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Queridos fiéis:
Soube-se, há poucas semanas, que o Superior Geral da Fraternidade S. Pio X, juntamente 
com os seus dois assistentes, foi convidado por Roma, para uma reunião, em meados de 
Setembro.
Esta notícia foi, possivelmente, causa de grande apreensão para alguns fiéis e, talvez, 
de alegria para outros. A razão das respectivas atitudes decorre da convicção que uns e 
outros têm, de que os responsáveis da “Ecclesia Dei” pretendem fazer um acordo com a 
Fraternidade, com o fim de lhe conferir um estatuto canónico e, assim, do ponto de vista de 
Roma, dar-lhe uma existência lícita.
O temor dos primeiros pode entender-se, porque, até hoje, sempre que houve uma situação 
parecida, os resultados foram desastrosos para o combate da tradição. Estou a referir-me 
a todos esses grupos que, depois de terem colaborado connosco, durante anos, quiseram 
juntar-se a Roma (Redentoristas, Campos, Oasis ou os que, tendo sido membros da 
Fraternidade, foram-se embora, como “São Pedro” ou o “Bom Pastor”). Todos, adaptando-
se inicialmente (num ou noutro ponto) ao que Roma lhes exigiu, acabaram por baixar as 
armas no combate pela tradição. Existe, pois, o receio que o mesmo possa acontecer com a 
nossa Fraternidade.
Há, contudo, uma grande diferença entre a conduta daqueles que nos abandonaram e a da 
Fraternidade. Esta provou suficientemente, ao longo dos anos, que não aceitará, jamais, 
algo que seja contrário ao combate da tradição; estando há mais de dez anos em contacto 
com Roma, a Fraternidade ainda não aceitou nenhuma das várias propostas feitas por 
Roma.Quanto às “conversações com Roma”, o seu objectivo foi bem explicitado e defendido 
pelos nossos quatro Bispos: Não se tratava de nenhum “diálogo”, mas sim de uma tentativa, 
da nossa parte, de expor qual a razão do nosso combate e de relembrar, a modernistas, a 
Doutrina Católica.
Devemos, portanto, ter cuidado e não cair em espírito de maledicência, condenando 
Dom Bernard Fellay, suspeitando dele a cada passo ou, como fizeram alguns, dizer que a 
Fraternidade abandonou o bom combate e já fez um “acordo”. Pensemos bem na malícia 
de uma tal afirmação que, simplesmente, não corresponde à verdade. Embora seja natural 
que cada um possa ter as suas dúvidas, dever-se-ia esperar de um bom católico que tivesse 
cuidado com o que diz dos seus superiores. É bom lembrarmo-nos que afirmar coisas terríveis 
que, graças a Deus, não são verdade, pode, facilmente, constituir uma calúnia. Tenhamos 
então o cuidado de, enquanto durarem os contactos com Roma não cair, precipitadamente, 
numa inquietação para lá do razoável.
Tenhamos então a mesma paciência que têm de ter os nossos responsáveis e superiores. 
Em vez de suspeições e condenações, façamos antes orações. Lembremo-nos da cruzada 
de terços que o nosso Superior Geral lançou este ano, pedindo que recolhamos, em todo o 
mundo, 12 milhões de terços (rezados) até Maio de 2012.
Com a bênção sacerdotal, cumprimento-vos,
Padre Anselmo
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Eu	conservo	a	MISSA	TRADICIONAL,	
aquela	que	foi	codificada,	não	fabricada,	
por	São	Pio	V.	no	século	XVI,	conforme	
um	costume	multissecular.	Eu	recuso,	
portanto,	 o	 ORDO	 MISSAE	 de	 Paulo	
VI.

Por	 quê?	 Porque	 na	 realidade,	 este	
Ordo	Missae	não	existe.	O	que	existe	
é	uma	Revolução	 litúrgica	universal	e	
permanente,	patrocinada	ou	desejada	
pelo	 Papa	 Paulo	 VI,	 e	 que	 se	 reveste,	
momentaneamente,	 da	 máscara	 de	
Ordo	 Missae	 de	 3	 de	 abril	 de	 �969.	
É	 direito	 de	 todo	 e	 qualquer	 padre	
recusar-se	 a	 vestir	 a	 máscara	 desta	
Revolução	 litúrgica.	 Julgo	 ser	 meu	
dever	de	padre	recusar	celebrar	a	Missa	
num	rito	equívoco.

Se	 aceitarmos	 este	 rito,	 que	 favorece	
a	 confusão	 entre	 a	 Missa	 católica	 e	 a	
Ceia	protestante	—	como	o	dizem	de	
maneira	 equivalente	 dois	 cardeais	 e	
como	 o	 demonstram	 sólidas	 análises	
teológicas	 —	 então	 cairemos	 sem	
tardar	 de	 uma	 Missa	 ambivalente	
(como	de	facto	o	reconhece	um	pastor	
protestante)	 numa	 missa	 totalmente	
herética	 e,	 portanto,	 nula.	 Iniciada	
pelo	 Papa,	 depois	 abandonada	 por	
ele	 às	 igrejas	 nacionais,	 a	 reforma	
revolucionária	 da	 Missa	 seguirá	 sua	
marcha	 acelerada	 para	 o	 precipício.	
Como	aceitar	ser	cúmplice?

Perguntar-me-iam:	Mantendo	a	Missa	
de	 sempre,	 em	 oposição	 a	 todos	 e	
contra	todos,	o	senhor	refletiu	a	que	se	

expõe?	Sim.	Eu	me	exponho,	se	assim	
posso	dizer,	a	perseverar	no	caminho	
da	 fidelidade	 a	 meu	 sacerdócio,	 e,	
portanto,	prestar	ao	Sumo	Sacerdote,	
nosso	 Supremo	 Juiz,	 o	 humilde	
testemunho	 de	 meu	 oficio	 de	 padre.	
Exponho-me	a	dar	segurança	aos	fiéis	
desamparados,	tentados	de	cepticismo	
ou	 de	 desespero.	 De	 fato,	 todo	 e	
qualquer	 padre	 que	 conserve	 o	 rito	
da	 Missa	 codificado	 por	 São	 Pio	 V,	 o	
grande	 Papa	 dominicano	 da	 Contra-
reforma,	permitirá	aos	fiéis	participar	
do	 Santo	 Sacrifício	 sem	 equívoco	
possível;	 comungar,	 sem	 risco	 de	 ser	
enganado,	o	Verbo	de	Deus	Encarnado	
e	imolado,	tornado	realmente	presente	
sob	 as	 sagradas	 espécies.	 Aliás,	 o	
padre	 que	 se	 submete	 ao	 novo	 rito,	
inteiramente	 forjado	 por	 Paulo	 VI,	
colabora,	de	sua	parte,	para	instaurar	
progressivamente	 uma	 Missa	 falsa,	
em	 que	 a	 presença	 de	 Cristo	 já	 não	
será	 real,	 mas	 transformada	 num	
memorial	 vazio;	 e	 por	 isso	 mesmo	 o	
Sacrifício	 da	 Cruz	 já	 não	 será	 real	 e	
sacramentalmente	 oferecido	 a	 Deus;	
enfim,	 a	 comunhão	 não	 passará	 de	
uma	 ceia	 religiosa	 em	 que	 se	 comerá	
um	pouco	de	pão	e	se	beberá	um	pouco	
de	vinho;	nada	mais	do	que	isso;	como	
entre	os	protestantes.

Não	 consentir	 em	 colaborar	 para	 a	
instauração	 revolucionária	 de	 uma	
missa	 equívoca,	 orientada	 para	 a	
destruição	da	Missa,	será	entregar-se	a	
certas	desventuras	temporais,	e	certas	
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desgraças	 neste	 mundo?	 O	 Senhor	 o	
sabe,	e	Sua	graça	basta.	Na	verdade,	a	
graça	do	Coração	de	Jesus,	que	chega	
até	 nós	 pelo	 Santo	 Sacrifício	 e	 pelos	
Sacramentos,	 sempre	 é	 suficiente.	 É	
por	isso	que	Nosso	Senhor	nos	diz	tão	
tranquilamente:	 “Aquele	 que	 perder	
a	 sua	 vida	 neste	 mundo	 por	 minha	
causa,	salva-la-á	na	vida	eterna”.	

Reconheço	 sem	 nenhuma	 hesitação	
a	autoridade	do	Santo	Padre.	Afirmo,	
no	 entanto,	 que	 qualquer	 Papa,	 no	
exercício	 de	 sua	 autoridade,	 pode	
cometer	 abusos	 de	 autoridade.	
Sustento	 que	 Paulo	 VI	 cometeu	 um	
abuso	 de	 autoridade	 de	 gravidade	
excepcional	 quando	 construiu	 um	
rito	 novo	 da	 Missa	 baseado	 numa	
definição	 de	 Missa	 que	 deixou	 de	
ser	 católica.	 “A	 Missa”,	 escreveu	 ele	
em	 seu	 Ordo	 Missae,	 “é	 a	 reunião	
do	 povo	 de	 Deus,	 presidida	 por	 um	
sacerdote,	 para	 celebrar	 o	 memorial	
do	 Senhor”.	 Esta	 definição	 insidiosa	
omite	 propositadamente	 aquilo	 que	
faz	 católica	 a	 Missa	 católica,	 sempre	
irredutível	 à	 ceia	 protestante.	 Porque	
na	 Missa	 católica	 não	 se	 trata	 de	 um	
memorial	 qualquer,	 o	 memorial	 é	 de	
tal	 natureza,	 que	 contém	 realmente	
o	 Sacrifício	 da	 Cruz,	 porque	 o	 Corpo	
e	 o	 Sangue	 de	 Cristo	 tornam-se	
realmente	 presentes	 por	 virtude	 da	
dupla	 consagração.	 Isto	 aparece,	 de	
modo	a	não	permitir	 engano,	no	 rito	
codificado	por	São	Pio	V;	mas	aparece	
flutuante	e	equívoco	no	rito	fabricado	
por	Paulo	VI.

Da	mesma	maneira,	na	Missa	católica	
o	 padre	 não	 exerce	 uma	 simples	
presidência;	marcado	com	um	caráter	
divino	 que	 o	 põe	 à	 parte	 por	 toda	 a	
eternidade,	ele	é	o	ministro	de	Cristo	
que,	 por	 si	 mesmo,	 realiza	 a	 Missa;	
é	 inadmissível	 que	 o	 padre	 seja	
assemelhado	 a	 um	 pastor	 qualquer,	
delegado	 dos	 fiéis	 para	 liderar	 a	 sua	
assembléia.	 O	 que	 é	 perfeitamente	
evidente	 no	 rito	 da	 Missa	 ordenado	
por	 São	 Pio	 V	 torna-se	 dissimulado,	
senão	escamoteado,	no	novo	rito.	

Portanto,	não	só	a	simples	honestidade	
mas	 infinitamente	 mais:	 a	 honra	
sacerdotal,	 exigem	 de	 mim	 não	 ter	
a	 impudência	 de	 traficar	 a	 Missa	
católica,	 recebida	 no	 dia	 de	 minha	
ordenação.	 E	 porque	 se	 trata	 de	 ser	
leal,	 e	 principalmente	 em	 matéria	 de	
gravidade	 divina,	 não	 há	 autoridade	
no	mundo,	ainda	que	seja	a	autoridade	
pontifícia,	que	mo	possa	impedir.

Outrossim,	 a	 primeira	 prova	 de	
fidelidade	e	de	amor	que	o	padre	deve	
dar	 a	 Deus	 e	 aos	 homens	 é	 guardar	
intacto	 o	 depósito	 infinitamente	
precioso	 que	 lhe	 foi	 confiado	
quando	o	bispo	lhe	impôs	as	mãos.	É	
primeiramente	 sobre	 esta	 prova	 de	
fidelidade	e	de	amor	que	serei	julgado	
pelo	Supremo	Juiz.	

Espero,	 com	 toda	 a	 confiança,	 da	
Virgem	Maria,	Mãe	do	Sumo	Sacerdote,	
que	me	conceda	permanecer	fiel	até	à	
morte	 à	 Missa	 católica,	 verdadeira	 e	
sem	equívoco.			

