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Queridos fiéis,

Houve há pouco tempo um acontecimento que deixou dúvidas e perguntas em muitos 
fiéis católicos, a beatificação de um Papa, sem que se possa, desde o ponto de vista 
católico, ver razão para beatificar este Papa, e sem processo sério de beatificação. 
Evidentemente, estou a falar do dia 1 de Maio e de João Paulo II.

O que vou explicar neste editorial corresponde, quanto ao conteúdo, em parte ao que 
está exposto num artigo incluído no interior da revista. Mas permitam-me, caros 
leitores, dar a explicação deste assunto com as minhas próprias palavras.

Nosso Senhor exige da Sua Igreja perfeição e santidade. A este propósito disse: “Sede 
perfeitos, como também o meu Pai celeste é perfeito!” (Mt 5, 48) Sabemos que, usan-
do a palavra “perfeitos”, falou de santidade; em outros sítios do Novo Testamento 
até podemos expressis verbis ler a palavra “santidade” em admoestações que nos dão 
os escritores santos. Sabemos também, da história da Igreja, que o maior valor que 
se pode atribuir a uma pessoa é a santidade. A Igreja chama “santidade” somente a 
uma perfeição provada, e “santo” somente a uma pessoa à qual foi verificada a san-
tidade. Pode dizer-se que a santidade é a ausência de pecados e, no sentido positivo, 
que é a presença de virtude, até de muita virtude! A teologia eterna e de todos os 
séculos diz que a santidade é a presença de virtude em grau heróico.

Se há pessoas que são considerados como santos, seja por membros da sua Ordem 
Religiosa, seja por fiéis com que tinham contacto, então a Igreja costuma ou pelos 
menos pode investigar o grau da heroicidade das suas virtudes. A Igreja fazia sempre 
tudo para que o julgamento desta questão fosse objectivo. Digo, “fazia”, mas deve-
mos ver que já não aplica o mesmo cuidado desde o pontificado de João Paulo II. An-
tes tinha cuidado, desde que começaram as “canonizações” ou “beatificações”, e isto 
de muitas maneiras. Uma delas era a regra de não começar o processo cedo demais, 
no prazo de pelo menos cinco anos após a morte do candidato, para que o julgamento 
não fosse falsificado, sendo influenciado pelo fascínio da pessoa quando vivia.

As virtudes mais importantes que se devem ver num homem considerado como “san-
to” são Fé, Esperança e Caridade, as chamadas Virtudes Teologais. Estas três vir-
tudes podem ser invisíveis na alma de um santo, pelo menos na sua forma pura, e 
manifestavam-se no conjunto com outras virtudes, com virtudes mais “concretas” do 
dia a dia. Por exemplo, em homens que desempenham um ofício eclesiástico mostra-
se o perfeito exercício deste ofício. Isto podemos ver no processo da canonização do 
santo Cura de Ars; este sacerdote não somente se aplicava a uma mortificação herói-
ca e a um amor perfeito a Deus, mas vê-se a realização das Virtudes Teologais no seu 
sacerdócio, como pároco da aldeia Ars, onde converteu tantas almas a Deus.

A canonização de são Pio X louva não somente as suas grandes virtudes de humil-
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dade, de pobreza de espírito e de amor às almas, mas fala também sobre o perfeito 
exercício do maior Ofício da Igreja, o ofício de ser Papa. Um Papa santo significa um 
santo pastor como Cristo, que alenta o seu rebanho a uma vida mais zelosa e perfei-
ta, um guarda heróico e defensor da Fé Católica, um servo fiel de Deus que serve o 
Seu Mestre Divino de tal maneira que se espalhe o Reino de Cristo em toda a terra.

Podemos ver que tais julgamentos sobre a santidade, segundo a Igreja de sempre, 
não são minimamente um resultado de sentimentos, mas veredictos objectivos e só-
brios. Para que seja provada a santidade, a Igreja costuma, portanto, empreender 
um procedimento que se chama “processo”, aplicando de propósito este termo, para 
sublinhar que se trata de uma espécie de caso jurídico, tal e qual como um processo 
num tribunal civil. E de facto é um processo! Prova-se nele, se realmente havia a 
libertação do pecado ou do que não fosse compatível com a santidade e se havia uma 
virtude em grau heróico, isto é, em grau extraordinário.

Precisa-se, entre outras provas, de um milagre que se deva à intercessão do candida-
to. Como no tribunal, ouvem-se testemunhas, colhem-se testemunhos, documentos, 
palavras ou cartas da dita pessoa, analisa-se tudo, tenta-se não omitir nada, afim 
de que tudo seja o mais objectivo possível. O julgamento deve apoiar-se somente em 
factos. Sentimentos ou simpatia seriam despropositados e falsificariam a veracidade 
do julgamento.

Se se descobrir uma falta qualquer, durante a investigação, termina-se logo o proces-
so com o veredicto de “não” - não é nenhum santo! Se se descobrir, por exemplo, que 
um sacerdote teve quaisquer descuidos no cumprimento das suas obrigações pasto-
rais, então nem pensar numa beatificação e muito menos numa canonizacão.

A Igreja Católica quis, desta maneira, admitir como santos somente verdadeiros 
modelos de virtude e proteger-se contra a falta de objectividade e também contra 
julgamentos injustos. Tais julgamentos injustos aconteceram em grande número em 
países com regimes socialistas, comunistas ou maçónicos. Julgamentos injustos são 
inválidos, mesmo se fossem feitos por representantes válidos da potestade. Um dos 
maiores sofrimentos de Nosso Senhor era a Sua condenação injusta por Pilatos, que 
julgou sob pressão da vontade da multidão!

Um processo de beatificação ou de canonização é parecido: o julgamento não pode 
nascer da arbitrariedade do juiz, nem da selectividade das análises, nem por pressão 
do povo. O julgamento se falsificaria, e seria simplesmente nulo e inválido.

João Paulo morreu no abril de 2005, depois de um dos pontificados mais compridos 
da história. Ao longo do seu pontificado fez mais de 20.000 alocuções, publicou ca-
torze Encíclicas e centenas de outros documentos papais, visitou 130 países e con-
cedeu à volta de 3000 audiências, durante as quais recebeu cerca de 20 milhões de 
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pessoas. Em mais ou menos 10.000 reuniões recebeu bispos de todo o mundo. Além 
disso falou com mais de mil pessoas importantes da política ou da diplomacia. Este 
grande número de acontecimentos exigiria uma investigação muito profunda, se se 
quisesse fazer um julgamento objectivo sobre a heroicidade da sua pessoa.

Além disso, não nos esqueçamos que, logicamente, um processo de beatificação deve 
abranger toda a vida, ou em casos em que houve uma conversão, pelo menos a vida 
desde a conversão. Assim se fazia antigamente! Entre outros motivos, por esta razão 
é que os processos costumavam demorar anos e anos.

Num processo verdadeiro ouve-se as testemunhas. O direito obrigatório em vigor 
sobre os processos de beatificação e canonização prevê que a respectiva Congregação 
deve analisar todos os documentos e testemunhos que lhe forem entregues sobre a 
causa. A Fraternidade São Pio X, sabendo disso, enviou, um certo tempo antes do 
Maio 2011, um dossier com dúvidas sobre a santidade de João Paulo. Segundo o 
direito canónico, tais documentos, recebidos a nível diocesano, devem ser enviados 
e acrescentados à documentação geral, e devem ser avaliados. Apesar disso, não foi 
respeitado o documento da Fraternidade, mas teria ficado numa gaveta de alguma 
secretária curial.

Por isso, a Fraternidade ainda tentou a enviar a mesma documentação a Roma di-
rectamente, às instituições responsáveis da Santa Sé. Mas não houve nenhuma res-
posta. A documentação da Fraternidade apoiava-se exclusivamente em factos. Cada 
pormenor está acompanhado por uma nota, em que a Fraternidade recorda quando 
e onde o Papa tinha feito ou dito isto ou aquilo.

Os factos mencionados na documentação da Fraternidade descrevem claramente 
que as virtudes não atingiram a heroicidade. A sua Fé não estava a tal nível que jus-
tificasse uma beatificação. Pelo contrário, há infelizmente uma quantidade de acções 
e palavras públicas que não se harmonizam com a sua dignidade de Papa.

Para que não haja nenhuma falsificação, havia no passado a instituição do “advoca-
tus diaboli”, um sacerdote ou teólogo que fazia um esforço para encontrar argumen-
tos contra a beatificação ou canonizacão. Este “advogado” fazia parte do tribunal. 
Procurava e investigava o que se pudesse encontrar de menos bem, ou até de mal.

No processo de João Paulo não quiseram utilizar esta instituição.

Qualquer católico sabe que não pode ser santo alguém que não guardou os manda-
mentos. O primeiro e mais importante ensina-nos que devemos adorar e honrar o 
verdadeiro Deus, Uno e Trino. Sabemos que não devemos ter nada a ver com fal-
sos deuses ou cultos. Sabemos que os mártires dos primeiros séculos morreram por 
Cristo, porque recusaram dar sinais de veneração a “divindades” falsas ou a outras 
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“religiões”. O papa, no entanto, fez coisas e disse palavras que não estão de acordo 
com o primeiro mandamento.

Nós não julgamos qual foi a razão de ele ter beijado o Corão, mas objectivamente 
foi um acto de veneração do conteúdo do Corão, e o conteúdo do Corão está em con-
tradição com o primeiro mandamento. Beija-se em actos religiosos um livro porque 
se venera o que está escrito dentro dele. Cada sacerdote beija o missal depois do 
Evangelho, mesmo na missa moderna, para exprimir a sua aderência à totalidade da 
doutrina que está neste livro. Imaginemos a situação em que um guia espiritual de 
alta posição no Islão beijasse o Missal ou o Evangelho!...

O gesto do papa causou uma desorientação muito grande entre os Fiéis de todo o 
mundo. Uns revoltaram-se, outros ficaram estupefactos, e a maioria, que horror, 
acredita, desde aquele momento, que o Corão pode considerar-se como outro evange-
lho, e o Islão seria também um caminho de salvação.

Como podemos interpretar tais gestos do papa, o que pensar sobre a participação ac-
tiva num culto de uma outra “religião” na floresta “sagrada” do Togo? Ainda há pou-
co tempo todas estas acções teriam sido suficientes para declarar alguém herético.

Como podemos ver, não havia santidade neste homem, não havia razão para bea-
tificá-lo, e finalmente não houve processo de beatificação, pelo menos num sentido 
objectivo. Não podemos, portanto, considerar João Paulo II como beato, pelo menos 
no sentido em que a Igreja Católica entendia um beato até metade do século vinte.

Leiam a este respeito um artigo interessante no interior da revista.

Que Deus vos abençoe!

Padre Anselmo
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Superior	Geral	convoca	nova	Cruzada	do	Rosário

Excerto	da	Carta	aos	Amigos	e	Benfeitores	n.º78

Muitos	de	entre	vós	perguntam	qual	
foi	 o	 efeito	 da	 nossa	 Cruzada	 do	
Rosário	 terminada	 no	 ano	 passado.	
Nós		 entregámos	 o	 seu	 resultado	
juntamente	 com	 o	 nosso	 pedido	 ao	
Sumo	 Pontífice,	 que	 não	 se	 dignou	
responder,	nem	sequer	com	um	aviso	
de	 recepção.	 Contudo,	 isso	 não	 deve	
desencorajar-nos.	 A	 Nossa	 oração	
subiu	ao	Céu,	a	Nossa	Senhora,	nossa	
bondosa	 e	 misericordiosa	 Mãe,	 e	 ao	
Deus	 das	 Misericórdias.	 Nós	 não	
temos	 o	 direito	 de	 duvidar	 de	 que	
seremos	 escutados,	 conforme	 as	
disposições	 infalíveis	 da	 Providência	
divina.	 Saibamos	 confiar	 no	 bom	
Deus.	 No	 entanto,	 a	 situação	 da	
Igreja	 e	 do	 mundo	 leva-nos	 a	 pedir-
vos	 insistentemente	 de	 não	 cessar	
esse	movimento	de	orações	pelo	bem	
da	 Igreja	 e	 do	 mundo,	 pelo	 triunfo	
do	 Imaculado	 Coração	 de	 Maria.	 A	
intensidade	 da	 crise,	 a	 multiplicação	
de	 todo	 o	 tipo	 de	 males	 que	 ferem	
ou	 ameaçam	 a	 humanidade,	 exige	
de	 nossa	 parte	 uma	 atitude	 que	 lhe	
corresponda:	“Devemos rezar sempre, e 
não desfalecer jamais”	Oportet semper 
orare et numquam deficere	(Lc.	�8,	�).

É	 por	 isso	 que	 nos	 parece	 urgente	 e	
mais	 que	 oportuno,	 considerando	 o	
aumento	 de	 intensidade	 dos	 males	
que	 submergem	 a	 Santa	 Igreja,	 de	
lançar	 uma	 vez	 mais	 uma	 Cruzada	

do	 Rosário,	 uma	 Cruzada	 de	 oração	
e	 penitência.	 Nós	 convidamo–vos	 	 a	
unir	 todos	 os	 vossos	 esforços,	 todas	
as	vossas	 forças,	para	 reunir	desde	a	
Páscoa	deste	ano	até	ao	Pentecostes	de	
��0���	um	novo	bouquet	espiritual,	uma	
nova	coroa	destas	rosas	tão	agradáveis	
a	 Nossa	 Senhora,	 para	 implorar-Lhe	
a	intercessão	em	favor	de	seus	filhos	
junto	 do	 seu	 Divino	 Filho	 e	 do	 Pai	
Omnipotente.	 A	 confusão	 mais	 não	
faz	que	aumentar	entre	as	almas;	elas	
estão	 a	 ser	 entregues	 aos	 lobos	 até	
mesmo	no	aprisco.	A	prova	é	tão	difícil	
que	 mesmo	 os	 eleitos	 se	 perderiam	
se	 não	 fosse	 abreviada.	 Os	 poucos	
desenvolvimentos	reconfortantes	dos	
últimos	anos	não	são	suficientes	para	
que	 ousemos	 dizer	 que	 as	 coisas,	 de	
facto,	 mudaram	 fundamentalmente.	
Eles	 dão-nos	 grandes	 esperanças	
para	 o	 futuro,	 mas	 são	 como	 a	 luz	
que	 se	 percebe	 enquanto	 ainda	 se	
está	no	fundo	do	túnel.	Deste	modo,	
peçamos	com	todo	o	coração	à	Mãe	do	
Céu	que	intervenha	a	fim	de	que	esta	
terrível	 prova	 seja	 abreviada,	 para	
que	o	manto	modernista	que	cobre	a	
Igreja	–	pelo	menos	desde	o	Concílio	
Vaticano	II	–	possa	ser	rasgado,	para	
que	 as	 Autoridades	 exerçam	 os	 seus	
deveres	 salvíficos	 para	 as	 com	 as	
almas,	para	que	a	Igreja	possa	recobrar	
o	 seu	 esplendor	 e	 beleza	 espirituais,	
para	 que	 as	 almas	 espalhadas	 pelo	
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mundo	possam	ouvir	a	Boa	Nova	que	
converte,	receber	os	Sacramentos	que	
salvam,	encontrando	o	único	aprisco.	
Ah,	como	gostaríamos	de	poder	usar	
uma	linguagem	menos	dramática,	mas	
seria	uma	mentira	e	uma	negligência	
culpável	 de	 nossa	 parte	 tranquilizar-
vos	e	deixar-vos	pensar	que	as	coisas	
melhorariam	por	si	mesmas.

Contamos	com	a	vossa	generosidade	
para	reunir	uma	vez	mais	um	bouquet 

de	pelo	menos	doze	milhões	de	terços	
pelas	 intenções	 de	 que	 a	 Igreja	 seja	
libertada	dos	males	que	a	oprimem	ou	
ameaçam	o	seu	futuro	próximo,	para	
que	 a	 Rússia	 seja	 consagrada	 e	 para	
que	 o	 Triunfo	 da	 Imaculada	 chegue	
em	breve!

Menzigen,	�º	Domingo	da	Paixão

+Bernard Fellay

Relatório	das	reservas	quanto	à	beatificação	do	Papa	
João	Paulo	II

Este relatório apareceu no DICI (“Exposé des réserves sur la prochaine béatification de 
Jean-Paul II”) no dia 16-04-2011 e no “The Remnant”

A	iminente	beatificação	do	Papa	João	
Paulo	II	no	dia	�	de	Maio	de	��0��	tem	
levantado	 em	 todo	 o	 mundo	 sérias	
preocupações	a	muitos	católicos		pre-
ocupados	com	o	estado	da	Igreja	e	os	
escândalos	que	a	têm	afligido		nos	últi-
mos	anos	–	escândalos	esses	que	leva-
ram		o	futuro	Papa	Bento	XVI	a	declarar		
na	Sexta-Feira	Santa	de	��00�:”Quan-
ta	imundície	existe	dentro	da		Igreja,	
principalmente	 entre	 aqueles	 que,	
sendo	 	 sacerdotes,	 lhe	 deveriam	 ser	
totalmente	fiéis.”Nós	vimos	dar	aqui	

conhecimento	 por	 este	 meio	 público	
da	nossa	preocupação,	agindo	segun-
do	a	própria	Lei	da	Igreja	que	diz	que:	
De acordo com o seu conhecimento, a sua 
competência e o seu prestígio, os fiéis 
Cristãos têm o direito e mesmo às vezes 
o dever, de manifestar aos seus pastores 
consagrados a sua opinião em relação 
a assuntos relacionados com o bem da 
Igreja, e têm o direito de fazer conhecer 
a sua opinião aos outros fiéis cristãos, 
desde que respeitem a integridade da fé 
e da moral e mostrem respeito pelos seus 
pastores e consideração pelo bem comum 
e a dignidade das pessoas.[CIC (1983), 
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Can.212, &3.]

O	que	nós	consideramos	em	boa	cons-
ciência,	 ser	 o	 bem	 comum	 da	 Igreja	
obriga-nos	 a	 exprimir	 as	 nossas	 re-
servas	 acerca	desta	beatificação.	Nós	
fazemo-lo	 pelas	 seguintes	 razões,	
mesmo	 se	 outras	 também	 poderiam	
ser	mencionadas:

A verdadeira questão

Esclarecemos,	para	começar,	que	não	
apresentamos	 estas	 considerações	
como	um	argumento	contra	a	pieda-
de	ou	a	integridade	pessoais	de	João	
Paulo	 II,	 que	 deveremos	 pressupor.	
O problema não é a sua piedade e 
integridade própriamente ditas,	
mas	o	facto	de	saber	se	existe	alguma	
base	objectiva	para	declarar	que	João	
Paulo	 II	 deu	 mostra	 de	 tais	 virtudes	
heróicas no exercício das suas altas 
funções como	 Papa	 que	 justifique	
ele	 ser	 imediatamente	 posto	 na	 via	
da	santificação	e	possa	ser	dado	como	
exemplo	a	seguir	a	todos	os	seus	su-
cessores.

