitura e à reflexão sobre os três aspectos seguintes:

 – A natureza da subversão;
 – Os métodos subversivos;
 – Os remédios contra a subversão.

Natureza da subversão
A etimologia diz bastante bem em que consiste esta realidade. «Subversão» 
provém do Latim subvertere: derrubar; o que corresponde ao sentido corrente 
do termo: derrube da ordem estabelecida por meios indirectos. Mais precisa-
mente, pode-se-ia considerar como a realização de um conjunto de manobras 
disfarçadas com o objectivo de desmantelar o campo adverso.

A subversão é uma guerra psicológica

Para compreender, é necessário saber que há duas formas de submeter um 
inimigo:

– o Ataque directo: tal constitui a guerra na sua concepção clássica: a investida 
frontal. «O seu objectivo é levar pela força o adversário a render-se» (�). Re-
presenta um procedimento dispendioso para o próprio e para as possessões do 
inimigo que se desejam tomar.
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– o Ataque indirecto: é a guerra psicológica, que consiste em orientar o adversá-
rio, levando-o, por si próprio, seja a debilitar-se, seja a tomar a iniciativa de capi-
tular, consistindo o suprassumo desta arte em tornar o adversário – que assim 
estará a cortar o ramo da árvore sobre o qual se encontra – feliz de participar 
neste processo. Goebbels e Hitler obtiveram assim ««sem disparar um tiro (...) 
a ocupação da Renânia, o restabelecimento do serviço militar, a reintegração 
da região do Sarre, o Anschluss com a Áustria, a anexação do território dos Su-
detas e de Memel, o estabelecimento de um protectorado na Checoslováquia» 
(�), e o melhor de tudo foi que no momento do abandono da Checoslováquia 
pela França e Inglaterra, os franceses e os ingleses acolheram a decisão dos 
seus dirigentes como uma grande vitória. E quando Daladier, consciente da sua 
traição, viu a multidão imensa que o esperava no aeroporto, ficou aterrorizado, 
crendo que esta enorme multidão reclamava vingança, quando não era senão 
uma manifestação de louvor. O plano nazi tinha funcionado na perfeição... 

Nesta hipótese, é evidentemente preferível que o ataque indirecto seja sufi-
ciente. No entanto, nem sempre é possível contentar-se com tal ataque. Con-
sequentemente, quando o inimigo tenha sido suficientemente desorganizado, 
e que dele não se possa obter mais, então está na hora de tirar a espada da sua 
bainha. Em síntese, e seguindo a expressão de Mucchielli: «A subversão é, por-
tanto, mais insidiosa que sediciosa» (�).

E aqui é necessária uma importante distinção entre simples astúcia e subver-
são em sentido estrito, pois a astúcia e o ardil estão presentes em todas as 

As �� Armas de Sun Tzu

�. Desacredita o bem
�. Compromete os chefes
�. Abala a sua confiança, sujeita-os ao desprezo
�. Utiliza homens vis
�. Desorganiza as autoridades
�. Semeia a discórdia entre os cidadãos
�. Incita os jovens contra os anciãos
8. Ridiculariza as tradições
9. Perturba o reabastecimento
�0. Faz ouvir músicas lascivas
��. Propaga a luxúria
��. Suborna
��. Mantém-te informado

guerras, mas tal não 
será sempre o caso da 
subversão. 

Pois, sem que haja ne-
cessidade de lho ensi-
nar, o Homem decaído 
pratica a astúcia e a 
mentira. Assim, deve-
rá sublinhar-se que a 
subversão, entendida 
no seu sentido estrito, 
apenas pressupõe, sem 
se limitar a eles, aque-
les artifícios humanos 
legados pelo pecado 
original.
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Mais que uma aptidão, uma arte.

Para retomarmos a própria expressão de Sun Tzu, a subversão é uma arte; o 
que quer dizer que ela constitui ao mesmo tempo uma ciência e uma prática. 
Mais precisamente, ela consiste no estudo e na aplicação de técnicas próprias 
para desorganizar sorrateiramente o seu adversário, levando-o a perder-se a si 
próprio sem conflito real. Dito de outra maneira, a distinção entre a simples 
astúcia e a verdadeira subversão diz respeito ao carácter científico dos métodos 
desta.

Como toda a ciência humana, esta não é obra de um dia (�). Desde o Cavalo 
de Tróia até ao departamento A do KGB, passando pelos panfletos de Voltaire, 
fez esta ciência inestimáveis progressos. A Revolução Francesa e as guerras 
napoleónicas fizeram-na progredir notavelmente, na medida em que a sub-
versão incorporou uma dimensão militar. Doravante, as forças armadas não 
se encontrariam mais ao serviço de um país, ou de uma religião, mas de uma 
ideologia. Em suma, ao Exército, à Marinha, à Força Aérea, juntou-se o po-
der da informação. Foi a era dos Lenine, Goebbels, Delmer... A época recente 
ainda não nos proporcionou grandes nomes. Actualmente, não se sabe quem 
inventou a história das armas secretas escondidas por Saddam Hussein, armas 
jamais descobertas.

Notemos igualmente que com o decorrer do tempo e o desenvolvimento da 
rede Internet, estes procedimentos alastraram amplamente para o sector pri-
vado. Fala-se assim de espionagem industrial, e as escolas de comércio, de jor-
nalismo ou de publicidade desenvolvem as técnicas de manipulação. Citemos 
apenas, para ilustrar o nosso propósito sobre a actualidade da subversão, o 
exemplo da crise financeira que abala o mundo inteiro e cujo verdadeiro objec-
tivo, sugerido por Jacques Attali, é a destruição das nações:

«No dia � de Março de �009 – indica J. Delacroix – J. Attali é o convidado de 
Laurent Bazin no programa de televisão Itélé. O porta-voz do cartel bancário 
evoca a Nova Ordem Mundial e a necessidade de uma moeda mundial. J. Attali 
explica de seguida que duas escolhas são possíveis: o triunfo da Nova Ordem 
Mundial ou a desordem geral! “Nós caminhamos na direcção de um mundo 
novo, em que os Estados Unidos não mais constituirão a primeira potência 
mundial e que os seus dirigentes nem mesmo quererão liderar. Será necessário 
aceitar a desordem geral ou aceitar uma Nova Ordem Mundial, com um governo 
mundial, com uma moeda mundial, como se fez com a Europa”» (�).

Finalmente, não seria bom ocultar o papel sempre actual desempenhado pela 
Franco-Maçonaria e as sociedades secretas (�), tanto no seio do Estado como 
da Igreja.
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Os grandes eixos da subversão

Ciência da sabotagem, a subversão age com método: Trata-se de destruir o 
inimigo sem dar combate; é necessário que o fruto esteja maduro, ou melhor, 
apodrecido. 

Tendo em vista um tal objectivo, a subversão precisa de avaliar o inimigo es-
tabelecido: é o estudo de mercado. Este inimigo não é nunca um indivíduo, 
pelo menos directamente, mas um corpo social: um país, uma empresa, uma 
sociedade religiosa.

Ora, todo o corpo social, qualquer que ele seja, encerra pessoas reciprocamente 
ligadas. Uma tal associação consubstancia-se numa estrutura cujo fundamen-
to é o fim prosseguido em comum. Este fim comum pressupõe a partilha de um 
conjunto de valores comuns. 

A estrutura assegura os vínculos e a coesão entre os membros. Estes vínculos 
são de dois tipos: por um lado, os da autoridade com os subordinados, por 
outro, os laços dos membros entre si. Acrescentemos finalmente que a auto-
ridade constitui a pedra angular de uma sociedade. Assemelha-se à alma que 
comunica a vida ao corpo.

Tomemos o exemplo da Fraternidade São Pio X. É uma sociedade que compre-
ende uma pluralidade de membros vinculados entre si.

– O seu fim – no quadro de crise da Igreja – é a conservação e a propagação da 
Tradição bimilenária da Igreja. 

– Os seus valores comuns são a doutrina tradicional, a liturgia tradicional, bem 
como o combate contra os erros modernos.

– A sua estrutura é constituída por: Casa geral, seminários, distritos, priora-
dos, escolas. Estrutura esta de vida comum, de apostolado comum, que asse-
gura os vínculos e a coesão entre os membros. 

– O fundamento desta estrutura é o fim comum e os valores comuns.

– Os vínculos são duplos, como em toda a sociedade: i) hierárquicos: entre um 
prior e o seu superior de distrito; ii) iguais: entre dois priores.

