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Queridos fiéis,

Estamos numa crise da Fé tão grande, que com certeza não houve nunca uma 
crise comparável na história. Muitas vezes diz-se que o pior acontecimento 
nesta crise foi o Vaticano II. Ultimamente parece que pode haver uma coisa 
ainda pior, que é a duração da crise. Os filósofos diriam, que no fim, a crise e 
a duração da crise são a mesma coisa. Contudo, por grande que possa ser uma 
crise, a sua duração pode doer ainda bastante mais.

Quando começou a língua vernácula na liturgia, quando os sermões começa-
ram a ser socialistas, quando se começou a ouvir textos em favor de outras 
religiões dentro de igrejas ou de boletins religiosos, então havia numerosos 
sacerdotes de boa vontade que começaram a lutar contra o modernismo que 
estava a espalhar-se, alguns deles ainda antes da Fraternidade São Pio X. Até 
se faziam grupos e organizações, dos quais um certo número colaborou com 
a Fraternidade. Havia a Una Voce, o padre Georges de Nantes, o mosteiro 
São-José de Flavigny, o mosteiro beneditino do Barroux (que são os antece-
dentes de Bellaigues) do dom Gerard, a diocese de Campos com dom Castro 
Mayer, os Redentoristas do padre Miguel Sim, e alguns mais. Muitos deles 
prestaram durante anos a sua ajuda ao bom combate com grande zelo para 
a continuação da Tradição católica doutrinal e espiritual, mas praticamente 
todos que agora enumerei, ajudaram somente durante um tempo, e depois 
deixaram a ajuda. A resistência deles não durava tanto como o mal contra 
o qual fizeram resistência. As razões de cada caso, com certeza, podem ter 
sido diferentes e não queremos aqui julgar a ninguém. Contudo, devemos ver 
que a duração duma crise traz consigo uma dificuldade além da dificuldade 
mesma do combate. Mesmo cá em Portugal viu-se casos de resignação entre 
certos fiéis, depois de anos de convicção pela boa coisa. As pessoas começam 
a perguntar-se de várias maneiras: “Os meus filhos evitam-me depois de eu 
não ir tantos anos com eles à missa”; “apesar de tudo, não é possível que três 
gerações de sacerdotes e bispos se tenham enganado”; ou “com o tempo tão 
comprido de resistência, não será que estamos no risco de ficar cismáticos?”

A coragem está infelizmente cada vez mais enfraquecida e às vezes parece 
como se a oposição fosse uma luta contra moinhos. Não se vê praticamente 
progresso no combate e não se vê praticamente mudança.

O que é que podemos fazer, os sacerdotes e os fiéis, para obter do Espírito 
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Santo a virtude da força e da perseverança? Seguramente convém refugiar-se 
continuamente nos meios que Deus nos deu desde que existe a Igreja verda-
deira e divina: a oração, os sacramentos, a mortificação pessoal e a regulari-
dade no cumprimento dos deveres.

Também convém lembrar qual é razão do combate da Tradição, do combate 
da Fraternidade São Pio X, ou seja: qual é a razão, por que fazemos as coisas 
de outra maneira do que os outros homens à volta de nós (por ex. não vamos 
com eles à igreja)? A resposta é que a Roma de hoje ainda se opõe à doutrina 
tradicional da Igreja, se opõe à doutrina de sempre da Igreja. Por isso não 
podemos confiar as nossas almas às mãos dos responsáveis que mandam em 
Roma.

Havia tentativas de mostrar-lhes (aos “Romanos”) os erros modernos, mas 
(eles) continuam na direcção perniciosa que começou no Vaticano II:

O diálogo interreligioso e o ecumenismo;
a reforma litúrgica, sobretudo com a missa moderna de Paulo VI;
a liberdade religiosa e a laicidade dos Estados;
a diminuição de autoridade e do Dogma e, em vez disso, novas convicções 
com uma obrigação dogmática.

Rezemos e estejamos fortes! Cada alma que ficar fiel até ao fim torna-se uma 
bênção para a Igreja! Que Deus vos abençoe!

Padre Anselmo

•
•
•
•
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Fora de Nosso Senhor Jesus Cristo 
nós não sabemos mais quem somos, 
nem Quem é Deus.

Mas se nós nos deixarmos constituir 
e modelar por Ele, então nós seremos 
redimidos na Verdade do nosso ser, 
e na Verdade de Deus, consequente-
mente ordenados connosco mesmos 
e ordenados com Deus e em Deus. 
O cristão é aquele que adere a Jesus 
Cristo, que não existe sem Ele, mas 
que é magnífico com Ele Jesus Cristo. 
Nós não podemos portanto prescindir 
de Nosso Senhor. É então necessário 
que gritemos hoje, tal como gritaram 
os Apóstolos: “Senhor salvai-nos, sem 
o que nós pereceremos na indiscipli-
na dos costumes e na indiferença re-
ligiosa”.Para muitos, é toda a religião 
que é necessário reaprender. Alguns 
nunca nada aprenderam, outros de-
saprenderam quase tudo. O próprio 
sentido da religião escapa a muitos 
dos nossos contemporâneos, encon-
trando-se como que desfeito nas al-
mas. Aquilo que Augusto Comte de-
nominava ainda “as altas venerações” 
tornou-se totalmente estranho a um 
grande número. Um imenso vazio 
apoderou-se dos espíritos, nos mais 
solicitados, como nos mais frustes, 
mas igualmente nos espíritos cultiva-
dos. Neste nosso mundo onde tantas 
presenças de ordem material e técnica 
se têm revelado e amplificado, outras 
presenças, as maiores na ordem espi-

ritual, as mais essenciais ao mundo, 
como que se desvaneceram.

Deus – O grande ausente

Deus, O mais presente, apresenta-Se  
como O mais ausente. Ou melhor, 
não é Deus que está ausente- seria 
impossível; somos nós que O irradiá-
mos injustamente para uma categoria 
de grandes ausentes, mediante uma 
absoluta indiferença de sentimentos, 
um total abandono de espírito. Eis aí 
o âmago do que constitui a religião na 
alma dita moderna.

No que aos actos concerne, não serão 
os mais elevados, são pelo contrário 
os actos mais elementares que nós 
desaprendemos. Não somente mui-
tos não possuem mais ideia alguma 
de oferecer a Deus nem primícias, 
nem sacrifícios, como também se não 
saberá em breve nem mesmo o que é 
ajoelhar. Os gestos mais simples, os 
mais humanos, os mais antigos, desa-
pareceram completamente de certas 
vidas. Assiste-se hodiernamente a 
que aqueles que são capazes de gran-
de distinção no seio da sociedade, en-
contram-se por outro lado deslocados 
e expatriados no que aos actos da re-
ligião concerne, tal como um rústico 
em casa dum príncipe, e tão atrapa-
lhados como um primitivo que vestis-
se o seu primeiro fato. 

Neste empobrecimento religioso, a 
necessidade contudo não falta, mas 

Fora de Nosso Senhor Jesus Cristo não pode haver Salvação
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encontra-se desviada, dissimulada, 
recalcada; incoercível, ao menos nos 
mais inteligentes, nos mais penetran-
tes, em todos aqueles em que vela 
ainda um vislumbre de espírito. Em 
certas horas, esse pequeno clarão faz-
se mais vivo e mais mordaz, mais an-
gustiante. Então o que se passa? Um 
pobre coitado debate-se perante o 
enigma. Por vezes ele consegue ainda 
lançar um grito de dor ou de miséria. 
Inteiramente ao acaso, pois não sabe 
a quem dirigir-se. Quanto a nós, os 
mais iniciados, talvez, os mais habi-
tuados, os mais praticantes, uma for-
ça de inércia ou de rotina espreita-nos 
incessantemente, paralisando o nos-
so arrebatamento. Ficamos depressa 
sem fôlego. Acreditamos cedo demais 
ter operado o suficiente. È sempre su-
ficientemente bom para Deus; mais 
seria excessivo, admissível somente 
para os devotos e para as piedosas se-
nhoras. E os homens não têm, por as-
sim dizer, tempo disponível, eles têm 
mais que fazer. Os melhores, tocados 
pelo ambiente, não mais possuem re-
ligião suficiente.

Chateaubriand, num romance aus-
tero, “A resposta do Senhor”escrevia 
isto:

“O homem vive hoje num estranho 
estado. Ele não sente mais o víncu-
lo com a sua causa. Ele é como uma 
criança recém nascida que tivesse 
perdido a direcção do seio materno. 
Ele não sabe mais o que constitui a 
piedade”. É muito verdadeiro, nós te-

mos necessidade de ser reformados 
religiosamente. É preciso que retome-
mos o contacto com Nosso Senhor Je-
sus Cristo para reaprendermos d’Ele 
esta religião simultaneamente viril e 
terna, que emana de todo o Seu Ser 
e nos permite n’Ele reencontrar o Ser 
mesmo de Deus.

“Senhor, dizia-lhe a Samaritana, após 
Nosso Senhor a haver doutrinado 
moralmente, vejo que és profeta (en-
tão prega-me a verdadeira religião). Os 
nossos pais adoraram sobre esta mon-
tanha, e vós, judeus, vós dizeis que é em 
Jerusalém que é o local onde é necessário 
adorar.

Mulher, disse-lhe Jesus, crê em mim: 
Vai chegar a hora em que não será sobre 
esta montanha, nem em Jerusalém, que 
vós adorareis o Pai(…) A hora vem, eu te 
repito, e é agora, em que os verdadeiros 
adoradores adorarão o Pai em espírito 
e verdade. De igual modo estarão aí 
aqueles que o Pai busca para adoradores: 
Deus é espírito e aqueles que O adoram 
devem adorá-l’O em espírito e verdade.

Eu sei, diz-lhe a mulher, que o Messias 
vai vir. Ah! Quando Ele vier Ele tudo nos 
fará saber.