A	 Igreja	 sempre	 reconheceu	 que	 o	
problema	 das	 virtudes	 heróicas	 num	
processo	 de	 beatificação	 estava	 in-
trinsecamente	 ligado	 ao	 exercício	
heróico	 pelo	 candidato	 dos	 deveres	
do seu estado na vida. Como	o	ex-
plicou	o	Papa	Bento	XIV	(���7�-�7�8)	
no	seu	ensinamento	acerca	da	beati-
ficação, a realização heróica dos 
deveres envolve actos tão difíceis 
que “estão acima da força comum 
do homem”, são “realizados rápi-
damente, facilmente”, com santa 

alegria” e “ assaz frequentemen-
te, quando a ocasião se apresenta”	
[Cf.	De	servoruma	Dei	beatificatione,	
Bk.III,	chap.���	in	Reginald	Garrigou-
Lagrange,	The	three	Ages	of	 Interior	
Life,	Vol.��,	p.�����].

Vamos	 supor	 que	 um	 pai	 de	 família	
era	candidato	à	beatificação.	Nínguém	
esperaria	sériamente	que	a	sua	causa	
avançasse	se	,	embora	pio,	ele	falhasse	
de	modo	consistente	a	disciplinar	e	a	
educar	 correctamente	 os	 seus	 filhos,	
que	 lhe	 eram	 normalmente	 desobe-
dientes	 e	 fomentassem	 distúrbios	
em	 casa,	 chegando	 até	 ao	 ponto	 de	
se	 opor	 abertamente	 á	 fé	 enquanto	
viviam	 debaixo	 do	 seu	 tecto;	 ou	 se,	
mesmo	 sendo	 cumpridor	 das	 suas	
orações	e	deveres	espirituais,	 ele	ne-
gligenciasse	o	sustento	da	sua	família	
pelo	seu	trabalho	e	deixasse	a	sua	casa	
cair	aos	pedaços.

Quando	 o	 candidato	 à	 beatificação	
é um Papa –	 o	 Santo	 Pai	 da	 Igreja	
Universal	 –	 o	 problema	 não	 é	 sim-
plesmente	 os	 seus	 deveres	 piedosos	
e	espirituais,	mas	também	a	maneira	
como	 ele	 cuida	 do	 grande	 magisté-
rio	da	Fé	que	Deus	 lhe	confiou,	para	
o	 qual	 Deus	 concede	 ao	 Papa	 graças	
extraordinárias	 da	 fé.Esta é a ver-
dadeira questão: Será que João 
Paulo II realizou heróicamente 
os seus deveres de Sumo Pontifí-
cie da mesma maneira que os seus  
predecessores que foram santifi-
cados e que mencionaremos aqui: 
Será que se opôs ao erro, rapida-
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mente e corajosamente defendeu 
o rebanho dos lobos ferozes  que o 
debandaram e protegeu a integri-
dade da doutrina da Igreja e a sa-
grada liturgia?Temos	receio	de	que	
,	nesta	corrida	à	beatificação,	a	verda-
deira	 questão	 não	 tenha	 	 recebido	 a	
cuidadosa	 e	 ponderada	 consideração	
que	merece	ter.

Uma pressão popular desproposita-
da

Dentro	 das	 circunstâncias	 que	 acha-
mos	 inquietantes,	 podemos	 citar	 a		
inconveniente	 	 pressão	 popular	 para	
a	beatificação	imediata,	ilustrada	pelo	
slogan	”Santo	subito!”	(	“Santo	já!”)	É	
precisamente	para	evitar	a	influência	
da	efémera	emoção	popular	e	de	per-
mitir	que	uma	apreciação	desapaixo-
nada	 e	 histórica	 se	 forme,	 que	 a	 lei	
da	 Igreja	 sábiamente	 prescreve	 um	
período	de	espera	de	cinco	anos	antes	
mesmo	 do	 processo	 da	 beatificação	
começar.No	entanto,	neste	caso,	este	
período	prudente	de	espera	foi	aboli-
do.	É	assim	que	um	processo	que	nes-
ta	altura,	deveria	apenas	ter	começa-
do,	 já	está	quase	no	fim,	como	que	a	
dar	satisfação	imediata	à	vontade	po-
pular,	mesmo	se	não	é	esse	o	caso.

Nós	estamos	bem		conscientes	do	pa-
pel	 da	 aclamação	 popular	 em	 casos	
excepcionais	e	isso	mesmo	na	canoni-
zação	de	santos.	Por	exemplo,	o	Papa	
Gregório	 o	 magno,	 foi	 canonizado	
por	aclamação	popular	quase	imedia-
tamente	 após	a	 sua	morte.	Mas	este		
eminente	Pontifice	Romano	foi	nada	

mais	nada	menos	do	que	o	fundador	
da	Civilização	Cristã,	fundamentando	
as	bases	espirituais	e	organizacionais	
da	 constituição	 da	 Igreja	 e	 da	 Cris-
tandade	que	perduraram	século	após	
século.

Da	mesma	maneira	o	Papa	São	Nico-
lau	I,	o	último	dos	Papas	que	a	Igreja	
apelidou	de	 “grande”,	 foi	decisivo	na	
reforma	da	Igreja	durante	a	crise	da	fé	
e	disciplina	que	atingiu	especialmen-
te	 a	 alta	 hierarquia	 cujos	 membros	
corruptos	ele	enfrentou	sem	medo	e	
é	com	toda	a	razão	considerado		como	
o	 verdadeiro	 salvador	 da	 Civilização	
Cristã	numa	altura	em	que	a	sua	pró-
pria	sobrevivência	estava	em	jogo.

Mais	ainda,	a	aclamação	popular	dos	
beatos	 e	 dos	 santos	 pertence	 a	 um	
tempo	em	que	o	povo	era	maioritária-
mente	fiel	e	submisso	à	Igreja.Nós	de-
vemos	perguntar:	Qual	é	o	valor	deste	
pedido	popular	para	esta	beatificação,	
numa	época	em	que	a	maioria	dos	que	
se	 dizem	 católicos	 rejeitam	 simples-
mente	 todo	 e	 qualquer	 ensinamento	
sobre	a	fé	ou	a	moral	que	eles	acham	
inaceitáveis	-a	cima	de	tudo	o	ensina-
mento	infalível	do	Magistério	sobre	o	
casamento	e	a	procriação?

Uma herança problemática

Com	toda	a	sinceridade,	somos	obri-
gados	 a	 observar	 em	 comparação	
com	outros	casos,	 	que	o	pontificado	
de	 João	 Paulo	 II,	 não	 pode	 justificar	
objectivamente	uma	beatificação	por	
aclamação	popular	dado	o	estado	em	
que	 deixou	 a	 Igreja	 e	 ainda	 menos	 a	
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canonização	 imediata	que	tem	vindo	
a	ser	pedida	em	grandes	gritos	pelas	
multidões.	 Uma	 honesta	 apreciação	
dos	 factos	 leva-nos	 	 à	 conclusaõ	 de	
que	o	pontificado	de	João	Paulo	II	foi	
marcado,	 não	 pela	 renovação,	 nem	
pela	 restauração,	 que	 assistimos	 du-
rante	 o	 pontificado	 dos	 seus	 ilustres	
antecessores,	mas,	ao	contrário,	como	
diz	 o	 Cardinal	 Joseph	 Ratzinger	 na	
sua	 observação[Cf.L’Osservatore	 Ro-
mano,	�	nov��8��]	pela	aceleração	do	
“processo contínuo de decadência”,	
em	particular	nas	nações	de	tradição	
cristã	da	Europa	Ocidental,	das	Amé-
ricas	e	do	Pacífico.

Esta	realidade	objectiva	é	tão	mais	apa-
rente	quando	consideramos	como	foi	
o	próprio	Papa,	que		mesmo	no	fim	do	
seu	pontificado,	lamentou	“a aposta-
sia	silenciosa” numa	Europa	que	foi	
cristã.[Cf,Ecclesia	 in	 Europa	 (��00�),	
nº�].Mais	ainda,	o	seu	sucessor		já	de-
negriu	 públicamente	 “o	 processo	 de	
secularização”	 	 que	 “produziu uma 
grave crise do sentido da fé cristã e 
da pertença à Igreja”.Nessa	ocasião	
o	Papa	Bento	XVI	anunciou	a	criação	
de	um	novo	Conselho	Pontifical	cuja	
missão	específica	será	a	de” promover 
uma nova evangelização  nos países 
onde já houve uma primeira cris-
tianização...mas que agora vivem 
uma secularização progressiva da 
sociedade e uma espécie de “eclipse 
do sentido de Deus.”[Cf	Homilia	das	
Vésperas,	��8	Junho,	��0�0].

A	penetração	desta	“	apostasia	silen-

ciosa”	 entre	 os	 membros	 da	 própria	
Igreja	tornou-se	mais	evidente	depois	
do	 Concílio	 do	 Vaticano	 II.	 Antes	 do	
Concílio,	 o	 mundo	 em	 geral	 estava	
num	declínio	vertiginoso	e	cada	Papa		
não	deixava		de	o	avisar	repetidamen-
te,	mas	dentro	da	própria	 Igreja	a	 fé	
permanecia	 forte,	 a	 liturgia	 perma-
necia	intacta,	as	vocações	eram	abun-
dantes,	 as	 famílias	 eram	 numerosas	
–	até	 	à	“grande	abertura	ao	mundo”	
do	Concílio	Vaticano	II.

O	 Sumo	 Pontífice	 actual,	 quando	 es-
crevia	 como	 cardinal	 Ratzinger,	 a	
meio	 do	 pontificado	 de	 ��7	 anos	 do	
seu	 	 predecessor,	 fez	 um	 diagnósti-
co	parcial	acerca	da	aparição	de	uma	
crise	 pós	 conciliar	 sem	 preceden-
tes	 na	 história	 da	 Igreja,	 dizendo	
então:”Estou	 convencido	 de	 que	 a	
crise	da	Igreja	na	qual	nos	encontra-
mos	 hoje	 se	 deve	 em	 grande	 parte	
ao	colapso	da	 liturgia...”[La	Mia	Vita	
(���7),	 p.���:”Sono	 convictoche	 la	
crisi	eclesiale	in	cui	oggi		deste	grande	
sacramento.	 E	 eu	 	 troviamo	 dipende	
in	 gran	 parte	 dal	 crollo	 della	 litur-
gia...”]

Não	é	preciso	nenhuma	demonstração	
especial	 para	 verificar	 que	 o”colapso	
da	liturgia”	é	algo	que	nunca	aconte-
ceu	antes	do	Vaticano	II	e	das	“refor-
mas”	realizadas	no	seu	nome.

Apenas	 tinham	 passado	 quinze	 anos	
depois	 do	 Concílio	 quando,	 durante	
o	 segundo	 ano	 do	 seu	 pontificado,	 o	
próprio	 João	 Paulo	 II	 pediu	 perdão	
publicamente	pela	súbita		e	dramática	
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perda	 da	 fé	 e	 reverência	 eucarísticos		
que	 se	 seguiram	 às	 “reformas	 litúr-
gicas”	aprovadas	pelo	Papa	Paulo	VI,	
dizendo	nessa	altura:

Eu gostaria de pedir perdão - em meu pró-
prio nome e no nome de todos vós, caros 
e veneráveis irmãos do episcopado – por 
tudo o que, por qualquer razão devida  a 
alguma fraqueza humana, impaciência 
ou negligência e também, que a aplica-
ção parcial, unilateral ou errada das di-
rectivas do Concílio Vaticano II, através 
dos tempos possa ter causado escândalo 
e perturbações naquilo que se relaciona 
com a interpretação deste grande sacra-
mento. E eu oro ao Senhor que no futuro 
nós possamos evitar na nossa maneira 
de lidar com este mistério sagrado tudo 
o que possa enfraquecer ou desorientar 
em qualquer maneira o sentido de reve-
rência e amor que existe no nosso povo 
fiel.[Dominicae Cenae (1980), n.12]

No	entanto,	este	espantoso	pedido	de	
perdão	do	Papa		João	Paulo	II,		nunca	
foi	seguido	por	qualquer	acção	decisi-
va	destinada	a	tentar	parar	o	colapso	
contínuo	 da	 liturgia	 durante	 os	 pró-
ximos	 ���	 anos	 do	 seu	 reinado.Antes	
pelo	contrário,	em	��88,	no	vigésimo	
quinto	aniversário	do	Sacrosanctum 
Concilium ,	o	Papa	exaltou	as	“refor-
mas	 que	 ele	 permitiu	 realizar”	 como	
sendo	 o	 “fruto mais visível de toda 
a obra do concílio”,	sublinhando	que	
“para muitas pessoas a mensagem 
do Concílio Vaticano II foi princi-
palmente concretizada através da 
reforma da liturgia”. E	 sem	 som-

bras	de	dúvidas	que	o	foi!	No	entan-
to,	em	relação	ao	colapso	evidente	da	
liturgia,	o	Papa	só	reparou	que	vários	
abusos	só	ocorreram	“ocasionalmen-
te”, enquanto	que	insistia	que	apesar	
disso	“a	grande	maioria	dos	pastores	
e	 do	 povo	 cristão	 aceitou	 a	 reforma	
litúrgica	 num	 espírito	 de	 obediên-
cia	 e	 de	 um	 fervor	 verdadeiramente	
alegre.”[Vicesimus	 Quintus	 Annus	
(��88),	n,���.]

Hoje	 em	 dia,	 porém,	 a	 maioria	 do	
povo	 Cristão	 não	 acredita	 sequer	 na	
Real	Presença	de	Nosso	Senhor	Jesus	
Cristo	 na	 Santa	 Eucaristia,	 que	 eles	
recebem	na	mão,	das	mãos	não	con-
sagradas	 dos	 ministros	 laicos	 como	
se	 ele	 fosse	 meramente	 um	 pedaço	
de	pão,	que	é	a	maneira	exacta	como	
eles	 o	 tratam.	 Mais	 ainda,	 ao	 man-
ter	uma	obediência	ao	Magistério	da	
Igreja	 quase	 universalmente	 selecti-
va,	a	prática	da	contracepção	está	lar-
gamente	difundida	entre	os	católicos,	
cujas	opiniões	sobre	esta	matéria	tem	
pouca	diferença	da	dos	Protestantes,	
de	 acordo	 com	 inúmeras	 sondagens	
e	 inquéritos.	 Isto	 é	 também	 eviden-
ciado	pelo	cair	a	pique		agora	abismal	
da	taxa	de	natalidade	entre	as	popu-
lações	católicas	no	mundo	ocidental,	
que	não	estão	a	gerar	filhos	suficien-
tes	 para	 poder	 renovar	 as	 gerações.	
Daí	que	o	próprio	João	Paulo	II	tenha	
mencionado	 	 “	 o	 medo	 difundido	 de	
dar	a	vida	a	novas	crianças”	no	“meio	
da	apostasia	silenciosa	“	o	que	ele	la-
mentou	na	Ecclesia in Europa. De	facto,	
não	se	pode	discutir	que	as	mais	altas	
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taxas	de	natalidade	ocorrem	entre	os	
tradicionalistas	 que	 não	 participam	
na	 nova	 liturgia	 ou	 que,	 não	 tendo	
outra	 alternativa,	 a	 suportam	 sem	 o	
mínimo	índice	de	“alegre	fervor”	.

Mais	 ainda	 é	 	 evidente	 de	 	 que	 foi	 o	
próprio	 Papa	 João	 Paulo	 II	 que,	 	 pe-
los	 seus	 próprios	 actos,	 contribuiu	
para	 o	 colapso	 da	 liturgia.	 Pela	 pri-
meira	 vez	 em	 toda	 a	 sua	 história,	 a	
Igreja	presenciou	durante	o	seu	pon-
tificado	a	novidade	escandalosa	das	”	
meninas	do	altar”,	novidade	essa	que	
contrariou	a	sua	primeira	decisão	de	
proibir	esta	inovação	como	sendo	in-
compatível	 com	 a	 tradição	 bimilenar	
da	 Igreja.	 Depois,	 houve	 as	 liturgias	
papais	“inculturais”	com	música	rock	
e	elementos	francamente	pagãos,	que	
incluiram	espectáculos	chocantes	tais	
como	uma	mulher	de	seios	nus	a	ler	as	
Epistolas	 na	 Nova	 Guiné,	 bailarinos	
Aztecas	 ornamentados	 com	 plumas,	
rodopiando	 e	 agitando	 chocalhos	 ,	
um	 “rito	 de	 purificação”	 no	 México,	
e	uma	“cerimónia	do	fumo”aborígena	
substituindo	um	rito	penintencial	na	
Austrália.	 A	 desculpa	 de	 que	 o	 Papa	
não	sabia	de	antemão	de	nada	destas	
aberrações	 liturgicas	 	 é	 desmentida	
pelo	facto	de		ele	próprio	ter	escolhido	
e	guardado	o	próprio	autor		e	orques-
trador	destas	cerimónias:	Piero	Mari-
ni,	que	foi	o	Mestre	Pontifical	das	Ce-
lebrações	Litúrgicas	de	João	Paulo	 II	
durante	quase	vinte	anos,	apesar	dos	
protestos	 a	 nível	 mundial	 contra	 os	
seus	abusos	grotescos	da	liturgia	Ro-
mana.	Marinin	foi	finalmente	substi-

tuido	pelo	Papa	Bento	XVI,	que	usou	
de	grande	clemência	para	com	ele.	

Somos	 honestamente	 forçados	 a	 ad-
mitir	que	se	os	grandes	Papas	de	an-
tes	 do	 Concílio	 Vaticano	 II	 tivessem	
sido	testemunhas	das	liturgias	papais	
de	João	Paulo	II,	ou	simplesmente	do	
estado	geral	do	Rito	Romano	durante	
o	seu	pontificado,	eles	teriam	reagido	
com	um	misto	de	indignação	e	de	hor-
ror	incrédulo.

Mas	 não	 era	 só	 a	 liturgia	 que	 estava	
num	estado	de	colapso		no	fim	do		seu	
pontificado.	Como	nós	mencionámos	
no	início	deste	relatório,	a	sua	decla-
ração,	na	Sexta-Feira	Santa	de	��00�,	
mesmo	 antes	 de	 subir	 ele	 próprio	 à	
cátedra	de	São	Pedro,	o	então	cardeal	
Ratzinger	observou:”	Quanta	imundí-
cie	há	na	Igreja,	mesmo	entre	aqueles	
que,	pelo	seu		sacerdócio,	lhe	deveriam	
ser	 inteiramente	 fiéis.”	 [Cf.”Homília	
para	 a	 Missa	 de	 Sexta-Feira	 Santa,”	
��00�]	 A	 “imundície”	 à	 qual	 o	 Cardi-
nal	 se	 referia	 era	 obviamente	 o	 nú-
mero	 	 incrível	 de	 escândalos	 sexuais	
envolvendo	 actos	 inqualificáveis	 de	
padres	 Católicos	 em	 todo	 o	 mundo	
–	a	colheita	de	décadas	de	“renovação	
conciliar”nos	seminários.