Se a subversão almejasse a destruição da Fraternidade São Pio X, tal implicaria 
actuar sobre um ou outro destes níveis, ou até mesmo vários:

�. O seu fim: esforçando-se por modificá-lo ou atenuá-lo, agindo sobre os 
superiores ou sobre o conjunto, o que dispensaria o desencadear das outras 
instâncias. Isto pode fazer-se de duas maneiras:
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 • Directamente sobre o fim. Para tal seria necessário:

a) Chegar a convencer os superiores, ou o conjunto da Fraternida-
de, que Roma se converteu, ou que se pode actualmente confiar nela. 
Esta foi a táctica empregada com os “ralliés” (reconciliados). Diligen-
ciou-se por convencê-los da boa vontade romana e prometeu-se-lhes 
reconhecimento, protecção, bênção, e até mesmo promoção.

b) Ou, inversamente, fazer duvidar para sempre de um possível re-
gresso de Roma à Tradição.

 • Sobre os valores comuns: Diligenciar-se-ia por desmoralizar os seus 
membros ou incutir-lhes a ideia do relativismo dos seus valores, da 
inutilidade do seu combate, da sua incompetência. Um outro meio 
para o fazer é matizar, ou atenuar, todas as dificuldades que consti-
tuem os fundamentos do combate.

�. As suas estruturas: quebrando-as ou substituindo-as. Após o Concílio 
Vaticano II, solicitou-se aos capítulos gerais das congregações religiosas que 
adaptassem as suas constituições às ideias conciliares. Modificando as estru-
turas de uma sociedade, modificavam-se os moldes, e por aí os homens, as suas 
convicções, os seus hábitos e a sua fé.

�. Os vínculos entre os membros: 

 • Face à hierarquia: convencendo-os da incompetência dos superiores, 
das suas ideias retrógradas, ou pior, aplicando-se em mostrá-los como 
tendo abraçado a causa do inimigo. Durante o período pré-conciliar 
os progressistas literalmente bombardearam a hierarquia romana, 
atacando sistematicamente os dicastérios romanos, particularmente 
o Santo Ofício. Hodiernamente verifica-se um ataque directo aos su-
periores da Fraternidade São Pio X (8).

 • Face aos membros: semeando a perturbação, a discórdia, criando uma 
dialéctica, qualquer que seja, entre os prós e os contras. Num dos nos-
sos seminários, um clérigo havia dito esta expressão: «Nós somos a 
direita, e criaremos a esquerda».

Esta guerra é psicológica. Em consequência ela «está baseada no conhecimento 
da Psicologia e da Psicossociologia» (9) e, portanto, no conhecimento das téc-
nicas de manipulação.
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A táctica do arame aplicada ao “conspiracionismo”

Descrita por Volkoff na obra “Le Montage”, esta manobra consiste em eliminar 
uma ideia caricaturando-a pelos dois extremos: por defeito e por excesso. Tal 
como um arame torcido nos dois sentidos, ela acaba por quebrar.

Parece-nos que um procedimento comparável visa aniquilar a famosa teoria do 
complô, que vê a Revolução Francesa ou o Concílio Vaticano II como resultados 
de uma conjura.

Por um lado, vemos cépticos a priori dedicarem-se a ridicularizar a teoria do 
complô, rindo às gargalhadas dos paranóicos que vêem infiltrados por todo o 
lado. Analogamente, autoproclamados especialistas pretendem destruir esta 
opinião por meio de sofismas ou de afirmações gratuitas.

Torcendo o arame no sentido inverso – o sentido do excesso – alguns diagnos-
ticam tão frequentemente uma conspiração e a existência de infiltrados, que 
acabam por fazer cair no ridículo, e descredibilizar, não só a hipótese de uma 
infiltração, mas até os argumentos verdadeiros que são então submersos numa 
mixórdia de lucubrações grotescas. Para dar somente um exemplo, chegou-se 
a ver o site “Virgo Maria” acusar superiores da Fraternidade – Mons. Fellay, 
Mons. Williamson, o Pe de Cacqueray, o Pe Schmidberger, etc. – de serem infil-
trados?

Por outro lado, o exagero das suas acusações, bem como o concerto mediático 
na internet conduz a colocá-los no primeiro plano, relegando assim para a obs-
curidade publicações mais sérias e autenticamente contra-revolucionárias.

Em suma, a troça de uns e as lucubrações de outros conduzem ambas ao mes-
mo resultado: matar a verosimilhança duma conspiração, como se mecanismos 
convergentes se ordenassem de si próprios pelo simples jogo da sorte.

É esquecer, para mencionar apenas dois factos, que um agente dos serviços es-
peciais do Vaticano – o Pe Bertorello (�) – tinha infiltrado o seminário de Êco-
ne e se tinha feito ordenar diácono. Do mesmo modo, em Março de �009, J.L. 
Maxence, antigo cronista literário no jornal “Monde et Vie”, e actual director 
da colecção Connivences (Conivências – sic) nas edições “Entrelacs”, afirmava a 
sua pertença à Franco-Maçonaria (�).

Notas:

� – Cf. Danièle e Pierre de Villemarest, “Le KGB au cœur du Vatican”, éd. De 
Paris, �00�, p.�8�;
� – Cf. “Faits et documents” de � a �� de Fevereiro de �009, p.�.
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As Técnicas Subversivas
Existe algo de pior que a corrupção dos costumes: 
o envenenamento pérfido das mentalidades.

Os procedimentos são inumeráveis. Para os classificar, é necessário voltar ao 
princípio da subversão, que consiste na autodestruição (�0) do adversário. A 
subversão deve esforçar-se por penetrar na psicologia do seu inimigo para ma-
nipulá-la. Para tal, é preciso operar sobre todas as engrenagens da psicologia 
humana (inteligência, afectividade, costumes) a fim de que o inimigo pense e 
aja como se pretende... É por essa razão que a subversão opera em âmbitos tão 
diferentes: a arte, a imprensa, a educação, a cultura, a religião.

No entanto, já que a subversão visa o homem – animal racional –, ela deve lo-
grar, a final, controlar as suas faculdades dominantes: a inteligência e a vonta-
de. Consequentemente, para fazer pensar e agir um homem num determinado 
sentido, existem dois meios e portanto duas grandes categorias de técnicas 
subversivas:

�. Num plano superior, trabalhando a sua inteligência. Trata-se da manipu-
lação directa do espírito pelos meios de comunicação: imprensa, rádio, televi-
são, internet, afixação de cartazes, reciclagens, modificação da linguagem.

�. Num plano inferior, operando sobre as suas faculdades inferiores: as suas 
paixões, os seus costumes, os seus afectos, numa palavra, o seu agir. É a ma-
nipulação indirecta do espírito pela praxis (acção), ou mais simplesmente, a 
aplicação do juízo célebre de Paul Bourget no “Démon de midi”: «É preciso vi-
ver como se pensa, caso contrário acaba-se por pensar como se vive!» Esta ma-
nipulação tem como alvo os indivíduos, seja separadamente, seja integrados 
num corpo pela dinâmica de grupo. É assim que a liturgia moderna inocula a 
“fé” modernista, alterando os ritos para modificar a doutrina.

I. Técnicas de comunicação

I-�. Os métodos

Na obra “Le Montage”, Volkoff dá-nos as tábuas da lei subversiva, os ‘Manda-
mentos’ do tratamento da informação tendenciosa (��):

�. A contra-verdade não verificável

Diz-se exactamente o contrário da verdade. No dia �� de Abril de �009, 
os media falaram de jovens católicos de extrema-direita que tinham ata-
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cado o patrão de um bar gay aquando da afixação de cartazes contra 
a pornografia em Laval. Trata-se de uma contra-verdade. Na realidade, 
foram as pessoas do bar que atacaram os referidos jovens. Alguns dias 
depois, a imprensa modificou as suas afirmações. Demasiado tarde: o 
mal estava feito.

�. A mistura verdadeiro-falso

Por ocasião do “levantamento” das excomunhões, o Cardeal Hoyos, no 
meio de afirmações exactas, asseverou que Monsenhor Fellay tinha acei-
te o Concílio (��). Desinformação...

�. Verdades seleccionadas

Este procedimento consiste em dizer a verdade, unicamente a verdade, 
mas não toda a verdade. Determinadas verdades incómodas são oculta-
das, ou simplesmente diminuídas.

Apresentam-se ao ouvinte verdades que ele quer ouvir, e calam-se ver-
dades que poderiam esclarecê-lo, mas das quais não gosta tanto. Em 
suma, chega-se ao paradoxo de um homem que engana ou se engana 
por estar encerrado numa verdade. Este mecanismo é particularmente 
afeiçoado pelos hereges e conciliares. Entre estes últimos, alguns não 
irão ao ponto de negar a existência do Inferno – todavia, dele pouco ou 
nunca falarão.

Analogamente, na Missa moderna, sistematicamente se retirou – sem o 
negar – tudo o que lembrasse o sacrifício, o combate espiritual, o Reina-
do social de Nosso Senhor Jesus Cristo, e assim sucessivamente. Presen-
ciamos, igualmente, que há pessoas que sublinham determinadas asser-
ções de Bento XVI, para daí concluirem pela sua catolicidade perfeita, e 
para outros, pelo seu integrismo.