Tuus	sum	ego,	salvum	me	fac.
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Para	 compreender	 a	 piedade	 de	
São	 Pio	 X	 à	 Imaculada	 Conceição	
é	 preciso	 recorrer	 à	 audiência	 de	
��7	 de	 Dezembro	 de	 �908,	 que	 o	
Papa	 concedeu	 ao	 Padre	 Gebhard,	
Procurador-geral	 dos	 Monfortinhos.	
Nessa	 audiência,	 o	 Papa	 revelou	 que	
conhecia	 há	 muito	 tempo	 o	 Tratado	
da	 Verdadeira	 Devoção	 à	 Santíssima	
Virgem,	de	São	Luís	Maria	Grignion	de	
Monfort:	 «Vossa	 Santidade	 conhece	
há	 muito	 tempo	 o	 Tratado	 do	 Bem-
aventurado	de	Monfort»	–	observou	o	
padre.	«É	verdade	–	respondeu	o	Papa.	
–	Quis	relê-lo	antes	de	redigir	a	minha	
encíclica	sobre	a	Santíssima	Virgem».

Ora,	 o	 Protoevangelho	 (Gen.	 3,	 �5),	
que	é	o	primeiro	fundamento	históri-
co	de	toda	a	devoção	Mariana	segun-
do	o	ensinamento	de	Pio	IX	e	de	Pio	
XII,	dado	por	ocasião	da	proclamação	
dos	 dogmas	 da	 Imaculada	 Conceição	
(�85��)	e	da	Assunção	(�950),	está	na	
base	 de	 todo	 o	 Tratado,	 que	 dele	 dá	
o	 comentário	 tradicional	 nestes	 ter-
mos:	«É	principalmente	por	estas	úl-
timas	e	cruéis	perseguições	do	diabo,	
que	aumentarão	todos	os	dias	até	ao	

reino	 do	 Anticristo,	 que	 se	 deve	 ou-
vir	 esta	 primeira	 e	 célebre	 predição	
e	maldição	 de	Deus,	 feita	 no	paraíso	
terrestre,	 contra	 a	 serpente:	 “Porei	
inimizade	entre	ti	e	a	mulher,	e	a	tua	
raça	e	a	sua;	ela	esmagar-te-á	a	cabeça	
e	tu	armarás	laços	ao	seu	calcanhar”.	
Nunca	Deus	fez	e	formou	senão	uma	
inimizade,	 mas	 irreconciliável,	 que	
durará	 e	 mesmo	 aumentará	 até	 ao	
fim:	é	entre	Maria,	Sua	digna	Mãe,	e	
o	diabo.	Não	só	Deus	pôs	uma	inimi-
zade,	 mas	 inimizades,	 não	 somente	
entre	 Maria	 e	 o	 demónio,	 mas	 entre	
a	raça	da	Santíssima	Virgem	e	a	raça	
do	demónio,	entre	os	filhos	e	 servos	
da	 Santíssima	 Virgem,	 e	 os	 filhos	 e	
sequazes	 de	 Lúcifer.	 Mas	 a	 humilde	
Maria	 obterá	 sempre	 a	 vitória	 sobre	
esse	 orgulhoso,	 e	 tão	 grande	 que	 irá	
até	lhe	esmagar	a	cabeça	onde	reside	
o	 seu	 orgulho.	 Os	 seus	 humildes	 es-
cravos,	que	ela	suscitará	para	fazer	a	
guerra,	em	união	com	Maria,	esmaga-
rão	a	cabeça	do	diabo	e	farão	triunfar	
Jesus	Cristo»	(VD	5�	a	5��).

É	 o	 Protoevangelho	 a	 chave	 da	 com-
preensão	 da	 devoção	 de	 São	 Pio	 X	 à	

São	Pio	X	e	a	Imaculada

Padre	Guy	de	Castelain

Conhecemos São Pio X pela sua luta contra o Modernismo, pelas disposições que 
tomou a favor da primeira Comunhão e da Comunhão frequente, pela reforma litúr-
gica e gregoriana, ou pela edição do 1º Código de Direito Canónico. É pouco conhe-
cido pela sua devoção a Maria. Por ocasião do centenário da sua encíclica Mariana, 
Fideliter quis preencher esta lacuna e apresentar a devoção à Imaculada do Santo 
Patrono da Fraternidade fundada por Mons. Lefebvre
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Imaculada.

São	 Pio	 X	 terá	 a	 alegria	 de	 celebrar	
um	 primeiro	 jubileu	 Mariano:	 o	 da	
proclamação	do	dogma	da	Imaculada	
Conceição	por	Pio	IX,	em	�85��.

O Jubileu da Imaculada

Numa	 carta	 de	 7	 de	 Dezembro	 de	
�903,	 institui	 súplicas	 e	 concede	 in-
dulgências.	 Numa	 carta	 de	 8	 de	 De-
zembro	 de	 �903,	 publica	 a	 famosa	
Oração à Imaculada Conceição,	 que	
começa	 com	 estas	 palavras:	 «Virgem	
Santíssima,	que	agradastes	ao	Senhor	
e	fostes	Sua	Mãe,	imaculada	no	corpo,	
na	fé	e	no	amor…»	Esta	oração	reto-
ma	o	Protoevangelho,	traduzido	num	
acto	 de	 piedade:	 «Eia,	 bendita	 Mãe,	
nossa	Rainha	e	advogada,	que	desde	
o	primeiro	 instante	da	Vossa	concei-
ção	 esmagastes	 a	 cabeça	 do	 inimigo!	
Acolhei	as	súplicas	que,	unidos	a	Vós	
num	 só	 coração,	 Vos	 pedimos	 apre-
senteis	perante	o	trono	do	Altíssimo,	
para	 que	 nunca	 caiamos	 nas	 embos-
cadas	que	se	nos	preparam;	para	que	
todos	 cheguemos	 ao	 porto	 de	 salva-
ção…»	É	que	São	Pio	X,	desde	o	início	
do	seu	Pontificado,	compreendeu	que	
entrava	 no	 grande	 combate	 entre	 a	
Imaculada	e	o	diabo.	O	seu	discurso-
programa	 de	 ��	 de	 Outubro	 de	 �903	
testemunha-o:	«Pode	ignorar-se	a	do-
ença	tão	profunda	e	grave	que	infecta	
a	sociedade	humana,	e	que	a	arrasta	
para	a	ruína?	Esta	doença	é,	a	respei-
to	de	Deus,	o	abandono	e	a	apostasia.	
Quem	pesa	estas	coisas	tem	o	direito	
de	temer	que	tal	perversão	dos	espí-

ritos	 seja	 o	 começo	 dos	 males	 anun-
ciados	 para	 o	 fim	 dos	 tempos,	 e	 que	
verdadeiramente,	o	filho	da	perdição	
de	quem	fala	o	Apóstolo	tenha	já	che-
gado	ao	meio	de	nós.»	Propondo	esta	
bela	oração,	o	Papa	sublinha	que	é	sob	
o	estandarte	da	Imaculada	que	se	quer	
lançar	 na	 batalha	 contra	 «a	 reunião	
de	todas	as	heresias»	que	é	o	Moder-
nismo,	e	que	é	na	Imaculada	que	põe	
toda	 a	 sua	 confiança:	 «Alegrai-vos,	
Virgem	Maria,	Vós	esmagastes	todas	
as	heresias	no	mundo	inteiro.»

A Encíclica do Jubileu

Por	 ocasião	 desse	 primeiro	 Jubileu,	
São	Pio	X	vai	redigir	a	Carta	Ad diem 
illum,	 o	 grande	 documento	 Mariano	
do	 seu	 Pontificado.	 No	 seguimento	
do	 Padre	 Grignion,	 constrói	 todo	 o	
documento	 sobre	 o	 Protoevangelho.	
Começa	por	 recordar	o	 facto	históri-
co:	«Ao	ver,	no	futuro,	Maria	esmagar	
a	 cabeça	 da	 serpente,	 Adão	 contém	
as	lágrimas	que	a	maldição	arrancava	
ao	seu	coração.»	Explica,	a	seguir,	que	
este	dogma	é	como	o	nó	que	liga	todos	
os	 mistérios	 da	 fé	 entre	 si.	 Afirma,	
como	consequência,	que	«o	anarquis-
mo	encontra	a	sua	ruína	no	dogma	da	
Imaculada	Conceição	de	Maria»,	e	que,	
negado	este	dogma,	«o	edifício	da	 fé	
é	revolvido	de	cima	a	baixo».	Mostra	
em	seguida,	as	suas	consequências	na	
vida	 quotidiana:	 «Quantos	 socorros	
eficazes	 não	 encontramos,	 e	 na	 sua	
própria	 fonte,	 para	 conservar	 estas	
mesmas	 virtudes	 e	 praticá-las	 como	
convém.»	Depois,	assegura-nos	a	efi-
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cácia	 da	 devoção	 à	 Imaculada:	 «Nin-
guém	 duvida	 que,	 se	 nos	 confiamos	
a	Maria	como	convém,	sentimos	que	
Ela	é	sempre	a	Virgem	poderosíssima	
que,	com	o	seu	pé	virginal,	despeda-
çou	 a	 cabeça	 da	 serpente.»	 Enfim,	
anuncia	a	vitória	prometida	ao	nosso	
apelo:	«A	Virgem	não	deixará	de	nos	
sustentar	 nas	 nossas	 provações,	 por	
mais	duras	que	sejam,	de	modo	que,	
quotidianamente,	 possamos	 repetir	
esta	palavra:	hoje	foi	despedaçada	por	
Ela	a	cabeça	da	antiga	serpente.»

Uma Fraternidade de Alma

O	 Padre	 Mura,	 no	 seu	 livro	 sobre	 o	
Corpo	Místico	de	Cristo,	precisa	que	
«a	sua	bela	encíclica	não	é,	em	subs-
tância,	 senão	 uma	 transposição	 do	
livro	 A Verdadeira Devoção	 do	 Bem-
aventurado	de	Monfort:	«tão	bem	en-
contramos,	 nesta	 encíclica	 Mariana,	
não	 somente	 os	 pensamentos	 mais	
familiares	do	grande	servo	de	Maria,	
mas,	muitas	vezes,	até	as	suas	expres-
sões.»	Com	efeito,	o	Pontífice	retoma	
os	 grandes	 temas	 do	 Tratado,	 a	 tal	
ponto	 que	 Georges	 Rigault,	 no	 seu	
livro	 sobre	 o	 apóstolo	 mariano,	 não	
hesita	em	afirmar	que	Pio	X	«dele	se	
impregnou,	 a	 ponto	 de	 ter	 conferi-
do	aos	pensamentos	e	às	palavras	de	
Monfort	 a	 soberana	 autoridade	 do	
seu	 Magistério».	 É	 tão	 verdade	 que,	
em	��7	de	Dezembro	de	�908,	o	Santo	
Papa	abençoará	o	Tratado da Verdadei-
ra Devoção à Santíssima Virgem	e	seus	
leitores:	«Acedendo	às	vossas	preces,	
recomendamos	 fortemente	 o	 Trata-

do da Verdadeira Devoção à Santíssima 
Virgem,	tão	admiravelmente	redigido	
pelo	 Bem-aventurado	 de	 Monfort,	 e	
concedemos	 com	 amor,	 aos	 seus	 lei-
tores,	a	Bênção	Apostólica.»

Nesse	 mesmo	 dia,	 Pio	 X	 vai	 revelar	
ao	Padre	Gebhard,	inscrevendo	o	seu	
nome	na	secção	sacerdotal	da	Confra-
ria	Maria	Rainha	dos	Corações,	ter	fei-
to	a	consagração	mariana	monfortina	
à	Imaculada:	«Em	lembrança	das	Vos-
sas	 bodas	 de	 ouro	 sacerdotais	 –	 per-
gunta-lhe	o	Padre	–	dignar-se-á	Vossa	
Santidade	dar	também	o	Vosso	nome	
à	 nossa	 associação?»	 «Sim,	 de	 boa-
vontade	me	 inscrevo	no	número	dos	
Padres	de	Maria»,	respondeu	o	Papa.	
Daí	 o	 júbilo	 dos	 padres	 monfortinos	
na	revista	Le Règne de Jésus par Marie,	
em	 �909:	 «Já	 foi	 tempo	 em	 que	 era	
necessário,	com	grande	cópia	de	eru-
dição,	 defender	 uma	 prática	 que	 de-
sagradava	 porque	 era	 desconhecida.	
Hoje,	 mostra-se	 ao	 mundo	 revestida	
de	 suprema	 aprovação.	 O	 Papa	 falou	
tão	claramente	que	qualquer	Católico	
compreenderá.»