Em	 vez	 de	 disciplinar	 os	 bispos	 que	
fomentavam	esta	imundície	nos	seus	
seminários,		que		a	encobriam	moven-
do	os	predadores	sexuais	de	um	lugar	
para	o	outro,	e	depois	arruinavam	as	
suas	dioceses	ao	pagar	indemnizações	
às	 vítimas,	 João	 Paulo	 II	 ofereceu	
guarida	 a	 vários	 prelados	 excepcio-
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nalmente	 perversos.	 Talvez	 o	 exem-
plo	 mais	 notório	 seja	 o	 do	 Cardeal	
Bernard	Law.	Forçado	a	testemunhar	
perante	um	grande	júri	acerca	da	sua	
enorme	negligência	ao	falhar	a	erradi-
cação	dos	padres	predadores	homos-
sexuais	de	jovens	rapazes	na	arquidio-
cese	de	Boston	que	resultou	em	$�00	
milhões	de	dólares	em	indemnizações	
às	mais	de	�00	vítimas,	o	“castigo”	de	
Bernard	Law,	que	o	Papa	lhe	deu,	de-
pois	da	sua	demissão	desonrosa,	foi	o	
ter	 sido	 trazido	 para	 Roma	 e	 ter-lhe	
sido	 atribuída	 uma	 das	 quatro	 mag-
níficas	 basílicas	 patriarcais	 para	 nela	
exercer	a	função	de	Arcebispo.

E	que	dizer	do	Arcebispo	Weakland,	o	
famoso	teólogo	dissidente,	que	admi-
tiu	num	depoimento,	que	ele	enviou	
deliberadamente	 predadores	 homos-
sexuais	 para	 a	 Arquidiocese	 de	 Mi-
lwaukee	para	serem	ministros	activos	
do	culto	sem	advertir	os	paroquianos	
ou	notificar	a	Polícia	dos	seus	crimes?	
Tendo	 levado	 a	 Arquidiocese	 á	 ban-
carrota,	resultante	dos	vários	proces-
sos	 civis	 entrepostos	 pelas	 vítimas,	
Weakland	acabou	a	 sua	 longa	carrei-
ra	de	sabotagem	da	integridade	da	fé	
e	 da	 moral	 	 -	 com	 farta	 publicidade	
mundial	-		só	depois	de	ter	sido	reve-
lado	 que	 ele	 se	 tinha	 indevidamente	
apropriado	de	$���0,	000	dólares	dos	
fundos	 da	 Arquidiocese	 para	 calar	
um	homem	com	o	qual	ele	tinha	tido	
um	 caso	 homossexual.	 João	 Paulo	 II	
permitiu	 que	 este	 lobo,	 ladrão	 epis-
copal,	 passasse	 à	 reforma	 com	 toda	
a	dignidade	devida	ao	seu	alto	cargo	

na	Igreja,	depois	do	que	uma	editora	
Protestante	 publicou	 as	 suas	 memó-
rias	intituladas:”Um	peregrino	numa	
Igreja	 peregrina:	 Memórias	 de	 um	
Bispo	Católico”.	E	um	crítico	admira-
dor	escreveu	que	o	livro”faz	o	retrato	
de	 um	 homem	 imbuído	 dos	 valores	
do	Concílio	Vaticano	II		que	tem	a	co-
ragem	de	os	levar	ávante	tanto	como	
abade	 Beneditino	 que	 como	 Arcebis-
po	de	Milwaukee”.

A	“imundície”	que	afligiu	a	Igreja	du-
rante	 o	 último	 pontificado	 inclui	 a	
longa	história	de	predação	sexual	do	
Padre	Marcial	Maciel	Degollado	,	fun-
dador	dos	“Legionários	do	Cristo”,	su-
postamente	o	verdadeiro	exemplo	da	
“renovação”	 em	 acção.	 João	 Paulo	 II	
recusou-se	a	 iniciar	qualquer	espécie	
de	 	 investigação	 à	 conduta	 do	 padre	
Maciel,	apesar	da	acumulação	de		evi-
dências	dos	seus	crimes	abomináveis	
que,	graças	à	publicidade	a	nível	mun-
dial,	são	agora	as	mais	conhecidas	ja-
mais	cometidas	por	um	padre	católi-
co.	Não	prestando	a	mínima	atenção	
dos	processos	canónicos	bem	conhe-
cidos	e	iniciados	há	muito	tempo	por	
oito	seminaristas	dos	legionários,	que	
o	padre	Maciel	tinha	abusado	sexual-
mente,	 João	 Paulo	 II	 prodigamente	
o	 cobriu	 de	 honras	 numa	 cerimónia	
pública	no	Vaticano	em	Novembro	de	
��00��.	No	entanto,	dias	depois,	o	en-
tão	Cardeal	Ratzinger	“tomou	ele	pró-
prio	a	responsabilidade	da	decisão	de	
autorizar	uma	investigação	a	Maciel”	
[Jason	Berry,	“Money	Paved	the	way	
for	Maciel’s	Influence	in	the	Vatican,	
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“	National	Catholic	Reporter,	April	��,	
��0�0].

Teve	 de	 se	 esperar	 literalmente	 a	
morte	de	João	Paulo	para	que	Maciel	
pudesse	 ser	 castigado.	 Ele	 foi	 final-
mente	afastado	do	ministério	activo	e	
exilado	num	mosteiro,	quase	imedia-
tamente	depois	do	Cardeal	Ratzinger	
ter-se	tornado	o	Papa	Bento	XVI.

Mas	tudo	isto	era	só	uma	parte	de	um	
padrão	descrito	por	um	proeminente	
comentador	 católico:”O talentoso 
João Paulo deixou os escândalos 
acumularem-se debaixo dos pés e 
a tarefa de os limpar foi deixada 
ao pouco carismáistico Ratzin-
ger.	Este	padrão	estende-se	a	outras	
questões	sensíveis	que	o	último	Papa	
tinha	 tendência	 a	 evitar	 tais	 como	 a	
degradação	 da	 liturgia	 Católica	 ou	 a	
subida	 do	 Islão	 numa	 Europa	 outro-
ra	Cristã:”[Ross	Douthat,	“The	better	
Pope,	 “	 New	 York	 Times,	 April	 ��,	
��0�0].

Outra	razão	para	pôr	reservas	a	esta	
beatificação	 é	 que	 durante	 o	 longo	
pontificado	de	João	Paulo	os	fiéis	Ca-
tólicos	 ficaram	 confusos	 e	 escandali-
zados	pelas	numerosas		declarações	e	
gestos	manifestamente	imprudentes,		
nunca	vistos	pela	Igreja	em	��000	anos	
de	 existência.	 Vamos	 aqui	 relembrar	
alguns	 dos	 mais	 conhecidos	 exem-
plos.:

Os	 numerosos	 pedidos	 de	 desculpa	
teológicamente	duvidosos	,pelos	pre-
sumidos	 pecados	 dos	 Católicos	 nas	
épocas	anteriores	da	história	da	Igre-

ja.

Foi	evidente		que	o	mundo	não	enca-
rou	estes	mea culpas,	nunca	antes	vis-
tos,	como	uma	grande	demonstração	
da	 humildade	 da	 Igreja.	 Pelo	 contrá-
rio,	como	seria	de	esperar,	esses	pedi-
dos	de	desculpa		foram	interpretados	
como	admissões	públicas	da	culpa	da	
Igreja	em	todo	e	qualquer	crime	con-
tra	a	humanidade.Com	a	excepção	da	
apologia,	 esquecida	 aparentemente	
em	Dominicae	Cenae,	não	houve,	no	
entanto,	 apresentação	 de	 desculpas	
pela	 incapacidade	 catastrófico	 de	
membros	ainda	vivos	da	hierarquia	a	
preservar	a	fé	e	a	disciplina	no	interior	
do	“contínuo	processo	de	degradação”	
e	da	“apostasia	silenciosa”.

Os	 encontros	 ecuménicos	 de	 Assis	
em	Outubro	de	��8��	e	em	Janeiro	de	
��00��.

Durante	 os	 encontros	 de	 Assis	 em	
��00��,	 João	 Paulo	 II	 atribuiu	 lugares	
no	próprio	Convento	de	São	Francis-
co	de	Assis	aos	praticantes	“	de	todas	
as	 grandes	 religiões	 do	 mundo”	 que	
iam	 desde	 o	 animismo	 ao	 Zoroas-
trismo,	para	que	eles	possam	realizar	
os	 seus	 rituais	 no	 seio	 mesmo	 deste	
santuário	Católico.	Referindo-se	com	
ênfase	 a	 “estes	 lugares	 postos	 à	 sua	
disposição”,	 o	 Papa	 declarou	 a	 esta	
assembleia	 heterogénea	 que	 incluía		
praticantes	 de	 Vudu:	 	 “Nós	 iremos	
todos	 orar	 de	 maneiras	 diferentes,	
respeitando	as	tradições	religiosas	de	
todos”.[Cf.”Discurso	de	sua	Santidade	
o	Papa	aos	representantes	de	todas	as	
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religiões	do	mundo”	����	de	Janeiro	de	
��00��,	 e	 lista	 dos	 participantes,	 Vati-
cano.va]

A	 impressão	 inevitável	 que	 o	 encon-
tro	de	Assis	deixou	no	público,	espe-
cialmente	 quando	 filtrada	 pelo	 pris-
ma	 dos	 médias	 seculares,	 foi	 de	 que	
todas	 as	 religiões	 	 valiam	 o	 mesmo	
aos	 olhos	 de	 Deus.	 -	 o	 que	 constitui	
precisamente	 	 a	 teoria	 que	 foi	 rejei-
tada	como	falsa	pelo	Papa		Pio	XI,	na	
sua	 encíclica	 Mortalium Animos.	 Por	
que	outra	razão	haveria	de	o	Papa	de	
ter	convidado	esses	“representantes	“	
para	vir	a	Assis	oferecer	as	suas	“	ora-
ções	para	a	paz?”	Poderia	ele	ter	since-
ramente	negado	que	todos	os	Papas,	
anteriores	ao	Concílio,	sem	excepção,	
teriam	condenado	este	espectáculo?

O	 beijo	 público	 do	 Corão	 pelo	 Papa	
durante	a	visita	de	um	grupo	de	cida-
dãos	 Cristãos	 e	 Muçulmanos	 do	 Ira-
que	a		Roma.

O	 Patriarca	 Caldeu	 de	 rito	 Católi-
co	 chamou	 a	 este	 acto	 “um	 gesto	 de	
respeito”	para	com	uma	religião	cuja	
própria	 essência	 nega	 a	 Santíssima	
Trindade	 	bem	como	a	Divindade	do	
Cristo,	 	 que	 pratica	 a	 poligamia,	 que	
possui	 um	 conceito	 sensual	 do	 para-
íso,	 e	 cuja	 inteira	 história	 está	 mar-
cada	 pela	 perseguição	 dos	 Cristãos,	
como	 se	 vê	 hoje	 em	 dia	 no	 Iraque	 e	
nas	“repúblicas”	Islâmicas	do	mundo	
Árabe.

A	 espantosa	 exclamação	 em	 ���	 de	
Março	 do	 ano	 ��000	 na	 Terra	 Santa	
:”Que	São	João	Baptista,	proteja	o	Is-

lão	e	todo	o	povo	da	Jordânia...”[Cf	“A	
homilia	Papal	na	Terra	Santa”,	vatica-
no.va]

Qual	 poderá	 ser	 a	 explicação	 para	
esta	 prece	 sem	 precedentes	 destina-
da	 à	 protecção	 de	 uma	 falsa	 religião	
(distinta	 da	 humanidade	 dos	 seus	
adeptos)	durante	um	sermão	Papal	na	
Terra	Santa	–	Terra	essa	que	foi	pre-
cisamente	 libertada	 do	 jugo	 do	 Islão	
durante	a	primeira	Cruzada?

A	imposição	da	cruz	peitoral	-	símbo-
lo	da	autoridade	episcopal	–	a	George	
Carey	e	Rowan	Williams.

Estes	 denominados	 Arcebispos	 An-
glicanos	 de	 Canterbury,	 cuja	 invali-
dade	 das	 	 ordenações	 sacerdotais	 e	
episcopais	 foi	 definitivamente	 de-
clarada	pelo	Papa	Leão	XIII	em	�8���	
pela	Bula	Apostolicae	Cura,	que	nem	
sequer	 aderem	 ao	 ensinamento	 	 da	
Igreja	Católica	em	assuntos	tais	como	
a	moralidade	mais	elementar	baseada	
na	lei	divina	e	na	lei	natural.	[Cf.	John	
Allen,	“	Os	actos	do	Papa	falam	mais	
alto”,	National	Catholic	Register,	8	de	
Novembro	de	��00��]

A	participação	activa	numa	cerimónia	
de	 adoração	 pagã	 numa	 “floresta	 sa-
grada”	do Togo.

O	 próprio	 jornal	 do	 Papa	 descre-
veu	 como,	 na	 sua	 chegada	 neste	 lu-
gar,	 “um	 bruxo	 começou	 a	 invocar	
os	 espíritos:”Poder da água, Eu te 
invoco. Antepassados, Eu vos in-
voco.”	A	seguir	a	esta	 invocação	dos	
“espíritos”,	apresentaram	ao	Papa	“	
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um	recipiente	cheio	de	água	e	farinha.	
(Ele)	inclinou-se	primeiro	ligeiramen-
te	e	depois	dispersou	a	mistura	em	to-
das	as	direcções.	Nessa	manhã	ele	fez	
o	 mesmo	 antes	 da	 Missa.	 Este rito 
pagão significa	 que	 aquele	 que	 rece-
be	a	água	(neste	caso	o	próprio	Papa)	
símbolo	 de	 prosperidade,	 partilha	 -a	
com	os	seus	antepassados	ao	lançá-la	
para	o	chão.	[O	Osservatore	Romano,	
edição	 Italiana	 de	 ��	 de	 Agosto	 de	
��8�,	p,�]

Pouco	 depois	 de	 chegar	 a	 Roma,	 o	
Papa	 expressou	 a	 sua	 satisfação	 pela	
sua	 participação	 pública	 na	 oração	 e	
no	 ritual	 dos	 animistas	 dizendo:”O	
encontro	 para	 orar	 no	 santuário	 do	
lago	 Togo	 foi	 particularmente	 mar-
cante.	 Aí	 eu orei pela primeira vez 
com os animistas”. [La Croix, 23 de 
Agosto de 1985]. Seria	lógico	pensar	
que	esta	única	acção	–	de	que	nem	se-
quer	se	arrependeu,	mas	da	qual	pelo	
contrário	se	vangloriou	públicamente	
-	 	 fosse	 razão	 suficiente	 para	 acabar	
de	 vez	 com	 a	 causa	 da	 canonização	
de	João	Paulo	II.	Porque		pela	própria	
admissão	do	Papa,	“ele rezou...com 
animistas” E	 esta	 espécie	 de	 acção	
ou	seja	a	participação	directa	e	formal	
numa	cerimónia	religiosa	pagã	é	algo	
que	a	Igreja	Católica	sempre	conside-
rou	objectivamente	como	um	pecado		
extremamente	 grave.	 Como	 ensina 
o Catecismo da Igreja Católica,	
acontece	 idolatria	pagã	não	sómente	
quando	o	homem	presta	culto	a	falsos	
deuses	ou	ídolos,	mas	também	quan-
do	 ele”	 honra	 e	 presta	 reverência	 a	

uma	criatura	no	lugar	de	Deus,	sejam	
eles	 deuses	 ou	 demónios	 (como	 no	
satanismo),	o	poder,	o	prazer,	a	raça, 
os antepassados...A	 Idolatria	 rejeita	
a	única	soberania	de	Deus;	é	por	isso	
incompatível	 com	 a	 comunhão	 com	
Deus.”[CCC&	�����].

Mas	constitui	sem	dúvida	o	maior	de	
muitos	escândalos	semelhantes	ocor-
ridos	 durante	 o	 pontificado	 de	 João	
Paulo	II.	É	interessante	verificar	qual	
foi	o	veredicto	póstumo	da	Igreja	no	
século	 IV	 acerca	 do	 Papa	 Liberius,	
primeiro	 bispo	 de	 Roma	 a não ser	
proclamado santo.	 	 Liberius	 ga-
nhou	esta	distinção	duvidosa	porque	
–	enquanto	estava	no	exílio	e	durante	
a	opressão	tirânica	de	um	imperador	
-	aprovou	uma	doutrina	ambígua	 fa-
vorável	 ao	 Arianismo	 e	 excomungou	
Athanasius,	 o	 campeão	 da	 ortodoxia	
Trinitária.	 Mesmo	 depois	 	 da	 sua	 li-
bertação	e	de	 ter	 regressado	a	Roma	
e	de	aí	se	ter		retractado	das	suas	ac-
ções	 lamentáveis	 e	 de	 ter	 mais	 uma	
vez	 aderido	 á	 ortodoxia	 Trinitária	
durante	 todo	 o	 resto	 do	 seu	 pontifi-
cado,	 foi-lhe	 mesmo	 assim	 negada	 a	
canonização.

O	 ofício	 da	 Vésperas	 na	 Basílica	 de	
São	Pedro,	o	coração	da	Igreja	visível,	
no	qual	o	Papa	consentiu	a	rezar	em	
comum	com	“bispos”	luteranos,	entre	
os	 quais	 mulheres	 que	 pretendiam		
também	 	 ser	 sucessoras	 dos	 Apósto-
los.

Este	espectáculo	levantou	óbviamen-
te	a	questão	de	saber	se	o	Papa	mina-
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va	o	seu	próprio	ensinamento	contra	
a	ordenação	das	mulheres.	 [Cf.Allen,	
loc.cit.]