Mas tu O tens diante de ti, diz Jesus, 
sou Eu que falo contigo” (�).

Aquele mesmo, prosseguirá São João, 
Aquele mesmo é o Cristo, o Santo de 
Deus, Ele encontra-se efectivamente 
diante de nós. Nós não temos senão 
de O contemplar, não temos senão 
de O imitar. Ele não tem, nem pode 
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ter semelhante, sendo absolutamente 
único no acto da constituição do ho-
mem religioso. A Sua religião não é 
um sistema, uma tentativa, uma efa-
bulação entre outras, uma espécie de 
ópio para o povo. Ele próprio Nosso 
Senhor Jesus Cristo não se apresen-
ta perante nós como uma espécie de 
guru, nem como um simples mestre 
de sabedoria humana à maneira bú-
dica. Nosso Senhor Jesus Cristo não 
se nos apresenta como um mestre 
eminente em ciência religiosa, como 
um modelo emocionante de oração e 
adoração, como o fundador duma de-
terminada religião.

Não, Nosso Senhor Jesus Cristo é o 
Grande Senhor da Religião. Ele é o 
grande, o único intermediário que 
nós possuímos para nos vincularmos, 
de uma forma profunda, ao Deus vivo 
e verdadeiro; É necessário reconduzir 
a Nosso Senhor Jesus Cristo toda a 
religião do Antigo Testamento e d’Ele 
fazer dimanar toda a religião do Novo 
Testamento.

Jesus Cristo e a religião, é tudo um

É impossível separá-los um do outro. 
Da mesma forma que Nosso Senhor 
Jesus Cristo nos dizia: “A tua conver-
são é verdadeiramente uma função 
Minha,” analogamente Jesus persua-
de-nos: “Sou Eu mesmo vivendo em 
ti”.

Toda a nossa religião é Nosso Senhor 
Jesus Cristo. Quando nós afirmamos 
ser católicos, nós afirmamos perten-
cer à religião de Jesus Cristo. Histori-

camente falando, nós integramo-nos 
nos ritos que d’Ele promanam crono-
logicamente, e que são d’Ele. Mistica-
mente falando, nós consubstanciamo-
nos em estados de alma que irradiam 
da própria inspiração de Nosso Se-
nhor Jesus Cristo.. Nós concebemos 
toda a nossa religião como um desdo-
bramento da Sua: É Ele que continua 
em nós a adorar e a rezar. Nós não 
abrimos a boca nas nossas orações 
sem começar por dizer: “ Senhor, é 
em união com a Divina intenção no 
seio da qual Vós mesmo Vos haveis 
desobrigado da Vossa missão sobre a 
Terra”. Melhor do que isso, Jesus não 
constitui somente o princípio e o ani-
mador da nossa religião, Ele constitui 
o termo e o objecto dessa religião. É 
d’Ele que ela promana, é para Ele que 
ela caminha.

No seio do nosso culto católico nós 
afirmamos bem que Deus é Deus e que 
Jesus Cristo é Nosso Senhor e Nosso 
Deus. Isso confere à nossa religião um 
soberano império, uma força de pene-
tração e de elevação que ela é a única 
a conhecer e que Ele, Nosso Senhor 
Jesus Cristo, é o único a promover. 
Na religião católica tudo respira Nos-
so Senhor Jesus Cristo. É por isso que 
de cada vez que nós queremos d’Ele 
haurir, como que na fonte jorrante, 
saboreando-a em nós como uma água 
viva, é necessário que nos recolhamos 
em Nosso Senhor Jesus Cristo retem-
perando-nos n’Ele, locupletando-nos 
d’Ele, reflectir bem o que Ele foi e o 
que Ele operou e quis operar na Sua 
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religião.

Que opera Ele e que quer Ele? Antes 
de tudo uma religião interior, uma 
religião em espírito e verdade. Ele re-
conduz todos os costumes religiosos 
do exterior para o interior. Com ain-
da mais rigor em religião do que em 
moral; Ele condena a aparência des-
provida da realidade, a fachada sem o 
interior.”Quando rezardes não sejais 
como os hipócritas que gostam de o 
fazer com ostentação.

Assim tu quando rezares, entra no 
teu quarto, e com a porta fechada, 
reza então ao teu Pai, O Qual reside 
no oculto. E o teu Pai, que vê no ocul-
to, retribuir-te-á”(�). E aí mesmo no 
oculto, no segredo, Nosso Senhor Je-
sus Cristo solicita que tudo se opere 
sob o olhar de Deus, na vontade de 
Deus, pela maior glória de Deus, com 
a inocência duma criança, que toda se 
apequena diante do seu Pai. Toda a 
vida de Jesus se desenrolou no quadro 
desta disposição interior. Foi assim 
que Nosso Senhor dissimulou a Sua 
grandeza sob a humilde exterioridade 
de criança. Durante os anos da ado-
lescência, quando conta apenas doze 
anos, e que a Sua vida permanece ain-
da tão bem escondida, uma palavra 
é entretanto pronunciada que trai o 
profundo da Sua alma: “Porque me 
procuráveis? Não sabíeis que Eu devia 
ocupar-Me das coisas de Meu Pai?

Mas é sobretudo nos anos da Sua vida 
pública que Nosso Senhor Jesus Cris-
to vai constituir uma Revelação para 

nós. Vamos vê-l’O dominado com o 
pensamento d’Aquele a Quem chama 
o Seu Pai, e fá-lo com uma devoção ex-
trema. A presença do Pai não O deixa, 
possui uma vontade ardente de operar 
segundo a vontade do Seu Pai. Senti-
mo-l’O vinculado a Deus por todas as 
fibras do Seu ser, como por todos os 
actos da Sua vida. Nosso Senhor res-
titui-nos esta grande presença, que 
nos é tão difícil de alcançar e da qual 
sentimos tanta necessidade. Nosso 
Senhor exala, através de toda a Sua 
vida, este sentimento profundo de re-
verência, de devoção e de submissão 
o qual constitui o coração mesmo da 
religião. Tudo isso se consumará na 
suprema religião da agonia, da Pai-
xão e da Morte. Nunca Nosso Senhor 
cessa o Seu acto de adoração pelo Pai 
senão quando chega o momento de a 
Ele retornar. Jesus Cristo viveu intei-
ramente para Seu Pai. Por Ele irá mor-
rer, consumando assim a Revelação 
daquilo que a Religião possui de mais 
profundo que é o testemunhar que 
Deus é tudo e que fora d’Ele nós não 
existimos.

Uma total cristianização

Observai como Nosso Senhor Jesus 
Cristo professa a Sua religião ostensi-
vamente, diante de nós e manifesta-
mente para nós. Vós O vedes elevar os 
olhos, juntar as mãos, abrir os lábios, 
tocar e benzer e ajoelhar-Se, 

Vemo-l’O mesmo, uma tarde, cair 
prostrado na terra diante de Deus. 
Elevado da terra, pregado a uma cruz, 



�

Nosso Senhor encontra o meio de fa-
zer desta cruz um altar. Na véspera, 
em previsão disso, Ele havia transfor-
mado a Sua última ceia numa refeição 
sagrada, a qual constituiria o prelú-
dio do Seu Sacrifício, tendo Nosso 
Senhor perpetuado essencialmente 
essa última ceia, como consubstan-
ciando a Sua presença entre os Seus, 
bem como o Seu mesmo Sacrifício. 
Não existe nenhum gesto, nenhum 
acto puramente humano, que Ele não 
tenha, desta forma, transformado em 
religião.

A própria união entre o homem e a 
mulher, sob a influência de Nosso Se-
nhor Jesus Cristo, torna-se um sacra-
mento. O beber e o comer, o deitar e o 
levantar, as confissões e os perdões, e 
até coisas que aí se encontram incor-
poradas, tais como a água e o azeite, 
o pão e o vinho, todas essas realida-
des tomadas por entre as Suas mãos, 
e formalizadas pelas palavras que Ele 
pronuncia, tudo se torna ritual, sacra-
mental. Todas essas realidades ser-
vem a Nosso Senhor Jesus Cristo, na 
Sua religião, seja para ofertar a Deus 
qualquer coisa de muito humano, seja 
para obter de Deus qualquer coisa de 
Divino. No que concerne à Sua ora-
ção, nós conhecemos, nós percebe-
mos a Sua forma de falar com Deus, 
nós escutamos o que Nosso Senhor 
Jesus Cristo solicita, nós assimilamos 
a Sua forma de louvar a Deus. E Jesus 
compôs para nós o Pai nosso, fórmu-
la tão simples e tão grande, onde Ele 
colocou o essencial daquilo que nós 

devemos dizer a Deus, e na mesma 
ordem em que o devemos dizer.

Neste quadro conceptual, vós que 
compreendeis e praticais esta religião 
de Jesus Cristo, nutri sempre por ela 
a mais alta estima.

Se é a religião de Jesus Cristo, ela não 
padece de nenhuma mediocridade, 
ela em tudo exige e confere a tudo 
uma suprema beleza.

Então diligenciai em acolherdes dian-
te da Majestade de Deus este sen-
timento de presença bem como de 
reverência que Nosso Senhor Jesus 
Cristo, Ele próprio, sentiu. Associai 
a vossa prece à Sua prece, os vossos 
sacrifícios ao Seu sacrifício. Acercai-
vos destes sacramentos onde Nosso 
Senhor colocou tanto de Si mesmo. 
Vós jamais sabereis aquilatar tudo o 
que deles podereis haurir.