O Jubileu de Lurdes

Quatro	anos	após	o	jubileu	do	dogma,	
São	Pio	X	terá	a	alegria	de	celebrar	o	
jubileu	da	Aparição	da	Imaculada	Mãe	
de	Deus	em	Lurdes.	Desde	o	início	do	
seu	Pontificado,	São	Pio	X	tinha	que-
rido	embelezar	a	gruta	de	Lurdes	no	
Vaticano.	Uma	carta	de	���	de	Janei-
ro	de	�90��	ao	Bispo	de	Tarbes	teste-
munha-o:	«A	primeira	vez	que	visitá-
mos	 os	 jardins	 do	 Vaticano,	 ficámos	
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surpreendidos	 ao	 verificarmos	 que,	
diante	 da	 santa	 imagem	 da	 Virgem	
de	 Lurdes,	 não	 havia	 uma	 lâmpada	
ou	 outro	 símbolo	 de	 culto.	 Falámos	
a	 Mons.	 Radini-Tedeschi,	 exprimin-
do-lhe	o	Nosso	desejo	de	que	a	gruta	
fosse	embelezada	e	provida	de	tudo	o	
necessário	para	poder	celebrar-se	ali	a	
Santa	Missa.»

Numa	 carta	 de	 ����	 de	 Dezembro	 de	
�907,	São	Pio	X	anuncia	que	convém	
que	 ele	 seja	 «junto	 da	 augusta	 Mãe	
de	 Deus,	 o	 intérprete	 do	 reconheci-
mento	 público».	 Para	 isso,	 nomeia	 o	
Arcebispo	de	Bordéus	Legado	para	as	
«santas	solenidades	que	se	preparam	
em	Lurdes,	por	ocasião	do	cinquente-
nário	do	dia	em	que	a	Imaculada	Mãe	
de	Deus,	em	aparições	maravilhosas,	
se	manifestou	nessa	cidade».

Uma Festa Litúrgica Única

Por	 ocasião	 deste	 segundo	 Jubileu	
Mariano,	 São	 Pio	 X	 vai	 estender,	 à	
Igreja	 Católica	 do	 mundo	 inteiro,	 a	
festa	da	Aparição	em	Lurdes	da	Bem-
aventurada	Virgem	Maria	Imaculada:	
«Sua	 Santidade,	 movido	 sobretudo	
pela	 sua	 devoção	 constante	 à	 Mãe	
Imaculada	de	Deus,	e	na	esperança	de	
que	o	desenvolvimento	do	culto	à	Mãe	
Imaculada	 atrairá	 à	 Igreja	 de	 Cristo,	
nestes	 tempos	 difíceis,	 os	 socorros	
multiplicados	da	sua	poderosa	protec-
ção,	ordenou	que	a	festa	da	Aparição	
da	 Bem-aventurada	 Virgem	 Imacu-
lada	 seja	 celebrada	 anualmente,	 em	
��	de	Fevereiro,	a	partir	do	próximo	
ano,	cinquentenário	das	Aparições	da	

Virgem	Mãe	de	Deus	nas	margens	do	
Gave.»

As	 aparições	 de	 Lourdes	 são,	 actual-
mente,	 as	 únicas	 que	 beneficiam	 de	
uma	 festa	 inscrita	 no	 calendário	 li-
túrgico	 universal	 da	 Igreja:	 seja	 nas	
Américas,	 na	 Europa,	 na	 África,	 na	
Ásia,	 ou	 nas	 regiões	 mais	 recuadas	
da	Oceânia,	todos	os	anos,	em	��	de	
Fevereiro,	 graças	 a	 São	 Pio	 X,	 todos	
os	 Católicos	 celebram	 a	 Aparição	 da	
Bem-aventurada	 Virgem	 Imaculada	
em	França.

Verifica-se,	com	São	Pio	X,	o	anúncio	
do	 padre	 de	 Monfort:	 «O	 Altíssimo,	
com	Sua	Santa	Mãe,	devem	formar-se	
grandes	 santos.	 Estas	 grandes	 almas	
serão	singularmente	devotas	à	Santís-
sima	Virgem.	A	formação	e	a	educação	
dos	grandes	santos	que	se	apresenta-
rão	 no	 fim	 do	 mundo	 está-lhe	 reser-
vada.»	De	facto,	São	Pio	X	é	o	último	
Papa	canonizado.	Pela	sua	devoção	à	
Imaculada,	São	Pio	X	protegeu	sobre-
tudo	a	Fé	Católica	do	verme	roedor	do	
Modernismo.	Com	efeito,	é	seguindo	
o	ensinamento	de	São	Luís	Maria	que	
a	devoção	à	Imaculada	Conceição	faz	
os	grandes	defensores	da	fé:	«A	San-
tíssima	Virgem	vos	dará	parte	da	sua	
fé,	que	foi	maior	sobre	a	Terra	do	que	
a	 fé	de	todos	os	Patriarcas,	Profetas,	
Apóstolos	e	todos	os	Santos.	Quanto	
mais	ganhardes	a	benevolência	desta	
augusta	 Princesa	 e	 Virgem	 fiel,	 mais	
tereis	fé	pura	na	vossa	conduta.»

São	 Pio	 X,	 Papa	 Mariano,	 rogai	 por	
nós!
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O	 maior	 sinal	 da	 ira	 de	 Deus	 sobre	
um	 povo	 e	 a	 mais	 terrível	 punição	
que	sobre	ele	pode	descarregar	neste	
mundo,	 é	 permitir	 que	 em	 castigo	
dos	 seus	 crimes,	 venha	 a	 cair	 nas	
mãos	 de	 pastores	 que	 mais	 o	 são	
de	 nome	 do	 que	 de	 facto,	 que	 mais	
exercitam	 contra	 ele	 a	 crueldade	 de	
lobos	 famintos	 que	 a	 caridade	 de	
solícitos	 pastores,	 e	 que,	 em	 lugar	
de	 o	 alimentar	 cuidadosamente,	 o	
dilacera	 e	 devora	 com	 crueldade;	
que	 em	 vez	 de	 levar	 o	 povo	 a	 Deus,	
o	 vende	 a	 Satanás;	 que	 em	 lugar	 de	
o	 encaminhar	 para	 o	 céu,	 o	 arrasta	
com	eles	para	o	inferno;	e	em	vez	de	
serem	o	sal	da	terra	e	a	luz	do	mundo,	
são	o	seu	veneno	e	as	suas	trevas.	
	 Porque	 nós,	 sacerdotes	 e	 pastores,	
disse	São	Gregório	o	grande,	seremos	
condenados	 diante	 de	 Deus	 como	
“assassinos das almas que todos os 
dias vão para a morte eterna pelo 
nosso silêncio e nossa negligência”.	
Diz	 também	 este	 mesmo	 Santo;	 “	
Nada há que tanto ultraje a Nosso 
Senhor (e por conseguinte que mais 
provoque a sua ira e atraia mais 
maldições sobre os pastores e sobre 
o rebanho, sobre os sacerdotes e 
sobre o povo) como os exemplos 
de uma vida depravada dados 
por quem Ele estabeleceu para 
correcção dos demais; quando 
pecam os que devem reprimir 

pecados”;	 quando	 os	 sacerdotes	 não	
cuidam	da	salvação	das	almas,	quando	
não	 se	 preocupam	 mais	 do	 que	 em	
satisfazer	as	suas	inclinações,	quando	
todas	 as	 suas	 afeições	 terminam	 em	
coisas	da	terra;	quando	se	alimentam	
com	avidez	da	vã	estima	dos	homens,	
quando	 para	 satisfazerem	 as	 suas	
ambições	 abandonam	 os	 trabalhos	
de	 Deus	 para	 se	 entregarem	 aos	 do	
mundo,	 quando	 ocupando	 um	 lugar	
de	 santidade	 se	 ocupam	 de	 questões	
terrenas	e	profanas	e	não	mais	pregam	
a	verdadeira	fé,	a	única	que	indica	O	
Caminho	A	Verdade	e	A	Vida.

Quando	 Deus	 permite	 que	 isto	
suceda,	 é	 prova	 muito	 certa	 de	 que	
está	encolerizado	contra	o	 seu	povo,	
sendo	 este	 o	 maior	 castigo	 que	 lhe	
pode	 enviar	 neste	 mundo.*�	 Por	 isso	

*	 Porém,	 este	 castigo	 torna-se	 ainda	
mais	 severo	 quando	 o	 povo	 anestesiado	
pelo	Príncipe	das	Trevas	já	não	consegue	
entender	 que	 os	 pastores,	 sejam	 eles	
sacerdotes	 ou	 cardeais,	 em	 vez	 de	 o	
conduzir	 para	 Deus,	 o	 está	 arrastando	
para	 a	 condenação	 eterna.	 O	 tempo	
actual	 é	 prova	 irrefutável	 deste	 estado	
de	 coisas.	 Quantos	 são	 os	 católicos	 que	
se	 aperceberam	 de	 que	 até	 o	 próprio	
João	 Paulo	 II	 foi	 proferindo	 muitas	 e	
gravíssimas	 heresias	 completamente	
contrárias	à	imutável	doutrina	instituída	
por	Nosso	Senhor	Jesus	Cristo	–	e	destes,	
quantos	são	os	que	recusam	aceitar	todas	
as	novas	(e	falsas)	doutrinas	propagadas	

Quando	os	Sacerdotes	são	Castigo	de	Deus

São	João	de	Eudes
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Nosso	Senhor	diz	 incessantemente	a	
todos	 os	 católicos:	 “Convertei-vos a 
Mim e dar-vos-ei pastores segundo 
o Meu Coração”.	Daqui	resulta	muito	
claramente	 que	 o	 desregramento	 da	
vida	dos	pastores	é	um	castigo	pelos	
pecados	do	povo;	e	que,	pelo	contrário,	

pela	 imensa	 maioria	 do	 clero	 mundial,	
a	 começar	 pela	 reforma	 litúrgica	 que	
subverteu	 com	 dano	 incomensurável	 o	
Santo	Sacrifício	da	Missa?...	(N.	do	T.)

o	maior	efeito	da	misericórdia	de	Deus	
dirigido	ao	Seu	povo	e	a	mais	preciosa	
graça	que	pode	outorgar-lhe,	é	dar-lhe	
sacerdotes	 segundo	 o	 Seu	 Coração,	
que	 não	 buscam	 mais	 do	 que	 a	 Sua	
glória	e	a	eterna	salvação	das	almas.

Considera	que	as	verdades	da	religião	
são	eternas,	permanentes,	invariáveis;	
nem	 as	 subtilezas	 do	 engenho	 as	
podem	diminuir,	nem	a	corrupção	dos	
costumes	ou	a	variedade	dos	tempos	
as	podem	alterar.

Elas	 são	 unicamente	 as	 que,	 falando	
com	 todo	 o	 rigor,	 se	 devem	 chamar	
verdades.

Discorram	 os	 homens	 como	 lhes	
parecer,	 sofismem	 tanto	 quanto	
quiserem	os	mundanos	e	os	dissolutos,	
revoltem-se	 contra	 elas	 o	 coração	
humano	 e	 os	 sentidos;	 será	 sempre	
verdade	 que	 não	 estamos	 neste	
mundo	senão	para	servir	a	Deus,	para	
amar	 a	 Deus,	 para	 glorificar	 a	 Deus,	
que	 o	 nosso	 único	 negócio	 é	 o	 da	
salvação,	 que	 o	 caminho	 do	 inferno	

é	 amplo	 e	 muitos	 seguem	 por	 ele,	
que	 a	 senda	 do	 céu	 é	 estreita,	 que	 o	
mundo	é	inimigo	de	Cristo,	e	que	não	
há	coisa	mais	perniciosa	do	que	seguir	
as	máximas	do	mundo.

Será	 sempre	 verdade	 que	 uma	 vida	
mole	 e	 regalada	 não	 pode	 ser	 vida	
cristã;	que	ninguém	será	discípulo	de	
Cristo	se	não	tem	uma	vida	mortificada,	
que	 o	 carácter	 do	 cristianismo	 é	 a	
caridade,	a	humildade,	a	mortificação	
e	 a	 regularidade	 de	 costumes;	 que	 o	
pecado	 é	 o	 maior	 de	 todos	 os	 males	
e,	 propriamente	 falando,	 o	 único	
mal;	que	as	adversidades	e	as	cruzes	
são	 tesouros	 para	 quem	 delas	 sabe	
aproveitar;	que	toda	a	nossa	felicidade	
consiste	em	estar	na	graça	de	Deus,	e	
a	maior	das	desventuras	morrer	fora	

Verdades	da	religião	Católica
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da	 sua	 graça;	 que	 há	 um	 inferno,	
onde	o	poder	de	Deus	acende	um	fogo	
eterno	 para	 castigar	 eternamente	
os	 pecadores;	 e	 que	 para	 chegar	 ao	
céu	 há	 somente	 dois	 caminhos:	 o	 da	
inocência	ou	o	da	penitência.