Consequentemente,	 e	 sob	 	 qualquer	
exame	objectivo	dos	factos,	João	Pau-
lo	II	governou	a	Igreja	deixando-a		no	
mesmo		estado	de	crise	que	se	seguiu	
ao	 turbilhão	que	 irrompeu	 imediata-
mente	após	o	Concílio	Vaticano	II.	É	
verdade	que	o	seu	pontificado	alcan-
çou	algumas	realizações	francamente	
positivas	 que	 incluem	 a	 sua	 defesa	
admirável	 e	 clara	 da	 vida	 humana	
face	 a	 uma	 “cultura	 de	 morte”cada	
vez	maior,	ensinamentos	de	valor	em	
várias	encíclicas	sociais	 importantes,	
uma	declaração	infalível	acerca	da	im-
possibilidade	 da	 ordenação	 das	 mu-
lheres	e	o	motu	proprio	(Ecclesia	Dei)	
que	pelo	menos	prepararam	o	terreno	
para	a	“libertação”	da	Missa	Tradicio-
nal	pelo	Papa	Bento	XVI.	Também	não	
pretendemos	pôr	em	causa	a	sua	pie-
dade	pessoal	e	prática	de	oração	que	
foram	evidentes	para	todos	os	que	o	
conheciam	e	que	nós	afirmámos	logo	
no	início	deste	relatório.

No	 entanto,	 é	 indubitável	 que	 todos	
os	 Papas	 que	 	 precederam	 o	 Concí-
lio	 teriam	 ficado	 chocados	 perante	 o	
quadro	 de	 desobediência	 desastrosa-
mente	 generalizada,	 pela	 confusão	
doutrinal,	a	degradação	da	liturgia,	os	
escândalos	morais,	e	o	declínio	da	as-
sistência	à	Missa	que			continuou	até	
ao	fim	do	seu	pontificado	–	tudo	isto	
exacerbado	por	nomeações	episcopais	
pouco	judiciosas	e	pelas	declarações	e	

actos	pontificais	de	que	demos	conta	
aqui.	Mesmo	o	Papa	Paulo	VI,	o	Papa	
da	 reforma,	 cujas	 iniciativas	 ecumé-
nicas	 e	 	 religiosas	 foram	 muito	 mais	
prudentes	do	que	as	de	João	Paulo	II,	
teria	 ficado	 extremamente	 chocado	
pelo	 estado	 da	 Igreja	 no	 fim	 do	 lon-
go	 reinado	 de	 João	 Paulo	 II.	 E	 foi	 o	
próprio	Papa	Paulo	VI	que	descreveu	
o	colapso	desastroso	consequente	ao	
Concílio,	que	se	começava	 já	a	mani-
festar,	 com	as	palavras	mais	chocan-
tes	que	um	Pontíficie	Romano	alguma	
vez	pronunciou,	dizendo:

Por alguma fissura o fumo de Sa-
tanás entrou no templo de Deus: 
Apareceram aí dúvidas incerte-
zas, problemas, inquietação.  A 
dúvida entrou nas consciências e 
entrou pelas janelas que nós des-
tinávamos a deixar entrar a luz. 
Este estado de incerteza reina 
mesmo dentro da própria Igreja. 
Nós esperávamos que, depois do 
Concílio, haveria um dia cheio de 
sol na história da Igreja. Em vez 
disso, veio um dia de nuvens, de 
escuridão, de busca, de incerteza. 
Como foi possível isto acontecer? 
Nós vamos confiar-vos os nossos 
pensamentos : Houve interferên-
cia de um poder adverso: o seu 
nome é o diabo... (PauloVI, Inseg-
namenti,	Ed.	Vaticana,	Vol	X,	��7��,	
p.707]

No	 entanto,	 da	 mesma	 maneira	 que	
Paulo	 VI,	 depois	 dele,	 João	 Paulo	 II	
falhou	 a	 tomar	 quaisquer	 medidas	
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efectivas	para		corrigir	o	colapso	que	
o	 Papa	 -e	 sómente	 o	 Papa	 –	 poderia	
ter	prevenido,	ou,	pelo	menos		limitar	
grandemente	.

As	declarações	devastadoras	de	Paulo	
VI	foram	citadas	nem	mais	nem	menos	
do	que	pelo	monsenhor	Guido	Pozzo,	
Secretário	da	Comissão	pontifical	”Ec-
clesia	Dei”,	no	seu	discurso	aos	Padres	
Europeus	da	Fraternidade	de	São	Pe-
dro	no	dia	��	de	Julho	de	��0�0	em	Wi-
gratzbad.	 Como	 o	 monsenhor	 Pozzo	
admitiu	 nessa	 ocasião:”Infelizmente,	
os	 efeitos	 descritos	 por	 PauloVI	 não	
desapareceram.	 Uma maneira de 
pensar vinda do exterior penetrou 
no mundo Católico	 incentivando	 a	
confusão,	 seduzindo muitas	 almas	
e	 desorientando	 os	 fiéis.	 Existe	 um	
“espírito	 de	 auto-destruição”	 im-
pregnado	 de	 modernismo...”.	 A	 crise	
pós	 conciliar,	 observou	 ele,	 envolve	
uma	“ideologia para-Conciliar” que 
“propõe, uma vez mais, a ideia de 
Modernismo, condenada no início 
do século XX por São Pio X”.

Mas	 quem,	 senão	 o	 último	 Papa	 –	 e	
o	 seu	 antecessor	 -é	 que	 carrega	 uma	
parte	da	responsabilidade	na	difusão	
desta	 ideologia	 para-conciliar	 hete-
rodoxa	em	todo	o	mundo	católico?	É	
certo	 e	 sabido	 que	 tanto	 João	 Paulo	
II	 como	 Paulo	 VI,	 	 promulgaram	 um	
grande		número	de	documentos	relati-
vos	ao	magistério	da	Igreja	na	linha	da	
doutrina	 tradicional	 dirigidos	 contra	
esta	heterodoxia.	Mas	a	questão	que	
se	põe	agora	é	esta:	O	seu	testemunho	

foi	suficientemente	forte	e	consisten-
te	 para	 que	 ele	 possa	 ser	 qualificado	
como	um	defensor	heróico	da	Fé	orto-
doxa	e	da	Moral?	Ou,	em	vez	disso,	as	
suas	muitas	novidades	problemáticas	
em	palavras	e	em	acções	–	a	juntar	às	
suas	omissões	e	à	sua	falta	de	firmeza	
no	governo	eclesiástico	–	tem	o	efeito	
global	de	tirar	com	a	mão	esquerda	o	
que	ele	deu	com	a	direita?

Acerca	disto,	é	de	notar	esta	suprema	
ironia:	na	altura	em	que	um	ressurgi-
mento	 da	 heresia	 modernista	 estava	
a	lançar	o	caos	em	toda	a	Igreja,	João	
Paulo	II	só	julgou	necessário	de	anun-
ciar	 pessoalmente	 a	 excomunhão	 de	
cinco	 pessoas	 em	 vinte	 e	 sete	 anos	
de	 pontificado:	 A	 excomunhão	 	 do	
falecido	Arcebispo	Marcel	Lefebvre	e	
dos	 quatro	 bispos	 que	 ele	 consagrou	
em	��88	para	a	Fraternidade	de	São	
PioX.[�]	cujo	objectivo	é	precisamen-
te	(	podemos	estar	de	acordo	ou	não	
com	a	maneira	como	ela	a	realiza	)	de	
lutar	 contra	 “a	 ideologia	 para-conci-
liar”	mencionada	pelo	monsenhor	Po-
zzo,	segundo	o	programa	de	S.	Pio	X,	
cujo	nome	a	Sociedade	adoptou.	(NB:	
João	 Paulo	 II	 não	 anunciou	 pessoal-
mente	 a	 excomunhão	 de	 Tissa	 Bala-
suriya	[��],	que	de	toda	a	maneira	viu	
a	 sua	 excomunhão	 revogada	 um	 ano	
mais	tarde.

Como	toda	a	gente	sabe,	o	Papa	Ben-
to	 XVI,	 revogou	 as	 excomunhões	
dos	 quatro	 bispos	 da	 Fraternidade	
no	 início	 do	 ano	 ��00�. Ele declarou 
desde aí “que a partir do momento em 
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que  estes quatro bispos reconheceram 
a primazia do Papa, do ponto de vista 
jurídico, eles deveriam ser libertos da 
excomunhão”.[Luce	del	Mondo,	p.����].	
Mas	eles	sempre	reconheceram	a	pri-
mazia	do	Papa,	ao	contrário	das	legi-
ões	de	católicos	-		leigos,	padres,	frei-
ras,	teólogos	e	até	certos	bispos	–	que	
efectivamente	a		negaram	afastando-
se	 abertamente	 dos	 ensinamentos	
mais	 fundamentais	 do	 Magistério,	
enquanto	que	o	Vaticano	nada	fez	ou	
quase	contra	eles	durante	mais	de	um	
quarto	de	século.

Da	mesma	maneira	o	infeliz	Paulo	VI,	
no	 meio	 da	 “auto.destruição”	 cres-
cente	 da	 Igreja	 que	 ele	 próprio	 de-
nunciava,	 reservou	 as	 suas	 medidas	
disciplinares	mais	severas	á	Fraterni-
dade	 e	 ao	 Monsenhor	 Lefébvre,	 que	
ele	repreendeu		nominalmente	e		em	
público,	antes	de	ordenar	que	ele	fos-
se	 suspenso	 a	 divinis,	 enquanto	 que	
os	 rebeldes	 da	 teologia	 e	 da	 liturgia	
se	dedicavam	a	destruir	a	Igreja	pelo	
mundo	fora	em	toda	a	impunidade.	

Hoje	em	dia,	muito	poucos	proporiam	
sériamente	a	beatificação	de	Paulo	VI,	
que	desencadeou	o	colapso	ao	qual	ele	
presidiu,	 enquanto	 que	 nada	 fez	 de	
suficiente	para	o	limitar.	De	facto	não	
havia	nenhum	processo	de	canoniza-
ção	de	Paulo	VI		até	João	Paulo	II	o	ter	
começado	a	nível	diocesano	em	����.		
O	 processo	 não	 tem	 avançado	 desde	
então,	tendo	sido	aparentemente	sus-
penso	por	causa	de	acusações	graves,	
semelhantes	com	algumas	aqui	suge-

ridas.	 Deveremos	 perguntar	 então:	
Porquê	a	pressa	em	querer	beatificar	
João	 Paulo	 II,	 quando	 sabemos	 que	
ele	perseverou	resolutamente	no	im-
prudente	 programa	 de	 reforma	 do	
seu	 antecessor,	 juntando	 a	 isso	 uma	
longa	 lista	 de	 novidades	 que	 nem	
mesmo	o	 	Papa	Paulo	VI,	esta	perso-
nagem	 altamente	 trágica,	 não	 teria	
tido	 a	 coragem	 de	 se	 aventurar	 a	 re-
alizá-las?	 Pelo	 menos,	 verdade	 seja	
dita,	 Paulo	 VI	 teve	 a	 	 franqueza	 de	
dizer	que		tinha	visto	o	fumo	de	Sata-
nás	entrar	na	Igreja	e	não	“uma	nova	
primavera	de	vida	Cristã	que	será	re-
velada	pelo	grande	Jubileu	se	os	Cris-
tãos	forem	dóceis	à	acção	do	Espírito	
Santo”[TertioMillennio	 Adveniente	
(�����),	n.�8]

Pelo	 bem	 da	 verdade	 	 devemos	 ser	
francos	ao	declarar	a	conclusão	óbvia:	
Nenhum	Papa	beatificado	ou	canoni-
zado	em	toda	a	história	da	Igreja	dei-
xou	um	legado	tão	preocupante	como	
João	Paulo	II	e	talvez	nenhum	outro	
Papa	a	não	ser	Paulo	VI.

Um milagre duvidoso

Finalmente,	 não	 podemos	 deixar	 de	
notar	que	o	único	milagre	no	qual	se	
baseia	toda	a	beatificação		-		a	preten-
sa	cura	duma	religiosa	Francesa,	irmã	
Marie	 Simon-Pierre,	 atingida	 com	 a	
doença	 de	 Parkinson	 –	 é	 questioná-
vel.

Para	 já,	o	próprio	diagnóstico	da	do-
ença	de	Parkinson	deixa	margem	para	
dúvidas,	dado	que	falta	a	prova	médi-
ca	definitiva	que	só	pode	ser	feita	com	
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uma	 autópsia	 ao	 cérebro.	 Existem	
outras	doenças	que	podem	ter	remis-
sões	espontâneas	e	que	são	muito	se-
melhantes	à	doença	de	Parkinson.	Por	
outro	lado,	a	ligação	entre	a	presumi-
da	cura	da	freira	e	“a	noite	de	orações	
a	João	Paulo	II”	parece	duvidosa,	pois	
não	se	sabe	se	as	preces	foram	feitas	
exclusivamente	apelando	a	João	Pau-
lo	II	ou	a	outros	santos	conhecidos	e	
já	canonizados.

Para	 poder	 comparar,	 consideremos	
os	dois	milagres	que	Pio	XII	conside-
rou	 suficientes	 para	 beatificar	 Pio	 X	
–	foi	o	próprio	João	Paulo	II	que	redu-
ziu	 os	 milagres	 necessários	 para	 um	
só.	O	primeiro	milagre	tem	a	ver	com	
uma	 religiosa	 que,	 tendo	 um	 cancro	
dos	 ossos,	 foi	 milagrosamente	 cura-
da	depois	de	ter	aplicado	um	relíquia	
de	Pio	X	sobre	o	seu	peito.	O	segundo	
milagre	tem	a	ver	com	uma	religiosa	
cujo	 cancro	 desapareceu	 quando	 to-
cou	 numa	 estátua	 relicário	 de	 Pio	 X.	
No	caso	presente,	não	existe	uma	tal	
correlação	indiscutivel	entre	a	preten-
dida	 cura	 e	 uma	 suposta	 relíquia	 de	
João	PauloII.

O	 que	 está	 em	 questão	 aqui	 não	 é	 o	
Magistério	 infalível	 da	 Igreja;	 a	 ava-
liação	 deste	 único	 milagre	 baseia-se	
num	 julgamento	 médico	 que	 é	 sus-
ceptível	de	erro.	Imaginem	o	mal	que	
poderá	 ser	 feito	 à	 credibilidade	 da	
Igreja	se	os	sintomas	reaparecerem	a	
esta	freira.	De	facto,	em	mês	de	mar-
ço	passado,	o	jornal	diário	Rzeczpos-
polita,	 um	 dos	 jornais	 polacos	 mais	

idóneos,	 anunciou	 que	 tinha	 havido	
algum	 reaparecimento	 dos	 sintomas		
e	 que	 um	 dos	 dois	 médicos	 consul-
tados	tinha	 levantado	sérias	dúvidas	
em	 relação	 ao	 suposto	 milagre.	 Esta	
declaração	 fez	 com	 que	 o	 antigo	 di-
rector	da	 	Sagrada	Congregação	para	
a	 causa	 dos	 Santos,	 o	 Cardeal	 José	
Saraiva	Martins,	revelasse	á	imprensa	
que”é	 possível	 que	 um	 dos	 dois	 mé-
dicos	 consultados	 possa	 ter	 algumas	
dúvidas.	E	isso,	infelizmente,	veio-se	
a	 saber.”	 Martins	 revelou	 mais	 tarde	
que	 “as	 dúvidas	 requerem	 uma	 in-
vestigação	mais	aprofundada.	Nestes	
casos,	 disse	 ele,	 a	 Congregação	 pede	
a	 outros	 médicos	 para	 investigarem	
o	caso	e	darem	a	sua	opinião”[Nicole	
Winfield,	Associated	Press”John	Paul	
II	 “Miracle”	 Firther	 scrutenized”,	 ��8	
de	Março	de	��0�0]

Um	 médico	 duvidou	 do	 milagre	 e,	
quando”	 isso	 se	 soube”	 de	 maneira	
imprevista,	 outros	 médicos	 foram	
chamados	 –	 e	 isto	 há	 menos	 de	 um	
ano!		Será	que	vimos	milagres	destes	
reconhecidos	 indubitávelmente	 por	
Pio	XII	na	beatificação	de	Pio	X?

As  consequências prováveis decor-
rentes deste acto

Mais	 uma	 vez,	 o	 verdadeiro	 proble-
ma	 desta	 beatificação	 não	 é	 saber	 se	
João	Paulo	II	era	um	homem	bom	ou	
um	santo,	mas	em	vez	disso	o	que	é	
que	 esta	 beatificação	 irá	 significar	
para	 as	 massas	 que	 não	 sabem	 fazer	
a	 distinção	 entre	 uma	 beatificação	
e	 uma	 canonização.	 Isso	 significaria	
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que	a	Igreja	considera	santo	e	mesmo	
um	 grande	 santo	 entre	 os	 Pontífices	
Romanos,	 um	 Papa	 cujo	 governo	 da	
Igreja	não	se	pode	comparar	minima-
mente	com	os	exemplos	dos	seus	san-
tos	e	beatos	predecessores	.

Tomemos,	por	exemplo,	o	penúltimo	
Pontífice	romano	que	foi	canonizado,	
São	Pio	V,	e	que	foi	um	modelo	de	co-
ragem	 na	 reforma	 do	 clero	 segundo	
os	 decretos	 do	 Concílio	 de	 Trento,	
com	as	suas	medidas	enérgicas	contra	
a	propagação	dos	erros	na	Igreja	(	tais	
como	o	reforço	da	Inquisição)	e	na	sua	
defesa	 do	 conjunto	 da	 Cristandade	
contra	a	ameaça	do	Islão,	para	o	qual	
João	Paulo	II	implorou	a	protecção	de	
São	João	Baptista!

Consideremos	 também	 o	 caso	 do	 úl-
timo	Papa	que	foi	elevado	aos	altares:	
São	Pio	X,	igualmente	conhecido	pelo	
seu	governo	corajoso	da	Igreja	e	na	re-
pressão	da	heresia	modernista,	preci-
samente	aquela	que	se	manifestou	de	
novo	logo	depois	do	concílio	Vaticano	
II	e	que	foi	disseminada	pelo	mundo	
católico	durante	o	pontificado	de	João	
Paulo	 II,	 como	 o	 monsenhor	 Pozzo	
tão	 candidamente	 observou	 há	 pou-
cos	meses	atrás	(mas	sem	considerar	
em	 nada,	 parece,	 a	 responsabilidade	
do	chefe	da	Igreja	nesta	catástrofe).

Como	 	 consequência,	 esta	 beatifica-
ção,	não	 implicará	o	 risco	de	 reduzir	
a	noção	de	beatificação	e	mesma	a	de	
canonização	ao	nível	de	um	testemu-
nho	de	estima	popular	de	uma	figura	
amada	na	Igreja,	um	pouco	como	um	

Óscar	eclesiástico?	É	de	reparar	aqui,	
que	João	Paulo	II,	numa	das	suas	nu-
merosas	 inovações,	 “simplificou”os	
processos	 de	 beatificação	 e	 de	 cano-
nização,	o	que	lhe	permitiu	chegar	ao	
número	 incrível	 de	 �.��8	 beatifica-
ções	 e	 de	 ��8��	 canonizações,	 número	
superior	a	todos	os	seus	antecessores	
juntos.	 Será	 prudente	 que	 o	 mesmo		
Papa	que	pôs	em	funcionamento	esta	
“fábrica	 de	 santos”	 seja	 julgado	 se-
gundo	 essas	 normas	 menos	 exigen-
tes?	 (	 desenvolvimento	 largamente	
depreciado	na	imprensa)?