�. As partes desiguais

Aquando do “levantamento” das excomunhões, numa reportagem tele-
visiva, puderam ouvir-se duas opiniões hostis (Christian Terras, do “Go-
lias”, depois Frederic Lenoir, director do “Monde des religions”) contra 
uma só favorável (a do Sr. Pe Laguérie, como representante da Fraterni-
dade S. Pio X!)

�. As partes iguais

Atribuem-se o mesmo número de colunas a duas opiniões opostas, in-
troduzindo-se contudo um testemunho brilhante para o ataque e outro 
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medíocre para a defesa. A Encyclopédia dos filósofos [do Iluminismo] 
usou e abusou deste artifício.

Um agente de influência defende sempre a boa doutrina, mas com fra-
cos argumentos. Defendendo-a, estará, mais facilmente, acima de toda 
a suspeita e portanto será mais eficaz.

A estas diversas técnicas descritas por Volkoff, pode-se acrescentar:

�. A murmuração

Não se afirma. Exprime-se a hipótese. Interroga-se. E deixa-se “supor 
que”.

�. O pacifismo: «abraço o meu rival para melhor o sufocar...»

Desmoralizar o adversário, semear a dúvida no seu espírito no que con-
cerne aos fundamentos do combate que sustenta, constitui uma chave 
fundamental da luta subversiva.

Os comunistas sobressaíram nesta técnica. Utilizando-a em larga escala 
no Ocidente, eles suscitaram por todo o lado campanhas pacifistas. Em 
�9�0, quando a União Soviética não possuía ainda a bomba atómica, 
os soviéticos lançaram o apelo de Estocolmo solicitando a retirada dos 
mísseis e o desmantelamento do armamento nuclear. Mais tarde, desen-
cadearam campanhas contra a guerra do Vietname, para desmoralizar a 
América. 

E isto que fizeram com a sociedade política, aplicaram-no à Igreja. Tal foi 
o famoso movimento dos Padres da Paz, encarregados de dar uma me-
lhor imagem do Comunismo aos fiéis Católicos, tanto no Ocidente como 
além da cortina de ferro. Esta política foi tão eficaz que contribuiu para 
bloquear a condenação do Comunismo no Concílio Vaticano II, apesar 
de centenas de assinaturas episcopais.

Este pacifismo manifesta-se igualmente no ecumenismo, o qual consiste 
em pretender esquecer, ou atenuar, as diferenças entre as diversas religi-
ões, para assim melhor viver na concórdia. «A Igreja não é uma madras-
ta, ela não pode estar permanentemente a castigar», dizia o futuro Papa 
Paulo VI a Mons. Lefebvre. 

Este pacifismo conduz a qualificar como severos os católicos que ousam 
denunciar um determinado mal. Ou então, diz-se que lhes falta a Cari-
dade, por usarem a crítica, a ironia, ou a invectiva.
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No que respeita à Tradição, este pacifismo manifesta-se no “ecumenis-
mo” entre “tradicionalistas” e progressistas. Atenuam-se as diferenças e 
recusa-se a condenar as afirmações do outro, sob pretexto de não faltar 
à Caridade.

8. O denegrimento sistemático

Tal consiste em bombardear o alvo incessantemente, atacando sistema-
ticamente os seus chefes, os seus métodos, as suas tropas, as suas con-
vicções, para desmoralizar os seus efectivos.

Conceder-se-á importância excessiva a uma questão judiciária, que será 
oportunamente denominada de “abuso institucional”*. Falar-se-á de 
purgas, de métodos estalinistas praticados pelas autoridades, ridicula-
rizar-se-á a incompetência dos chefes ou dos subordinados. Evocar-se-á 
o aspecto retrógrado dos valores pregados. Qualquer que seja o tema 
versado, promover-se-á o equívoco e desenvolver-se-á um sentimento 
de culpabilidade.

Esta política atinge o seu auge quando os próprios membros do alvo vi-
sado se autocriticam, denigram as suas autoridades e duvidam das suas 
convicções. Sabe-se o quanto os comunistas manobravam de maneira a 
que os seus adversários praticassem a autocrítica, princípio iniciático 
do abandono das convicções. Neste âmbito, um dos golpes de mestre 
da subversão no seio da Igreja foi precisamente o arrependimento (por 
João Paulo II particularmente, acerca de pretensos erros da Igreja no 
passado). Tal constitui o resultado perfeito da subversão: o adversário 
trabalha, de si mesmo, para a sua destruição, permanecendo convencido 
dos bons fundamentos deste empreendimento.

*A palavra francesa aqui usada é “bavure”. A tradução dada parece-nos a mais adequa-

da atendendo ao contexto. [N. do T.]

Um exemplo-tipo: O site “Virgo Maria”

Se se procura um modelo simples para ensinar (ou aprender) o discernimento 
dos procedimentos elementares da subversão, pode-se observar o site “Virgo 
Maria”. Tais procedimentos aí abundam:

• Denegrimento sistemático da autoridade: os quatro bispos da Fraternidade 
são todos acusados de alguma traição;
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• Murmuração: “Virgo Maria” sobressai na interrogação ultrajante, acresci-
da de condicionais suspeitosos: «Terá ele assinado acordos secretos?», bem 
como de fundamentos incertos: «Segundo fontes dignas de crédito, Monse-
nhor Fellay teria...»;

• Desmoralização dos efectivos pela crítica sistemática das obras da Fraterni-
dade;

• Calúnias puras e simples: o Pe Schmidberger é «pura e simplesmente» acu-
sado de ter apressado a morte de Mons. Lefebvre;

• Chantagem: Ultimamente, o Pe Beauvais, colocado no banco dos réus, foi 
intimado a justificar-se, sem o que o seu silêncio valeria como confissão;

• Juízo temerário: Há alguns meses o Pe Lorans foi entrevistado na sacristia 
de Saint-Nicolas (du Chardonnet). Para o site sedevacantista, o facto era 
claro: a sacristia havia sido escolhida para esconder esta entrevista ao Pe 
Beauvais. Na realidade, fui eu próprio (Pe François-Marie Chautard) que 
propus este lugar ao Senhor Padre Lorans em lugar da Capela do Santíssimo 
Sacramento, pela simples e boa razão de que o grupo coral se iria instalar 
mesmo ao lado e por conseguinte a entrevista teria sido perturbada...

Então: infiltrados? É possível, mas eles são demasiado caricaturais.

Instrumentalizados? É provável, porque são eficazes.

Subversivos? Seguramente.

I-�. A orquestração dos métodos

É óbvio que a utilização destes métodos pressupõe o controlo – ao menos par-
cial – dos meios de comunicação. Isso exige um pessoal qualificado: uma re-
taguarda – os cérebros planificadores – bem como tropas no terreno; o que 
requer êxito na infiltração do inimigo nos postos-chave: os órgãos de governo 
e de imprensa.

Na obra “Le Montage”, Volkoff conta a história dum agente de influência ao 
serviço da União Soviética. A sua cobertura consiste em ser um crítico literá-
rio, dirigente de uma colecção de obras. Oficialmente este homem é de direi-
ta. Todavia, ele consegue insidiosamente descaracterizar a edição de obras de 
direita, atenuando certas asserções, valorizando autores pouco talentosos e, 
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pelo contrário, excluindo e criticando os autores mais lúcidos. Em suma, o seu 
papel não consiste em fazer a apologia do comunismo, nem em suprimir toda 
e qualquer publicação de direita. A sua missão é atenuar, amolecer. 

Para atingir tal objectivo, ele possui uma orquestra, quer dizer, um conjunto de 
colaboradores que ecoam as suas críticas literárias. Numa palavra, ele beneficia 
de caixas de ressonância. Se estas forem boas, toda a gente se põe a elogiar as 
suas críticas e o seu poder sai reforçado.

Estes agentes não são necessariamente recrutados no partido subversor. Até 
é preferível recrutá-los no meio que se pretende sabotar. Como os atrair e fi-
delizar? Através dos meios clássicos: a chantagem, o dinheiro, a lisonja, a vin-
gança. Um dos melhores meios consiste em seleccionar um alvo que possua 
o perfil adequado, depois fazê-lo cair numa falta (dinheiro, costumes) para, 
finalmente, concertá-lo na orquestra por via da chantagem. (O original dizia: 
“pour enfin le faire chanter... dans l’orchestre”. O autor faz aqui um jogo de 
palavras, pois “le faire chanter” tanto pode querer dizer “fazê-lo cantar” como 
“chantageá-lo” [N. do T.]).

O concerto subversivo

Uma vez que o agente de influência se encontre instalado, e a sua orquestra 
constituída, não é necessário senão encontrar a nota de partida. E então de-
sencadeia-se o grande manejo – o concerto subversivo. Este último comporta 
quatro elementos: o suporte, o tema, o agente de influência, os retransmisso-
res.