Permanecei pois e vivei no seio desta 
religião de Nosso Senhor Jesus Cris-
to.

padre Xavier Beauvais

Notas:

Jn �/�9-��
Mat �/�

�.
�.
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Tudo no Evangelho nos convida à hu-
mildade. Aquele que se humilhar será 
honrado. Receber honras não tem 
nada de mal em si mesmo! Todavia, 
bem sabemos quão rápido nos vem 
a tentação de cair no vício oposto: o 
orgulho. Num homem, o orgulho con-
siste em colocar-se acima dos seus 
semelhantes, não por querer tender 
para a excelência, mas sim pela bus-
ca desordenada de si mesmo. Satanás 
– criado por Deus num estado de san-
tidade – caíu neste pecado porque, se-
gundo São Tomás, «quis atingir a be-
atitude natural a partir de si mesmo e 
desviar-se da beatitude sobrenatural 
que provém da Graça de Deus». Este 
desejo pecaminoso consistia portan-
to, essencialmente, na vontade de ser 
igual a Deus. É o pecado de igualda-
de.

O livro do Apocalipse conta o combate 
que teve lugar no Céu, entre os bons e 
os maus anjos. Os anjos fiéis aliaram-
se a S. Miguel Arcanjo, enquanto que 
os maus – com o seu chefe Lúcifer – 
foram precipitados por Deus no Infer-
no, donde (�) não cessam de tentar os 
homens com toda a espécie de peca-
dos, que se designam por filhas do or-
gulho. Os anjos vencedores soltaram 
com S. Miguel o grito triunfal «Quis ut 
Deus?», «Quem é como Deus?». Isto que 
significa que, considerada a distância 
infinita que existe entre Deus Criador 
e qualquer das suas criaturas – fosse a 

mais perfeita – não é permitido a ne-
nhuma delas julgar o Criador.

O nosso único dever é abraçarmos a 
Vontade Divina. Assim estaremos no 
nosso verdadeiro lugar. Posicionar-
mo-nos abaixo do que Deus nos pede 
seria falsa humildade: é necessário 
agir de acordo com a Vontade Divi-
na; assim, se exercermos funções de 
autoridade, será por vezes permitido 
recordá-lo aos nossos subordinados. 
A Santíssima Virgem Maria deu dis-
so exemplo, ao não hesitar, aquando 
da Visitação, em dizer à sua prima 
Isabel: «Todas as nações me chamarão 
bem-aventurada, porque o Todo-Podero-
so fez em mim grandes coisas».

Este ensinamento encerra uma noção 
que parece pouco praticada pela maio-
ria dos cristãos. S. Pio X lembrava: 
«Deus criou a sociedade humana pela 
integração de elementos desiguais. Ela 
assemelha-se a um motor onde todas 
as peças, com funções e formas dife-
rentes, concorrem no sucesso final». 
Satanás, pelo seu próprio exemplo, 
desde há muito tempo – mas particu-
larmente desde ���9 – introduziu no 
coração dos homens uma aspiração à 
igualdade, que gera a injustiça. Decla-
rar que toda a desigualdade é injusta 
constitui um pecado contra Deus, se 
se tratar de uma desigualdade cria-
da pela natureza. Certamente que as 
desigualdades criadas pelos homens 

Cara igualdade! Que tolice!
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podem ser injustas e, nesses casos 
podem – e por vezes devem – comba-
ter-se. Mas é Satanás quem incute, na 
mente dos revolucionários, o sonho 
de criar uma sociedade terrena donde 
a desigualdade seria banida.

«Houve um tempo em que a filosofia do 
Evangelho governava os Estados. Esta 
energia inerente à Sabedoria de Cristo, 
e a Sua Divina Virtude, haviam compe-
netrado as leis, as instituições e os cos-
tumes dos povos, e tinham impregnado 
todas as camadas sociais e todas as ma-
nifestações da vida das nações. Organi-
zada desta maneira, a sociedade produ-
ziu um bem-estar superior a qualquer 
imaginação. Disso ainda se conserva a 
memória, que ficará gravada em nume-
rosos monumentos que nenhum artifício 
dos adversários poderá jamais destruír 
ou obscurecer».

Assim se exprimia o Papa Leão XIII, 
com magnanimidade e nobreza, na 
encíclica Immortale Dei (����). E em 
local posterior da mesma encíclica, 
acrescentava com nostalgia e tristeza: 
«Mas o desejo pernicioso e deplorável 
de novidade que surgiu no século XVI, 
tendo primeiro perturbado as coisas da 
religião, por uma consequência natu-
ral acabou por subverter radicalmente 
a filosofia e, por meio desta, toda a or-
ganização da sociedade civil. Daí, como 
de uma fonte, derivam os mais recentes 
postulados de uma liberdade sem freio, 
inventados durante as grandes pertur-
bações do século XVIII, e posteriormente 
constituídos como princípios e bases de 

um novo direito, até então desconheci-
do, e que difere não somente do direito 
cristão, mas também, e em mais de um 
ponto, do direito natural».

Assim, eis que, face ao antigo direito, 
frente ao direito cristão, se ergue um 
direito novo. Assiste-se ao afronta-
mento entre duas formas de pensa-
mento, duas cosmovisões, duas civili-
zações. Estamos em presença de uma 
guerra entre as duas cidades, entre a 
ordem social cristã e a desordem so-
cial revolucionária, entre o direito 
cristão e o direito novo. Os princípios 
deste direito revolucionário anti-cris-
tão, provieram da Reforma Protes-
tante, impuseram-se com a Revolução 
Francesa, e foram codificados pela De-
claração dos Direitos do Homem e no 
seu prolongamento pela declaração 
sobre a liberdade religiosa do Concílio 
Vaticano II.

Destes princípios, o primeiro, funda-
mental, e que se opõe ao Evangelho, 
é: «Todos os homens, sendo de idêntica 
natureza, são de facto iguais entre si». 
Este postulado constitui o eixo à volta do 
qual gira todo o sistema revolucionário e 
enforma o artigo I do novo ‘evangelho’, 
a “Declaração dos Direitos do Homem”: 
«Todos os homens nascem e permane-
cem iguais em direitos». Toda a Histó-
ria moderna e contemporânea gira à 
volta do problema da desigualdade ou 
da igualdade dos direitos do homem.

Desde o século XVI até ao século XXI, 
a História regista um movimento 
igualitarista cada vez mais acelerado e 
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radical, que vem destruir tudo o que a 
civilização Cristã tinha edificado. En-
quanto que a Igreja Católica sempre 
ensinou que a desigualdade constitui 
um bem que deve ser desejado e res-
peitado, a revolução tem procurado 
– como o maior bem – a igualdade em 
tudo e para todos. Hodiernamente 
toda a gente trabalha tendo em vista 
a igualdade, até à obsessão da parida-
de:

As feministas querem a igualdade 
entre o homem e a mulher;

Os socialistas proclamam a igual-
dade de classes;

Os globalistas querem a igualda-
de entre as nações;

Os velhos querem-se jovens e es-
forçam-se por suprimir as suas 
diferenças;

Os professores psicanalizados di-
zem-se iguais aos alunos;

Os governantes demagogos pro-
curam igualar-se aos governados;

Os pais complexados rebaixam-se 
ao nível dos filhos;

Os padres conciliares, para man-
terem a relação com os fiéis, secu-
larizam-se.

Da igualdade dos indivíduos à 
igualdade das religiões

Ainda mais nefasto do que qualquer 
outro igualitarismo é aquele que é 
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preconizado pelas autoridades da 
Igreja, desde o Concílio Vaticano II, 
o qual, com a liberdade religiosa e o 
ecumenismo, decretou, de facto, a 
igualdade de todas as religiões. As 
consequências deste princípio supre-
mo são uma inversão total dos valores 
e uma revolução completa da ordem 
jurídica e social.

Com efeito, ao definir que «os ho-
mens nascem e permanecem iguais em 
direitos», o direito novo condena as 
desigualdades. E, ao definir que «os 
homens nascem e permanecem livres», 
esse mesmo direito condena toda e 
qualquer subordinação, toda e qual-
quer dependência. Ora, quem diz 
autoridade, ordens, obediência, diz 
necessariamente desigualdade e su-
bordinação. O direito novo, no seu 
igualitarismo, condena portanto os 
princípios da antiga ordem jurídica e 
social.

Desta forma, é a própria sociedade 
que se vê sacrificada. Com a autorida-
de, a hierarquia e a lei suprimidas, a 
sociedade caminha para a sua ruína. 
Procedente da doutrina revolucioná-
ria, o direito novo constitui a sua con-
sumada imagem: inimigo, como ela, 
da família, da autoridade paternal, de 
qualquer autoridade humana, da au-
toridade Divina.

«Vós sereis como deuses»: esta é a fór-
mula da primeira revolução do anjo e 
do homem contra Deus. Desde Adão, 
esta é a fórmula de todos os revolu-
cionários:
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«Vós sereis como reis», dizem os re-
volucionários aristocratas contra 
os soberanos;

«Vós sereis como nobres», gritam os 
revolucionários burgueses contra 
as classes altas;

«Vós sereis como ricos», uivam os 
revolucionários socialistas contra 
a classe média.

Do igualitarismo ao individualismo

O igualitarismo conduz assim a uma 
destruição total da sociedade. As di-
ferentes etapas configurarão a reali-
zação de um plano demoníaco. Mas 
de que igualdade se trata? De uma 
igualdade puramente aritmética: um 
individualismo radical, absoluto e 
sem limites. Individualismo esse para 
o qual apenas existe o número, úni-
ca realidade digna de consideração, e 
para o qual a qualidade não somente 
se opõe ao número, como também 
não deve ser de nenhum modo tida 
em conta; individualismo que já não 
sabe contar e que a todos conta por 
um, que já só sabe somar e subtrair, e 
que o faz confundindo tudo: a virtude 
e o vício, a inteligência e a cegueira; 
a competência e a nulidade, o mais 
e o menos, o ser e o nada, Deus e a 
criatura. Confundidos por esta falsa 
filosofia, muitos dos nossos contem-
porâneos afirmam e apoiam a perfei-
ta igualdade de todos os homens em 
direito e hierarquia; proclamam que 
não devem existir desigualdades de 
direitos e de poderes; sustentam que 
não deve haver nem honras, nem re-
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verência a prestar àqueles que se en-
contram revestidos de qualquer géne-
ro de autoridade; pior ainda, chegam a 
negar toda a autoridade. Destes prin-
cípios decorre a rebelião dos filhos 
contra seus pais, dos súbditos contra 
os governantes, dos alunos contra os 
professores. Destes princípios proma-
nam todas as doutrinas erróneas que 
tendem a nivelar por baixo as relações 
entre os homens. Contra este iguali-
tarismo se ergue a Doutrina Católica, 
com toda a sua força e toda a sua cla-
ridade.