Nós	 temos	 também	 de	 expressar	 a	
nossa	 profunda	 preocupação	 em	 re-
lação	 à	 exploração	 previsível	 desta	
beatificação	 pelas	 forças	 astutas	 da	
opinião	mundial.	Nós	vemos	que	elas	
estão	curiosamente	silenciosas	quan-
do	 nós	 deveríamos	 esperar	 uma	 cla-
morosa	 oposição	 se	 esta	 beatificação	
representasse	 realmente	 uma	 ofensa	
à	imprensa	liberal	que	prevalece	–	tal	
como	 acontece	 com	 a	 beatificação	
proposta	 de	 Pio	 XII,	 que	 encontrou	
uma	 implacável	 campanha	 publicitá-
ria	 destinada	 a	 interrompê-la	 a	 todo	
o	custo.	Parece	que	a	opinião	mundial	
vê	 	 favorávelmente	 a	 beatificação	 de	
João	 Paulo	 II	 na	 medida	 em	 que	 ela	
serve	 o	 propósito	 de	 validar	 “as	 re-
formas	do	Vaticano	II”	que	o	mundo	
saudou	 como	 um	 compromisso	 com	
o”mundo	moderno”,	a”liberdade”	e	os	
“direitos	 do	 homem”,	 compromisso	
esperado	há	muito	tempo	duma	Igre-
ja	esclerosada.
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No	entanto,	estamos	convencidos	que,	
se	a	beatificação	acontecer	como	está	
previsto,	poderosos	sectores	dos	mé-
dia	 não	 perderão	 um	 momento	 para	
mostrar,	como	exemplo	da	hipocrisia	
da	Igreja,	a	inépcia	e	o	nepotismo	ma-
nifestados	 pela	 honra	 dada	 ao	 Papa	
que	presidiu	ao	escândalo	da	pedofilia	
e	 que	 recusou	 de	 castigar	 o	 sinistro	
fundador	 dos	 Legionários	 de	 Cristo.	
Sobre	esse	último	ponto,	já	existe	um	
relatório	sob	a	forma	de	livro	e	de	fil-
me	chamado	“	Os	votos	do	silêncio:	o	
abuso	de	poder	durante	o	pontificado	
de	João	Paulo	II”	que	conta	a	maneira	
como	Maciel	foi	protegido	pelos	prin-
cipais	conselheiros	do	Papa	,	dos	quais	
um	 foi	 o	 Cardeal	 Sodano,	 Secretário	
de	Estado	do	Vaticano,	o	Cardeal	Ma-
tinez,	 Prefeito	 da	 Congregação	 para	
os	Institutos	de	Vida	Consagrada	e	as	
Sociedades	de	vida	apostólica	e	o	Car-
deal	 Dziwisz,	 hoje	 Arcebispo	 de	 Cra-
covia,	secretário	de	João	Paulo	II	e	o	
seu	mais	próximo	confidente.

Conclusão

No	meio	do	que	a	 irmã	Lúcia	correc-
tamente	 chamou	 de	 “desorientação	
diabólica”	 na	 Igreja,	 estamos	 certos	
de	que	esta	beatificação	não	está	ab-
solutamente	 nada	 de	 acordo	 com	 o	
carisma	 da	 infalibilidade.	 Ela	 não	
estabelece	 um	 culto	 obrigatório	 mas	
únicamente	 permite	 a	 veneração	 do	
beatus	 se	 as	 pessoas	 assim	 o	 deseja-
rem.	Nesse	caso,	portanto,		encontra-
mo-	 nos	 confrontados	 com	 a	 verda-
deira	possibilidade	de	 ter	havido	um	

grave	 erro	 de	 julgamento	 prudente,	
provocado	por	circunstâncias	contin-
gentes	 inclusive	 a	 popularidade	 e	 a	
afeição,	que	não	deveriam	influenciar	
o	 processo	 essencial	 dum	 inquérito	
aprofundado	 e	 de	 uma	 deliberação	
no	caso	desta	beatificação	particular,	
com	todas	as	implicações	que	daí	de-
correm	para	a	Igreja	universal.

Mais	uma	vez,	nós	perguntamos:	Por-
quê	 esta	 pressa	 toda?	 Têm	 medo	 de	
que	se	esta	beatificação	não	for	 ime-
diatamente	 realizada,	 um	 veredicto	
mais	ponderado	da	história	possa	im-
pedi-la	 de	 vez,	 como	 foi	 certamente	
o	caso	para	Paulo	VI?	Se	sim,	porque	
não	 	 conformar	 esse	 veredicto	 com	
uma	visão	de	longo	prazo,	que	a	Igre-
ja	geralmente	adopta	quando	se	trata	
da	beatificação	ou	da	canonização?	Se	
mesmo	 um	 gigante	 como	 São	 Pio	 V	
só	foi	canonizado	passados	���0	anos	
depois	da	sua	morte,	não	poderíamos	
esperar	ao	menos	alguns	anos	afim	de	
avaliar	 a	 herança	 do	 pontificado	 que	
deveria	ser	o	que	deveria	pesar	mais	
na	 decisão	 de	 beatificar	 João	 Paulo	
II?	 Não	 poderá	 a	 Igreja	 esperar	 nem	
mesmo	�7	anos	que	foi	o	tempo	que	
passou	entre	a	morte	de	Pio	X	e	a	sua	
beatificação	por	Pio	XII	em	����	(	se-
guida	pela	sua	canonização	em	�����?)	
Com	efeito,	será	que	é	prudente	pro-
ceder	á	beatificação	agora		-	sem	ava-
liação	 suplementar	 e	 baseada	 num	
único	 milagre	 cuja	 autenticidade	 é	
posta	em	causa	-		um	Papa	cuja	heran-
ça	 é	 reconhecida	 como	 marcada	 pela	
propagação	galopante	do	mal	ao	qual	
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mesmo	S.Pio	X	se	opôs	heróicamente	
e	que	venceu	no	seu	tempo?

Por	todas	estas	razões,	pensamos	que	
é	 correcto	 e	 apropriado	 implorar	 o	
Santo	Padre	para	diferir	a	beatificação	
de	João	Paulo	II	para	uma	altura	em	
que	as	bases	para	tão	solene	acto	se-
jam	avaliadas	de	maneira	mais	objec-
tiva	e	desapaixonada	à	luz	da	história.	
Um	 atraso	 prudente	 desta	 beatifica-
ção	 só	 pode	 servir	 o	 bem	 da	 Igreja,	
posto	 em	 perigo,	 pelo	 contrário,	 por	
um	 processo	 precipitado	 não	 isento	
de	erros	e	não	beneficiando	do	caris-
ma	do	Magistério	infalivel	da	Igreja.

Nossa	Senhora,	Rainha	da	Sabedoria,	

Virgen	prudentissima,	orai	por	nós!

Este	 relatório	 deve	 ser	 entregue,	 no	
dia	 ���	 de	 Abril	 de	 ��0��,	 ao	 Cardeal	
Angelo	 Amato,	 Prefeito	 da	 Congre-
gação	 para	 as	 causas	 dos	 santos.	 Ele	
será	 acompanhado	 de	 uma	 lista	 de	
signatários	 de	 todo	 o	 mundo:	 Esta-
dos	Unidos	da	América,	Reino	Unido,	
Austrália,	França,	Países	Baixos,	Poló-
nia,	 Argentina,	 Noruega,	 Alemanha,	
Irlanda,	Dinamarca,	Républica	Checa,	
Malásia,	 Malta,	 Eslovénia,	 México,	
Canadá,	Espanha,	Nova	Zelãndia,	Ja-
pão,	 Suécia,	 Peru,	 Portugal,	 Indoné-
sia,	Porto-Rico,	Áustria,	Uganda...

Convém	adicionar	aqui	o	nome	do	Bispo	co-consagrador	.	Monsenhor	António	de	
Castro-Mayer,	antigo	Bispo	de	Campso	no	Brasil	(NDLR	de	DICI)
O	padre	do	Shri-lanka,	Tissa	Balasuriya	foi	excomungado	no	dia	��	de	Janeiro	de	
���7	por	causa	do	seu	livro	“Maria	ou	a	libertação	humana”	no	qual	ele	punha	em	
pé	de	igualdade	todas	as	religiões	e	os	seus	fundadores,	fazia	da	doutrina	do	peca-
do	original	um	hipótese	e	um	míto,		dúvidava		do	nascimento	virginal	de	Cristo...
Esta	excomunhão	foi	levantada	no	dia	��	de	Janeiro	de	���8	(NDLR	de	DICI)

�.

��.
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São	Politeuto	em	Assis

de	Padre	Régis	de	Cacqueray

Comunicado do superior do distrito de França da Fraternidade São Pio X, por moti-
vo da convocatória do terceiro encontro de assis.

«Não	 é	 necessário	 confessar	 a	 fé	 em	
todo	 o	 momento	 e	 lugar;	 todavia	 há	
algumas	 circunstâncias	 de	 tempo	 e	
situação	em	que	tal	se	afigura	impera-
tivo:	Quando	por	omissão	desta	con-
fissão	se	privaria	a	Deus	da	honra	que	
Lhe	é	devida	ou	o	próximo	do	serviço	
que	 se	 lhe	 deve	 ministrar»	 (	 São	 To-
más	de	Aquino).

Já	 é	 hora	 de	 nos	 deixarmos	 de	 pala-
vras	 tão	 sonoras	 como	 carentes	 de	
utilidade	prática,	de	mentirmos	a	nós	
mesmos	e	de	mentirmos	aos	homens.	
Constitui	 um	 engano	 sem	 sentido	
invocar	 uma	 vez	 mais	 a	 virtude	 da	
obediência	para	solicitar	a	submissão	
dos	 católicos,	 quando	 É	 A	 MESMÍS-
SIMA	FÉ	CATÓLICA	O	QUE	SE	PÕE	
EM	 CAUSA.É	 a	 hora	 de	 pensar	 na	
honra	 devida	 a	 Nosso	 Senhor	 Jesus	
Cristo,	e	não	nos	riscos	em	que	cada	
um	pode	incorrer.	É	urgente	que	nos	
coloquemos	ao	serviço	das	almas	es-
candalizadas	prioritariamente	a	todo	
o	conforto	pessoal.	A	Fé	deve	ser	pu-
blicamente	 professada,	 custe	 o	 que	
custar,	e	o	dever	de	confessá-la	é	tan-
to	 mais	 grave	 e	 urgente	 quando	 são	
as	 próprias	 autoridades	 da	 Igreja	 as	
que	 estão	 na	 origem	 destes	 terríveis	
escândalos.

Por	isso	mesmo	constitui	um	acto	tão	

lamentável	 tratar	 de	 ocultar-se	 por	
detrás	 de	 falsos	 raciocínios,	 os	 quais	
pretendem	negar	as	evidentes	contra-
dições	das	actuações	do	papa	e	bispos	
hodiernos	 com	 os	 procedimentos	 de	
todos	os	seus	homólogos	de	antanho.	
Os	que	se	escondem	por	detrás	de	ar-
gúcias	 indignas	 e	 apresentam	 o	 seu	
modo	 de	 operar	 como	 uma	 referên-
cia	a	 seguir	estão	conduzindo	o	 jogo	
da	 mentira.	 Enganam	 as	 almas	 em	
matéria	grave	e	favorecem	a	perda	da	
Fé.	 Terão	 de	 prestar	 contas	 dos	 seus	
silêncios,	bem	como	de	suas	culpáveis	
cumplicidades.

As	 cerimónias	 interreligiosas	 convo-
cadas	 pelos	 últimos	 papas	 para	 con-
vidar	 a	 rezar	 pela	 paz	 no	 mundo	 os	
chefes	 das	 diferentes	 religiões-	 cada	
um	segundo	a	sua	religião-	implicam	
uma	 deformação,	 bem	 como	 um	 de-
bilitamento	 gravíssimo	 da	 Verdade	
da	Fé	Católica.	Como	se	pode	pensar	
que	é	possível	suscitar	a	paz	com	ora-
ções	 dirigidas	 a	 deuses	 que,	 ou	 não	
existem,	ou	não	são	senão	demónios?	
Como	 se	 pode	 esperar	 que	 seja	 exe-
quível	alcançar	a	paz	fora	do	reinado	
de	Nosso	Senhor	Jesus	Cristo?

Que	 a	 convocatória	 tenha	 sido	 reali-
zada	pelo	Vigário	de	Jesus	Cristo	na	
Terra	constitui	uma	injúria	inadmissí-
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vel	com	respeito	a	Deus.	Menos	ofen-
sivo	 foi	 Nosso	 Senhor	 Jesus	 Cristo	
ver-Se	crucificado	entre	dois	ladrões,	
os	 quais	 se	 não	 tinham	 por	 deuses,	
do	que	ver-Se	posicionado	entre	tan-
tos	ídolos	ladrões	das	almas,	que	Ele,	
Nosso	Senhor	Jesus	Cristo,	 resgatou	
com	o	Seu	sangue.

A	 perspectiva	 da	 repetição	 de	 Assis,	
no	 vigésimo	 quinto	 aniversário	 dos	
anteriores,	 coloca	 a	 todo	 o	 católico	
perante	 um	 caso	 de	 consciência	 que	
não	 deve	 iludir,	 É	 realmente	 católica	
a	 obediência	 cega	 recomendada	 pelo	
Padre	Hygonnet	da	Fraternidade	São	
Pedro?	 Como	 se	 pode	 pretender	 jus-
tificar	em	nome	da	obediência	o	Papa	
não	 já	 apoiar,	 mas	 simplesmente	 ca-
lar-se	ante	um	tal	escândalo?

Não	 basta	 não	 apoiar	 a	 reunião	 de	
Assis,	inclusivamente	o	simples	silên-
cio	é	insuficiente!	Todo	o	católico	que	
compreende	até	que	ponto	é	grave	um	
acto	 desta	 natureza	 deve	 orar	 para	
que	 jamais	 se	 leve	 a	 efeito	 esta	 reu-
nião	 amaldiçoada.	 Todo	 o	 sacerdote	
que	possua	a	Fé	Católica	deve	denun-
ciar	esta	abominação	ainda	que	uma	
tal	atitude	tenha	como	consequência	
o	ver-se	despojado	da	sua	capela.	As-
sim	o	desejamos	ainda	que	temamos	
que	não	sejam	muitos	os	que	rompam	
o	seu	silêncio.

Não	nos	enganemos.	Hodiernamente	
temos	que	escolher	entre	a	Fé	Católica	
e	uma	ideologia	incompatível	com	ela.	
Por	um	lado	está	a	Fé	de	São	Polieuto,	
bem	como	de	todos	mártires,	daque-

les	que	foram	glorificados	pela	Santa	
Madre	Igreja	por	haverem-se	negado	
a	colocar	alguns	grãos	de	incenso	em	
louvor	 dos	 ídolos,	 por	 terem	 despre-
zado	esses	falsos	deuses,	por	haverem	
denunciado	 o	 falso	 culto	 que	 se	 lhes	
tributa,	 por	 haverem	 penetrado	 nos	
templos	pagãos	e	terem	despedaçado	
os	ídolos

E	 por	 outro	 lado	 encontramo-nos	
com	 estas	 reuniões	 interreligiosas	
que	admitem	todas	as	religiões	como	
se	 fossem	 todas	 respeitáveis	 e	 que	
fomentam	a	ilusão	de	que	as	orações	
endereçadas	 a	 essas	 falsas	 deidades	
podem	ser	fecundas.

O	ídolo	de	buda	foi	colocado	em	l�8��	
sobre	o	altar	de	uma	das	igrejas	de	As-
sis.	Se	São	Polieuto	lá	se	encontrasse,	
tê-lo-ia	derrubado	e	calcado	aos	pés.

E	o	que	teria	dito	João	Paulo	II,	o	qual	
vai	ser	beatificado	no	dia	primeiro	de	
Maio,	 ao	 mártir	 São	 Polieuto?	 Não	
teria	 chamado	 a	 polícia	 para	 deter	 o	
perturbador	da	ordem,	o	católico	 in-
tegrista?	 E	 inclusivamente	 no	 caso	
desta	 impiedade	 acabar	 por	 não	 se	
renovar	no	próximo	mês	de	Outubro;	
como	 justificaria	 Bento	 XVI	 perante	
os	mártires	esta	convocatória	das	fal-
sas	religiões?	Decididamente	esta	fei-
ra	das	religiões	e	esta	fé	de	Assis	NÃO	
É	A	NOSSA	FÉ.

O	 Padre	 Régis	 de	 Cacqueray,	 sacerdote	
da	Fraternidade	São	Pio	X,	ordenado	em	
l����,	é	actualmente	superior	do	Distrito	
de	França.
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A	época	dos	Macabeus,	figura	da	situação	actual	da	Igreja

Padre	José	Maria	Mestre

«	Todas	as	 coisas	que	se	escreveram,	
para	 nosso	 ensinamento	 se	
escreveram,	a	fim	de	que,	mediante	a	
paciência	e	o	consolo	das	Escrituras,	
mantenhamos	 a	 esperança.(	 Rom.
l�,��)

Neste	 quadro	 conceptual	 o	 primeiro	
Livro	 dos	 Macabeus	 encontra-se	
pleno	de	instruções	para	connosco,	ao	
assinalarmos	duas	realidades:	Por	um	
lado,	as	tremendas	provas	que	o	povo	
eleito	 sofreu	 por	 não	 querer	 imitar	
os	 pagãos.	 Por	 outro,	 o	 auxílio	 que	
a	 Divina	 Providência	 proporcionou,	
naquela	 luta	 de	 vida	 ou	 de	 morte,	
a	 qual	 humanamente	 falando,	
deveria	 ter	 tido	 como	 consequência	
a	 aniquilação	 total	 do	 pequeno	 povo	
judeu.

Propomo-nos	assim,	aplicar	em	breves	
traços	 o	 tema	 deste	 livro	 inspirado	
à	 crise	 actual	 da	 Igreja,	 também	 em	
dois	pontos:

Antes	 de	 tudo,	 descrevendo	 a	
situação	 provocada	 no	 seio	 da	
Igreja,	 por	 esta	 pretender	 aceitar	
os	 princípios	 do	 homem	 moderno,	
racionalista,	 independente	 de	 Deus;	
e	 consequentemente	 destacar	 os	
remédios	que	a	Providência	legou	à	Sua	
Igreja:	Para	uma	situação	semelhante	
à	 dos	 Macabeus,	 remédios	 análogos	
àqueles	 que	 então	 foram	 outorgados	
pelo	auxílio	Divino.