Um caso concreto: o “Caso Williamson”

– O suporte: As afirmações de Mons. Williamson. Este é conhecido dos jorna-
listas por já ter falado complacentemente do assunto em causa. A vantagem 
aqui é de obter uma informação verdadeira.

– O tema, simples e sedutor: O negacionismo, portador de uma forte carga 
emotiva e mediática.

– O agente de infuência: A equipa de televisão sueca. Curiosamente, acontece 
que uma das jornalistas intervenientes na emissão pertence a um movimento 
pró-homossexual, estando vinculada à “Charlie Hebdo”, e publicou em França 
um livro recente denunciando uma viragem à direita do Soberano Pontífice. 
Segundo um vaticanista italiano, teria sido ela a sugerir a questão acerca das 
câmaras de gás (��).
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– Os retransmissores: o jornal alemão “Der Spiegel”, que desencadeou a polé-
mica, anunciando a emissão televisiva sueca e, ulteriormente, o conjunto dos 
media do mundo inteiro. O processo desemboca num tutti* final.

*Esta palavra italiana designa a parte de uma composição em que se toca a totalidade 

dos instrumentos de uma orquestra.

Os meios empregues são relativamente pouco onerosos, sem risco, e necessi-
tam de muito pouco pessoal. Os resultados alcançados ultrapassam todas as 
expectativas: 

�. Apesar de o “levantamento” das excomunhões não ser anulado, o seu anún-
cio é precipitado, ocasionando assim uma bela trapalhada na comunicação, 
tanto no seio da Fraternidade como de Roma.

Quanto a consequências internas na Fraternidade, o assunto:
�. Desqualifica um quarto do seu episcopado;
�. Acrescenta um novo rótulo à Tradição, agora qualificada de negacionista, 

por força de uma generalização abusiva;
�. Obriga Mons. Fellay a distanciar-se de Mons. Williamson, o que cria uma 

dialéctica entre os ‘a favor’ e os ‘contra’;
�. Induz certos membros da Tradição a fazerem acto de arrependimento 

quanto à questão judaica;
�. Coloca o Soberano Pontífice numa posição delicada e instável;
�. Suscita uma dialéctica no seio da Cúria Romana, com acertos de contas;
8. Leva a Santa Sé a fazer da questão do negacionismo, e mesmo, da questão 

judaica, uma condição sine qua non para a reintegração oficial da Fraterni-
dade;

9. Produz um movimento pró-Bento XVI no seio da Tradição que chega, em 
certos casos, até ao ponto de fazer do Papa um mártir, ao ponto de olvidar 
as suas posições modernistas, em benefício de um incremento da confusão 
e do espírito pacifista;

�0. Acarreta um desvio de atenção mediático na sequência dos bombardea-
mentos de Gaza pelo Estado de Israel em Janeiro de �009;

��. Incita autoridades políticas internacionais a ecoarem o incidente: A. Merkel 
ou o Parlamento Belga.

��. Abre caminho a outras manobras, como a interdição da Missa em Mont-
martre no dia � de Junho de �009.



�9

O resultado da orquestração é excelente, e tanto assim é, que os tradicionalis-
tas e os conciliares têm sido frequentemente, eles próprios, caixas de resso-
nância do acontecimento (por vezes contra a sua vontade).

I-�. Eficácia das técnicas

A desinformação é por vezes grosseira, sem dúvida. Os seus técnicos não ali-
mentam sobre isso nenhuma ilusão. Como qualquer publicitário, eles sabem 
convenientemente que a sua técnica não é infalível em �00% dos casos. Mas 
sabem que ela também não falha em todos casos. Um subversivo inteligente 
não poderá esperar uma vitória total sobre um inimigo prevenido; mas ao me-
nos um enfraquecimento: «Mintam, mintam, que alguma coisa há-de ficar...».

II. Técnicas de assimilação

Um novato da subversão crê facilmente que a desinformação constitui a técni-
ca mais eficaz. É conhecer mal a psicologia humana. 

Para corromper um espírito é preferível começar pelos seus costumes. Embo-
tado nas suas convicções por uma vida que lhes é contrária, o espírito humano 
desinteressa-se da verdade, que ele ama então menos intensamente, visto que 
a defende com menos vigor. Chega o momento em que esta verdade o aborrece 
e o erro deixa de lhe parecer assim tão detestável. Na fase seguinte, ele passa a 
achar a verdade não só aborrecida, mas dura. O fruto em breve estará maduro. 
Sê-lo-á quando a verdade se lhe tornar impraticável, e o mal, habitual. Então o 
sujeito começará a amar o vício, que se terá tornado para ele como um compa-
nheiro de marcha – um próximo.

Não pensemos, todavia, que a praxis apenas se exerce por meio da corrupção. 
Existem almas inconsequentes a quem o vício não obnubila completamente. 
Logo, a subversão cria moldes de pensamento para almas ainda vinculadas ao 
bem. 

Finalmente, existem almas refractárias à corrupção e à modelagem. O terror 
intervém então para as quebrar violentamente e dissuadir os outros.

II-�. A corrupção das almas

A corrupção obtém-se de várias maneiras, entre as quais a mais clássica é a 
luxúria. Por isso mesmo Sun Tzu preconizava o fazer ouvir músicas lascivas. 
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A subversão do Ocidente distinguiu-se particularmente neste domínio. Embo-
ra tal seja sabido, assinalemos contudo:

– A música rock, que tem sido demasiado facilmente separada daquilo que ela 
veicula: o deixa-andar moral, o relativismo, a droga, o satanismo, os novos 
modelos que ela oferece na pessoa dos libertinos.

– A moda no vestir, que conduz a uma liberalização dos costumes e à confusão 
dos géneros, confusão cuja relevância e nocividade ainda é mal compreendida. 
O hábito não faz nem a mulher, nem a esposa, nem a mãe, nem a freira, e con-
tudo, contribui para tal mais do que se pensa.

Encontramo-nos aqui na confluência dos métodos de comunicação e de praxis. 
Inocula-se um veneno no espírito, a fim de a sua acção se repercutir no agir e, 
por sua vez, o agir enraíza o dito veneno no espírito.

– A Internet ou a pornografia no domicílio.

II-�. Quebrar os princípios

Um meio de quebrar os princípios do adversário é provocar que ele os renegue 
na prática. Na luta entre a Tradição e a Roma neo-modernista, esta esforçou-
se sempre por tentar fazer com que Mons. Lefebvre celebrasse a nova missa. 
Roma sabia que se Mons. Lefebvre a celebrasse, nem que fosse por uma só vez, 
teria cedido numa questão de princípio. Ele teria quebrado um princípio admi-
tindo um princípio oposto.

Roma sempre tem procedido de idêntico modo para com os ralliés (as comu-
nidades que fizeram um acordo com Roma), no que concerne à concelebração 
de Quinta-feira Santa na nova missa. «Uma só vez», pede ela. Não duas. Uma, 
visto que Roma sabe que quando se cedeu uma vez, está-se preparado para 
voltar a ceder e, sobretudo, para se justificar o que se fez.

Um outro exemplo significativo é o dos comunistas chineses (��). Para quebrar 
os princípios entre os pagãos, os comunistas obrigaram-nos a destruir, por si 
próprios, os seus pagodes. Desta forma, os pagãos destruíam por suas próprias 
mãos o que tinham adorado, para se prepararem para adorar o que tinham 
queimado.

Podemos reencontrar o mesmo mecanismo com o Motu Proprio. Alguns fi-
éis, com as melhores intenções, solicitarão a Missa tradicional na sua paró-
quia. Contudo, se o pároco aceitar, não será razoável para estes fiéis não ir lá. 
Logo, eles hão-de ir. Em seguida escutarão os sermões. Farão novos amigos. 
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Em suma, desligar-se-ão progressivamente da sua antiga envolvente, em be-
nefício de um novo ambiente que lhes parece, evidentemente, menos exigente. 
O pároco, se for inteligente, solicitar-lhes-á um serviço que eles não poderão 
recusar após o pedido da Missa tradicional. Resultado: estes fiéis envolvem-se. 
E quando nos envolvemos, quando participamos activamente num empreen-
dimento, assimilamo-nos naturalmente a ele. Aderimos a ele com força. 

Tal é o sistema do ‘pé na porta’ (��): uma vez que nos encontramos envolvidos, 
por pouco que seja, em favor duma causa, estamos mais dispostos a defendê-la 
e a assimilá-la.

Quando o Cardeal Gagnon veio a Êcone para a visita canónica em �98�, co-
locou a questão seguinte a um sacerdote: «Se houver acordos, aceitará seguir 
cursos nas faculdades romanas?»