«O primeiro princípio, e como que o 
fundamento de tudo – dizia Leão XIII 
–, é que se deve aceitar esta condição da 
natureza humana que torna impossível, 
dentro da sociedade civil, a elevação de 
todos ao mesmo nível. Sem dúvida será 
isso que prosseguem os socialistas, mas 
contra a natureza todos os esforços são 
vãos.

Foi esta, efectivamente, que estabeleceu 
entre os homens diferenças tão múlti-
plas quanto profundas: diferenças de in-
teligência, de talento, de habilidade, de 
saúde, de forças; diferenças necessárias 
donde nasce a desigualdade de condi-
ções. Esta desigualdade, aliás, redunda 
no proveito de todos, tanto da sociedade 
como dos indivíduos, pois a vida social 
requer um organismo muito variado e 
funções muito diversas; e o que leva pre-
cisamente os homens a partilhar entre si 
estas funções é, sobretudo, a diferença 
das suas respectivas condições».

Ora, São Pio X acrescenta: «A socieda-
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de humana, tal como Deus a estabele-
ceu, é composta por elementos desiguais; 
assim também os membros do corpo 
humano; torná-los todos iguais seria im-
possível, pois seguir-se-ia a ruína para a 
própria sociedade. Daí decorre que, na 
sociedade humana, seja conforme com 
o ordenamento Divino haver príncipes e 
vassalos, patrões e operários, ricos e po-
bres, sábios e ignorantes, nobres e gente 
de condição humilde, os quais, todos uni-
dos por um vínculo de amor, se ajudam 
mutuamente na consecução do seu fim 
último que é o Céu e, na terra, na conse-
cução do seu bem-estar material e moral. 
A igualdade dos diversos membros da so-
ciedade consiste somente nisto, a saber: 
que todos os homens têm a sua origem 
em Deus Criador; que foram resgatados 
por Nosso Senhor Jesus Cristo e deverão 
ser julgados, e ser recompensados ou 
castigados por Deus na exacta medida 
dos seus méritos».

A Santa Madre Igreja nunca deixou, 
portanto, de ensinar ao mundo a ver-
dadeira igualdade entre os homens:

Igualdade de origem: todos os ho-
mens descendem de um mesmo 
Deus Criador;

Igualdade de natureza: todos os 
homens possuem uma alma igual-
mente espiritual, imortal, criada 
à imagem e semelhança de Deus e 
redimida por Nosso Senhor Jesus 
Cristo;

Igualdade de destino: todos os 

•

•

•

homens encontram-se igualmen-
te sujeitos à morte, têm o mesmo 
Inferno a recear e o mesmo Céu 
para merecer.

Em contrapartida, é certo que a Santa 
Igreja reconhece e respeita todas as 
superioridades legítimas. Deus criou 
o homem para viver em sociedade. 
Toda a sociedade precisa de uma au-
toridade; a igualdade social entre go-
vernantes e governados é, por isso, 
impossível: os primeiros têm o direito 
e o dever de mandar, e os segundos 
têm o direito de ser bem dirigidos e 
o dever de obedecer. Esta desigual-
dade decorre da natureza das coisas. 
Não é possível destruí-la sem cair na 
anarquia. Também é certo que a Igre-
ja não destrói – e não o pode fazer – a 
desigualdade das condições sociais. 
Saibamos portanto lutar contra esta 
pandemia mortal, esta epidemia men-
tal, que se estende por todo o planeta 
– quero dizer: o igualitarismo – e sai-
bamos regressar pura e simplesmen-
te, como a um remédio, à virtude da 
humildade cristã, começando por nós 
próprios – cada um no seu lugar.

Notas:

O demónio traz de certa forma 
o Inferno consigo, pois que ele 
permanece sujeito às penas do 
Inferno. 

�.
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Duas omissões de São Lucas na nar-
ração evangélica da Apresentação de 
Jesus no Templo (Luc �/��-��) . Bre-
ve nota exegética

A Lei de Moisés submetia uma mu-
lher que tivesse recentemente sido 
mãe, bem como a seu filho, a um cer-
to número de obrigações. Umas con-
cerniam à própria criança, outras so-
mente à sua mãe.

A apresentação dos primogénitos 
rapazes

Naquilo que respeita ao recém-nasci-
do, se se tratasse dum rapaz primogé-
nito, ele era automaticamente consa-
grado a Deus. Procedia-se assim como 
recordação da protecção que Deus ha-
via outorgado ao seu povo quando as 
pragas feriram a terra do Egipto, no 
tempo de Moisés: “Todo o primogéni-
to Me pertence, porque no dia em que 
Eu fulminei todos os primogénitos da 
terra do Egipto, Eu consagrei a Mim 
mesmo todo o primogénito de Israel. 
Eles Me pertencem, diz Yahweh”.(�)

Consequentemente, a Lei estabeleci-
da por Deus solicitava que Lhe fosse 
apresentada a criança em questão, a 
fim de que mediante este gesto, fos-
se reconhecida tal consagração. Esta 
cerimónia de apresentação, a qual se 
devia completar, no mínimo, trinta 
dias após o nascimento, consistia em 
remeter o rapazinho aos sacerdotes 
sucessores de Aarão. Deus efectiva-

mente tinha deferido a estes sacerdo-
tes todos os primogénitos, tal como 
havia comunicado a Aarão e a todos 
os descendentes que exercerem o sa-
cerdócio, segundo o que nos é repor-
tado no Livro dos Números:”Todo o 
primogénito que se oferece a Yahweh 
te pertencerá”.(�)

Trinta dias, era a duração de uma lu-
nação, o mês judeu, e uma criança que 
vivia ainda um mês após o seu nasci-
mento era considerada como viável e 
portanto apta a ser oferecida a Deus.

Deus, efectivamente, havia beneficia-
do os judeus com esta concessão: O pai 
de família devia resgatar a criança aos 
sacerdotes pelo montante de cinco si-
clos de prata, quer dizer aproximada-
mente cento e vinte gramas de prata 
pura (�). E em lugar dos primogénitos 
Deus tinha escolhido os homens da 
tribo de Levi, os levitas, para assegu-
rar o seu serviço no altar.”Eu tomei os 
levitas do meio dos filhos de Israel em 
lugar de todos os primogénitos ( os 
que abrem o seio da mãe) «�»  entre 
as crianças de Israel.” O pai e a mãe da 
criança podiam então regressar com o 
filho, assim resgatado, para o educar 
segundo os seus desejos, pois que ele 
tinha regressado ao estado profano.

A purificação da mãe

Qual era a legislação para a mulher 
que acabava de dar à luz?

A lei mosaica interditava-lhe que se 

Um enigma bíblico: o cordeiro e os siclos de prata
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aproximasse de tudo o que era sagra-
do, bem como de penetrar no Santuá-
rio antes do dia prescrito para a ceri-
mónia da sua purificação. Nesse dia, 
o quadragésimo após o nascimento, 
se ela havia dado ao mundo um rapa-
zinho, ela devia apresentar-se ao sa-
cerdote levando um cordeiro dum ano 
e uma rola, ou um jovem pombo. O 
sacerdote oferecia então, à entrada do 
Santuário, o cordeiro em holocausto, 
quer dizer em sacrifício de adoração 
a Deus, e a rola em sacrifício pelo pe-
cado. O sacerdote recitava em seguida 
uma oração sobre a mulher, a qual po-
dia assim retirar-se purificada do seu 
pecado (�). Notemos ainda que a lei 
de Moisés precisava que “ Se contudo 
a mãe não puder conseguir um cor-
deiro, ela tomará duas rolas, ou dois 
pequenos pombos, um para o holo-
causto, outro para o pecado (sacrifício 
expiatório).” (�)

Porque uma purificação

Uma questão se apresenta ao nosso 
espírito: de que pecado se entendia 
purificar a mulher por esta cerimó-
nia? Não é o matrimónio uma insti-
tuição querida por Deus para a propa-
gação do género humano? Que falta 
cometeu pois esta jovem parturiente 
para ter de se manter assim afastada 
do Santuário durante várias semanas 
e oferecer em seguida um sacrifício 
expiatório?

Para bem o compreendermos, é ne-
cessário recordarmos a doutrina do 
pecado original. Desde o pecado dos 

nossos primeiros pais. Adão e Eva, pe-
cado no qual a mulher, tendo consti-
tuído o instrumento da Serpente para 
fazer cair o homem, tinha endossado 
uma grande responsabilidade, todo o 
ser humano que vê a luz do dia nas-
ce fora do estado de justiça original, 
querida por Deus. Ele não se encontra 
em estado de graça, mais do que isso, 
é um “filho da cólera”.