I-	Situação	descrita	no	Livro	Inspirado	
e	aplicação	à	nossa

Ensina-nos	 este	 livro	 como	 foi	
poderoso	o	reino	de	Alexandre	Magno,	
o	 qual	 chegou	 a	 ocupar	 rapidamente	
o	 mundo	 então	 conhecido.	 Este	
Império	 impôs	 por	 todas	 as	 partes	
os	 seus	 deuses	 e	 os	 seus	 costumes,	
com	a	excepção	do	povo	eleito,	o	qual	
de	 início	 respeitou.	 Todavia	 mais	
tarde,	sob	o	rei	Antíoco	Epifânio,	este	
Império	constituiu-se	em	perseguidor	
da	 verdadeira	 religião,	 bem	 como	
do	 povo	 que	 a	 professava,	 que	 era	 o	
povo	judeu.	As	coisas	passaram-se	da	
seguinte	forma:

Por	esse	tempo	«deixaram-se	ver	uns	
iníquos	 israelitas	 que	 persuadiram	
outros	em	grande	número	para	que	se	
conformassem	 com	 os	 costumes	 dos	
gentios,	pois	desde	que	se	haviam	deles	
separado,	não	haviam	experimentado	
mais	 que	 desastres».	 O	 segundo	
livro	dos	Macabeus	precisa	que	estes	
iníquos	 israelitas	 eram	 sobretudo	
homens	de	estirpe	sacerdotal.	Muitos	
deixaram-se	seduzir	então	pelas	suas	
propostas,	 e	 edificou-se	 então	 em	
Jerusalém	 um	 ginásio	 (símbolo	 do	
culto	do	homem)	,	aboliu-se	o	uso	da	
circuncisão	e	abandonou-se	o	conceito	
da	Santa	Aliança.

-Vendo	 o	 rei	 Antíoco	 que	 tanto	
Israel	 como	 os	 demais	 povos	 se	
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haviam	 conformado	 com	 os	 seus	
costumes,	 ensoberbeceu-se,	 e	 editou	
um	 decreto	 para	 que	 todos	 os	 povos	
abandonassem	 os	 seus	 costumes	
particulares	 e	 constituíssem	 um	 só	
povo.	Foram	muitos	no	seio	do	povo	
de	 Israel	 que	 condescenderam	 com	
este	decreto;	as	consequências	foram	
que	se	sacrificou	aos	ídolos,	se	violou	o	
sábado,	se	proibiu	oferecer	no	Templo	
de	 Deus	 holocaustos,	 sacrifícios	 e	
orações	 pelos	 pecados,	 profanaram-
se	 os	 lugares	 santos,	 despojando-
os	 de	 todas	 as	 suas	 riquezas	 e	 vasos	
sagrados,	 proibiu-se	 a	 circuncisão,	
permitindo-se	 que	 as	 gentes	
transgredissem	 os	 Mandamentos	 do	
Senhor.

-Mas	 e	 o	 que	 aconteceu	 com	 todos	
quantos	 não	 queriam	 submeter-se	 a	
estes	 decretos?	 O	 mesmo	 livro	 nos	
diz	 que	 deviam	 perder	 a	 vida,	 ou	
serem	 perseguidos:	 as	 mulheres	 que	
circuncidavam	 os	 seus	 filhos	 eram	
precipitadas	das	muralhas	da	cidade,	
os	 que	 se	 refugiavam	 nas	 cavernas	
eram	 atacados	 em	 dia	 de	 sábado	 e	
exterminados;	e	somos	informados	do	
martírio	 heróico	 de	 vários	 Israelitas	
por	 fidelidade	 à	 Lei	 de	 Deus;	 entre	
eles	 o	 de	 sete	 irmãos	 instruídos	 e	
edificados	pela	sua	mãe,	também	com	
eles	martirizada.

Será	 que	 todas	 estas	 realidades	 não	
nos	 recordam	 a	 situação	 em	 que	
vivemos?

-Um	 reino	 poderoso,	 orgulhoso	 e	
ímpio	 disseminou-se	 por	 toda	 a	

parte,	 o	 reino	 do	 mundo,	 o	 reino	 da	
revolução,	 o	 reino	 da	 contra-Igreja.	
Muitos	 Israelitas,	 quer	 dizer,	 muitos	
homens	 da	 Igreja,	 acreditaram	 que	
era	necessário	conformarem-se	a	este	
novo	 reino,	 com	 a	 desculpa	 de	 que	
muitos	 males	 proviriam	 desta	 falta	
de	 acordo	 entre	 a	 Igreja	 e	 o	 mundo.	
Proclama-se	 a	 abertura	 ao	 mundo:	
num	concílio	aceitam-se	oficialmente	
os	 ideais	 e	 os	 costumes	 deste	 novo	
Império:	 liberdade,	 igualdade,	
fraternidade,	direitos	do	homem.

Consequentemente,	 abandona-
se	 a	 Santa	 Aliança:	 renuncia-se	
à	 proclamação	 de	 que	 somente	 a	
Igreja	 Católica	 possui	 a	 verdade,	 de	
que	 apenas	 no	 seu	 seio	 é	 possível	 a	
salvação;	 revoga-se	 o	 sacrifício	 do	
Templo,	e	proíbe-se	a	continuação	da	
oferenda	 a	 Deus	 do	 holocausto	 e	 do	
sacrifício	 que	 Lhe	 era	 tão	 agradável:	
O	 Santo	 Sacrifício	 da	 Missa.	 Tendo	
este	 último	 sido	 substituído	 por	
ceias,	 por	 sinaxis;	 profanam-se	 os	
templos,	espoliando-os	e	esbulhando-
os	de	todas	as	suas	riquezas,	das	suas	
imagens,	 de	 tudo	 quanto	 possuía	
ressaibos	 de	 triunfalismo;	 fazem-se	
decretos	 segundo	 os	 quais	 todos	 os	
povos	 hão-de	 abandonar	 todos	 os	
costumes	 e	 crenças	 particulares,	 que	
dividem,	 para	 não	 considerar	 senão	
aquilo	que	os	une,	e	constituir	assim	
um	só	povo,	uma	só	religião;	e	como	
consequência	de	tudo	isto,	trespassam-
se	todos	os	Mandamentos	do	Senhor	
e	 a	 corrupção	 dos	 costumes	 atinge	
níveis	nunca	antes	conhecidos.



��7

-E	 o	 que	 acontece	 àqueles	 que	 não	
querem	 acatar	 este	 compromisso	
com	o	novo	 império,	que	pretendem	
simplesmente	serem	fiéis	à	Fé	dos	seus	
antepassados?	 Pois	 são	 perseguidos,	
tratados	 como	 excomungados,	 como	
rebeldes;	encerram-se-lhes	as	igrejas,	
e	 vêem-se	 constrangidos	 a	 viver	
separados	de	todos	os	demais.

II	–	A	reacção	contra	tais	situações

Surge	então	um	homem	de	linhagem	
sacerdotal,	 Matatias,	 O	 QUAL	 SE	
NEGA	A	PROCEDER	COMO	TODOS	
OS	 OUTROS:	 «Ainda	 que	 todas	 as	
gentes	 obedeçam	 ao	 rei	 Antíoco,	 e	
todos	 abandonem	 a	 observância	 da	
Lei	 dos	 seus	 Pais,	 e	 se	 submetam	
aos	 mandatos	 do	 rei,	 eu,	 bem	 como	
os	 meus	 filhos,	 e	 meus	 irmãos,	
obedeceremos	 à	 Lei	 dos	 nossos	 Pais.	
Não	nos	é	proveitoso	abandonar	a	Lei	
e	os	preceitos	do	Senhor,	para	seguir	
outro	 caminho».	 E	 gritando:«	 Todo	
o	 que	 tenha	 zelo	 pela	 Lei,	 e	 queira	
permanecer	 fiel	 à	 Aliança,	 siga-me»,	
com	os	seus	cinco	filhos,	também	de	
linhagem	 sacerdotal	 como	 ele,	 foge	
para	 os	 montes,	 onde	 começam	 a	
ser	 acompanhados	 por	 muitos	 que	
amavam	a	Lei	e	a	justiça.	Formam-se	
assim	pequenos	batalhões	de	homens	
que	 empreendem	 a	 destruição	
dos	 altares	 destinados	 aos	 ídolos,	
combatem	 os	 adversários	 da	 única	
religião	 verdadeira	 e	 circuncidam	
os	 meninos	 que	 encontram	
incircuncisos.

Há	 que	 assinalar	 que	 Matatias	 não	

travou	 os	 combates	 mais	 ásperos	
e	 duros,	 os	 quais	 Deus	 reservava	 a	
seus	 filhos,	 especialmente	 a	 Judas	
e	 a	 Simeão;	 todavia	 constituiu	 os	
fundamentos	 desse	 prélio,	 iniciando	
a	 reacção	 e	 indicando	 os	 princípios	
de	fidelidade	que	haviam	de	ordenar	
o	 procedimento	 futuro,	 mostrou	 	 o	
caminho	que	teria	de	ser	percorrido,	
formou	 e	 instruiu,	 encorajou	 e	
estimulou	 a	 todos	 aqueles	 que	
almejavam	serem	fiéis	à	Lei	de	Deus,	
assegurando	para	os	seus	cinco	filhos	
a	continuidade	do	combate.	Antes	de	
morrer,	 Matatias	 reuniu	 junto	 a	 si	
os	 seus	 cinco	 filhos	 e	 admoestou-os	
dizendo:	«Oh	filhos	meus,	permanecei	
zelosos	 da	 Lei,	 e	 entregai	 vossa	 vida	
em	defesa	do	Testamento	dos	vossos	
Pais».

Os	 seus	 filhos,	 sob	 a	 direcção	 de	
Judas	Macabeu,	prosseguiram	a	luta.	
Primeiramente	 este	 reconquistou	 o	
Templo,	 purificou-o,	 reedificou-o,	
e	 nele	 voltou	 a	 oferecer	 sacrifícios	
e	 holocaustos	 segundo	 a	 Lei	 de	
Deus.	 Para	 isso,	 a	 Sagrada	 Escritura	
nos	 ensina	 que	 Judas	 seleccionou	
sacerdotes	 sem	 mácula,	 e	 voltou	
a	 fortificar	 a	 cidade	 de	 Sion,	 com	
o	 objectivo	 de	 que	 o	 inimigo	 não	
reincidisse	 em	 impedir	 o	 sacrifício	
perpétuo.

É	 certo	 que	 não	 são	 mais	 do	 que	
um	 pequeno	 grupo	 (mais	 uma	 vez	
verificamos	 que	 o	 número	 não	
é	 critério	 da	 verdade)	 ;	 todavia	
tenhamos	 na	 devida	 conta	 as	 muito	
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sábias	 palavras	 de	 Judas	 Macabeu:	
«Como	poderemos	nós	pelejar	contra	
um	 tão	 grande	 e	 valoroso	 exército	 ,	
sendo,	 como	 somos,	 tão	 poucos?	 »	
perguntavam-lhe.	 «	 Quando	 o	 Deus	
dos	 Céus	 quer	 conceder	 a	 vitória,	 é	
para	 Ele	 o	 mesmo	 que	 haja	 muitos	
ou	 haja	 poucos;	 porque	 o	 triunfo	
nos	 combates	 não	 depende	 da	
multidão	 das	 tropas,	 mas	 de	 Deus.	
Nós	 pelejamos	 pela	 Lei	 do	 Senhor;	
o	 	 Senhor	 mesmo	 despedaçará	 os	
nossos	 inimigos	 na	 nossa	 presença,	
não	 os	 temais».	 Desta	 forma,	 Judas	
logrou	inspirar	enormíssimo	temor	e	
respeito	aos	seus	inimigos,	bem	como	
aos	prevaricadores	da	Santa	Aliança.

Não	 é	 verdade	 que	 todas	 estas	
realidades	nos	recordam	as	vicissitudes	
que	 estamos	 presentemente	 a	 viver?	
E	 como	 a	 nossa	 situação	 é	 parecida	
com	 a	 dos	 Macabeus,	 Deus	 suscitou	
uma	reacção	semelhante.

Um	 novo	 Matatias,	 de	 linhagem	
sacerdotal,	 Monsenhor	 Lefebvre,	
afirma	tal	como	o	primeiro	Matatias:	
«	 Ainda	 que	 todos	 obedeçam	 ao	
espírito	 do	 mundo	 e	 aos	 seus	
ideais,	 eu	 não	 o	 servirei,	 muito	 pelo	
contrário,	obedecerei	à	Lei	dos	meus	
Pais;	 não	 abandonarei	 a	 Lei	 de	 Deus	
para	 seguir	 outro	 caminho.	 Todo	
aquele	que	nutra	zelo	pela	Lei	de	Deus	
e	 Sua	 Igreja	 e	 queira	 permanecer	 na	
Fé	–	siga-me!».	Muitos	o	seguiram,	e	
formando	 grupos	 pouco	 numerosos,	
mas	 valentes,	 reuniram-se	 ao	 seu	
redor	 para	 conservar	 a	 Fé	 (	 bonita	

definição	dos	nossos	priorados).	Certo	
é	que	a	Monsenhor	Lefebvre	não	lhe	
tocaria	sustentar	a	parte	mais	rude	do	
combate,	 que	 Deus	 está	 reservando	
para	nós;	 todavia	não	é	menos	certo	
que	Monsenhor	Lefebvre	assinalou	e	
personificou	 de	 tal	 forma	 as	 pautas	
de	fidelidade	à	Igreja	de	sempre,	que	
continua	sendo,	mesmo	depois	da	sua	
morte,	 a	 referência	 para	 quem	 quer	
ser	fiel	à	Tradição.

Como	 no	 tempo	 dos	 Macabeus,	
a	 primeira	 atitude	 assumida	 por	
Monsenhor	Lefebvre	foi	a	de	combater	
os	falsos	sacrifícios	ecuménicos,	a	nova	
missa,	estabelecendo	e	reconstituindo	
em	todo	o	lado	o	holocausto	e	sacrifício	
abolido	 pelos	 homens	 ímpios-	 O	
SANTO	 SACRIFÍCIO	 DA	 MISSA	 DE	
SEMPRE.	 Para	 poder	 assegurar	 no	
seio	da	Igreja	este	sacrifício	perpétuo,	
impunha-se	 a	 formação	 dum	 clero	
santo,	 alimentado	 com	 a	 doutrina	
de	 sempre	 e	 pleno	 do	 espírito	 de	
Igreja.	A	isso	dedicou	toda	a	sua	vida,	
fundando	 a	 Fraternidade	 Sacerdotal	
São	Pio	X,	edificando	Seminários	nos	
cinco	 continentes.	 Ao	 falecer,	 este	
novo	Matatias	confiou	a	luta	a	quatro	
dos	seus	filhos,	também	de	linhagem	
sacerdotal-	 os	 quatro	 bispos	 por	 ele	
consagrados.

E	 tal	 como	no	 tempo	dos	Macabeus,	
ainda	que	sejam	relativamente	poucos	
os	 sacerdotes	 e	 fiéis	 que	 guardam	
a	 Tradição,	 têm	 conseguido	 impor	
a	 atenção	 e	 o	 respeito	 de	 todos	 os	
prevaricadores,	 que	 universalmente	
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os	temem.	Não	há	nada	que	um	bispo	
ataque	 tanto	 hoje	 em	 dia	 como	 a	
presença	 da	 Fraternidade	 São	 Pio	 X	
na	sua	diocese.	Não	há	nada	que	tanto	
moleste	 a	 Roma	 ecuménica	 como	 os	
contínuos	 protestos	 e	 censuras	 da	
Fraternidade.

III-	Conclusão

Todas	 estas	 realidades	 deverão	
constituir	 para	 nós	 um	 precioso	
ensinamento,	 e	 simultaneamente	
uma	 grande	 esperança.	 O	 exemplo	
doa	 Macabeus	 demonstra-nos	 que	
perante	 a	 actual	 situação	 da	 Igreja,	
a	 nossa	 forma	 de	 resistir	 com	 o	
objectivo	de	conservar	a	Fé	e	o	Santo	
Sacrifício	da	Missa	é	aquela	que	Deus	
nos	solicita;	demonstra-nos	que	é	de	

somenos	 importância	 que	 sejamos	
pouco	 numerosos,	 que	 sejamos	
excluídos	 das	 Igrejas	 e	 tratados	
como	 excomungados	 ou	 cismáticos;	
demonstra-nos	 o	 zelo	 com	 que	
devemos	estar	munidos	na	defesa	dos	
interesses	 de	 Deus	 e	 da	 Sua	 Igreja;	
demonstra-nos,	finalmente,	a	certeza	
que		possuímos	na	nossa	vitória,	pois	
que	pelejamos	pela	Lei	de	Deus	e	sob	
Suas	ordens,	e	Deus	não	pode	deixar	
de	facultar-nos	o	Seu	amparo.

O	Padre	José	Maria	Mestre	Roc,	sacerdote	
da	 Fraternidade	 São	 Pio	 X,	 ordenado	
em	 l	 �8�,	 	 	 é	 actualmente	 professor	 no	
Seminário	 de	 língua	 espanhola,	 Nossa	
Senhora	 Corredentora,	 na	 localidade	 de	
La	Reja	(Argentina).

Os	quarenta	anos	da	Fraternidade	Sacerdotal	São	Pio	X

Padre	Juan	Montagut

Sermão pronunciado na Capela Santiago Apóstolo de Madrid no dia primeiro de 
Novembro de 20l0

Hoje	se	cumprem	os	quarenta	anos	da	
existência	da	Fraternidade	São	Pio	X,	
da	sua	aprovação	canónica	na	diocese	
de	Friburgo,	na	Suíça.	Sua	excelência	
Monsenhor	 Charrière,	 bispo	 de	
Friburgo,	assinava	o	decreto	de	erecção	
da	 Fraternidade	 de	 São	 Pio	 X,	 que	
nos	seus	estatutos	tem	igualmente	a	
denominação,	 embora	 tal	 não	 seja	
conhecido,	 de	 Fraternidade	 dos	

Apóstolos	de	Jesus	e	Maria.	Passaram	
��0	 anos.	 Quarenta	 anos	 plenos	 de	
vicissitudes		entre,	por	um	lado,	a	luta	
que	por	amor	à	Fé	esta	Congregação	
tem	 sustentado,	 inclusivamente	
resistindo	às	autoridades	modernistas	
da	Igreja,	quando	foi	necessário,	e	por	
outro	lado	o	desenvolvimento	interno	
e	apostólico	desta	obra.	Existem	hoje	
mais	de	�00	sacerdotes	membros		da	
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Fraternidade	 São	 Pio	 X,	 há	 muitos	
outros	membros	religiosos,	e	o	número	
de	fiéis	também	tem	aumentado,	e	em	
juventude	outrossim.