Analogamente, se o Cardeal Hoyos insiste tanto acerca da assinatura de um 
acordo prático com a Fraternidade S. Pio X, é porque ele sabe muito bem que se 
passa fácil e insensivelmente da praxis à doutrina (��). Compreende-se desde 
logo a sabedoria de Mons. Fellay, que se recusa a assinar acordos práticos com 
Roma enquanto a questão doutrinal não estiver resolvida.

Além disso, quando se assinou um acordo de paz, silenciam-se os pontos de 
fricção, e à custa de tal silêncio, caímos, nós próprios, no procedimento das 
verdades seleccionadas. Não se fala mais nas verdades incómodas e, à custa de 
não mais as referir, à custa de as arrumar para o lado, esquecemo-nos delas; e, 
quando as redescobrimos, achamo-las parecidas com velharias, sem as quais 
passámos bem até aqui.

II-�. O preço da ambiguidade, ou dividir para reinar

Na China, bem como em outros países comunistas, os comunistas propuseram 
acordos baseados em termos ambíguos, ou de tal forma genéricos que comu-
nistas e cristãos podiam assinar conjuntamente estas fórmulas susceptíveis de 
uma interpretação aceitável (��). Era aceitar o ‘pé na porta’; pois, se o escrito 
autorizava uma interpretação aceitável, a realidade não mais a permitia.

Veja-se o caso da proposição: «É necessário respeitar as autoridades do regime 
político». Poder-se-á assinar uma tal proposição? Que significa «respeitar as 
autoridades»? Para um católico, o sentido é claro; para um comunista também, 
mas em sentido diferente... Na prática, o que acontece? Num primeiro tempo, 
uma divisão, uma fragilização da união católica: há os a favor e os contra. Tal 
é a importância do que está em jogo, que cada um toma a peito o seu ponto de 
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vista, defendendo-o ardentemente. 

Num segundo tempo, qualquer que seja a posição escolhida, a divisão aumen-
ta. Primeira hipótese: recusa-se. Segue-se a perseguição. Uns afirmarão que 
tinham avisado. Segunda hipótese: aceita-se. Na primeira ocasião o regime 
aproveita-se: «Se respeitais o regime, é necessário que as crianças compareçam 
às manifestações públicas, caso contrário não sois patriotas»; «E não critiqueis 
o regime». De novo, a divisão: ou se aceita, ou não; e assim sucessivamente.

O caso ocorreu em França, quando se quis dividir a frente Chouan (insurrec-
tos monárquicos da região Oeste durante a Revolução) pela ordem seguinte: 
contemporização, tréguas, acordos separados, fraccionamento da frente de 
resistência (�8).

Desde a crise, é este o procedimento da Igreja Conciliar para com a Tradição: 
acordos separados e acordos práticos. E eis que os institutos caem uns atrás 
dos outros.

II-�. Quebrar as estruturas, ou as sociedades de pensamento (�9).

Para lá dos indivíduos, importa «desintegrar os grupos de referência tradicio-
nais» (�0) para isolar os opositores. Apesar de a estrutura não ser destruída, 
ela é “reciclada” e uma nova orientação é-lhe conferida.

Foi o que aconteceu durante a Revolução (nos clubes, nos salões Parisienses, e 
nos Estados gerais de ��89) e no Concílio Vaticano II. Hodiernamente, o ata-
que dá-se à escala europeia ou mundial, esforçando-se por destruir as próprias 
nações.

A regra de ouro da desorganização subversiva dum grupo de pensamento é 
simples: fazer admitir o princípio da igualdade dos participantes – o que se 
pode conseguir pela adopção do voto por cabeça, já que, com a aceitação deste 
método, reconhece-se que o parecer do incompetente vale tanto como o do 
profissional. Se este ponto é aceite, a dinâmica encontra-se criada e não mais 
é travada: As opiniões mais falsas são proferidas, sob o pretexto de que cada 
um tem o direito de se exprimir e que o parecer de um homem competente 
não prevalece. Uma autoridade poderia decidir, mas ela é aqui excluída por 
princípio. Desde logo uma opinião comum se manifesta, que, para agradar à 
maioria, deverá fazer concessões. Tal constitui a lei de redução a um denomi-
nador comum.

Quanto aos opositores, não lhes resta senão inclinarem-se ou desaparecerem. 
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Já não têm o direito de se opor à opinião comum. Reside aqui o mecanismo 
original de todo e qualquer sistema de ‘terror’, a saber: que não há lugar para os 
inimigos da liberdade. É a lei de selecção. O sistema varre por si próprio os seus 
opositores. Tendo estes sido afastados, e a procura de uma opinião comum 
tendo sido empreendida, aparecem agentes de influência, seja pela dinâmica 
natural do sistema que promove os bons conversadores, seja pelos infiltrados 
que vão orientar o debate.

Foi o que se passou no Concílio. No início deste, Roma tinha nomeado, por sua 
iniciativa própria, os membros das comissões encarregados de redigir os tex-
tos conciliares, sujeitos ao voto dos padres conciliares. Ora, desde a primeira 
sessão, uma minoria actuante protestou e obteve a retirada destas nomeações 
em proveito de uma eleição pelo conjunto de todos os padres conciliares. O 
pretexto invocado era o da igualdade dos padres conciliares, que deviam selec-
cionar, eles próprios, os membros das comissões. Todavia, poucos padres se 
conheciam mutuamente. Mas os membros deste golpe de estado possuíam as 
suas listas, prontas a servir. Em consequência, apresentaram-nas aos padres 
conciliares, cuja maioria não se apercebeu da sua tendenciosidade. A máquina 
estava lançada, os membros das comissões foram eleitos, e uma nova orienta-
ção dada ao Concílio (��).

Os remédios contra a subversão
Uma só gota de verdade pode converter o mundo.

Soljenitsyn

«Toda a arte da guerra está fundamentada no logro», ensina Sun Tzu (��).

Reside aí a sua primeira mentira, mãe e princípio de todas as outras, e cons-
titui a primeira armadilha na qual caem, infelizmente, muitos contra-revolu-
cionários. Pois é necessário repeti-lo à porfia: a resposta à subversão não é a 
subversão.

Porque a subversão é imoral. 

Porque nunca é permitido fazer o mal para que daí advenha o bem (��).

Esta imoralidade da subversão atém-se ao seu princípio fundamental, a sua 
dupla mentira (ou desordem): a do discurso e a da praxis. Ora a mentira (ou a 
desordem) é sempre um pecado. A subversão constitui, portanto, sempre um 
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mal (��).

Em consequência, não podendo o erro ser corrigido pelo erro, nem o mal pelo 
mal, da mesma forma não pode a mentira ser corrigida pela mentira, nem a 
desordem pela desordem. Somente a verdade pode curar do erro. Ora, por um 
curioso paradoxo, entusiasmamo-nos mais facilmente com a eficácia da menti-
ra do que com a da verdade. É iludirmo-nos profundamente acerca do impacto 
considerável da verdade.

Uma dupla verdade face à dupla mentira

A mentira da subversão ataca duas verdades ou, melhor dizendo, duas ordens: 
ordem do espírito e ordem da acção. Consequentemente, é uma dupla verdade 
aquela que deve preservar ou curar o homem (��):

– A verdade do espírito, ou verdade em sentido estrito, a saber: a adequação da 
nossa inteligência à realidade. Esta adequação possui o inestimável mérito de 
ministrar ao espírito uma base sólida e imutável que o preserve dos assédios 
de um discurso idealista e sem fundamentos.

– A verdade do agir consiste na conformidade da nossa vida com os princípios 
e regras de uma autêntica vida humana e cristã. Esta ordem na vida, esta ade-
quação aos princípios enraíza estes últimos e conduz à sua assimilação.

Acrescentemos que uma resposta eficaz à mentira ou à subversão não poderia 
contentar-se com o conhecimento da verdade. O conhecimento do erro tam-
bém é indispensável. Em consequência, os remédios atêm-se à manutenção da 
ordem, tanto pelo enraizamento desta dupla verdade, como pelo conhecimen-
to da dupla mentira.

I. A assimilação da verdade

A santidade

Por muito simplista que tal possa parecer, o primeiro remédio é constituído 
pela santidade. Isto por duas razões:

– O combate gigantesco da subversão no seio da Comunidade política e da 
Igreja promana das oficinas satânicas. Nada disto é novo, como ensinava São 
Paulo: «nós não temos de lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra (...) 
os espíritos malignos espalhados pelos ares» (��). Numa palavra, o combate é 
sobrenatural e as armas devem portanto sê-lo também (daí a importância do 
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Santo Rosário). O mundo tem mais necessidade de santos que de teóricos ou 
técnicos da contra-revolução.

– A santidade consiste na união com Deus, isto é, com a própria Verdade. O 
santo, porque vive da Fé – isto é, por ser por ela iluminado e por a praticar 
– vive na Verdade, vive na ordem.