 O ser humano entra pois neste mun-
do como povoando a massa d’aqueles 
que foram reprovados na falta do pri-
meiro homem. Nesse quadro concep-
tual, um novo nascimento constituía 
uma ofensa a Yahweh. O Levítico, no 
texto legislativo aludido, discernia 
bem que se tornava impura a mulher 
que colocava uma criança no mundo 
suscepto semine, quer dizer, após ter 
sido tornada fecunda pelo seu esposo. 
Este detalhe não é sem importância, 
como adiante verificaremos. (�)

Oferecendo portanto o sacrifício de 
adoração, bem como de reparação, o 
sacerdote da Antiga Aliança constituía 
este novo nascimento na perspectiva 
da Redenção, a realizar pelo Messias 
futuro, O qual outorgaria a todo o ser 
humano nascido a possibilidade de se 
tornar adorador do verdadeiro Deus 
em espírito e verdade, quer dizer na 
justiça original restabelecida. Desta 
forma a mulher voltava do Templo 
sob a bênção do Altíssimo.

A apresentação de Jesus

No enquadramento do que ficou ex-
posto, assimilamos melhor o contexto 
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da narração de São Lucas relativamen-
te ao acontecimento da Apresentação 
de Jesus no Templo (�). O Menino 
Jesus, tendo mais de trinta dias, en-
quanto primogénito do sexo masculi-
no, é apresentado aos sacerdotes para 
a cerimónia do resgate. São José, o pai 
putativo, vem reconhecer que a este 
título Jesus é legalmente consagrado 
a Yahweh. Efectivamente, apenas os 
descendentes da tribo de Levi eram 
isentos desta cerimónia, pois que eles 
deviam servir no Templo. Todavia, 
nós sabemo-lo bem, Jesus Cristo é 
membro da tribo de Judá, enquanto 
descendente do rei David. Os proce-
dimentos da Sagrada Família nesse 
dia encontram-se portanto em plena 
conformidade com as prescrições de 
Moisés. Trata-se de facultar o Menino 
Jesus aos sacerdotes, recuperando-O 
ulteriormente contra o pagamento de 
cinco siclos de prata

Maria, no que lhe toca, observa a le-
gislação comum das mulheres que ti-
nham acabado de colocar um filho no 
mundo. Ela apresenta-se aos sacerdo-
tes portadora da oferenda para a sua 
purificação. Para isso ela oferece uma 
rola. No que concerne à oferta para o 
holocausto de adoração, não possuin-
do meios para trazer um jovem cordei-
ro, será com outra rola que cumprirá o 
preceito, tal como a Lei permitia.

Como observamos, a narração de São 
Lucas é extremamente concisa. Con-
tudo ela é rica de ensinamentos, tan-
to por aquilo que se afirma, como por 

aquilo que voluntariamente é silencia-
do. O Evangelista escreve:” Quando se 
cumpriu o tempo da sua purificação 
( de Jesus e Maria ) segundo a lei de 
Moisés, eles ( Maria e José) conduzi-
ram-n’O ( a Jesus)  a Jerusalém para 
O apresentarem ao Senhor” (9). São 
Lucas fala da “sua” purificação ( autôn 
segundo o texto grego mais seguro). 
O pronome designa aqui Jesus e Ma-
ria. Nós sabemo-lo doravante, trata-
se da purificação de Maria, bem como 
da apresentação – resgate- do seu Fi-
lho. Lucas indica com um mesmo ter-
mo- katarismos- o qual pode possuir 
igualmente o sentido de purificação 
ou resgate, afinal as duas cerimónias 
pelas quais Jesus e Maria subiram 
ao Templo, certamente em conjunto, 
mas a título diferente.

De facto o objecto principal do pro-
cedimento de Maria e José é a apre-
sentação de Jesus, é o que ressalta 
claramente da asserção do versículo: 
“Eles O conduziram a Jerusalém para 
O apresentar ao Senhor, tal como 
está escrito na Lei de Yahweh: Todo 
o primogénito varão será consagra-
do ao Senhor” (�0). Analogamente, 
um pouco mais adiante, o evangelis-
ta nota que o velho Simeão se dirigia 
ao Templo quando mesmo nesse mo-
mento o Menino Jesus era introdu-
zido no mesmo lugar pelos Seus pais 
para que se cumprisse “ para Ele” o 
que era solicitado pela Lei (��).

O mistério dos siclos

Nós observámos há pouco em que 
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consistia esta cerimónia do resgate. 
Igualmente, relendo o texto do Evan-
gelho, nós ficámos imediatamente 
surpreendidos por um silêncio de Lu-
cas na sua narração. Em nenhum lu-
gar é feita a menor menção dos cinco 
siclos de prata que deveriam ser pagos 
nessa ocasião.

Tentemos compreender porquê. São 
Lucas entende descrever na passa-
gem citada a proclamação oficial legal 
de que Jesus é consagrado a Yahweh. 
Ora na perspectiva neo-testamen-
tária estas realidades assumem uma 
dimensão inteiramente particular, na 
exacta medida em que o primogénito 
do qual se trata aqui é o Filho de Deus, 
O Cristo, O ungido do Senhor, O con-
sagrado por excelência pela Graça da 
união hipostática. O Cristo é essen-
cialmente o Sacerdote do Altíssimo, e 
tal constitui toda a Sua vocação. Por-
tanto o silêncio de São Lucas sobre 
o resgate efectivo mediante os cinco 
siclos de prata manifesta-nos que Je-
sus permanece consagrado ao Senhor, 
que Jesus não é reapropriado da Sua 
função ao preço da prata, para que 
essa função seja exercida por outros. 
Nosso Senhor Jesus Cristo pertence 
aos sacerdotes, pois que não é resga-
tado no sentido suprareferido. Maria 
e José que partirão com Ele, exercerão 
simplesmente a função de velar pelo 
Seu desenvolvimento providenciando 
às Suas necessidades.

Todavia Maria e José sobem ao Tem-
plo com o objectivo de cumprirem 

também um outro rito. São Lucas ex-
prime-o assim: “A fim de oferecer em 
sacrifício, tal como está consignado 
na Lei do Senhor, um par de rolas, ou 
dois jovens pombos” (��). O Evange-
lista cita o versículo � do capítulo �� 
do Levítico. Trata-se aqui do rito da 
purificação da mãe dum recém- nasci-
do. Este sacrifício não é pois ofertado 
por Jesus, mas por Maria Santíssi-
ma. Efectivamente os sacrifícios da 
Lei de Moisés constituem o anúncio 
do futuro sacrifício do Messias. Seria 
cometer injúria ao conhecimento que 
Maria e José possuíam do mistério 
da Incarnação o pensarmos que eles 
tivessem tido a intenção de oferecer a 
figura no lugar da realidade.

Neste quadro conceptual e pois que 
este sacrifício de aves é oferecido 
para Maria, dever-se-á daí concluir 
que Maria tinha necessidade de ser 
legalmente purificada? São Tomás 
de Aquino analisando o texto do Le-
vítico, referindo-se a esta prescrição 
legal: (“ a mulher que tiver mantido 
comércio com varão e tiver dado à luz 
… não entrará no santuário até ao dia 
da sua purificação” (��), responde ca-
tegoricamente pela negativa: “Moisés 
parece ter escolhido intencionalmen-
te os seus termos com o objectivo de 
exceptuar de toda a mácula a Mãe de 
Deus, que não concebeu mediante co-
mércio com varão. Surge assim como 
evidente que Maria Santíssima não 
era obrigada a cumprir este preceito.” 
(��)
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Foi Maria purificada?

Porquê então Maria se submete a este 
rito? Olvidaria ela a origem sobrena-
tural da concepção? O Doutor Angéli-
co surge novamente para dissipar as 
dúvidas, escrevendo:”Era necessário 
que a Mãe de Cristo se conformasse 
à humildade do seu Filho, O Qual, 
ainda que não sujeito à Lei Mosaica, 
quis mesmo assim sofrer a circunci-
são e experimentar os outros fardos 
da Lei, com o objectivo de ministrar 
o exemplo de humildade e de obedi-
ência, de homologar a Lei, bem como 
de subtrair aos Judeus a ocasião de 
O caluniarem. Foi por estas mesmas 
razões que Nosso Senhor Jesus Cris-
to quis que a Sua Mãe cumprisse as 
observâncias da Lei, às quais contudo 
não estava submetida”(��).

Maria oferece portanto uma rola por 
um pecado em relação ao qual ela não 
tinha que se purificar, pois que não ti-
nha colocado no mundo um pecador, 
aliás e muito especialmente tinha 
dado ao mundo Aquele que constitui 
a própria Santidade. Tal como seu Fi-
lho, Maria, a inteiramente pura, inte-
gra-se nas fileiras dos pecadores (��).

O problema da oferta dos cordeiros

Todavia, novo silêncio na narração de 
São Lucas: não se menciona a oferta 
do cordeiro. Mas eis que a Lei a ele faz 
explicitamente referência. Porquê? 
Na sua oferta, Maria, tal como a Lei o 
permitia, procedeu à substituição do 
cordeiro dum ano por uma outra rola, 
tal como o declara São Lucas. Muito 

provavelmente, ela não poderia, em 
razão da sua pobreza, assumir uma 
tal despesa. Mas será que nos é lícito 
satisfazer com esta única resposta? 
Não poderemos antes pensar que a 
Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo 
não poderia moralmente oferecer 
um outro cordeiro além d’Aquele que 
ela acabava de apresentar a Deus, O 
Único verdadeiro Cordeiro digno de 
Deus, Aquele que São João Baptista 
apresentará como o Cordeiro de Deus 
que apaga os pecados do mundo? 
Desta forma e muito simplesmente, 
para manifestar a sua fé na missão do 
seu Filho, Maria Santíssima substitui 
o cordeiro do holocausto por uma ou-
tra rola. A Lei é assim perfeitamente 
respeitada e simultaneamente a reali-
dade perfeitamente confessada. Algo 
existe de verdadeiramente engenhoso 
nesta subtileza da Mãe de Deus; o que 
nos não deve desagradar. 