Apresentemos	 graças	 ao	 Senhor	 por	
todas	 estas	 realidades,	 e	 mais	 ainda	
quando	 que	 as	 circunstâncias	 que	
têm	envolvido	a	Fraternidade	nestes	
quarenta	 anos	 poderiam	 pressagiar	
precisamente	 o	 inverso,	 porque	
mais	 adversas	 do	 que	 foram	 é	 quase	
impossível.	 Sobretudo	 e	 de	 uma	
maneira	 muito	 especial,	 o	 injusto	
ataque,	 bem	 como	 as	 acusações	
falsas	 e	 chãs,	 permanentes,	 contra	 a	
Fraternidade,	 veiculadas	 pelo	 clero	
no	 seu	 conjunto,	 tudo	 isto	 poderia	
fazer-nos	 pensar	 antes	 numa	 rápida	
dissolução	 desta	 obra,	 ou	 no	 termo	
da	resistência,	como	foi	aliás	o	caso,	e	
de	forma	relativamente	periódica,	de	
alguns	que	arrojaram	a	toalha.	Creio	
que	 esta	 perseverança	 constitui	 não	
apenas	 um	 sinal	 para	 darmos	 graças	
a	 Deus,	 mas	 surge	 igualmente	 como	
uma	 prova	 de	 que	 se	 trata	 de	 uma	
obra	de	Deus.

Mais	ainda,	esta	atitude	pela	qual-	e	
cito	palavras	de	Monsenhor	Lefebvre-	
«	 nós	 aderimos	 com	 todo	 o	 nosso	
coração	à	Roma	Católica,	e	negamo-nos	
como	sempre	nos	negámos	a	seguir	a	
Roma	de	tendência	neo-modernista»,	
não	 constitui	 uma	 atitude	 própria	
ou	 exclusiva	 da	 Fraternidade,	 como	
se	do	seu	próprio	“carisma,”	como	se	
diria	 hoje,	 se	 tratasse.	 O	 carisma	 da	
Fraternidade	São	Pio	X,	a	sua	função,	a	

sua	missão,	é	a	do	Sacerdócio	Católico,	
com	 todas	 as	 realidades	 que	 dele	
são	 constitutivas,	 desde	 a	 pregação	
à	 administração	 dos	 Sacramentos.	
Consequentemente,	 esta	 atitude	
que	nos	é	própria,	e	deveria	ser	a	de	
qualquer	 verdadeiro	 católico,	 deve	
irradiar	com		mais	intensidade	ainda	de	
qualquer	clérigo	sacerdote.	No	nosso	
caso	 constituiu	 a	 causa	 definitiva,	 e	
todo	o	observador	imparcial	o	poderá	
reconhecer,	da	continuidade	do	santo	
Sacrifício	da	Missa	no	seio	da	Igreja.	
Constituiu	a	causa	de	que	uma	série	de	
comunidades	 tenham	 abraçado	 esta	
liturgia,	 comunidades	 que	 por	 outro	
lado,	e	para	proteger-se,	hipotecaram	
a	sua	pregação,	bem	como	a	liberdade	
evangélica	 por	 temor	 das	 sanções	
e	 dos	 incómodos-em	 especial	 as	
canónicas	 –	 para	 não	 citarmos	 o	
incómodo	 de	 não	 possuir	 templo	
próprio.	 Refiro-me	 em	 geral	 aos	
grupos	 de	 Ecclesia	 Dei.	 Essa	 atitude	
da	Fraternidade	constituiu	também	o	
fundamento	do	motu	próprio	sobre	a	
Missa	tradicional,	faz	agora	um	pouco	
mais	de	três	anos,	o	qual	em	si	mesmo	
faculta	aos	sacerdotes	o	caminho	para	
o	regresso	ao	culto	de	Deus,	do	culto	
puro	 verdadeiro	 e	 secular,	 o	 culto	
do	 Deus	 eterno.	 Um	 caminho	 que	
afortunadamente	 alguns	 sacerdotes	
já	estão	resolvidos	a	tomar.

Ora	 bem,	 está	 claro	 que	 nem	 tudo	
consiste	 no	 culto	 e	 na	 liturgia;	 o	
culto	e	a	liturgia,	na	realidade,	foram	
vítimas	 dum	 pensamento,	 de	 uma	
filosofia	 vertida	 em	 teologia,	 liberal	
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e	 modernista,	 que	 tudo	 envolveu	
desde	 o	 Concílio	 e	 que	 conduziu	 a	
erros	 nefastos	 em	 toda	 a	 linha:	 no	
magistério,	 no	 governo	 da	 Igreja,	 na	
disciplina…Observamos	 agora	 	 as	
consequências	desta	relaxação	moral,	
com	 tantos	 escândalos	 que	 existem,	
e	 que	 por	 demais	 evidentemente	 o	
inimigo	se	ocupa	em	avultá-los.

Estes	princípios	novos,	para	sintetizá-
los	 um	 pouco,	 resumem-se	 em:	 a	
concepção	 ecuménica	 da	 Igreja,	 a	
qual	 foi	 convertida	 num	 modelo	 de	
religiosidade	 perante	 o	 mundo,	 bem	
como	 na	 impulsionadora	 da	 união	
de	 todas	 as	 religiões,	 princípio	 este	
condenado	pela	Igreja	muito	antes	do	
Concílio.

Outro	princípio	é	o	do	governo	colegial	
e	 democrático	 da	 Igreja,	 princípio	
esse	 que	 o	 pontífice	 actual,	 Bento	
XVI,	 defendeu	 no	 Concílio,	 e	 cujas	
consequências	 está	 sofrendo	 agora	
nas	 suas	 próprias	 carnes.	 Princípio	
condenado	igualmente	pela	Igreja.

Outro	princípio	é	o	da	falsa	concepção	
acerca	 dos	 direitos	 do	 homem,	 bem	
como	 da	 sua	 dignidade,	 sem	 relação	
com	 a	 Verdade	 objectiva	 e	 com	 a	
dignidade	moral	das	obras	do	homem,	
princípio	 este	 também	 condenado	
pela	Igreja.

Tudo	isto	são	erros	condenados:	este	
último,	o	dos	direitos	do	homem,	foi	
já	 condenado	 nos	 finais	 do	 século	
XVIII	pelo	papa	Pio	VI,	no	documento	
“Adeo	 Nota”;	 e	 os	 restantes,	 desde	
há	 um	 século,	 até	 Pio	 XII	 inclusive.	

Precisamente	 por	 isso,	 a	 segurança(	
não	a	arrogância,	ainda	que	estejamos	
orgulhosos	 do	 nosso	 combate),	
a	 segurança	 não	 promana	 de	 nós	
mesmos,	 irradia	 sim	 do	 Magistério	
secular	e	eterno	da	Santa	Igreja,	do	seu	
ensinamento	permanente,	rectilíneo,	
transparente,	e	sempre	conforme	com	
a	Tradição	anterior.

Por	 tudo	 isso,	 e	 porque	 amamos	 a	
Fé,	 única	 luz	 que	 neste	 mundo	 nos	
pode	 	 conduzir	 a	 Deus,	 a	 única	 que	
pode	 guiar	 a	 todo	 o	 homem	 para	
Deus,	 por	 isso-	 torno	 a	 citar-:	 «	 sem	
nenhuma	 rebelião,	 nem	 amargura,	
nem	 ressentimento	 prosseguiremos	
a	 nossa	 obra	 à	 luz	 do	 Magistério	 de	
sempre,	 convencidos	 de	 que	 não	
podemos	 prestar	 maior	 serviço	 à	
Santa	 Igreja,	 ao	 papa,	 e	 às	 gerações	
futuras.	 E	 insistiremos	 nas	 nossas	
orações	 para	 que	 a	 Roma	 actual,	
infestada	 de	 modernismo,	 volte	 a	
ser	 novamente	 a	 Roma	 Católica.»	
(cf	 Monsenhor	 Lefebvre).	 Neste	
enquadramento	 procederemos,	 e	
seguiremos	 procedendo,	 ainda	 que	
nos	 queiram	 excluir,	 (como	 é	 o	 caso	
presente),	 ainda	 que	 nos	 pretendam	
excluir	 com	 o	 alibi,	 bem	 prosaico,	
da	 “irregularidade	 canónica”.	 A	
este	 respeito	 Monsenhor	 Lefebvre	
afirmava	em	carta	ao	papa	João	Paulo	
II:	«Por	vezes	é	necessário	abandonar	
a	 legalidade	 para	 permanecer	 no	
Direito»,	 palavras	 muito	 úteis	 para	
qualquer	 jurista,	 e	 que	 o	 podem	
premunir	 e	 reordenar	 de	 separar	 o	
Direito	da	realidade	e	da	Verdade.	
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Analogamente	 Monsenhor	 Lefebvre	
fazia	 notar	 aí	 pelos	 anos	 setenta,	
noutra	carta	que	assinou	em	conjunto	
com	 Monsenhor	 Castro	 Mayer,	 	 que	
«precisamente	os	sacerdotes	e	os	fiéis	
mais	 afectados	 e	 sacudidos	 por	 esta	
situação	da	Igreja	são,	por	outro	lado,	
os	mais	dedicados	a	essa	mesma	Igreja,	
à	 autoridade	 do	 sucessor	 de	 Pedro,	
bem	como	ao	Magistério	tradicional.».	
E	 esta	 é	 a	 realidade.	 Se	 alguém	 está	
aqui,	 ou	 vem	 aqui	 por	 algo	 distinto	
da	defesa	da	Fé,	ou	o	amor	à	Fé	que	
recebeu	 no	 Baptismo-equivoca-se!	
Não	 consiste	 noutra	 coisa	 senão	 na	
fidelidade	 à	 Fé	 o	 que	 nos	 capacitou,	
pela	 graça	 de	 Deus,,	 a	 conservar	 o	
culto	 conforme	 verdadeiramente	 se	
deve	 fazer,	 bem	 como	 	 conservar	 a	
moral,	a	qual	consiste,	simplesmente,	
na	 aplicação	 do	 Evangelho	 à	 vida	
concreta	das	pessoas,	nuns	princípios	
concretos	 para	 que	 o	 homem	 opere	
essencialmente	 ordenado	 à	 Lei	
Eterna	e	em	harmonia	com	o	espírito	
evangélico.

Consequentemente,	 além	 de	
rendermos	graças	a	Deus,	peçamos	e	
oremos	para	que	Ele	nos	conserve	fiéis,	
para	 que	 mantenha	 a	 fidelidade	 da	
Fraternidade	São	Pio	X	à	Igreja,	como	
tem	sido	até	agora,	por	paradoxal	que	
possa	 parecer	 perante	 a	 vontade	 de	
nos	 denegrirem	 e	 apresentarem-nos	
como	 “rebeldes,”	 como	 “soberbos”,	
como	 os	 “cismáticos”;	 (agora	 este	
último	 argumento	 já	 lhes	 caiu	 das	
mãos	em	virtude	do	decreto	papal	de	
��00�,	 pois	 nunca	 possuiu	 razão	 de	

ser.	Já	só	 lhes	resta	o	alibi	canónico,	
como	acima	referi).	

Porquê	 estes	 argumentos	 tão	
secundários?	Porquê	este	uso	tão	fútil,	
como	 arma	 de	 arremesso,	 de	 razões	
tão	 volúveis	 para	 nos	 acusarem	 de	
infidelidade?	 A	 verdadeira	 fidelidade	
à	 Igreja	é	a	fidelidade	à	Fé	da	 Igreja,	
e	 essa	 nós	 já	 a	 possuímos.	 A	 Fé	 da	
Igreja	 não	 consiste	 em	 algo	 volúvel	
ou	 evolutivo	 através	 da	 História;	
constitui,	 pelo	 contrário,	 a	 Fé	 que	
Nosso	Senhor	Jesus	Cristo	veio	pregar	
e	que	se	resume	no	principal	mistério	
que	 é	 o	 da	 Santíssima	 Trindade,	
precisamente	 aquele	 que	 é	 o	 maior	
alvo	 dos	 ataques	 consubstanciados	
pelo	diálogo	moderno	entre	religiões.

Desta	forma	peçamos	ao	Céu,	neste	dia	
de	Todos-os-Santos,	nesta	festa	de	hoje	
que	celebra	a	todos	os	que	chegaram	
aos	Céus,	e	não	apenas	aos	santos	de	
altar,	 que	 nos	 continuem	 a	 manter-
nos	 fiéis	 à	 nossa	 Fé.	 Procedendo	
assim	 cumpriremos	 o	 essencial.	
Talvez	 haja,	 creio,	 algum	 sinal	 que	
nos	permita	esperar	que	nalgum	dia,	
não	 longínquo,	 deixaremos	 de	 ser	
os	únicos	a	 levantar	a	voz,	e	em	não	
nos	conformarmos	com	esse	silêncio	
culpável	 de	 muitos	 outros	 que	 se	
dão	 conta	 dos	 acontecimentos	 mas	
não	 protestam.	 Existe	 um	 exemplo	
recente,	 e	 ainda	 que	 constitua	 uma	
reacção	 tímida,	 há	 muitos	 anos	 que	
tal	 não	 se	 efectivava:	 trata-se	 de	 um	
bispo	 de	 Itália,	 Monsenhor	 Oliveri,	
bispo	 de	 Alvenga,	 o	 qual	 prefaciou	
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o	 livro	 de	 um	 cónego	 de	 São	 Pedro	
do	 Vaticano,	 publicado	 sob	 o	 título	
«Concílio	 Vaticano	 II	 um	 debate	
pendente».	 Este	 prelado	 escreve	 que	
«	 se	 o	 Concílio	 Vaticano	 II	 falou	 não	
apenas	 duma	 maneira	 nova,	 mas	
também	afirmou	coisas	novas,	então	
encontrar-nos-íamos	 perante	 um	
magistério	não	infalível-	e	ao	mesmo	
tempo	 reformável.»Ora	 foi	 isto	 que	
monsenhor	Lefebvre	e	a	Fraternidade	
São	 Pio	 X	 sustentaram	 durante	 ��0	
anos,	 enquanto	 eram	 agredidos	
com	 os	 epítetos	 de	 «	 rebeldes»	 se	 o	
Concílio	Vaticano	II	é	magistério	vós	
tereis	 de	 aceitá-lo!».	 Agora	 parece	
que	 alguma	 tímida	 voz	 se	 levanta,	
ou	 pelo	 menos	 ergue	 a	 pena,	 e	
escreve	 um	 poucochinho,	 alguma	
coisa.	 São	 pequenos	 sinais	 que	 nos	
devem	manter	esperançados,	todavia	
sempre	 vigilantes,	 evidentemente,	
porque	a	verdade	não	se	impõe	por	si	
mesma.	Não	se	trata	de	sonhar,	mas	
de	esperar,	e	por	agora	estarmos	bem	
despertos	para	o	tempo	presente.

A	 todos	 vos	 encorajo	 nesta	
perseverança,	quisera	felicitar	aqueles	
que	 já	 levam	 quase	 esses	 ��0	 anos	
de	 combate	 pela	 Fé,	 que	 não	 deve	
constituir	 qualquer	 apego	 pessoal	
a	 nenhum	 sacerdote,	 mas	 sim	 um	
vínculo	 à	 Fé	 e	 à	 luta	 pela	 Fé.	 Quero	
estimular-vos	 a	 todos	 em	 conjunto,	
para	 que	 reflictais	 essa	 disposição,	
esse	desejo	valente	de	lutar	pela	Fé,	e	
isso	de	uma	forma	exterior,	quer	dizer,	
acudindo	 aí	 onde	 efectivamente	 se	
defende	a	Fé,	e	onde	não	se	lança	um	

espesso	véu	de	silêncio	sobre	o	número	
quase	 infinito	 e	 incontável	 de	 erros,	
de	 heresias,	 de	 desordens.	 O	 bom	
lutador	é	aquele	que	se	apresenta	para	
ir	para	a	frente,	não	para	permanecer	
na	 retaguarda,	 e	 na	 frente	 vêem-se	
cara	a	cara,	uns	e	outros.	De	maneira	
que	a	vossa	presença	aqui,	bem	como	
a	fidelidade	nessa	assistência	à	Santa	
Missa	 e	 à	 pregação	 que	 acompanha,	
por	 mandato	 da	 Santa	 Igreja,	 toda	 a	
celebração	 dominical	 e	 de	 preceito,	
constitua	 para	 vós	 a	 prova	 evidente	
de	 que	 não	 apenas	 conheceis	 onde	
se	 encontra	 o	 caminho	 da	 ortodoxia	
da	 Fé,	 bem	 como	 a	 verdadeira	 luz	
da	 Tradição,	 mas	 que	 outrossim	
opereis	 em	 conformidade,	 sempre,	
permanentemente,	 sem	 vos	
importardes	 com	 o	 que	 se	 diz	 ou	
deixa	 de	 dizer	 à	 vossa	 volta.	 O	 que	
realmente	é	importante	é	o	que	Deus	
pensa	de	nós,	bem	como	o	amor	que	
nutrimos	pela	Santa	Igreja	e	o	desejo	
de	que	essa	Fé,	que	por	graça	de	Deus	
não	 perdemos,	 a	 possam	 recuperar,	
ou	 a	 possam	 fazer	 sua,	 tantas	 almas	
que	 tão	 desorientadas	 andam	 por	
esse	mundo.

Que	a	Virgem	fiel,	que	Nossa	Senhora,	
Mãe	 da	 Igreja,	 nos	 auxilie	 nesta	
fidelidade,	 e	 vos	 peço	 hoje,	 uma	 vez	
mais,	pela	fidelidade	da	Fraternidade	
São	Pio	X.
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Euforia	sem	futuro	ou	entusiasmo	durável?

Pe.	Yves	le	Roux	�

“Carta do Reitor”, Janeiro	��0��

A	 habituação	 ao	 mal	 é	 algo	 mais	
terrível	 que	 o	 mal	 em	 si:	 o	 silêncio	
que	 o	 hábito	 impõe	 permite	 a	
banalização	do	mal,	e	as	nossas	almas	
contemplam,	 indiferentes	 e	 inertes,	
o	triste	espectáculo	de	uma	multidão	
que	 se	 abandona	 aos	 seus	 instintos	
mais	baixos.	Vencidos	por	um	torpor	
mortal,	 tornamo-nos	 incapazes	 de	
nos	 indignar	 perante	 os	 atentados	
regularmente	 perpetrados	 contra	
a	 honra	 de	 Deus.	 O	 nosso	 silêncio	
vergonhoso	 desvenda	 a	 letargia	 das	
nossas	almas,	insidiosamente	levadas	
a	uma	infame	cumplicidade.