A formação de uma elite

«A educação das elites constitui uma necessidade urgente, pois sobre ela re-
pousa a preservação da Fé na perseguição, bem como o desenvolvimento da 
Igreja quando a tormenta tiver passado» (��).

Esta formação deve ser intelectual e moral. É por isso que o desenvolvimento 
das nossas escolas e dos nossos seminários constitui um dos pontos essenciais 
do nosso combate. Neste campo, um maior rigor em ambos os combates afigu-
ra-se-nos particularmente importante: a aprendizagem das humanidades sob 
o ponto de vista intelectual, bem como a fuga aos instrumentos modernos de 
desinformação e de praxis anti-cristã (televisão, internet, filmes imbuídos do 
espírito do mundo, música moderna, revistas mundanas).

II. A luta contra a subversão

O conhecimento do inimigo

O conhecimento do inimigo é por demais escasso nos nossos meios, ou pelo 
menos dele raramente se tira proveito. Um bom número de tradicionalistas 
conhecem, por alto, a subversão, mas não utilizam este conhecimento para 
analisar os acontecimentos políticos ou religiosos, nem para tomarem deci-
sões salutares, como seja colocarem as suas crianças nas boas escolas e não 
nas escolas públicas, ou privadas com parceria estatal, as quais destilam um 
verdadeiro veneno.

A luta contra a subversão

Esta luta deve visar tanto a desinformação como a praxis. A luta contra a desin-
formação não reside apenas na rectificação da informação, ou melhor, na fuga 
aos meios de desinformação, mas também na denúncia da desinformação. 

Ultimamente, o mundo achou-se subitamente revoltado – como por encanto 
– contra as asserções e a pessoa de Mons. Williamson. A desinformação entrou 
em acção no sentido de imputar as asserções de Mons. Williamson a toda a 
Fraternidade, ou de assimilar Mons. Williamson à Santa Sé.
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Mons. Fellay reagiu prontamente numa primeira carta, de �� de Janeiro de 
�009, que representa a resposta exacta à desinformação. Em lugar de perma-
necer numa posição de acusado – o que favorece sempre a desinformação, que 
por aí se arroga a posição de juiz – Mons. Fellay denunciou o discurso confuso 
e abusivamente generalizador, e a intenção perversa dos media. Era uma for-
ma de responder adequadamente à subversão, e de devolver a esta o lugar de 
acusada.

Sem dúvida, esta resposta não impediu o mecanismo infernal de prosseguir a 
sua funesta tarefa; mas teve o dom de esclarecer um bom número de almas rec-
tas que, não fora essa resposta, teriam hostilizado a Fraternidade, ou teriam 
visto em Mons. Williamson a causa de tanta desgraça, da qual ele apenas fora 
o desditoso ensejo.

Finalmente, já que a subversão ataca a autoridade e os corpos sociais, é neces-
sário velar tanto pelo restabelecimento dos corpos sociais, como pelo respeito 
à autoridade bem compreendida ao serviço da verdade. Numa palavra, é neces-
sário proteger e reconstituir a ordem. Deus dignou-Se dar-nos um modelo de 
contra-revolucionário na pessoa e na obra de Mons. Lefebvre. Compete-nos a 
nós seguir o seu exemplo.

Monsenhor Lefebvre, modelo contra a subversão

Providencialmente, Mons. Lefebvre soube responder à subversão no seio da 
Santa Igreja, graças a trunfos pessoais:

• Uma provada virtude que o colocava ao abrigo do espírito carreirista;

• Um sólido espírito de fé que o protegia das ‘sirenes’ do modernismo;

• Uma prégação clara, simples, vigorosa, que marcava os espíritos, e evitava a 
confusão ou o desvio das suas afirmações;

• Uma longa experiência da Cúria Romana que o imunizava contra as arma-
dilhas da diplomacia vaticana;

• Uma tenacidade e um optimismo cristão que o guardavam de qualquer der-
rotismo ou irenismo*;

• Um sentido prático que lhe permitiu lutar eficazmente contra a desordem.
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Estas medidas eficazes constituíram a sua resposta adequada à subversão:

• À destruição da elite clerical, opôs a formação sólida de verdadeiros sacer-
dotes, bem como a fundação de escolas e colégios;

• À atomização dos indivíduos (sacerdotes e fiéis) opôs a criação da Frater-
nidade, o estabelecimento de priorados e de associações, congregando as 
forças isoladas.

Acrescentemos finalmente que, no auge desta crise de autoridade que a Igreja 
conheceu, a sua santidade pessoal, bem como as suas competências, fizeram 
dele – bem contra sua vontade – o chefe providencial capaz de federar a resis-
tência católica, e de lhe conferir esta ordem, notável baluarte face à subver-
são.

*pacifismo religioso, que leva ao ecumenismo.
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Carta Encíclica
Quanta Cura
Do Papa Pio IX

Sobre os principais erros da época

�. Com quanto cuidado e pastoral vigilância cumpriram em todo tempo os 
Romanos Pontífices, Nossos Predecessores, a missão a eles confiada pelo 
próprio Cristo Nosso Senhor, na pessoa de São Pedro, Príncipe dos Apóstolos - 
com o encargo de apascentar as ovelhas e os cordeiros, já nutrindo a toda a grei 
do Senhor com os ensinamentos da fé, já imbuindo-a com doutrinas sadias 
e apartando-a dos pastos envenenados -, de todos, mas muito especialmente 
de vós, Veneráveis Irmãos, é perfeitamente conhecido e sabido. Porque, na 
verdade, Nossos Predecessores, defensores e vindicadores da sacrossanta 
religião católica, da verdade e da justiça, plenos de solicitude pelo bem das 
almas de modo extraordinário, nada cuidaram tanto como descobrir e 
condenar com suas Cartas e Constituições, plenas de sabedoria, todas as 
heresias e erros que, contrários a nossa fé divina, a doutrina da Igreja católica, 
a honestidade dos costumes e a eterna salvação dos homens, levantaram com 
freqüência graves tormentas, e trouxeram lamentáveis ruínas sobre a Igreja 
como também sobre a própria sociedade civil. Por isso, Nossos Predecessores, 
com apostólica fortaleza resistiram sem cessar às iníquas maquinações 
dos malvados que, lançando como as ondas do feroz mar a espuma de suas 
conclusões, e prometendo liberdade, quando na realidade eram escravos do 
mal, trataram com suas enganosas opiniões e com seus escritos perniciosos 
de destruir os fundamentos da ordem religiosa e da ordem social, de retirar do 
meio toda virtude e justiça, de perverter todas as almas, de separar os incautos 
- e, sobre tudo, a inexperiente juventude - da reta norma dos costumes sadios, 
corrompendo-a miseravelmente, para enredá-la nas armadilhas do erro e, por 
último, arrancá-la do seio da Igreja católica. 

�. Por isso, como bem o sabeis, Veneráveis Irmãos, apenas Nós, por um secreto 
desígnio da Divina Providência, mas sem mérito nenhum Nosso, fomos 
elevados a esta Cátedra de Pedro; ao ver, com profunda dor de Nosso coração, 
a horrorosa tormenta levantada por tantas opiniões perversas, assim como 
ao examinar os danos tão graves como dignos de lamentar com que tais erros 
afligiam o povo cristão; por dever de Nosso apostólico ministério, e seguindo 
os passos ilustres de Nossos Predecessores, levantamos Nossa voz, e por 
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meio de várias Cartas encíclicas divulgadas pela imprensa e com as Alocuções 
contidas no Consistório, assim como por outros Documentos apostólicos, 
condenamos os erros principais de nossa época tão desgraçada, excitamos vossa 
exímia vigilância episcopal, e com todo Nosso poder avisamos e exortamos 
a Nossos caríssimos filhos para que abominassem tão horrendas doutrinas 
e não se contagiassem delas. E especialmente em Nossa primeira Encíclica, 
de 9 de novembro de �8�� a vós dirigida, e nas Alocuções consistoriais, de 9 
de dezembro de �8�� e de 9 de junho de �8��, condenamos as monstruosas 
opiniões que, com grande dano das almas e detrimento da própria sociedade 
civil, hoje em dia imperam; erros que não só tratam de arruinar a Igreja católica, 
com sua saudável doutrina e seus direitos sacrossantos, mas também a própria 
eterna lei natural gravada por Deus em todos os corações e ainda a reta razão. 
São esses os erros, dos quais se derivam quase todos os demais.