Será	 sempre	 verdade	 que	 nem	 os	
que	 cometem	 injustiças,	 nem	 os	
desonestos,	nem	os	libidinosos,	nem	
os	adúlteros,	nem	os	que	se	entregam	
a	outros	infames	pecados,	nem	os	que	
retêm	 o	 alheio,	 nem	 os	 avarentos,	
nem	 os	 dados	 à	 embriaguez,	 nem	
os	 murmuradores,	 nem	 os	 que	 não	
perdoam	 do	 coração	 as	 injúrias,	
nem	os	que	vivem	de	rapina,	nem	os	
idólatras,	 nem	 os	 hereges,	 nem	 os	
que	 estão	 fora	 do	 grémio	 da	 Santa	
Igreja	Católica	Apostólica	Romana	ou	
não	 se	 submetem	 às	 suas	 decisões,	
-	 será	 sempre	 verdade	 que	 estes	 não	

possuirão	o	reino	de	Deus.

Esta	 é	 a	 doutrina	 da	 nossa	 religião,	
estas	as	verdades	eternas	que	a	Igreja	
aprendeu	 do	 próprio	 Jesus	 Cristo.	
Eis	a	lei,	eis	objecto	da	nossa	crença.	
Estes	são	os	princípios	pelos	quais	se	
governam	 os	 santos;	 e	 é	 sobre	 estas	
verdades	práticas	que	todos	havemos	
de	ser	julgados.

Vivamos	 como	 quisermos,	 seja	 qual	
for	o	nosso	estado,	condição	ou	classe,	
por	 esta	 regra	 se	 há	 -	 de	 governar	 a	
nossa	vida.

Ó	 meu	 Deus,	 em	 que	 insondável	
abismo	 de	 reflexões	 não	 mergulham	
estas	 verdades!	 Que	 manancial	
inesgotável	de	arrependimentos	e	de	
justos	 sobressaltos	 não	 brota	 destas	
mesmas	reflexões!

Em	Nome	da	Santíssima	Trindade

A	 Santa	 Sé	 Apostólica	 e	 o	 Estado	
espanhol,	 animados	 pelo	 desejo	 de	
assegurar	 uma	 fecunda	 colaboração,	
com	 o	 objectivo	 dum	 maior	 bem	
para	 a	 vida	 religiosa	 e	 civil	 da	 nação	
espanhola,	 determinaram	 estipular	

uma	 Concordata,	 que	 resumindo	 os	
convénios	anteriores	e	integrando-os,	
constitua	a	norma	que	há-de	regular	
as	recíprocas	relações	das	Altas	partes	
contratantes,	 em	 conformidade	 com	
a	Lei	de	Deus	e	a	tradição	católica	da	
Nação	espanhola.

Aspectos	fundamentais	da	Concordata	de	��7	de	Agosto	
de	�953,	entre	o	Estado	Espanhol	e	a	Santa	Sé
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Artigo	 �	 -	 A	 religião	 Católica,	
Apostólica,	 Romana	 continua	 sendo	
a	única	da	Nação	espanhola,	e	gozará	
dos	 direitos	 e	 prerrogativas	 que	 lhe	
correspondem	em	conformidade	com	
a	Lei	Divina	e	o	Direito	Canónico.

Art	��

�	 -	 O	 Estado	 espanhol	 reconhece	 à	
Igreja	Católica	o	carácter	de	sociedade	
perfeita	e	garante-lhe	o	 livre	e	pleno	
exercício	do	seu	poder	espiritual,	bem	
como	da	sua	jurisdição,	assim	como	o	
livre	e	público	exercício	do	culto.

��	 -	Em	particular,	a	Santa	Sé	poderá	
livremente	 promulgar	 e	 publicar	 em	
Espanha	qualquer	disposição	relativa	
ao	governo	da	Igreja	e	comunicar	sem	
impedimento	com	os	prelados,	o	clero	
e	os	fiéis	do	país,	da	mesma	forma	que	
estes	poderão	fazê-lo	com	a	Santa	Sé.

Gozarão	 das	 mesmas	 faculdades	
os	 Ordinários,	 bem	 como	 as	 outras	
autoridades	 eclesiásticas,	 no	 que	
concerne	ao	seu	clero	e	fiéis.	

Art	3

�	 -	 O	 Estado	 Espanhol	 reconhece	 a	
personalidade	 jurídica	 internacional	
da	Santa	Sé	e	do	Estado	da	Cidade	do	
Vaticano.

��	-	Para	manter,	na	forma	tradicional,	
as	 amistosas	 relações	 entre	 a	 Santa	
Sé	 e	 o	 Estado	 espanhol,	 continuarão	
permanentemente	 acreditados	 um	
embaixador	 da	 Espanha	 junto	 da	
Santa	Sé	e	um	Núncio	Apostólico	em	
Madrid.	Este	será	o	decano	do	Corpo	

diplomático,	 nos	 termos	 do	 direito	
consuetudinário.

Art	��

�	 -	 O	 Estado	 espanhol	 reconhece	 a	
personalidade	 jurídica	 bem	 como	 a	
plena	capacidade	de	adquirir	possuir	
e	administrar	toda	a	espécie	de	bens	
a	 todas	 as	 instituições	 e	 associações	
religiosas	existentes	em	Espanha	à	data	
da	 entrada	 em	 vigor	 da	 Concordata,	
e	 que	 estiverem	 constituídas	 em	
harmonia	 com	 o	 Direito	 Canónico;	
particularmente	 as	 dioceses	 com	 as	
suas	instituições	anexas,	as	paróquias,	
as	Ordens	e	Congregações	religiosas,	
as	 sociedades	 de	 vida	 em	 comum,	
bem	 com	 os	 Institutos	 seculares	
de	 perfeição	 cristã	 canonicamente	
reconhecidos,	se	de	Direito	Pontifício	
ou	 de	 Direito	 diocesano,	 as	 suas	
províncias	e	as	suas	casas.

Art	 5-	 O	 Estado	 espanhol	 terá	 por	
festivos	os	dias	estabelecidos	como	tais	
pela	Santa	Igreja	no	Código	de	Direito	
Canónico,	 ou	 noutras	 disposições	
particulares	sobre	festividades	locais,	
e	 outorgará,	 em	 sua	 legislação,	 as	
facilidades	 necessárias	 para	 que	 os	
fiéis	 possam	 cumprir	 nesses	 dias	 os	
seus	deveres	religiosos.

As	autoridades	civis,	tanto	nacionais	
como	 locais,	 velarão	 pela	 devida	
observância	 do	 descanso	 nos	 dias	
festivos.

Art	 6	 -	 Conforme	 às	 concessões	 dos	
Sumos	Pontífices	São	Pio	V	e	Gregório	
XIII,	os	sacerdotes	espanhóis	elevarão	
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diariamente	 preces	 pela	 Espanha	
e	 pelo	 chefe	 do	 Estado,	 segundo	 a	
fórmula	 tradicional	 e	 as	 prescrições	
da	Sagrada	Liturgia.

Art	7	-	Para	a	nomeação	dos	arcebispos	
e	 bispos	 residenciais	 bem	 como	 os	
coadjutores	 com	 direito	 a	 sucessão,	
continuarão	 em	 vigor	 as	 normas	 do	
acordo	estipulado	entre	a	Santa	Sé	e	
o	governo	espanhol	em	7	de	Junho	de	
�9���.

Art	���	-	Os	clérigos	e	os	religiosos	não	
estarão	 obrigados	 a	 assumir	 cargos	
públicos	ou	funções	os	quais,	segundo	
as	normas	do	Direito	Canónico,	sejam	
incompatíveis	com	o	seu	estado.

Para	 ocupar	 empregos	 ou	 cargos	
públicos	necessitam	do	“nihil	obstat”	
do	seu	Ordinário	próprio,	bem	como	
do	Ordinário	do	lugar	onde	houverem	
de	 desempenhar	 a	 sua	 actividade.	
Revogado	 o	 “nihil	 obstat,”	 não	
poderão	continuar	a	exercê-los.

Art	 �5	 -	 Os	 clérigos	 e	 religiosos,	
sejam	 estes	 professos	 ou	 noviços,	
estão	 isentos	 do	 serviço	 militar,	
conformemente	 aos	 cânones	 ����	 e	
6���	do	Direito	Canónico.

Art	�6

�	 -	 Os	 prelados	 mencionados	 no	
número	 ��	 do	 Canon	 ���0	 do	 Código	
de	Direito	Canónico	não	poderão	ser	
citados	perante	um	juiz	leigo	sem	que	
previamente	se	tenha	obtido	a	licença	
da	Santa	Sé	Apostólica.

��	 -	 A	 Santa	 Sé	 consente	 em	 que	 as	

causas	 contenciosas	 sobre	 bens	 ou	
direitos	 temporais,	 nas	 quais	 forem	
accionados	 clérigos	 ou	 religiosos,	
sejam	tramitadas	perante	os	Tribunais	
do	Estado,	com	notificação	prévia	ao	
Ordinário	do	lugar	em	que	se	instrui	
o	 processo,	 ao	 qual	 deverão	 também	
ser	 comunicadas	 pontualmente	
as	 correspondentes	 sentenças	 e	
decisões.

3	 -	 O	 Estado	 reconhece	 e	 respeita	 a	
competência	 privativa	 dos	 Tribunais	
da	 Igreja	 naqueles	 delitos	 que	
exclusivamente	 violam	 uma	 lei	
eclesiástica,	conforme	ao	Canon	���98	
do	Código	de	Direito	Canónico.

Contra	as	sentenças	destes	Tribunais	
não	procederá	recurso	algum	perante	
as	autoridades	civis.

��	 -	 A	 Santa	 Sé	 consente	 em	 que	 as	
causas	 criminais	 contra	 os	 clérigos	
ou	 religiosos,	 para	 os	 outros	 delitos	
previstos	pelas	leis	penais	do	Estado,	
sejam	 julgadas	 pelos	 Tribunais	 do	
Estado.

Contudo,	a	autoridade	judicial,	antes	
de	 proceder,	 deverá	 solicitar,	 sem	
prejuízo	 das	 providências	 cautelares	
aplicáveis,	 e	 com	 a	 devida	 reserva,	 o	
consentimento	do	Ordinário	do	lugar	
em	que	se	instrui	o	processo.

No	 caso	 em	 que	 este,	 por	 graves	
motivos,	 se	 creia	 no	 dever	 de	
negar	 esse	 consentimento,	 deverá	
comunicá-lo	por	escrito	à	autoridade	
competente.

O	 processo	 desenvolver-se-á	 com	 as	
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necessárias	 cautelas	para	evitar	 toda	
a	publicidade.

O	resultado	da	instrução,	assim	como	
a	 sentença	 definitiva	 do	 processo,	
tanto	 em	 primeira	 como	 ulterior	
instância,	deverão	ser	diligentemente	
notificados	 ao	 Ordinário	 do	 lugar	
acima	mencionado.

5	 -	 Em	 caso	 de	 detenção	 ou	 prisão,	
os	clérigos	e	religiosos	serão	tratados	
com	as	considerações	devidas	ao	seu	
estado	e	grau	hierárquico.

As	penas	de	privação	de	liberdade	serão	
cumpridas	numa	casa	eclesiástica	ou	
religiosa,	 que	 a	 juízo	 do	 Ordinário	
do	 lugar	 e	 da	 autoridade	 judicial	
do	 Estado,	 ofereça	 as	 convenientes	
garantias;	 ou	 pelo	 menos,	 em	 locais	
distintos	 dos	 destinados	 a	 leigos,	 a	
não	ser	que	a	competente	autoridade	
eclesiástica	 tenha	 reduzido	 o	
condenado	ao	estado	laical.

6	 -	 Em	 caso	 de	 decretar-se	 embargo	
judicial	 de	 bens,	 deixar-se-á	 aos	
eclesiásticos	 o	 que	 seja	 necessário	
para	 a	 sua	 honesta	 sustentação	 e	 o	
decoro	 do	 seu	 estado,	 ficando	 de	 pé,	
contudo,	a	obrigação	de	pagar	quanto	
antes	aos	seus	credores.

7	-	Os	clérigos	e	os	religiosos	poderão	
ser	 citados	 como	 testemunhas	
perante	 os	 Tribunais	 do	 Estado;	
contudo	 se	 se	 tratar	 de	 juízos	
criminais	 por	 delitos	 cominados	
pela	 Lei	 com	 penas	 graves,	 deverá	
solicitar-se	a	licença	do	Ordinário	do	
lugar	 em	 que	 se	 instrui	 o	 processo.	