Notas:
Nb �/��
��/��
Nb��/��
Nb �/��
Lev��/ �-�
Lev ��/�
Lev ��/�
Luc �/��-��
Luc �/��
Luc �/��
Luc  �/��
versículo ��
Lev ��/�
III a q ��,a.�,ad �um    
III, q.��, a.�, corpus.
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INTRODUÇÃO
�. Apenas elevado, por um impenetrá-
vel desígnio de Deus, e sem o merecer, 
ao fastígio da Dignidade Apostólica, 
sentimo-Nos impelido por um vivo 
desejo e por uma espécie de necessi-
dade a dirigir-Nos a Vós por carta, não 
somente para vos manifestar os sen-
timentos da Nossa profunda afeição, 
mas ainda para cumprir junto a Vós, 
chamados que fostes a compartilhar a 
Nossa solicitude, os deveres do cargo 
que Deus nos confiou, animando-vos 
a sustentar conosco os combates dos 
tempos atuais pela Igreja de Deus e 
pela salvação das almas.

I. OS MALES DA SOCIEDADE
�. Efetivamente, desde os primeiros 
instantes do Nosso Pontificado, o 
que se oferece aos Nossos olhares é 
o triste espetáculo dos males que de 
todas as partes acabrunham o gênero 
humano: é essa subversão geral das 
verdades supremas que são como que 

os fundamentos em que se apóia o es-
tado da sociedade humana; é essa au-
dácia dos espíritos que não podem su-
portar nenhuma autoridade legítima; 
é essa causa perpétua de dissensões 
de onde nascem as querelas intestinas 
e as guerras cruéis e sangrentas; é o 
desprezo das leis que regulam os cos-
tumes e protegem a justiça; é a insa-
ciável cupidez das coisas que passam 
e o esquecimento das coisas eternas, 
levados ambos até esse furor insen-
sato que por toda parte induz tantos 
infelizes a levarem sobre si mesmos, 
sem tremerem, mãos violentas; é a 
administração inconsiderada da for-
tuna pública, o esbanjamento, a mal-
versação, como também a impudên-
cia dos que, cometendo as maiores 
espertezas, se esforçam por dar-se a 
aparência de defensores da pátria, da 
liberdade e de todos os direitos; é, en-
fim, essa espécie de peste mortal que, 
insinuando-se nos membros da socie-
dade humana, não deixa a esta repou-

Carta Encíclica 
INSCRUTABILI DEI CONSILIO 

De Sua Santidade o Papa Leão XIII

Sobre os males da sociedade moderna, 
suas causas e seus remédios

A todos os Nossos Veneráveis Irmãos Patriarcas, Primazes, Arcebispos e Bispos do 
orbe católico, em graça e comunhão com a Sé Apostólica Veneráveis Irmãos, Sauda-
ção e Benção Apostólica.
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so e lhe prepara novas revoluções e 
funestas catástrofes.

II. A CAUSA DESSES MALES
�. Ora, havemo-Nos convencido de 
que esses males têm a sua principal 
causa no desprezo e na rejeição dessa 
santa e augustíssima Autoridade da 
Igreja que governa o gênero humano 
em nome de Deus, e que é a salva-
guarda e o apoio de toda autoridade 
legítima. Os inimigos da ordem pú-
blica, que perfeitamente o têm com-
preendido, pensaram que nada era 
mais próprio para subverter os fun-
damentos da sociedade do que atacar 
sem trégua a Igreja de Deus, do que 
torná-la odiosa e odiável por meio 
de vergonhosas calúnias, represen-
tando-a como inimiga da verdadeira 
civilização, do que enfraquecer-lhe a 
autoridade e a força por meio de fe-
ridas incessantemente renovadas, e 
do que derrubar o poder supremo do 
Pontífice romano, que é neste mundo 
o guarda e o defensor das regras eter-
nas e imutáveis do bem e do justo. Daí, 
pois, saíram essas leis subversivas da 
divina constituição da Igreja Católica, 
leis cuja promulgação na maioria dos 
países temos de deplorar; daí proma-
naram o desprezo do poder e spiritu-
al, e os entraves opostos ao exercício 
do ministério eclesiástico, e a disper-
são das Ordens religiosas, e o confisco 
dos bens que serviam para sustentar 
os ministros da Igreja e os pobres; daí, 
ainda, o resultado de haverem sido 
subtraídas à salutar direção da Igreja 

as instituições públicas consagradas à 
caridade e à beneficência; daí essa li-
berdade desenfreada de ensinar e de 
publicar tudo o que é mal, ao passo 
que, contrariamente, de toda maneira 
se viola e se oprime o direito da Igreja 
à instrução e à educação da juventu-
de. E outro não foi o fim que os ho-
mens se propuseram apoderando-se 
do Principado temporal que a Divina 
Providência havia longos séculos con-
cedera ao Pontífice romano para que 
este livremente e sem peias pudesse, 
para a salvação eterna dos povos, usar 
do poder que Jesus Cristo lhe confe-
riu.

III. REMÉDIOS PARA OS MALES
�. Se relembramos, Veneráveis Ir-
mãos, esses funestos e inúmeros ma-
les, não é para aumentar a tristeza 
que por si mesmo faz nascer em Vós 
tão deplorável estado de coisas; mas 
é por compreendermos que, à vista 
disso, reconhecereis qual é a gravida-
de da situação que reclama o Nosso 
ministério e o Nosso zelo, e com que 
solicitude devemos, nestes tempos 
inditosos, trabalhar para defender e 
garantir com todas as Nossas forças 
a Igreja de Cristo e a dignidade da Sé 
Apostólica atacada por tantas calú-
nias.

Caridade fraterna

�. Bem claro e evidente é, Veneráveis 
Irmãos, que à causa da civilização 
faltam fundamentos sólidos se ela 
não se apóia nos princípios eternos 
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da verdade e nas leis imutáveis do 
direito e da justiça, se um amor sin-
cero não une entre si as vontades dos 
homens e não regula felizmente a dis-
tinção e os motivos dos seus deveres 
mútuos. Ora, quem ousaria negá-lo? 
Não foi a Igreja quem, pregando o 
Evangelho entre as nações, fez brilhar 
a luz da verdade no meio dos povos 
selvagens e imbuídos de superstições 
vergonhosas, e quem os reconduziu 
ao conhecimento do divino Autor 
de todas as coisas e ao respeito de si 
mesmos? Não foi a Igreja quem, fa-
zendo desaparecer a calamidade da 
escravidão, revocou os homens à dig-
nidade da sua nobilíssima natureza? 
Não foi ela quem, desfraldando sobre 
todas as plagas da terra o estandarte 
da Redenção, atraindo a si as ciências 
e as artes ou cobrindo-as com a sua 
proteção, por suas excelentes insti-
tuições de caridade, onde todas as 
misérias acham alívio, por suas fun-
dações e pelos depósitos cuja guarda 
aceitou, em toda parte civilizou nos 
seus costumes privados e públicos o 
gênero humano, reergueu-o da sua 
miséria e formou-o, com toda sorte 
de desvelos, para um gênero de vida 
conforme à dignidade e à esperan-
ça humanas? E agora, se um homem 
de espírito são comparar a época em 
que vivemos, tão hostil à Religião e 
à Igreja de Jesus Cristo, com aqueles 
tempos tão felizes em que a Igreja era 
honrada pelos povos como uma Mãe, 
convencer-se-á inteiramente de que a 
nossa época cheia de perturbações e 

destruições se precipita direitinho e 
rapidamente para a sua perda, e que 
aqueles tempos foram tanto mais flo-
rescentes em excelentes instituições, 
em tranqüilidade da vida, em riqueza 
e em prosperidade, quanto mais sub-
missos ao governo da Igreja e quan-
to mais observantes das suas leis se 
mostraram os povos. E, se os bens nu-
merosos que acabamos de relembrar 
e que deveram o seu nascimento ao 
ministério da Igreja e à sua influência 
salutar, são verdadeiramente obras e 
glórias da civilização humana, muitís-
simo longe está, pois, que a Igreja de 
Jesus Cristo abomine a civilização e 
a repila, visto ser a si, pelo contrário, 
que ela crê caber inteiramente a hon-
ra de lhe haver sido a nutriz, a mestra 
e a mãe.

�. Bem mais: essa espécie de civiliza-
ção que, ao contrário, repugna às san-
tas doutrinas e às leis da Igreja, não 
passa de uma falsa civilização, e deve 
ser considerada como um vão nome 
sem realidade. É esta uma verdade de 
que nos fornecem prova manifesta es-
ses povos que não viram brilhar a luz 
do Evangelho; na vida deles podem-se 
ter vislumbrado algumas falsas apa-
rências de educação mais cultivada, 
porém os verdadeiros e sólidos bens 
da civilização não prosperariam ne-
les.

Respeito à autoridade da Igreja

�. Com efeito, não se deve considerar 
como civilização perfeita a que consis-
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te em desprezar audaciosamente todo 
poder legítimo; e não se deve saudar 
com o nome de liberdade a que tem 
por cortejo vergonhoso e miserável a 
propagação desenfreada dos erros, o 
livre saciamento das cupidezes per-
versas, a impunidade dos crimes e 
dos malfeitores e a opressão dos me-
lhores cidadãos de toda classe. Esses 
são princípios errôneos, perversos e 
falsos; não poderiam, pois, certamen-
te ter força para aperfeiçoar a nature-
za humana e fazê-la prosperar, pois o 
pecado torna os homens miseráveis 
(Prov ��, ��); pelo contrário, absolu-
tamente inevitável se torna que, após 
haverem corrompido as mentes e os 
corações, pelo seu próprio peso esses 
princípios lançam os povos em toda 
sorte de desgraças, que subvertem 
toda ordem legítima e conduzem as-
sim, mais cedo ou mais tarde, a situ-
ação e a tranqüilidade pública à sua 
última perda.