�. Mas, embora não temos deixado Nós de proscrever e condenar estes tão 
importantes erros, sem embargo, a causa da Igreja católica e a salvação das almas 
de Deus Nos há confiado, e até o próprio bem comum exigem imperiosos que 
de novo excitemos vossa pastoral solicitude para combater outras depravadas 
opiniões que também se derivam daqueles erros como de sua fonte. Opiniões 
falsas e perversas, que tanto mais se hão de detestar quanto que tendem a 
impedir e ainda suprimir o poder saudável que até o final dos séculos deve 
exercer livremente a Igreja católica por instituição e mandato de seu divino 
Fundador, sobre os homens em particular e também sobre as nações, povos e 
governantes supremos; erros que tratam, igualmente, de destruir a união e a 
mútua concórdia entre o Sacerdócio e o Império, que sempre foi tão proveitosa 
para a Igreja, como para o próprio Estado[�].

Sabeis muito bem, Veneráveis Irmãos, que em nosso tempo há não poucos 
que, aplicando à sociedade civil o ímpio e absurdo princípio chamado de 
naturalismo, atrevem-se a ensinar “que a perfeição dos governos e o progresso 
civil exigem imperiosamente que a sociedade humana se constitua e se governe 
sem preocupar-se em nada com a religião, como se esta não existisse, ou, pelo 
menos, sem fazer distinção nenhuma entre a verdadeira religião e as falsas”. 
E, contra a doutrina da Sagrada Escritura, da Igreja e dos Santos Padres, não 
duvidam em afirmar que “a melhor forma de governo é aquela em que não se 
reconheça ao poder civil a obrigação de castigar, mediante determinadas penas, 
os violadores da religião católica, senão quando a paz pública o exija”. E com esta 
idéia do governo social, absolutamente falsa, não hesitam em consagrar aquela 
opinião errônea, em extremo perniciosa à Igreja católica e à saúde das almas, 
chamada por Gregório XVI, Nosso Predecessor, de feliz memória., loucura[�], 
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isto é, que “a liberdade de consciências e de cultos é um direito próprio de cada 
homem, que todo Estado bem constituído deve proclamar e garantir como lei 
fundamental, e que os cidadãos têm direito à plena liberdade de manifestar 
suas idéias com a máxima publicidade - seja de palavra, seja por escrito, seja 
de outro modo qualquer -, sem que autoridade civil nem eclesiástica alguma 
possam reprimir em nenhuma forma”. Ao sustentar afirmação tão temerária, 
não pensam nem consideram que com isso pregam a liberdade de perdição[�], 
e que, se se dá plena liberdade para a disputa dos homens, nunca faltará quem 
se atreva a resistir à Verdade, confiado na loquacidade da sabedoria humana 
mas Nosso Senhor Jesus Cristo mesmo ensina como a fé e a prudência cristã 
hão de evitar esta vaidade tão danosa[�].

�. E, quando na sociedade civil é desterrada a religião e ainda repudiada 
a doutrina e autoridade da mesma revelação, também se obscurece e até se 
perde a verdadeira idéia da justiça e do direito, em qual lugar triunfam a força e 
a violência, claramente se vê por que certos homens, depreciando em absoluto 
e desejando a um lado os princípios mais firmes da sã razão, se atrevem a 
proclamar que “a vontade do povo manifestada pela chamada opinião pública 
ou de outro modo, constitui uma suprema lei, livre de todo direito divino ou 
humano; e que na ordem política os fatos consumados, pelo mesmo que são 
consumados, têm já valor de direito”. Mas, quem não vê e não sente claramente 
que uma sociedade, subtraída as leis da religião e da verdadeira justiça, não 
pode ter outro ideal que acumular riquezas, nem seguir mais lei, em todos 
seus atos, que um insaciável desejo de satisfazer a concupiscência indomável 
do espírito servindo tão somente a seus próprios prazeres e interesses? Por 
isso, esses homens, com ódio verdadeiramente cruel, perseguem as Ordens 
religiosas, tão beneméritas da sociedade cristã, civil e até literária, e gritam 
blasfêmias que aquelas não têm razão alguma de existir, fazendo assim eco 
dos erros dos hereges. Como sabiamente ensinou Nosso Predecessor de feliz e 
recente memória Pio VI, “a abolição das religiões prejudica o estado de pública 
profissão dos conselhos evangélicos, tão recomendada na vida da Igreja, em 
consonância com a doutrina apostólica, e condena os próprios fundadores que 
veneramos nos altares, os quais, inspirados por Deus, formaram suas próprias 
religiões”[�]. Levam sua impiedade a proclamar que se deve retirar à Igreja e 
aos fiéis a faculdade de “distribuir caritativamente esmola em público”, e que 
deve “abolir-se a lei proibitiva, em determinados dias, das obras servis, para 
dar culto a Deus”: com suma falácia pretendem que aquela faculdade e esta lei 
“estão em oposição aos postulados de uma verdadeira economia política”. E, 
não contentes com que a religião seja afastada da sociedade, querem também 
arrancá-la da própria vida familiar.
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�. Apoiando-se no funestíssimo erro do comunismo e socialismo, asseguram 
que “a sociedade doméstica deve toda sua razão de ser somente ao direito civil e 
que, por tanto, somente da lei civil se derivam e dependem todos os direitos dos 
pais sobre os filhos e, sobretudo, do direito da instrução e da educação”. Com 
essas máximas tão ímpias como suas tentativas, não intentam esses homens 
tão falazes senão subtrair, por completo, a saudável doutrina e influência da 
Igreja à instrução e educação da juventude, para assim infeccionar e depravar 
miseravelmente as ternas e inconstantes almas dos jovens com os erros mais 
perniciosos e com toda sorte de vícios. Com efeito; todos quantos maquinavam 
perturbar a Igreja ou o Estado, destruir a reta ordem da sociedade, e assim 
suprimir todos os direitos divinos e humanos, dirigiram seu empenho e 
esforços no intuito e enganar e depravar, como já fizemos anotar, a juventude, 
em cuja corrupção depuseram toda a sua esperança. Esta é a razão por que 
o clero - secular e regular - apesar dos encendidos elogios que um e outro 
tem merecido em todos os tempos, como o testemunham os mais antigos 
documentos históricos, assim na ordem religiosa como no civil e literário, é 
objeto de suas mais nefandas perseguições; e andam dizendo que esse Clero 
“por ser inimigo da verdade, da ciência e do progresso deve ser apartado de 
toda ingerência na instrução da juventude”.

�. Por outro lado, renovando os erros, tantas vezes condenados, dos protestantes, 
atrevem-se a dizer, sem vergonha nenhuma, que a suprema autoridade da Igreja 
e desta Sé Apostólica, que outorgou Nosso Senhor Jesus Cristo, depende em 
absoluto da autoridade civil; negam à própria Sé Apostólica e à Igreja todos os 
direitos que tem nas coisas que se referem à ordem exterior. Nem se pejam de 
afirmar que “as leis da Igreja não obrigam a consciência, senão se promulgada 
pela autoridade civil; que os documentos e os decretos dos Romanos Pontífices, 
até os tocantes à Igreja, necessitam da sanção e aprovação - ou pelo menos 
do assentimento- do poder civil; que as Constituições apostólicas[�] - pelos 
que se condenam as sociedades clandestinas ou aquelas em que se exige o 
juramento de manter o secreto, e que se excomungam seus adeptos e fautores- 
não têm força nenhuma naqueles países onde vivem toleradas pela autoridade 
civil; que a excomunhão lançada pelo Concílio de Trento e pelos Romanos 
Pontífices contra os invasores e usurpadores dos direitos e bens da Igreja, 
apoia-se numa confusão da ordem espiritual com o civil e político, e que não 
tem outra finalidade que promover interesses mundanos; que a Igreja nada 
deve mandar que obrigue a as consciências dos fiéis na ordem ao uso das coisas 
temporais; que a Igreja não tem direito de castigar com penas temporais os que 
violam suas leis; que é conforme a Sagrada Teologia e aos princípios do Direito 
público que a propriedade dos bens possuídos pelas Igrejas, Ordens religiosas 
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e outros lugares piedosos, há de atribuir-se e vindicar-se para a autoridade 
civil”. Não se pejam de confessar aberta e publicamente o herético princípio, 
de que nascem tão perversos erros e opiniões, isto é, “que o poder da Igreja não 
é por direito divino distinta e independente do poder civil, e que tal distinção 
e independência não se podem guardar sem que sejam invadidos e usurpados 
pela Igreja os direitos essenciais do poder civil”. Nem podemos passar em 
silêncio a audácia de quem, não podendo tolerar os princípios da sã doutrina, 
pretendem “que aos juízos e decretos da Sé Apostólica, que têm por objeto o 
bem geral da Igreja, e seus direitos e sua disciplina, enquanto não toquem os 
dogmas da fé e dos costumes, se pode negar assentimento e obediência, sem 
pecado e sem nenhuma violação da fé católica”. Esta pretensão é tão contrária 
ao dogma católico do pleno poder divinamente dado pelo próprio Cristo Nosso 
Senhor ao Romano Pontífice para apascentar, reger e governar a Igreja, que 
não há quem não o veja e entenda clara e abertamente.