Todavia,	 em	 nenhum	 caso	 poderão	
ser	 requeridos	 pelos	 magistrados,	
nem	 por	 outras	 autoridades,	 para	
ministrarem	 informações	 sobre	
pessoas	 ou	 matérias	 de	 que	 hajam	
obtido	conhecimento	por	virtude	das	
suas	funções	sagradas.

Art	�7	-	O	uso	do	hábito	eclesiástico	
ou	 religioso	 por	 parte	 de	 leigos	 ou	
por	 clérigos	 ou	 religiosos	 a	 quem	
tal	 tenha	 sido	 vedado	 por	 decisão	
firme	 das	 autoridades	 eclesiásticas	
competentes,	 está	 proibido	 e	 será	
castigado,	 uma	 vez	 comunicada	
oficialmente	 ao	 governo,	 com	 as	
mesmas	 sanções	 e	 penas	 que	 se	
aplicam	aos	que	indevidamente	usam	
o	uniforme	militar.

Art	 �8-	 A	 Igreja	 pode	 reclamar	
livremente	 dos	 fiéis	 as	 prestações	
autorizadas	 pelo	 Direito	 Canónico,	
organizar	 colectas	 e	 receber	 somas	
e	 bens,	 móveis	 e	 imóveis,	 para	 a	
prossecução	dos	seus	próprios	fins.	

Art	�9

�	 -	 A	 Igreja	 e	 o	 Estado	 estudarão,	
de	 comum	 acordo,	 a	 criação	 dum	
adequado	património	eclesiástico	que	
assegure	 uma	 conveniente	 dotação	
do	 culto	 e	 do	 clero.	 ��-Entretanto,	 o	
Estado,	a	título	de	indemnização	pelas	
passadas	 desamortizações	 de	 bens	
eclesiásticos	e	como	contribuição	em	
favor	 da	 obra	 da	 Igreja	 em	 prol	 da	
Nação,	assinar-lhe-á	anualmente	uma	
adequada	dotação.	Esta	compreenderá,	
particularmente,	 as	 consignações	
correspondentes	 aos	 Arcebispos	 e	
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Bispos	 diocesanos,	 os	 Coadjutores,	
auxiliares,	 Vigários	 gerais,	 Cabidos	
Catedralícios	 e	 das	 Colegiadas,	 o	
clero	paroquial,	assim	como	todas	as	
atribuições	 em	 favor	 dos	 Seminários	
e	Universidades	eclesiásticas	e	para	o	
exercício	do	culto.

No	que	se	refere	à	dotação	de	benefícios	
não	 consistoriais,	 bem	 como	 às	
subvenções	 para	 os	 Seminários	
e	 Universidades	 eclesiásticas,	
continuarão	 em	 vigor	 as	 normas	
fixadas	nos	respectivos	acordos	de	�6	
de	Julho	e	8	de	Setembro	de	�9��6.

3	-	O	Estado,	fiel	à	Tradição	nacional,	
concederá	 anualmente	 subvenções	
para	 a	 construção	 e	 conservação	 de	
Templos	 paroquiais	 e	 reitorais,	 bem	
como	 Seminários;	 o	 fomento	 das	
Ordens,	 Congregações	 e	 Institutos	
eclesiásticos	consagrados	à	actividade	
missionária	e	o	cuidado	dos	Mosteiros	
de	 relevante	 valor	 histórico	 em	
Espanha,	 assim	 como	 para	 auxiliar	
o	 sustento	 do	 Colégio	 Espanhol	 de	
São	 José	 e	 da	 igreja	 e	 residência	
espanholas	de	Montserrat,	em	Roma.

��	-	O	Estado	prestará	a	sua	colaboração	
à	 Igreja	 para	 criar	 e	 financiar	
instituições	 assistenciais	 em	 favor	
do	clero	ancião,	enfermo	ou	inválido.	
Igualmente	 assinará	 uma	 adequada	
pensão	 aos	 Prelados	 residenciais,	
que	 por	 razões	 de	 idade	 ou	 saúde	 se	
retirem	do	cargo.

Art	��0

�	 -	 Gozarão	 de	 isenção	 de	 impostos	

e	 contribuições	 de	 índole	 estatal oustatal	 ou	
local:

As	igrejas	e	capelas	destinadas	ao	
culto,	 e	 outrossim,	 os	 edifícios	 e	
locais	 anexos	 destinados	 ao	 seu	
serviço	 ou	 a	 sede	 de	 associações	
católicas;

A	 residência	 dos	 Bispos,	 dos	
cónegos	e	dos	sacerdotes	com	cura	
de	 almas,	 sempre	 que	 o	 imóvel	
seja	propriedade	da	Igreja;

Os	 locais	 destinados	 a	 oficinas	
da	Cúria	Diocesana,	bem	como	a	
oficinas	paroquiais;

As	 Universidades	 eclesiásticas	
e	 os	 Seminários	 destinados	 à	
formação	do	clero;

As	casas	das	Ordens,	Congregações	
e	Institutos	religiosos	e	seculares	
canonicamente	 estabelecidos	 em	
Espanha;

Os	 Colégios	 e	 outros	 centros	 de	
ensino	dependentes	da	hierarquia	
eclesiástica	 que	 possuam	 a	
condição	de	benéfico-docentes.

Estão	 compreendidos	 nesta	 isenção	
os	 passais,	 jardins	 e	 dependências	
pertencentes	 aos	 imóveis	 acima	
mencionados,	sempre	que	não	estejam	
destinados	a	 indústria	ou	a	qualquer	
outro	uso	de	carácter	lucrativo.

Art	����

�	-	Fica	garantida	a	inviolabilidade	das	
igrejas,	capelas,	cemitérios	e	restantes	
lugares	 sagrados,	 segundo	 prescreve	

•

•

•

•

•

•
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o	 Canon	 ��60	 do	 Código	 de	 Direito	
Canónico.

��	 -	 Fica	 igualmente	 garantida	 a	
inviolabilidade	 dos	 Palácios	 e	 Cúrias	
episcopais,	dos	Seminários,	das	casas	
e	 despachos	 paroquiais	 e	 reitorais,	
bem	 como	 das	 casas	 religiosas	
canonicamente	estabelecidas.

3	 -	 Salvo	 em	 caso	 de	 urgente	
necessidade,	 a	 força	 pública	 não	
poderá	entrar	nos	referidos	edifícios,	
para	 o	 exercício	 das	 suas	 funções,	
sem	o	consentimento	da	competente	
autoridade	eclesiástica.

��	-	Se	por	grave	necessidade	pública,	
particularmente	em	tempo	de	guerra,	
fosse	necessário	ocupar	alguns	destes	
edifícios,	 dever-se-á	 previamente	
obter	 o	 acordo	 do	 Ordinário	
competente.

5	 -	 Estes	 edifícios	 não	 poderão	 ser	
demolidos	sem	o	acordo	do	Ordinário	
competente,	salvo	em	caso	de	absoluta	
urgência,	como	por	motivo	de	guerra,	
incêndio	ou	inundação.

6	 -	 Em	 caso	 de	 expropriação	 por	
utilidade	 pública,	 será	 sempre	
previamente	 ouvida	 a	 autoridade	
eclesiástica	 competente,	 incluso	 no	
que	se	refere	ao	valor	da	indemnização.	
Não	 se	 procederá	 a	 nenhum	 acto	 de	
expropriação	 sem	 que	 aos	 bens	 a	
expropriar,	 quando	 seja	 o	 caso,	 lhes	
seja	retirado	o	seu	carácter	sagrado.

Art	��3	-	O	Estado	Espanhol	reconhece	
plenos	 efeitos	 civis	 ao	 matrimónio	
celebrado	 segundo	 as	 normas	 do	

Direito	Canónico.

Art	����

�	 -	 O	 Estado	 Espanhol	 reconhece	 a	
competência	 exclusiva	 dos	 Tribunais	
e	Dicastérios	eclesiásticos	nas	causas	
referentes	à	nulidade	do	matrimónio	
canónico	bem	como	da	separação	dos	
cônjuges,	na	dispensa	do	matrimónio	
rato	 e	 não	 consumado	 e	 no	
procedimento	 relativo	 ao	 Privilégio	
Paulino.

��	-	Introduzida	e	admitida	perante	o	
Tribunal	eclesiástico	uma	demanda	de	
separação	ou	de	nulidade,	corresponde	
ao	Tribunal	civil	determinar,	perante	
a	 solicitação	 da	 parte	 interessada,	
as	 normas	 e	 medidas	 cautelares	 que	
regulem	 os	 efeitos	 civis	 relacionados	
com	o	processo	pendente.

3	 -	 As	 sentenças	 e	 resoluções	 de	
que	 se	 trate,	 quando	 sejam	 firmes	 e	
executivas,	 serão	 comunicadas	 pelo	
Tribunal	 eclesiástico	 ao	 competente	
Tribunal	 civil,	 o	 qual	 decretará	 o	
necessário	para	a	sua	execução,	no	que	
concerne	 a	 efeitos	 civis,	 e	 ordenará	
–	 quando	 se	 trate	 de	 nulidade,	 de	
dispensa	 «	 super	 rato»	 (	 matrimónio	
rato	 e	 não	 consumado)	 ou	 aplicação	
do	 Privilégio	 Paulino-	 que	 sejam	
anotadas	no	registo	do	estado	civil	à	
margem	das	actas	do	matrimónio.

��	 -	 Em	 geral,	 todas	 as	 sentenças,	
decisões	 em	 via	 administrativa	 e	
decretos	 emanados	 das	 autoridades	
eclesiásticas,	 em	 qualquer	 matéria	
dentro	do	âmbito	da	sua	competência,	
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possuirão	 também	 efeitos	 na	 ordem	
civil,	quando	tiverem	sido	comunicados	
às	competentes	autoridades	do	Estado,	
as	quais	prestarão	igualmente	o	apoio	
necessário	para	a	sua	execução.

Art	��5

�	-	A	Santa	Sede	confirma	o	privilégio	
concedido	 a	 Espanha	 de	 que	 sejam	
conhecidas	e	decididas	determinadas	
causas	perante	o	Tribunal	da	Rota	da	
Nunciatura	 Apostólica,	 conforme	 o	
«	 Motu	 próprio	 »	 Pontifício	 de	 7	 de	
Abril	 de	 �9��7,	 o	 qual	 restabelece	 o	
referido	Tribunal.

��	 -	 Sempre	 integrarão	 o	 Tribunal	 da	
Sagrada	Rota	Romana	dois	auditores	
de	nacionalidade	espanhola,	os	quais	
ocuparão	 as	 cátedras	 tradicionais	 de	
Aragão	e	Castela.

3	 -	 Na	 regulamentação	 jurídica	 do	
matrimónio	 para	 os	 não	 baptizados	
não	 se	 estabelecerão	 impedimentos	
opostos	à	Lei	natural.	

Art	��6	-	Em	todos	os	centros	docentes,	
de	 qualquer	 ordem	 ou	 grau,	 sejam	
estatais	ou	não,	o	magistério	ajustar-
se-á	 aos	 princípios	 do	 Dogma	 e	 da	
Moral	da	Igreja	Católica.

Os	 Ordinários	 exercerão	 livremente	
a	sua	Missão	de	vigilância	sobre	estes	
centros	 docentes	 no	 que	 concerne	 à	
pureza	da	Fé,	aos	bons	costumes,	e	à	
educação	religiosa.

Os	 Ordinários	 podem	 exigir	 que	
não	 sejam	 permitidos,	 ou	 que	 sejam	
retirados	 os	 livros,	 publicações	 e	

material	 de	 ensino	 contrários	 ao	
Dogma	e	à	Moral	Católica.	

Breves Comentários

Contrariamente	 ao	 que	 em	 geral	 su-
cede	 (	 como	 por	 exemplo:	 acordos	
de	 Latrão	 com	 a	 Itália	 em	 �9��9,	 e	
Concordata	 com	 Portugal	 em	 �9��0)	
esta	 Concordata	 de	 �953	 foi	 assi-
nada	 de	 boa	 fé	 por	 parte do poderrte	 do	 poder	
civil;	 efectivamente	 o	 governo	
espanhol	 nutria	 sinceros	 propósitos	
de	 reconstituição	 católica	 da	 sua	
Pátria,	 após	 mais	 de	 um	 século	 de	
liberalismo	corruptor.	Na	realidade	as	
autoridades	 espanholas	 sabiam	 que	
de	nada	serve	combater	o	comunismo	
se	 não	 se	 açoitar	 simultaneamente	
o	 liberalismo-	 o	 qual	 actua	 pela	
sedução.