�. Ao contrário, se contemplarmos 
as obras do Pontificado Romano, que 
pode haver de mais iníquo do que 
negar quanto os Pontífices Romanos 
têm nobremente e bem merecido de 
toda a sociedade civil? Nossos prede-
cessores, com efeito, querendo prover 
à felicidade dos povos, empreende-
ram lutas de todo gênero, suporta-
ram rudes fadigas e nunca hesitaram 
em se expor a ásperas dificuldades; 
de olhos fitos no céu, não abaixaram 
a fronte ante as ameaças dos maus, 
nem cometeram a baixeza de se deixa-

rem desviar do seu dever, fosse pelas 
lisonjas, fosse pelas promessas. Foi 
esta Sé Apostólica quem apanhou os 
restos da antiga sociedade destruída 
e os reuniu juntos. Ela foi também o 
facho amigo que iluminou a civiliza-
ção dos tempos cristãos; a âncora de 
salvação no meio das mais terríveis 
tempestades que tenham agitado a 
raça humana; o vínculo sagrado da 
concórdia que une entre si nações 
afastadas e costumes diversos; ela foi 
enfim o centro comum onde se vinha 
buscar tanto a doutrina da fé e da 
religião quanto os auspícios de paz e 
os conselhos dos atos a cumprir. Que 
mais? É uma glória dos Pontífices Ro-
manos a de se haverem sempre e sem 
trégua oposto como uma muralha e 
um baluarte a que a sociedade huma-
na tornasse a cair na superstição e na 
antiga barbárie.

9. Mas, oxalá que essa autoridade sa-
lutar nunca tivesse sido desprezada 
ou repudiada! Não teria então o po-
der civil perdido essa auréola augusta 
e sagrada que o distinguia, que a reli-
gião lhe dera, e que é só o que torna o 
estado de obediência nobre e digno do 
homem; não se teriam visto atear-se 
tantas sedições e guerras que foram a 
causa funesta de calamidades e mor-
ticínios; e tantos reinos, outrora tão 
florescentes, tombados hoje do fas-
tígio da prosperidade, não estariam 
esmagados sob o peso de toda sorte 
de miséria. Temos ainda um exem-
plo das desgraças acarretadas pelo 



��

repúdio da autoridade da Igreja nos 
povos orientais que, quebrando os la-
ços dulcíssimos que os uniam a esta 
Sé Apostólica, perderam o esplendor 
da sua antiga reputação, a glória das 
ciências e das letras e a dignidade do 
seu império.

�0. Ora, esses admiráveis benefícios 
que a Sé Apostólica derramou sobre 
todas as plagas da terra, e de que fa-
zem fé os mais ilustres monumentos 
de todos os tempos, foram especial-
mente sentidos por esta terra da Itá-
lia que tirou do Pontificado Romano 
frutos tanto mais abundantes quanto, 
em razão da sua situação, se achava 
ela mais próxima dele. É com efeito, 
aos Pontífices Romanos que a Itália 
deve reconhecer-se devedora da gló-
ria sólida e da grandeza com que bri-
lhou no meio das outras nações. A au-
toridade e os desvelos paternais deles 
várias vezes a protegeram contra os 
vivos ataques dos inimigos, e foi de-
les que ela recebeu o alivio e o socorro 
necessário para que a fé católica fosse 
sempre integralmente conservada no 
coração dos Italianos.

��. Estes méritos dos Nossos prede-
cessores, para não citar outros, são-
Nos atestados sobretudo pela histó-
ria dos tempos de S. Leão Magno, de 
Alexandre III, de Inocêncio III, de S. 
Pio V, de outros Pontífices, pelos cui-
dados e sob os auspícios dos quais a 
Itália escapou à última destruição de 
que estava ameaçada pelos bárbaros, 
conservou intacta a antiga fé, e, no 

meio das trevas e das barbarias de 
uma época mais grosseira, desenvol-
veu a luz das ciências e o esplendor 
das artes, e as conservou florescen-
tes. São-Nos eles atestados ainda por 
esta santa cidade, sede dos Pontífices, 
a qual deles tirou esta grande vanta-
gem não somente de ser a mais for-
te cidadela da fé, mas ainda de haver 
granjeado a admiração e o respeito do 
mundo inteiro, tornando-se o asilo 
das belas artes e a mansão da sabedo-
ria. E, como a grandeza destas coisas 
foi transmitida à lembrança eterna 
da posteridade pelos monumentos 
da história, fácil é compreender que 
só por uma vontade hostil e por uma 
indigna calúnia, empregadas ambas 
em enganar os homens, é que se tem 
feito acreditar, pela palavra e pelos es-
critos, ter sido esta Sé Apostólica um 
obstáculo à civilização dos povos e à 
prosperidade da Itália.

Restauração do Poder Temporal dos 
Papas

��. Se, pois, todas as esperanças da 
Itália e do mundo inteiro estão co-
locadas nessa força, tão favorável ao 
bem e à unidade de todos, de que goza 
a autoridade da Sé Apostólica, e nes-
se vínculo tão estreito que une todos 
os fiéis ao Pontífice Romano, compre-
endemos que nada devemos ter mais 
a peito do que conservar religiosa-
mente intacta a dignidade da Cátedra 
Romana e estreitar cada vez mais a 
união dos membros com a cabeça e a 
dos filhos com seu Pai.
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��. É por isso que, para manter antes 
de tudo, tanto quanto está em Nosso 
poder, os direitos da liberdade desta 
Santa Sé, jamais cessaremos de com-
bater para conservar à nossa autorida-
de a obediência que lhe é devida, para 
afastar os obstáculos que impedem a 
plena liberdade do Nosso ministério 
e do Nosso poder, e para conseguir 
o retorno àquele estado de coisas em 
que os desígnios da Divina Sabedoria 
haviam outrora colocado os Pontífices 
Romanos. E não é, Veneráveis Irmãos, 
nem por espírito de ambição, nem por 
desejo de domínio que somos impe-
lidos a pedir esse retorno; mas sim 
pelos deveres do Nosso cargo e pelos 
compromissos religiosos do juramen-
to que Nos liga: ademais, somos a isso 
impelido não somente pela conside-
ração de que esse principado Nos é 
necessário para defender e conservar 
a plena liberdade do poder espiritual, 
como ainda porque tem sido plena-
mente verificado que, quando se trata 
do Principado temporal da Sé Apostó-
lica, é a própria causa do bem públi-
co e da salvação de toda a sociedade 
humana que está em questão. Daí se 
segue que, em razão do dever do Nos-
so cargo, que nos obriga a defender 
os direitos da Santa Igreja, não Nos 
podemos dispensar de renovar e de 
continuar nesta carta as declarações e 
os protestos que o Nosso predecessor 
Pio IX, de santa memória, várias ve-
zes formulou e renovou, tanto contra 
a ocupação do poder temporal como 
contra a violação dos direitos da 

Igreja Romana. Volvemos ao mesmo 
tempo Nossa voz para os príncipes e 
para os chefes supremos dos povos e 
instantemente lhes suplicamos, pelo 
augusto nome do Deus poderosís-
simo, não repelirem o auxilio que a 
Igreja lhes oferece em momento tão 
necessário, cercarem amistosamen-
te, como de desvelos unânimes, esta 
fonte de autoridade e de salvação, e 
a ela se prenderem cada vez mais pe-
los laços de um amor estreito e de um 
profundo respeito. Faça o céu que eles 
reconheçam a verdade de tudo o que 
havemos dito, e se persuadam de que 
a doutrina de Jesus Cristo, como dizia 
Santo Agostinho, é a grande salvação 
do país quando as pessoas conformam 
a ela seus atos (Ep. ���)! Possam eles 
compreender que a sua segurança e 
tranqüilidade, tanto como a seguran-
ça e a tranqüilidade públicas, depen-
dem da conservação da Igreja e da 
obediência que lhes prestarem, e apli-
car então todos os seus pensamentos 
e todos os seus cuidados a fazer desa-
parecer os males de que a Igreja e seu 
Chefe visível são afligidos! Possa daí, 
enfim, resultar que os povos que eles 
governam entrem na trilha da justiça 
e da paz, e gozem de uma era feliz de 
prosperidade e de glória.

Fidelidade à Santa Sé Apostólica

��. Querendo também, em seguida, 
manter cada vez mais estreita a con-
córdia entre todo o rebanho católico 
e seu Pastor supremo, com afeto par-
ticular aqui Vos concitamos, Venerá-
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veis Irmãos, e vos exortamos caloro-
samente a, pelo Vosso zelo sacerdotal 
e pela Vossa vigilância pastoral, infla-
mardes do amor da religião os fiéis 
que Vos são confiados, a fim de que 
eles se prendam cada vez mais estrei-
tamente a esta Cátedra de verdade e 
de justiça, a fim de que aceitem todos 
a doutrina dela com a mais profunda 
submissão de espírito e de vontade, 
e a fim de que rejeitem, enfim, abso-
lutamente todas as opiniões, mesmo 
as mais difundidas, que souberem ser 
contrárias aos ensinamentos da Igre-
ja. Sobre este assunto, os Pontífices 
Romanos Nossos predecessores, e em 
particular Pio IX, de santa memória, 
sobretudo no concilio do Vaticano, 
tendo incessantemente diante dos 
olhos estas palavras de S. Paulo: Vede 
que ninguém vos engane por meio da 
filosofia ou de um vão artifício que 
seja segundo a tradição dos homens 
ou segundo os elementos do mundo, 
e não segundo Jesus Cristo (Col �, �), 
todas as vezes que se tornou necessá-
rio não descuraram reprovar os erros 
que irrompiam e fulminá-los com as 
censuras apostólicas. Nós também, 
seguindo as pegadas dos Nossos pre-
decessores, confirmamos e renova-
mos todas essas condenações do alto 
desta Sé Apostólica de verdade, e ao 
mesmo tempo pedimos vivamente 
ao Pai das luzes faça com que todos 
os fiéis, inteiramente unidos num 
mesmo sentimento e numa mesma 
crença, pensem e falem absolutamen-
te como Nós. O Vosso dever, Venerá-

veis Irmãos, é empregardes os Vossos 
desvelos assíduos em espalhar ao 
longe no campo do Senhor a semen-
te das celestes doutrinas, e em fazer 
penetrar oportunamente na mente 
dos fiéis os princípios da fé católica, 
para que lancem nela profundas raí-
zes e nela se conservem ao abrigo do 
contágio dos erros. Quanto maiores 
esforços fazem os inimigos da religião 
para ensinar aos homens sem instru-
ção, e sobretudo aos jovens, princí-
pios que lhes obscurecem a mente e 
corrompem o coração, tanto mais é 
precioso trabalhar ardentemente não 
só para fazer prosperar um hábil e só-
lido método de educação, mas sobre-
tudo para não se apartar da fé católi-
ca, no ensino das letras e das ciências 
e em particular da filosofia, da qual 
depende em grande parte a verdadei-
ra direção das outras ciências, e que, 
longe de tender a derrubar a divina 
revelação, pelo contrário, se alegra de 
lhe aplanar o caminho e de defendê-la 
contra os seus assaltantes, como pelo 
exemplo e pelos escritos no-lo ensi-
naram o grande Agostinho e o Doutor 
Angélico, e todos os demais mestres 
da sabedoria cristã.