�. Em meio de esta tão grande perversidade de opiniões depravadas, Nós, 
com plena consciência de Nossa missão apostólica, e com grande solicitude 
pela religião, pela sã doutrina e pela saúde das almas a Nos divinamente 
confiadas, assim como até pelo próprio bem da sociedade humana, temos 
julgado necessário levantar de novo Nossa voz apostólica. Portanto, todas e 
cada uma das perversas opiniões e doutrinas determinadamente especificadas 
nesta Carta, com Nossa autoridade apostólica as reprovamos, proscrevemos e 
condenamos; e queremos e mandamos que todas elas sejam tidas pelos filhos 
da Igreja como reprovadas, proscritas e condenadas.

8. A par disso, bem sabeis, Veneráveis Irmãos, como hoje esses inimigos de 
toda verdade e de toda justiça, adversários encarniçados de nossa santíssima 
Religião, por meio de venenosos livros, libelos e periódicos, espalhados por 
todo o mundo, enganam os povos, mentem maliciosamente e propagam outras 
doutrinas ímpias, das mais variadas espécies.

9. Não ignorais que também se encontram em nosso tempo aqueles que, 
movidos pelo espírito de Satanás e incitados por ele, chegam a tal impiedade 
que não temem atacar o próprio Rei Senhor Nosso Jesus Cristo, negando sua 
divindade com frases insolentes e criminosas. E aqui não podemos deixar de 
louvar, Veneráveis Irmãos, vosso zelo, pois contínua e esforçadamente haveis 
alçado vossa voz contra tanta impiedade.

�0. Assim, pois, com esta Nossa carta de novo falamos a vós que, chamados 
a participar de Nossa solicitude pastoral, Nos servis - em meio de Nossas 
grandes dores- de consolo, alegria e ânimo, pela excelsa religiosidade e piedade 
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que os distinguem, assim como pelo admirável amor, fidelidade e devoção com 
que, em união íntima e cordial conosco e com esta Sé Apostólica, os consagrais 
a levar a pesada carga de vosso gravíssimo ministério episcopal. Na verdade 
que de vosso excelente zelo pastoral esperamos que, empunhando a espada 
do espírito - a palavra de Deus - e confortados com a graça de Nosso Senhor 
Jesus Cristo, redobrais vossos esforços e cada dia trabalheis mais ainda para 
que todos os fiéis confiados a vosso cuidado se abstenham das más ervas, que 
Jesus Cristo não cultiva porque não são plantação do Pai[�]. E não deixeis de 
inculcar sempre aos próprios fiéis que toda a verdadeira felicidade humana 
provém de Nossa augusta religião e de sua doutrina e exercício; que é feliz 
aquele povo, cujo Senhor é seu Deus[8]. Ensinai que os reinos subsistem[9] 
apoiados no fundamento da fé católica, e que nada há tão mortífero e tão 
perto do precipício, tão exposto a todos os perigos, como pensar que, podendo 
bastar-nos a nós mesmos pelo livre arbítrio recebido ao nascer, por isso, nada 
mais temos de pedir a Deus: isto é, esquecemos de Nosso Criador e abjurar seu 
poderio, para assim mostrarmos plenamente livres[�0]. Tampouco omitais 
o ensinamento que a potestade real não se deu somente para governo do 
mundo, senão também e sobretudo para a defesa da Igreja[��]; e que nada há 
o que possa dar maior proveito e glória aos reis e príncipes como deixar que a 
Igreja católica ponha em prática suas próprias leis e não permitir que nada se 
oponha a sua liberdade, segundo ensinava outro sapientíssimo e fortíssimo 
Predecessor Nosso, São Félix quando inculcava ao imperador Zenão. Pois 
certo é que, ao se tratar das causas de Deus, é bom que em tudo isso a vontade 
régia se esforce em submeter-se aos sacerdotes de Cristo e não antepor-se aos 
mesmos, segundo o que o próprio Deus há determinado.[��].

��. Mas, se sempre foi necessário, Veneráveis Irmãos, agora de modo especial, 
no meio de tão grandes calamidades para a Igreja e para a sociedade civil, no 
meio de tão grande conspiração de inimigos contra o catolicismo e esta Sé 
Apostólica, entre acúmulo tão grande de erros, é absolutamente indispensável 
que recorramos confiados ao Trono da graça para conseguir misericórdia e 
encontrar a graça com o oportuno auxílio.

Pelo qual queremos excitar a devoção de todos os fiéis, para que, junto com 
Nós e com Vós, no fervor e humildade das orações, roguem e supliquem 
incessantemente ao clementíssimo Pai das luzes e da misericórdia; e com plena 
fé recorram sempre a Nosso Senhor Jesus Cristo, que para Deus nos redimiu 
com seu Sangue; e com fervor peçam continuamente a seu Coração dulcíssimo, 
vítima de sua ardente caridade conosco, para que com os motivos de seu amor 
todo nos atraia até si, de sorte que inflamados todos os homens em seu amor 



��

santíssimo caminhem retamente segundo seu Coração, agradando a Deus em 
todo e frutificando em toda boa obra. E sendo, indubitavelmente, mais gratas 
a Deus as orações dos homens, quando esses recorrem a Ele com alma limpa 
de toda impureza, temos determinado abrir com Apostólica liberalidade aos 
fiéis cristãos os celestiais tesouros da Igreja confiados ao Nosso cuidado, a fim 
de que os próprios fiéis, mais fervorosamente abrasados na verdadeira piedade 
e purificados pelo sacramento da Penitência das manchas de seus pecados, 
com maior confiança dirijam a Deus suas orações e consigam sua graça e sua 
misericórdia.

��. Por meio, pois, destas Letras, com Nossa Autoridade Apostólica, a todos e 
a cada um dos fiéis do mundo católico, de um e de outro sexo, concedemos a 
Indulgência Plenária em forma de Jubileu, tão somente por espaço de um mês, 
até terminar o próximo ano de �8��, e não mais, na forma que determineis 
vós Veneráveis Irmãos, e os demais legítimos Ordinários, segundo o modo e 
maneira com que no começo de Nosso Pontificado o concedemos por Nossas 
Letras apostólicas em forma de Breve, dadas no dia �0 de novembro do ano 
de �8��, enviadas a todos os Bispos, Arcano Divinae Providentiae consilio, 
e com todas as faculdades que Nós por meio daquelas Letras concedíamos. E 
queremos que se guardem todas as prescrições dessas ditas Letras, e se excetue 
o que declaramos excetuado. O qual concedemos, não obstante qualquer coisa 
em contrário, até as dignas de especial e individual menção e derrogação. E a 
fim de que desapareça toda dúvida e dificuldade, temos ordenado que se os 
mandem cópias de ditas letras. Roguemos - Veneráveis Irmãos- do fundo de 
nosso coração e com toda a alma a misericórdia de Deus, porque Ele mesmo 
disse: “Não afastarei deles a minha misericórdia”. Peçamos e receberemos; e se 
o auxílio se fizer esperar, pensemos que temos pecado gravemente; chamemos, 
porque a porta será aberta ao que chamar, contanto que se bata a porta com 
orações, com gemidos e com lágrimas, insistindo nós e perseverando; e que 
seja unânime Nossa oração. Cada um rogue a Deus não somente por si mesmo, 
mas também por todos os Irmãos, como o Senhor nos ensinou a rezar[��]. E 
para que o Senhor conceda mais facilmente as nossas orações e as vossas e as 
de todos os fiéis, ponhamos por intercessora junto a Ele, com toda confiança, 
a Imaculada e Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, que aniquilou todas 
as heresias no mundo, e que, Mãe amantíssima de todos nós, é toda doce... e 
plena de misericórdia..., a todos se oferece propicia e a todos clementíssima; e 
com singular amor amplíssimo tem compaixão das necessidades de todos[��], 
e como Reina que está a direita de seu Unigênito Filho, Nosso Senhor Jesus 
Cristo, com manto de ouro e adornada com todas as graças, nada há que Ela 
não possa obter Dele Peçamos também o auxilio do beatíssimo Pedro, Príncipe 
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dos Apóstolos e de seu co-apóstolo Paulo e de todos os Santos que, amigos de 
Deus, já chegaram ao reino celestial e coroados possam a palma, e que, seguros 
de sua imortalidade, estão solícitos por Nossa salvação.

Finalmente, pedindo a Deus de todo coração para Vós a abundância de suas 
graças celestiais, como prenda de Nossa singular benevolência, com todo amor 
os damos do íntimo de Nosso coração Nossa Apostólica Benção, a vós mesmos, 
Veneráveis Irmãos, e a todos os clérigos e fiéis confiados a vossos cuidados.

Dado em Roma, junto a São Pedro, em 8 de dezembro de �8��, dez anos depois 
da definição dogmática da Imaculada Conceição da Virgem Mãe de Deus, 
décimo nono ano de Nosso Pontificado.
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