Ao	 reconhecer	 a	 Santa	 Madre	 Igreja	
como	 SOCIEDADE	 PERFEITA,	 o	
Estado	 espanhol	 reconhece	 a	 sua	
(dele)	 legítima	 autoridade	 temporal	
como	 essencialmente	 submetida	
à	 soberania	 de	 Nosso	 Senhor	
Jesus	 Cristo,	 consubstanciando	
formalmente	 essa	 hierarquização	
ao	 proclamar	 constitucionalmente	 a	
Santa	Igreja	como	uma	AUTORIDADE	
DE	DIREITO	PÚBLICO.	

Consagrando	o	Direito	Canónico	como	
o	único	aplicável	ao	matrimónio	entre	
baptizados,	a	Concordata	estatuía	que	
não	só	aos	católicos	era	vedado	escolher	
qualquer	outra	 forma	 jurídica	para	o	
seu	enlace,	(e	a	recepção	do	baptismo	
gozava	 da	 presunção	 de	 Direito)	
como	 também	 que	 os	 matrimónios	
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entre	 não	 baptizados	 (outros	 sim	
intrinsecamente	indissolúveis)	se	não	
podiam	 furtar	 aos	 princípios	 gerais	
da	Teologia	Católica.

No	 que	 concerne	 ao	 Magistério	
público	 e	 particular	 tinha	 ele	 de	 se	
CONFORMAR	 POSITIVAMENTE,	
em	todas	as	matérias,	com	o	Dogma	
e	 a	 Moral	 Católicas.	 Analogamente,	
todos	 os	 órgãos	 de	 comunicação	
social	eram	obrigados	a	esta	prestação	
positiva.	 E	 eram	 proibidas	 todas	 as	

manifestações	 públicas	 de	 carácter	
não	católico.

Desgraçadamente	o	espírito	e	a	 letra	
desta	Concordata	foram	radicalmente	
desautorizados	pelo	Concílio	Vaticano	
II.	Ainda	em	�967	(Franco	faleceu	em	
��0/��/�975)	 foi	 autorizado	 o	 culto	
público	não	católico,	embora	mantida	
a	confessionalidade	do	Estado,	a	qual	
só	 foi	 abolida pela Constituição delida	 pela	 Constituição	 de	
�978.

Desde	que	o	Motu Proprio	Summorum 
Pontificum,	 de	 7	 de	 julho	 de	 ��007,	
relaxou	 a	 grave	 perseguição	 contra	
a	 Missa	 Tridentina,	 muitos	 padres	
diocesanos	 foram	 em	 busca	 dos	 pa-
dres	da	Tradição	para	aprender	a	cele-
brar	no	rito	tradicional	da	Igreja.	Em	
todo	 o	 mundo	 surgiram	 celebrações	
de	missas	organizadas	por	pequenos	
grupos,	dentro	mesmo	das	paróquias	
ou	em	capelas.	A	maioria	dos	bispos	

diocesanos	 não	 gostou	 nada	 desse	
ressurgimento	 da	 missa	 tradicional	
e	 impôs	 condições	 exageradas	 e	 sem	
sentido,	como	certo	padre	que	é	obri-
gado	 pelo	 bispo	 a	 celebrar	 versus po-
pulum,	quando	o	próprio	Papa	exalta	
a	 celebração	 versus Deum.	 Apesar	
disso,	pouco	a	pouco	os	fiéis	que	não	
frequentavam	 as	 igrejas	 da	 Tradição	
passaram	a	ter	acesso	à	liturgia	tradi-
cional;	a	Fraternidade	São	Pio	X	edi-

Prefácio	do	livro	de	Dom Lourenço Fleichman, OSBDom	Lourenço	Fleichman,	OSB

“A Missa Tridentina -A	Missa	Tridentina	-

Explicações das orações e das cerimônias da Santa Missa”
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tou	um	famoso	DVD	para	ensinar	os	
padres	 a	 celebrar.	 Porém	 faltava	 dar,	
a	 todos,	 elementos	 mais	 espirituais	
capazes	de	mostrar	a	Santa	Missa	não	
apenas	 no	 seu	 aspecto	 litúrgico,	 nas	
suas	 rubricas,	 mas	 no	 sentido	 mais	
profundo	das	suas	orações	e	ritos.

Uma	 primeira	 confusão	 de	 doutrina	
precisava	ser	esclarecida,	pois	o	Papa	
Bento	 XVI	 descreveu	 o	 rito	 tradicio-
nal	como	sendo	uma	forma extraordi-
nária	do	rito	romano,	ficando	a	missa	
de	Pwaulo	VI	definida	como	forma or-

dinária.	Tive	a	oportunidade	de	escre-
ver	 no	 nosso	 site	 Permanência	 uma	
refutação	dessa	idéia,	que	transcrevo	
a	seguir:

“Analisando	fria	e	teologicamente	os	
dois	 ritos,	 vê-se	 que	 não	 cabe	 esta	
aproximação.	 Ao	 contrário,	 trata-
se	 de	 duas	 concepções	 diferentes	 da	
Missa	e	é	de	extrema	importância	que	
se	lhes	compreenda	o	porquê.	Por	ora,	
apresentamos	um	resumo	esquemáti-
co,	para	posterior	desenvolvimento:

MISSA	TRIDENTINA MISSA	DE	PAULO	VI

Sacrifício Banquete

Ação sacrifical (fazei ISTO) Memorial da Ceia (em MEMÓRIA 
de mim)

Renovação incruenta do Sacrifício da 
Cruz

Narração da Instituição da 
Eucaristia

As diferenças aparecem ainda nos aspectos secundários:

Língua sagrada para um sacrifício Vernáculo, para uma refeição

Todos virados para 
o altar do sacrifício

Todos em torno da 
mesa do banquete

Missa odiada pelos protestantes
Missa concebida com ajuda 

de seis pastores e com 
o aplauso dos protestantes

“Fica	claro	que	se	trata	de	ritos	diferen-
tes	 e	 que	 não	 é	 tão	 simples	 assim	 di-
zer	que	devemos	aceitar	a	missa	nova	
como	 plenamente	 católica.	 Graves	 di-
ficuldades	teológicas	nos	impõem	uma	
atitude	de	defesa	da	fé,	pois	o	rito	novo	
‘afasta-se	no	todo	como	no	detalhe	da	

concepção	 católica	 da	 missa	 tal	 como	
definida	no	Concílio	de	Trento’”	(Card.	
Ottavianni	e	Bacci,	�969).
Quando	um	jovem	padre	ordenado	no	
novo	rito	de	Paulo	VI	aprende	a	cele-
brar	 no	 rito	 tridentino	 algo	 de	 novo	
ocorre	em	sua	vida	sacerdotal.	É	como	
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se,	 de	 repente,	 o	 sacerdócio	 fizesse	
sentido	para	ele;	pela	primeira	vez	ele	
tem	 consciência	 de	 estar	 sendo	 alter 
Christus	no	altar.	Bastam	alguns	me-
ses	 para	 o	 padre	 conceber	 a	 idéia	 de	
não	mais	celebrar	no	rito	de	Paulo	VI.	
Infelizmente,	 a	 maioria	 não	 chega	 a	
realizar	 esse	 intento,	 com	 medo	 das	
perseguições.	

“A crise da Igreja é a crise da missa e do 
sacerdócio católico”.	 Estas	 palavras	 de	
Mons.	Marcel	Lefebvre,	que	eu	cito	de	
memória,	definem	de	modo	preciso	a	
gravidade	 da	 crise	 da	 Igreja.	 Se	 o	 sa-
cerdócio	foi	atingido	pelo	novo	espíri-
to	que	passou	a	reinar	com	o	Concílio	
Vaticano	 II,	 nada	 mais	 lógico	 do	 que	
assistirmos	 a	 uma	 mudança	 profun-
da	 e	 radical	 no	 ato	 sacerdotal	 que	 é	
o	Santo	Sacrifício	da	Missa.	 	A	missa	
foi	o	primeiro	alvo	da	revolução;	o	tiro	
mortal	a	atingiu	em	pleno	coração.	

Poucos	 anos	 após	 a	 instituição	 da	
missa	nova,	um	observador	mais	dis-
traído	 concluiria,	 sem	 hesitar,	 pelo	
desaparecimento	 completo	 da	 Mis-
sa	Tridentina.	Um	a	um,	os	 focos	de	
resistência	 foram	 sendo	 controlados	
pelas	autoridades	da	Igreja.	O	próprio	
Papa	Paulo	VI	fazia	declarações	mos-
trando	 que	 havia,	 no	 Vaticano,	 uma	
intenção	muito	clara	de	levar	adiante	a	
reforma	litúrgica,	anulando	qualquer	
tipo	de	oposição.	 	Ao	mesmo	tempo,	
bispos	e	cardeais	manifestavam	senti-
mentos	opostos.	O	Cardeal	Gut,	pre-
feito	da	Congregação	do	Culto	Divino,	
declarou	que	o	Papa	“cedeu a pressões, 

muitas vezes contra seu desejo�”.	Causa	
estranheza,	a	quem	viveu	essa	época	
de	 rudes	 combates	 para	 a	 manuten-
ção	 da	 liturgia	 tradicional,	 ler	 hoje	
declarações	de	Paulo	VI	trazidas	à	luz	
por	seus	 interlocutores,	onde	o	Papa	
afirma	 ter	 sido	 enganado	 por	 Anibal	
Bugnini.	A	questão	que	se	coloca	ine-
vitavelmente	é	essa:	 se	 tinha	consci-
ência	 de	 ter	 sido	 enganado,	 por	 que	
assinou?	 O	 diálogo	 que	 transcrevo	 a	
seguir	foi	relatado	por	um	padre	fran-
cês,	Mons.	Jacques	Masson,	que	teve	
uma	conversa	com	o	famoso	teólogo	
oratoriano,	Padre	Louis	Bouyer,	dian-
te	 de	 um	 grupo	 de	 seminaristas.	 O	
Padre	 Bouyer	 relatou,	 nessa	 ocasião,	
a	 seguinte	 entrevista	 privada	 com	 o	
Papa	Paulo	VI	��:

“Escrevi ao Santo Padre, o Papa Paulo 
VI, para lhe apresentar minha demissão 
como membro da Comissão encarregada 
da Reforma Litúrgica. O Santo Padre 
me convocou imediatamente:

Paulo VI —	Padre, o senhor é uma auto-
ridade incontestável e incontestada, por 
seu conhecimento profundo da liturgia e 
da Tradição da Igreja,e um especialista 
nesse domínio. Não entendo porque o se-
nhor apresentou sua demissão, quando 
sua presença é mais do que preciosa, ela 
é indispensável!
Padre Bouyer	—	Santidade, se eu sou 
um especialista nesse domínio, eu lhe 

�	 Documentation Catholique,Documentation	 Catholique,	
�6/��/�969,	nº	�55�,	pag.	�0��8.
��	 Mgr Jacques Masson, site Her-Mgr	 Jacques	 Masson,	 site	 Her-
mas	–	�º	de	outubro	de	��009.
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direi em toda simplicidade que eu peço 
demissão porque não estou de acordo 
com as reformas que o senhor nos impõe! 
Porque razão o senhor não leva em con-
sideração os nossos comentários, porque 
o senhor faz o contrário?
Paulo VI —	Mas, não compreendo: eu 
não imponho nada, nunca impus nada 
nesse ponto, me remeto inteiramente à 
competência dos senhores e às suas pro-
postas. É o senhor quem me apresenta as 
propostas. Quando o Padre Bugnini vem 
aqui, ele me declara: “Eis o que os espe-
cialistas pedem”. E como o senhor é um 
dos especialistas nessa matéria, eu me 
remeto aos seus juízos.	
Padre Bouyer	—	 No entanto, quando 
estudávamos uma questão e escolhía-
mos o que podíamos propor ao senhor, 
em consciência, o Padre Bugnini tomava 
o nosso texto, e depois nos dizia, após ter 
consultado o senhor: – “O Santo Padre 
deseja que os senhores introduzam estas 
mudanças na liturgia”. E como eu não 
estou de acordo com estas propostas, 
porque elas estão em ruptura com a Tra-
dição da Igreja, por isso eu peço demis-
são.
Paulo VI —	 De modo algum, Padre, 
acredite, o Padre Bugnini me diz exa-
tamente o contrário. Eu jamais recusei 
nenhuma das suas propostas. O Padre 
Bugnini vinha me ver e me dizia: “Os 
especialistas da Comissão, encarrega-
dos da Reforma Litúrgica, pedem isso e 
aquilo”.  E como eu não sou especialista 
em Liturgia, repito, sempre me remeti 
aos senhores. Eu nunca disse essas coi-
sas a Mons. Bugnini. Fui enganado, o 

Padre Bugnini me enganou e enganou ao 
senhor.
E	 o	 padre	 Bouyer	 terminou	 assim	 a	
conversa.	Eis,	caros	amigos,	como	foi	
feita	a	reforma	litúrgica!