Reforma do Lar cristão

��. Todavia, necessário se torna que, 
para ser uma garantia da verdadeira 
fé e da religião, e uma salvaguarda da 
integridade dos costumes, essa exce-
lente educação da juventude comece 
no próprio interior da família, dessa 
família que, infelizmente perturbada 
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nos tempos atuais, só pode recuperar 
a sua liberdade por essas leis que o 
próprio divino Autor lhe fixou ao ins-
tituí-la na Igreja. Jesus Cristo, com 
efeito, elevando à dignidade de sacra-
mento a aliança do matrimônio, que 
Ele quis fazer servir a simbolizar a sua 
união com a Igreja, não somente tor-
nou mais santa a ligação dos esposos, 
como também preparou tanto aos 
pais como aos filhos meios eficacíssi-
mos próprios para lhes facilitar, pela 
observância dos seus deveres recípro-
cos, a obtenção da felicidade temporal 
e eterna.

��. Infelizmente, depois que leis ím-
pias e sem nenhum respeito pela 
santidade desse grande sacramento 
o rebaixaram à mesma categoria dos 
contratos civis, tem sucedido que, 
profanando a dignidade do matrimô-
nio cristão, cidadãos tenham adotado 
o concubinato legal ao invés das núp-
cias religiosas; esposos têm descu-
rado os deveres da fé que se haviam 
prometido, filhos têm recusado aos 
pais a obediência e o respeito que lhes 
deviam, os laços da caridade domés-
tica têm-se afrouxado, e, o que é bem 
triste exemplo e mui prejudicial aos 
costumes públicos, a um amor insen-
sato muitíssimas vezes têm sucedido 
separações funestas e perniciosas. 
Impossível é, Veneráveis Irmãos, que 
a vista dessa miséria e dessas calami-
dades lamentáveis não excite o Vosso 
zelo e não nos induza a, com cuidado 
e sem tréguas, exortar os fiéis confia-

dos à Vossa guarda a prestarem ou-
vido dócil aos ensinamentos que se 
relacionam com a santidade do matri-
mônio cristão, e a obedecerem às leis 
da Igreja que regulam os deveres dos 
esposos e dos filhos.

Reforma dos costumes públicos

��. Assim é que conseguireis essa re-
forma tão desejável dos costumes e 
do modo de viver de cada homem em 
particular, porquanto, assim como 
de um tronco apodrecido não podem 
brotar senão galhos estragados e fru-
tos pecos, assim também por um tris-
te contágio essa funesta chaga que 
corrompe as famílias estende-se a 
todos os cidadãos e torna-se um mal 
e um defeito comum. Ao contrário, 
uma vez moldada a sociedade domés-
tica a uma forma de vida cristã, cada 
membro se acostumará pouco a pouco 
a amar a religião e a piedade, a detes-
tar as falsas e perniciosas doutrinas, a 
praticar a virtude, a obedecer aos seus 
superiores e a reprimir essa procura 
insaciável do interesse puramente pri-
vado que tão profundamente abaixa e 
enerva a natureza humana. Um bom 
meio para realizar este objetivo será 
dirigir e incentivar essas pias associa-
ções que, mormente nestes tempos de 
agora, têm sido mais particularmente 
instituídas para favorecer os interes-
ses católicos.

��. Em verdade, Veneráveis Irmãos, 
grandes coisas, coisas mesmo supe-
riores às forças humanas são as que 
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Nós assim abraçamos com os Nossos 
votos e com as Nossas esperanças; 
mas, como Deus fez as nações do 
mundo curáveis e fundou a sua Igreja 
para a salvação dos povos, prometen-
do assisti-la até à consumação dos sé-
culos, temos a firme confiança de que 
o gênero humano, ferido por tantos 
males e calamidades, graças aos Vos-
sos esforços acabará buscando a sal-
vação e a prosperidade na submissão 
à Igreja e no magistério infalível desta 
Cátedra Apostólica.

CONCLUSÃO
Regozijo pela união e concórdia en-
tre Bispos

�9. E agora, Veneráveis Irmãos, antes 
de encerrarmos esta carta, sentimos a 
necessidade de participar-vos a Nossa 
alegria ao vermos a união admirável 
e a concórdia que reinam entre Vós e 
Vos unem tão perfeitamente a esta Sé 
Apostólica, e em verdade ficamos per-
suadidos de que essa perfeita união é 
não somente um baluarte inexpugná-
vel contra os assaltos dos inimigos, 
mas é ainda um presságio feliz e prós-
pero de tempos melhores para a Igre-
ja; ela proporciona um grande alívio à 
Nossa fraqueza, e levanta, assim, de 
maneira feliz o Nosso espírito, aju-
dando-Nos a sustentar com ardor, no 
difícil múnus que havemos recebido, 
todas as fadigas e todos os combates 
pela Igreja de Deus.

Agradecimento pelas declarações 
de amor e obediência

�0. Também não podemos separar 
dessas causas de esperanças e de ale-
gria que acabamos de Vos manifes-
tar, essas declarações de amor e de 
obediência que, nestes primórdios do 
Nosso pontificado, Vós, Veneráveis 
Irmãos, haveis formulado à Nossa hu-
milde pessoa, e que também Nos têm 
sido feitas por tantos eclesiásticos 
e fiéis, provando assim pelas cartas 
enviadas, pelas larguezas recolhidas, 
pelas peregrinações realizadas e por 
tantas outras provas de piedade, que 
essa devoção e essa caridade que eles 
não haviam cessado de testemunhar 
ao Nosso digno Predecessor perma-
neceram tão firmes, tão estáveis e tão 
íntegras, que se não arrefeceram à 
vinda de um sucessor tão pouco dig-
no dessa herança. À vista de testemu-
nhos tão esplêndidos da fé católica, 
devemos humildemente confessar 
que o Senhor é bom e benevolente, 
e a Vós, Veneráveis Irmãos, e a to-
dos esses filhos queridos de quem as 
havemos recebido, exprimimos os 
numerosos e profundos sentimentos 
de gratidão que inundam o nosso co-
ração, cheios de confiança de que, na 
angústia e nas dificuldades dos tem-
pos atuais, o Vosso zelo e o Vosso 
amor, bem como os dos fiéis, jamais 
Nos faltarão. Tão pouco duvidamos 
de que esses notáveis exemplos de 
piedade filial e de virtude cristã con-
tribuam poderosamente para tocar 
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o coração do Deus misericordiosís-
simo, e para o fazer deitar um olhar 
de benevolência sobre o seu rebanho 
e conceder à Igreja a paz e a vitória. 
E, como estamos convencido de que 
essa paz e essa vitória Nos serão mais 
pronta e mais facilmente concedidas 
se os fiéis dirigirem constantemente 
a Deus preces e votos para lhas pedir, 
vivamente Vos exortamos, Veneráveis 
Irmãos, a excitardes com esse fim o 
zelo dos fiéis, concitando-os a empre-
garem como mediadora junto a Deus 
a Imaculada Rainha dos Céus, e como 
intercessores S. José, padroeiro ce-
leste da Igreja, e os santos apóstolos 
Pedro e Paulo, a cujo poderoso patro-
cínio recomendamos a nossa humilde 
pessoa, todas as ordens da hierarquia 
eclesiástica, e todo o rebanho do Se-
nhor.

Votos e bênção Apostólica

��. Finalmente, desejamos que es-

tes dias em que festejamos o solene 
aniversário da ressurreição de Jesus 
Cristo sejam, para Vós e para todo o 
rebanho do Senhor, felizes, salutares 
e cheios de santa alegria, pedindo a 
Deus, que é tão bom, apague as faltas 
que havemos cometido e nos faça mi-
sericordiosamente remissão da pena 
que elas Nos mereceram, e isso pela 
virtude desse Sangue do Cordeiro 
imaculado que apague a sentença la-
vrada contra nós (Col �, ��).

��. A graça de Nosso Senhor Jesus 
Cristo, a caridade de Deus e a comu-
nicação do Espírito Santo sejam com 
todos vós (� Cor ��, ��), Veneráveis 
Irmãos, e é de todo coração que, a 
Vós e a cada um em particular, bem 
como aos Nossos caros filhos o clero e 
os fiéis de vossas Igrejas, concedemos 
a bênção apostólica como penhor da 
Nossa especial benevolência e como 
presságio da proteção celeste.

Dado em Roma, junto a S. Pedro, no dia solene de Páscoa, a 21 de abril do ano de 
1878, primeiro ano do Nosso Pontificado.

LEÃO XIII, PAPA
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