Contudo,	pareceria	que,	por	vezes,	um	
impulso	 nos	 conduz,	 e	 que,	 tocados	
pela	 graça,	 nós	 saímos	 da	 nossa	
infame	 indolência.	 Infelizmente,	
temos	 que	 nos	 render	 às	 evidências:	
esse	 impulso	 prova	 ser	 apenas	 um	
arrepio	 momentâneo,	 que	 termina	
bem	 depressa	 e	 que	 não	 resiste	 às	
vicissitudes	do	tempo.

Esta	 euforia	 efémera	 é	 a	 prova	
tangível	 de	 que	 a	 origem	 do	 nosso	
fervor	 é	 somente	 uma	 impressão	
passageira.	 Um	 homem	 não	 pode,	
contudo,	 basear	 a	 sua	 conduta	 ao	
sabor	 das	 suas	 emoções,	 sob	 risco	

de	 se	 tornar	 como	 um	 cata-vento.	
É	 preciso	 que	 o	 homem	 seja	 elevado	
por	 uma	 inspiração	 de	 grandeza	 e	
nobreza,	para	combater	a	vulgaridade	
que	 o	 rodeia	 e	 que	 lhe	 seca	 a	 alma.	
A	 euforia	 é	 somente	 um	 sentimento	
vago	que	 inebria	momentaneamente	
a	 alma,	 mas	 que	 não	 poderá	 nunca	
ser	o	pilar	sobre	o	qual	nos	devemos	
apoiar	 para	 nos	 lançarmos	 numa	
reconquista	vitoriosa.

Por	 outro	 lado,	 se	 as	 nossas	 almas	
estiverem	 repletas	 de	 entusiasmo,	
serão	 capazes	 de	 tomar	 parte	
nesta	 cruzada	 e	 levar	 a	 cabo	 esta	
reconquista,	 que	 consiste	 doravante	
em	libertar	as	almas	dos	seus	túmulos,	
para	que	Cristo	possa	realizar	nelas	as	
maravilhas	da	Sua	ressurreição.

Com	 efeito,	 o	 entusiasmo	 é	 o	 fruto	
directo	 da	 presença	 activa	 de	 Deus	
numa	 alma.	 Essa	 actividade	 divina	
só	 é	 possível	 se	 o	 homem	 aceitar	
reconhecer	a	sua	condição	de	criatura	
e	a	sua	total	dependência	face	a	Deus.	
Essa	lucidez	indispensável,	o	homem	
só	a	adquire	se	viver	numa	intimidade	
habitual	 com	 Nosso	 Senhor	 Jesus	
Cristo.	 Para	 chegar	 a	 esse	 ponto,	 é	
necessário	 entrar	 nas	 vias	 da	 vida	
interior,	 traçadas	 pela	 oração	 e	 pela	
renúncia	 à	 vontade	 própria.	 Então,	
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será	 capaz	 de,	 com	 frequência,	
remontar	às	profundezas	da	sua	alma	
e	unir-se,	pela	fé,	à	presença	divina.

Esta	 união,	 simples	 e	 profunda,	 mas	
insensível	 e	 um	 pouco	 austera	 nas	
suas	 primícias,	 tornar-se-á	 na	 fonte	
jorrante	 de	 água	 viva,	 que	 o	 fará	
ser	 sempre	 profundamente	 sereno	
e	 alegre,	 desejoso	 de	 estabelecer	 o	
reino	de	Cristo	e	pronto	para	todos	os	
combates	necessários	para	o	alcançar.	
Jamais	 derrotado	 ou	 abatido	 pelos	
numerosos	 reveses	 que	 possa	 sofrer,	
que,	vistos	à	 luz	da	cruz,	 são	aceites	
com	uma	alegria	sobrenatural:	a	obra	
de	 Deus	 estabelece-se	 sobre	 a	 rocha	
do	Calvário.

Vexilla Regis prodeunt! Os	 nossos	
antepassados	 nos	 combates	 da	 Fé	 ��	
ergueram-se	 levados	 por	 este	 hino	

litúrgico	 que	 celebra	 a	 vitória	 do	
estandarte	 da	 Cruz,	 força	 e	 vitória	
de	 Deus.	 Saibamos,	 por	 nossa	 vez,	
seguir	 este	 caminho	 aberto	 pelo	
Sangue	 sagrado	 de	 Nosso	 Senhor,	
através	da	nossa	vida	de	oração	e	da	
nossa	fidelidade	às	nossas	promessas	
de	 baptismo.	 As	 cruzes	 não	 estarão	
ausentes,	 mas	 a	 graça	 não	 faltará	 e,	
tomadas	pelo	entusiasmo	da	caridade,	
as	 nossas	 almas	 saberão	 dar-se	 para	
que	 despontem,	 enfim,	 as	 virtudes	
cristãs,	sinal	que	nosso	Senhor	reina	
enfim.

In Christo sacerdote et Maria,

O Pe. Yves le Roux, nascido em Paris em 1964, foi ordenado sacerdote no ano de 
1990. Desenvolveu apostolado na Suíça e no Quebeque (Canadá) até 2003, quan-
do foi nomeado reitor do Saint Thomas Aquinas Seminary (Winona,	Minnesota, 
E.U.A.), o seminário norte-americano da Fraternidade Sacerdotal de S. Pio X, car-
go que exerce desde então.
Nota do tradutor: Na versão deste artigo em língua francesa, o autor refere-se aos 
Chouans, participantes de uma revolta católica e monárquica contra a revolução 
francesa, localizada principalmente na região da Bretanha, de 1784 a 1800. Prefe-
rimos, neste caso, utilizar a estrutura da versão em língua inglesa, uma vez que a 
referência original não nos é familiar.
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2.
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O	Lausperene	em	Portugal

Atentados	sacrílegos

Sempre	 os	 portugueses	 demonstra-
ram	o	maior	amor	e	o	mais	profundo	
respeito	 pela	 Sagrada	 Eucaristia.	 Os	
grandes	 erros	 antieucarísticos	 não	
tiveram	 entre	 nós	 considerável	 acei-
tação,	até	mesmo	o	que	pôs	a	Europa	
em	fogo	desde	o	século	XVI,	 como	o	
protestantismo,	 e	 o	 jansenismo.	 As	
primeiras	controvérsias	acerca	da	Eu-
caristia,	 desde	 o	 séc.	 XI	 até	 à	 Refor-
ma,	 pode	 dizer-se	 que	 não	 deixaram	
quaisquer	 sinais	 duradouros	 entre	
nós.

Compreende-se,	 por	 isso,	 com	 que	
sentimentos	 de	 horror	 e	 de	 mágoa	
o	 país	 deplorava	 qualquer	 atentado	
contra	 as	 Sagradas	 Espécies	 sacra-
mentais.	O	primeiro	desacato	sacríle-
go	foi	o	cometido	por	uma	mulher	de	
Santarém,	 em	 �������	 (?),	 na	 igreja	 de	
Santo	 Estevão;	 o	 segundo	 registou-
se	na	catedral	de	Coimbra,	em	������,	
mas	o	que	de	facto	mais	impressionou	
a	nação	ocorreu	na	Capela	Real,	em	��	
de	Dezembro	de	�����,	penúltimo	do-
mingo	do	Advento.

Celebravam-se	 imponentes	 festas	
pelo	 casamento	 do	 Príncipe	 D.	 João,	
filho	de	D.	João	III,	com	a	Princesa	D.	
Joana,	 filha	 de	 D.	 Carlos	 V.	 Estava	 a	
Família	Real,	Prelados	e	toda	a	Nobre-
za	a	assistir	à	Missa	Solene.	Quando	

o	sacerdote,	Julião	Soares,	capelão	de	
El-Rei,	levantou	a	Hóstia,	após	a	con-
sagração,	 um	 calvinista	 inglês,	 cha-
mado	 Roberto	 Gardner	 ou	 Gardiner,	
judeu	mercador	de	Bristol,	velosíssimo 
como diabo que era,	 sobe	 pelas	 costas	
do	oficiante,	que	era	de	alta	estatura,	
tira-lhe	 das	 mãos	 a	 Sagrada	 Hóstia,	
atira-a	ao	chão	e	derruba	o	cálice	e	ia	
ser	consagrado.

Todo	o	reino	vibra	de	intensa	dor,	ao	
saber	 do	 nefando	 crime.	 Em	 Lisboa,	
fez-se	 logo	 uma	 devota	 procissão	 de	
desagravo	 em	 que	 o	 Soberano,	 des-
calço	e	vestido	de	luto	rigoroso,	foi	a	
pé	da	Sé	até	S.	Domingos,	seguido	de	
todos	 os	 Nobres	 e	 Cavaleiros	 que	 se	
encontravam	na	Corte,	por	motivo	do	
casamento.

As	 Ordens	 Religiosas	 e	 o	 povo	 tam-
bém	 se	 encorporaram	 na	 procissão,	
descalços	e	vestidos	de	luto.

D.	João	III	esteve	muitos	dias	encer-
rado	 no	 seu	 gabinete,	 sem	 ver	 a	 luz	
do	dia,	nem	receber	ninguém	na	sua	
presença.	Nunca	mais	o	viram	alegre,	
nem	depôs	o	luto	e	não	tornou	a	co-
mer	senão	em	louça	de	barro,	até	que	
morreu	em	��	de	Junho	de	���7.	Fi-
zeram-se	ainda	outras	devotas	procis-
sões	e	penitências	públicas.
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Em Santa Engrácia

Ainda	estava	bem	viva	a	memória	des-
te	desacato,	quando	de	��	para	���	de	
Janeiro	de	����0	se	comete	novo	sacri-
légio,	no	Mosteiro	de	Santa	Engrácia.

Nessa	noite,	parece	que	os	elementos	
se	tinham	conjurado	contra	a	cidade,	
fazendo	 desabar	 sobre	 ela	 medonho	
temporal	que	ajudou	a	cometer	o	cri-
me,	 abrindo	 ao	 criminoso	 as	 portas	
da	 modesta	 igreja,	 sede	 da	 nova	 fre-
guesia	 que	 Pio	 V	 fundara	 em	 �0	 de	
Agosto,	a	pedido	da	Infanta	D.	Maria,	
que	tinha	ali	perto,	no	Campo	de	San-
ta	Clara,	o	seu	palácio.

Na	manhã	do	dia	���,	viu-se	que	tinha	
sido	arrombada	a	porta	do	sacrário	e	
que	foram	roubados	um	cofre	com	�0	
Partículas	e	uma	Hóstia,	um	Vaso	de	
prata	 dourada	 contendo	 também	 ���	
Partículas	e	outra	Hóstia,	e	uma	cruz	
que	servia	de	remate	ao	último	cibó-
rio.

A	notícia	deste	desacato	espalhou-se	
rapidamente	na	Capital	onde	causou	
a	maior	dor.

Como	 penitência	 e	 desagravo,	 este-
ve	 na	 Sé	 o	 Lausperene,	 durante	 oito	
dias,	por	ordem	do	Arcebispo	D.	Afon-
so	Furtado	Mendonça.	A	igreja	estava	
ornamentada	de	panos reais da toma-
da de Tunes	e	celebravam-se	Missas	e	
ofícios	e	pregava-se.	Terminando	este	
oitavário	num	domingo,	fez-se	nesse	
mesmo	 dia	 uma	 solene	 procissão	 a	
que	 concorreram	 clero,	 e	 nobreza	 e	
povo,	sendo	tanta	a	gente,	que	prin-

cipiando	a	sair	da	Sé	ao	meio-dia,	só	à	
noite	chegou	a	Santa	Engrácia,	depois	
de	ter	percorrido	muitas	ruas.

Na	 igreja	 de	 Santa	 Engrácia,	 conser-
vou-se	o	Lausperene	outros	oito	dias.	
A	 despesa	 da	 festa	 de	 cada	 dia	 foi	
custeada	 pelos	 diferentes	 fidalgos.	 A	
igreja	 ficou	 depois	 interdita,	 passan-
do	a	sede	da	freguesia	para	a	ermida	
de	Nossa	Senhora	do	Paraíso.

Instituiu-se	 então	 uma	 grande	 Con-
fraria	de	fidalgos,	 intitulada	Escravos 
do Santíssimo Sacramento,	 cujos	esta-
tutos	 foram	 assinados	 no	 dia	 ��	 de	
Maio	do	mesmo	ano.	O	seu	presiden-
te	era	o	rei	e	os	Irmãos	eram	apenas	
�00	fidalgos.

Nos	 dias	 ���,	 �7	 e	 �8	 de	 Janeiro	 de	
cada	ano,	a	Irmandade	fazia	uma	festa	
ao	Santíssimo	Sacramento,	a	que	as-
sistiam	El-Rei,	o	Patriarca	e	o	Cabido.	
As	despesas	do	primeiro	dia	ficavam	
a	 cargo	 da	 Família	 Real	 e	 as	 dos	 ou-
tros	dias	eram	pagas	pela	Irmandade.	
A	 festa	 deste	 tríduo	 terminava	 com	
procissão,	em	que	as	pessoas	reais	se	
encorporavam.	 Durante	 as	 festas	 do	
desgravo,	 os	 Irmãos	 traziam	 ao	 pes-
coço,	pendente	de	fita	escarlate,	uma	
medalha	de	cobre	dourado	represen-
tando	 o	 sacrário	 arrombado	 e	 a	 cus-
tódia	com	o	Santíssimo	Sacramento	e	
vários	anjos.	No	verso,	lia-se	esta	jacu-
latória:	BENDITO	E	LOUVADO	SEJA	
O	SANTISSIMO	SACRAMENTO.

Ainda	como	acto	de	reparação,	surgiu	
também	 uma	 procissão,	 a	 chamada	
Procissão dos Ferrolhos,	 que	 se	 fazia	



�8	

todos	os	anos	na	noite	de	��	para	���	
de	Janeiro	à	meia-noite	do	Convento	
do	Desagravo	–	Clarissas do Desagravo	
–	então	fundado,	para	a	igreja	da	Pe-
nha	de	França.

Na Sé do Porto

Também	 por	 ocasião	 do	 desacato	 da	
Sé	do	Porto,	ocorrido	na	noite	de	�0	
para	��	de	Maio	de	������,	se	fizeram	
devoções com disciplinas e procissões	
como	 reparação	 pelo	 sacrilégio	 co-
metido.	O	Bispo	da	diocese	portuen-
se	mandou	 fazer	uma	procissão	com	
todo	o	Cabido	e	a	cleresia	que	a	cidade	
se	ofereceu	 para	 acompanhar.	O	bis-
po	foi	com	o	clero	e	povo	derramando	
copioso	pranto	buscar	o	Senhor	ofen-
dido	ao	sítio	em	que	se	encontrava	e	
o	depositou	na	catedral,	e	a	sinagoga	
em	 que	 se	 atentara	 contra	 as	 Sagra-
das	Reservas	foi	convertida	em	igreja	
consagrada	ao	Corpo	de	Deus.

Em Odivelas

Poucos	anos	depois,	em	���7�,	a	cons-
ciência	 cristã	 do	 país	 e	 ofendida	 por	
novo	 atentado	 sacrílego.	 Na	 igreja	
paroquial	 do	 Menino-	 Deus,	 de	 Odi-
velas,	 na	 noite	 de	 domingo	 para	 se-
gunda-feira,	 �0	 para	 ��	 de	 Maio,	 o	
trabalhador	 António	 Ferreira	 violou	
o	 tabernáculo	 e	 roubou	 as	 Sagradas	
Espécies,	que	foi	esconder	num	silva-
do	e	mata	de	caniços,	onde	hoje	está	o	
monumento	ao	Senhor Roubado,	entre	
Odivelas	e	Lisboa.

Em	 todo	 o	 reino	 se	 fizeram	 grandes	
manifestações	de	pesar	e	vários	actos	
de	reparação	e	desagravo.	O	Príncipe	
Regente	D.	Pedro	II	expediu,	 logo	no	
dia	seguinte,	cartas	a	todas	as	dioce-
ses,	 dando	 conta	 da	 triste	 ocorrên-
cia,	ordenando	 luto	até	se	restituir	à	
mesma	igreja	o	Sacramento	que	dela	
fora	roubado	e	mandado	que em todas 
as igrejas se expusesse a Sagrada Euca-
ristia, pedindo-lhe, com demostrações de 
arrependimento das culpas e pecados de 
todos, queira, por meio destas rogativas 
aplacar o rigor do castigo que nossas cul-
pas merecem.

Para	 desagravo	 daquele	 atentado,	
D.	 Pedro	 instituiu	 naquela	 igreja,	 no	
mesmo	dia,	uma	festa	em	que	se	ado-
rava	 o	 Santíssimo	 Sacramento,	 com	
grande	 solenidade,	 e	 mandou	 que	
esta	festa	se	unisse	à	Irmandade	dos	
Escravos	 do	 Santíssimo	 Sacramento	
de	Santa	Engrácia.	A	ambas	as	festas	
assistia	El-Rei,	com	grande	devoção.

No	século	XVIII,	três	novos	desacatos	
se	registam	em	Portugal:	um	na	igreja	
do	Colégio	dos	Padres	da	Companhia	
de	Jesus,	de	Setúbal,	em	�7��;	outro	
no	Minho,	em	�7����,	e	ainda	outro	em	
Palmela,	em	�77�.

Para	desagravar	o	desacato	de	Setúbal,	
D.	João	V	vestiu-se	de	luto	pesado,	as-
sim	como	a	Família	Real	e	a	Corte,	e	
foi	em	procissão,	no	dia	��	de	Abril,	
da	 Sé	 de	 Lisboa,	 acompanhado	 dos	
Infantes,	do	Núncio	do	Papa,	do	Em-
baixador	de	França	e	de	toda	a	Corte,	
o	Cabido	e	todo	o	clero	e	religiões,	à	
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igreja	de	São	Roque,	com	grande	de-
voção	e	reverência,	conforme	nos	in-
forma	D.	António	Caetano	de	Sousa,	
nas	Provas da História Genealógica,	8º,	
tom.,	pág.	��8-��.	Coimbra.

Tantas	calamidades	públicas,	como	as	
que	afligiam	o	reino	nos	séculos	XVI	
e	XVII,	os	atentados	sacrílegos	então	
perpetrados	 com	 geral	 horror,	 não	
podiam	deixar	de	impressionar	os	fi-
éis	e	movê-los	a	actos	de	reparação	e	
desagravo.	Como	meio	de	satisfazer	à	
justiça	de	Deus	se	instituíra	em	Milão	

a	Oração	das	Quarenta	Horas	e	se	es-
palhara	a	nova	devoção	na	cidade	de	
Roma	e	por	todo	o	orbe	cristão	e	che-
gara	a	Portugal,	aflito	por	tantos	ma-
les:	 fomes,	 pestes,	 guerras,	 tremores	
de	 terra,	naufrágios	e	outras	 calami-
dades	gerais.

O Lausperene em Portugal,	 pág.	 ��	 a	
�8,	 por	 Manuel	 Vaz	 Genro,	 Lisboa,	
���8
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