Se	 o	 leitor	 deseja	 outro	 depoimento	
de	 peso,	 é	 o	 mesmo	 Mons.	 Jacques	
Masson	quem	relata	a	conferência	do	
Cardeal	Thiandoun,	(na	época	não	era	
Cardeal),	 então	 arcebispo	 de	 Dakar,	
quando	foi	visitar,	em	�97�,	o	semi-
nário	de	Écône:

“O senhor talvez não saiba, mas quando 
Mons. Bugnini fez celebrar, na reunião 
do Sínodo dos Bispos, ad	 experimen-
tum, seu projeto de Missa Nova, o Novus	
Ordo, houve uma reação de protestos da 
parte dos bispos presentes. Apesar dis-
so, sem entendermos bem como, Bugnini 
conseguiu reverter a situação e fez pre-
valecer suas idéias junto ao Papa Paulo 
VI, o qual promulgou o Novus	Ordo. O 
Papa promulgou: Roma	locuta	est... só 
podíamos obedecer! Mas ninguém que-
ria essa missa revolucionária”.

A	questão	que	se	coloca	diante	do	car-
deal	 é	 a	 seguinte:	 se	 a	 missa	 nova	 é	
manifestamente	 revolucionária,	 por	
que	obedecer?	É	 legítimo	obedecer	a	
uma	lei	revolucionária?	Podemos	afir-
mar	que	essa	lei	revolucionária	nos	é	
dada	pela	Igreja?	Pode	a	Igreja,	Espo-
sa	de	Cristo,	nos	dar	uma	 lei	 revolu-
cionária?

Fases da crise

A	 missa	 de	 Paulo	 VI	 foi,	 portanto,	
imposta	 à	 Igreja	 a	 partir	 do	 �º	 Do-
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mingo	do	Advento,	em	dezembro	de	
�969.	 No	 início	 da	 década	 de	 70,	 o	
mundo	 assistiu	 a	 uma	 enxurrada	
de	 destruições	 na	 vida	 litúrgica	 dos	
povos	 católicos.	 Em	 cada	 paróquia	
os	padres	se	esmeravam	em	suplan-
tar	 os	 delírios	 do	 seu	 vizinho.	 Al-
guns	 arrancavam	 os	 lindos	 bancos	
de	 madeira,	 doados,	 talvez,	 pelas	
famílias	 do	 bairro,	 substituindo-os	
por	cadeiras	de	plástico;	outros	des-
truíram	 altares	 e	 retábulos,	 sem	 se	
preocuparem	 com	 os	 laços	 centená-
rios	que	ligavam	as	famílias	àquelas	
obras	de	arte	e	de	piedade	cristã;	as	
lindas	mesas	de	comunhão	viraram,	
quase	todas,	sucata	ou	entulho,	e	as	
piedosas	 imagens	 dos	 santos	 foram	
para	 o	 depósito	 da	 igreja,	 quando	
não	destruídas	na	sede	de	revolução.	
De	modo	que	é	muito	difícil,	para	os	
jovens	 de	 hoje,	 sejam	 eles	 sacerdo-
tes	 ou	 fiéis,	 compreenderem	 o	 sen-
timento	 de	 assalto,	 de	 surpresa	 ou	
de	 decepção	 que	 enchia	 os	 corações	
daqueles	homens,	a	maioria	já	faleci-
da.	Eu	mesmo,	quando	jovem,	passei	
por	situações	difíceis	por	causa	des-
sa	crise,	como	relato	agora:

Eu	teria,	na	época,	meus	�5	anos.	O	
pároco	do	bairro	anunciara,	na	mis-
sa	do	domingo,	o	início	da	novidade:	
a	 comunhão	 seria	 distribuída	 nas	
mãos	dos	fiéis.	Para	 justificar,	expli-
cara	 que	 esse	 modo	 de	 distribuir	 a	
Sagrada	 Eucaristia	 era	 tradicional,	
muito	 antigo.	 Terminada	 a	 missa,	
chamei	meu	irmão	e	fomos	à	sacris-
tia.	 O	 padre,	 muito	 alto,	 recebeu	 os	

dois	 pirralhos	 minúsculos:	 —	 O que 
desejam os meninos?,	perguntou	com	
seu	 sotaque	 alemão.	 Tremendo,	 tal-
vez	gaguejando,	contei	ao	padre	o	que	
eu	lera	havia	poucos	dias:	no	Canadá,	
durante	a	comunhão	dada	na	mão,	as	
hóstias	saíram	do	cibório,	formaram	
um	círculo	no	ar,	e	caíram	no	chão.	O	
padre,	depois	de	me	ouvir,	disse-me:	
—	Então traga-me documentos provan-
do isso que me diz.	Movido	por	não	sei	
que	 tipo	 de	 audácia,	 respondi:	 —	 O 
senhor, então, devia mostrar os docu-
mentos provando que a comunhão na 
mão é tradicional.	O	padre	nos	despe-
diu,	bondosamente.	

Nessa	 época	 já	 era	 preciso	 procurar	
padres	 mais	 conservadores	 para	 es-
capar	das	missas	sacrílegas.	Em	outra	
ocasião,	já	com	meus	�8	anos,	entrei	
em	 pelo	 menos	 quatro	 igrejas,	 em	
Nova	 Friburgo,	 tentando	 encontrar	
uma	 missa	 aceitável.	 Na	 catedral,	
uma	 senhora	 estava	 no	 altar	 junto	
com	o	padre;	na	igreja	de	São	Bento,	
reinava	a	gritaria,	bateria	e	violão;	no	
bairro	de	Olaria,	o	padre	era	comunis-
ta...	Voltamos	para	casa	sem	missa.	A	
diocese	era	governada,	na	época,	por	
Dom	 Clemente	 Isnard.	 E	 o	 próprio	
Dom	Clemente	protagonizou	um	epi-
sódio	vergonhoso,	que	é	narrado	em	
uma	 conferência	 em	 ��00��.	 O	 bispo,	
da	 Ordem	 de	 São	 Bento,	 revela,	 en-
tusiasmado	 consigo	 mesmo,	 como	
conseguiu	ludibriar	a	Cúria	Romana,	
mais	 especificamente	 a	 Congregação	
para	 o	 Culto	 Divino,	 quando	 da	 tra-
dução	 oficial	 do	 Ordinário	 da	 Missa	



����	

de	Paulo	VI.	O	 texto	da	Conferência	
Episcopal	 Francesa	 havia	 sido	 recu-
sado	 por	 Roma.	 Este	 mesmo	 texto,	
numa	versão	em	português,	foi	apre-
sentado	à	mesma	Congregação.	Como	
não	havia	especialista	em	língua	por-
tuguesa	no	dicastério	romano,	o	tex-
to	foi	aprovado:

“(…)	Nossa sorte é que no momento não 
havia na Congregação perito em língua 
portuguesa. Desta forma obtivemos 
apuração da simplificação do Cânon 
Romano, que tinha sido apresentada 
pelos franceses e negada	 (…)	 Nós sim-
plesmente havíamos copiado a proposta 
francesa.”3

—	 Bravo,	 digamos	 a	 Dom	 Clemente	
duas	vezes:	—	Bravo,	Excelência!	Pela	
obra-prima	 de	 esperteza	 contra	 seus	
superiores	imediatos,	e	por	ter	conse-
guido	para	o	Brasil	um	texto	deplorá-
vel,	cheio	de	erros	doutrinários	e	ab-
surdos	 litúrgicos,	 como	 a	 “tradução”	
do	Et cum spiritu tuo,	por	“Ele	está	no	
meio	de	nós”,	além	de	outras	pérolas.	

Graças	a	atitudes	desse	gênero,	hoje,	
quando	 um	 jovem	 de	 �8	 anos	 en-
tra	 numa	 igreja	 para	 participar	 de	
um	 grupo	 carismático	 ou	 para	 atu-
ar	numa	“pastoral”,	 como	diz	a	nova	
linguagem,	encontra	uma	igreja,	uma	
arte,	 um	 ambiente	 que	 pouco	 difere	
de	 um	 templo	 protestante.	 Para	 ele,	
aquela	é	a	sua	igreja,	a	que	ele	conhe-
ce;	não	pode	perceber	que,	há	quaren-

3	 Dom Clemente Isnard, O.S.B.Dom	 Clemente	 Isnard,	 O.S.B.	
Encontro	 de	 Liturgistas	 do	 Brasil,	 Belo	
Horizonte,	��8	de	janeiro	de	��00��.

ta	 anos,	 ela	 era	 diferente	 em	 pontos	
fundamentais.	Não	apenas	porque	ti-
nha	um	mobiliário	diferenciado:	altar,	
mesa	de	comunhão,	sacrário,	imagens;	
mas,	sobretudo,	porque	respirava	um	
ambiente,	 uma	 espiritualidade	 total-
mente	 diversa	 da	 atual.	 A	 igreja	 era	
o	lugar	sagrado,	a	morada	de	Deus,	o	
santuário	acolhedor	e	silencioso	onde	
as	almas	iam	buscar	a	paz	interior,	o	
equilíbrio	 diante	 das	 vagas	 incertas	
do	mundo.	Os	rituais	da	Santa	Igreja	
espelhavam	o	mesmo	espírito	de	reco-
lhimento	e	adoração,	do	olhar	que	se	
eleva	acima	das	amarras	de	um	mundo	
cada	dia	mais	enlouquecido.	No	lugar	
da	 guitarra	 ou	 do	 violão,	 soavam	 de	
modo	 solene	 e	 majestoso	 os	 órgãos,	
cantava-se	 o	 gregoriano,	 oração	 em	
forma	de	música.	Os	padres	não	eram	
“colegas”	dos	jovens:	vestiam	sua	ba-
tina	 negra	 que	 os	 distinguia	 dos	 de-
mais,	e	os	elevava	em	sua	mansa	au-
toridade	divina.	Ora,	estas	coisas	não	
existiam	 apenas	 porque	 os	 homens	
haviam	 escolhido	 a	 arte,	 a	 calma	 e	 a	
espiritualidade.	 A	 Santa	 Igreja,	 com	
sua	solicitude	maternal,	não	permitia	
aos	seus	filhos	contaminarem-se	com	
outro	espírito	que	fosse	diferente	da	
pura	 expressão	 do	 dogma	 católico.	
Bulas,	 Motos	 Próprios,	 Encíclicas,	
anteriores	ao	Concílio	Vaticano	II,	de-
terminavam	a	doutrina	e	a	disciplina	
a	serem	guardadas	por	todos,	dentro	
de	casa	ou	na	paróquia	do	bairro.	Não	
havia	como	se	destruir	esse	conjunto	
sem	que	o	martelo	estivesse	nas	mãos	
das	autoridades.	
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O martelo litúrgico

“Vaticano II foi 1789 dentro da Igreja”.	
A	frase	é	do	Cardeal	Suenens.

“Constatamos que (Gaudium	 et	 Spes) 
atua como um anti-Syllabus.”	 Cardeal	
Ratzinger��.

Essas	 duas	 citações	 mostram	 bem	 o	
papel	de	Vaticano	II	como	martelo	au-
toritário	na	destruição	do	patrimônio	
da	fé	católica.	E	o	fato	de	ter	sido	esse	
martelo	destruidor	da	fé	manipulado	
pelas	autoridades	eclesiásticas	explica	
a	submissão	passiva	do	mundo	intei-
ro,	 como	 mostrou	 o	 Cardeal	 Thian-
doun	na	citação	anterior.	

Outro	 aspecto	 a	 ser	 assinalado	 no	
mesmo	 sentido	 é	 o	 abuso	 de	 autori-
dade	 da	 parte	 dos	 bispos,	 ao	 impor	
o	 novo	 Missal.	 Se	 hoje,	 após	 o	 Motu 
Proprio	 de	 ��007,	 muitos	 padres	 são	
impedidos	por	seus	bispos	de	celebrar	
a	Santa	Missa	de	sempre,	nos	últimos	
quarenta	anos	o	simples	desejo	de	se	
celebrar	 esta	 missa	 já	 era	 motivo	 de	
perseguição.	A	partir	de	�97��,	alguns	
padres	 aceitaram	 celebrar	 escondido	
para	nossos	amigos	da	Permanência.	
Juntos	 com	 Gustavo	 Corção,	 íamos	
para	a	“catacumba”	e	lá	reencontráva-
mos,	maravilhados,	a	Missa	verdadei-
ra.	Até	que	o	padre,	sentindo-se	pres-
sionado,	 nos	 dizia	 não	 poder	 mais	
celebrar.	 Julio	 Fleichman	 conta	 em	
seu	livro	de	memórias5	a	conversa	que	
��	 Les Principes de la théologie catho-
lique,	Téqui,	�985.	
5	 “A Crise é de Fé e é Grave”, Ed.“A	Crise	é	de	Fé	e	é	Grave”,	Ed.	
Permanência,	�99��.

teve	com	Dom	Manuel	Cintra,	então	
bispo	de	Petrópolis,	homem	bastante	
conservador.	Ele	acabara	de	“proibir”	
ao	Frei	Severino	Gisder	OFM,	de	cele-
brar	em	nossa	casa	de	veraneio,	onde	
nos	 escondíamos	 uma	 vez	 por	 mês,	
para	 a	 Missa.	 Meu	 pai	 ajoelhou-se	
diante	 do	 bispo,	 suplicando	 que	 não	
o	proibisse,	que	não	estávamos	fazen-
do	nada	de	errado,	que	era	uma	missa	
escondida,	 sem	 propaganda...	 Nada	
demovia	 o	 bispo.	 Finalmente,	 expli-
cou:	“—	Dom Eugênio6 nos fez prometer 
que nunca permitiríamos essa missa”.		
Desceu	o	martelo,	mais	uma	vez,	em	
nome	da	autoridade,	em	nome	de	Va-
ticano	II.	E	ficamos	sem	missa.

Apesar	 desse	 esforço	 descomunal	
e	 autoritário	 para	 que	 não	 houves-
se	 mais	 a	 Missa	 Tridentina,	 a	 mis-
sa	 católica,	 a	 missa	 de	 sempre,	 esta	
foi	 preservada	 nas	 catacumbas	 dos	
tempos	modernos,	que	são,	hoje,	as	
capelas,	centros	de	missa,	casas	par-
ticulares,	 cinemas	abandonados,	ga-
ragens	 e	 galpões.	 Graças	 à	 corajosa	
reação	de	Dom	Marcel	Lefèbvre,	em	
seu	Seminário	de	Ecône,	na	Suíça,	e	
de	 Dom	 Antônio	 de	 Castro	 Mayer,	
em	sua	diocese	de	Campos,	no	Rio	de	
Janeiro,	 a	 missa	 e	 a	 liturgia	 da	 Tra-
dição	 foram	preservadas,	 celebradas	
com	toda	sua	elevação	e	pompa.	Não	
se	 pode	 contar	 a	 história	 da	 Missa	
Tridentina	 sem	 citar	 esses	 dois	 pre-
lados.

Em	 3	 de	 outubro	 de	 �98��,	 diante	
6	 Dom Eugênio Sales, Cardeal Ar-Dom	Eugênio	Sales,	Cardeal	Ar-
cebispo	do	Rio	de	Janeiro	(�97�-��00�).
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da	 evidência	 de	 que	 a	 Fraternidade	
São	Pio	X	se	fortalecia	de	ano	a	ano,	
João	Paulo	II,	pela	Circular	Quattu-
or Abhinc Annos,	 lançou	um	Indulto	
que,	 na	 teoria,	 permitia	 a	 celebra-
ção	 da	 Missa	 Tridentina.	 Tais	 eram	
as	 condições	 para	 se	 obter	 o	 indul-
to	 que,	 na	 prática,	 foi	 letra	 morta.	
Porém,	 o	 fato	 de	 o	 Papa	 emitir	 um	
indulto	 “permitindo”	 a	 celebração	
da	 Missa	 Tridentina	 revelava	 uma	
contradição.	 Primeiro,	 relativa	 ao	
passado,	 visto	 que	 a	 Bula	 Quo Pri-
mum Tempore,	de	São	Pio	V,	de	�570,	
dava	um	indulto	perene,	válido	para	
sempre,	 para	 que	 todos	 os	 padres	
pudessem	 celebrar	 esta	 missa	 sem	
escrúpulos;	ao	mesmo	tempo,	o	San-
to	 Papa	 proibia	 a	 todos	 os	 bispos	 e	
prelados	de	impedir	aos	padres	esta	
celebração.	 Como	 a	 Bula	 nunca	 foi	
revogada,	 o	 novo	 indulto	 é	 inócuo,	
sem	 valor.	 Mas	 o	 “indulto”	 de	 João	
Paulo	II	mostrou-se	mais	tarde	igual-
mente	contraditório,	quando	o	Car-
deal	Stickler	revelou	ter	participado,	
em	�986,	de	uma	comissão	encarre-
gada	de	responder	a	duas	perguntas:	
a)	se	a	Missa	de	São	Pio	V	havia	sido	
proibida;	b)	se	um	bispo	podia	proi-
bir	 um	 padre	 de	 celebrar	 esta	 Mis-
sa.	 Oito,	 de	 nove	 cardeais,	 respon-
deram	 à	 primeira	 questão	 dizendo	
que	 esta	 Missa	 nunca	 fora	 proibida	
legalmente,	e	os	nove	responderam	
que	um	bispo	não	podia	proibir	um	
sacerdote	de	celebrá-la.	Portanto,	o	
“indulto”	 de	 �98��	 de	 nada	 valia	 e,	
na	prática,	a	Missa	continuou	“proi-

bida”.	Outro	fator	de	peso	apareceu	
bem	mais	tarde,	com	o	Motu Proprio	
de	 ��007.	 O	 Papa	 Bento	 XVI	 abre	 o	
documento	dizendo	que	a	Missa	de	
São	Pio	V	nunca	fora	proibida.

As Grandezas da Missa de São Pio V

Eis,	enfim,	o	ponto	em	que	estamos.	
A	 Missa	 católica	 encontra	 seu	 lugar	
de	direito,	mesmo	que	parcialmente.	
Tornou-se	 possível	 aos	 padres	 co-
nhecer	e	celebrar	a	missa	dos	santos,	
a	 missa	 formadora	 da	 Cristandade,	
mesmo	 quando	 perseguidos.	 As	 in-
formações	estão	ao	alcance	de	todos.	
Esta	é	a	missa	verdadeira,	que	nunca	
devia	 ter	 sido	 perseguida,	 que	 nun-
ca	devia	ter	desaparecido.	A	história	
desse	Missal	abrange	nada	menos	do	
que	�500	anos:	vai	dos	Apóstolos	até	
o	Concílio	de	Trento.	O	 feito	de	São	
Pio	 V	 foi	 monumental,	 aliando	 um	
profundo	 conhecimento	 da	 história	
dos	ritos	e	orações,	um	domínio	per-
feito	do	espírito	da	liturgia	romana	e	
a	 sabedoria	 própria	 dos	 santos,	 tan-
to	 na	 escolha	 correta	 do	 que	 devia	
ser	 suprimido	 ou	 conservado,	 como	
também	no	modo	de	preservar	os	ri-
tos	 centenários	 da	 Igreja.	 Nenhuma	
dessas	três	qualidades	se	encontra	na	
Reforma	de	Paulo	VI.

Tamanha	é	a	grandeza	desse	Missal	e	
sua	importância	na	obra	de	santifica-
ção	 das	 almas	 que	 os	 liturgistas	 não	
descansaram	 no	 árduo	 trabalho	 de	
comentá-la,	 explicá-la	 e	 de	 oferecer	
aos	sacerdotes	e	fiéis	um	conhecimen-
to	mais	completo	daquilo	que	é,	nada	
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mais	nada	menos,	o	centro	da	vida	ca-
tólica.	

Já	 no	 século	 XVIII,	 Pierre	 Le	 Brun	
(�66�-�7��9)	 escreveu	 seu	 famoso	
“Explication de la Messe”	7,	que	causou	
grande	 impacto	 nos	 estudos	 sobre	 a	
Liturgia.	Dom	Prosper	Guéranger	foi	
o	 restaurador	 da	 liturgia	 romana	 na	
França	galicana.	Estudou	e	restaurou	
não	apenas	o	Canto	Gregoriano,	mas	
também	 o	 próprio	 espírito	 da	 Litur-
gia,	em	livros	famosos	como	L´Année 
Liturgique e	 Institutions Liturgiques8. 
Trabalhou	sem	descanso	para	levar	os	
bispos	franceses	à	unidade	da	liturgia	
romana.	 O	 inglês	 Adrian	 Fortescue	
(�87��-�9��3)	 escreveu Ceremonies 
of the Roman Rite Described 9.	 Mons.	
Pierre	 Batifol	 (�86�-�9��9)	 escreveu	
Leçons sur la Messe�0,	 além	 de	 outros	
livros	 sobre	 a	 história	 da	 liturgia.	 A	
influência	de	São	Pio	X	já	se	fazia	sen-
tir.	 O	 santo	 Papa	 da	 comunhão	 das	
criancinhas	 insistia	 para	 que	 o	 povo	
católico	vivesse	de	modo	profundo	a	
Santa	 Liturgia.	 Aliás,	 é	 coisa	 curiosa	
na	reforma	de	Vaticano	II	o	bloqueio	
para	 a	 comunhão	 das	 crianças.	 Co-
mungam	infiéis,	heréticos	e	divorcia-
dos;	o	próprio	povo	católico	já	não	se	
prepara	mais	para	a	comunhão	e	vive,	
em	 muitos	 casos,	 no	 sacrilégio;	 mas	
as	inocentes	crianças,	que	aos	seis	ou	

7	 Reeditado	por	Editions	du	Cerf,	
Paris,	�9��9.
8	 Paris, �878.Paris,	�878.
9	 Burns, Oates & Washbourne 
ltd; 5ª ed., 1934.
�0	 J. Gabalda, �9��7.J.	Gabalda,	�9��7.

sete	 anos	 vibram	 de	 alegria,	 quando	
aprendem	o	Catecismo,	por	poderem	
se	 aproximar	 da	 Santa	 Mesa,	 essas	
não	podem	comungar.		

Já	mais	próximos	de	nós,	outros	litur-
gistas	 escreverão	 tratados	 importan-
tes	sobre	a	Missa	Tridentina.	Alguns	
dentre	 eles,	 imbuídos,	 é	 verdade,	 de	
um	 espírito	 de	 contestação	 próprio	
aos	desvios	do	Movimento	Litúrgico.	
Porém	 suas	 pesquisas	 históricas	 fo-
ram	admiráveis,	e	se	tornaram	fonte	
de	 melhor	 conhecimento	 sobre	 a	 Li-
turgia.	Dom	Bernard	Botte:	Le Canon 
de la messe romaine�� e	 L´Ordinaire 
de la messe���; Dom	 Bernard	 Capelle,	
Histoire de la Messe�3; Joseph	 Andre	
Jungmann,	 Missarum Sollemnia���;	
Aimé-Georg	 Martimort,	 L´Eglise en 
prière-Introduction à la Liturgie�5	 e	
muitos	outros.

Chegamos	assim	a	esta	edição	da	Mis-
sa	Tridentina	–	 	Explicações	dos	
ritos	 e	 orações	 da	 Santa	 Missa.	
Voltamos	 a	 Dom	 Guéranger.	 Nosso	
intuito,	 como	 já	 disse,	 é	 dar	 aos	 no-
vos	 padres	 que	 estão	 descobrindo	
a	 liturgia	 tradicional	 da	 Igreja	 uma	
formação	 mais	 espiritual,	 que	 lhes	
sirva	para	a	celebração	da	Santa	Mis-
sa	 diária;	 que	 os	 sacerdotes	 possam,	
ajudados	 por	 Dom	 Guéranger,	 rezar	
estas	 preces	 litúrgicas	 no	 verdadeiro	
espírito	 católico,	aquele	que	presidiu	
��	 Louvain, �935.Louvain,	�935.
���	 Louvain, �953.Louvain,	�953.
�3	 Louvain, �96��.Louvain,	�96��.
���	 Herder, �9��8.Herder,	�9��8.
�5	 Desclée e Cia., �965.Desclée	e	Cia.,	�965.
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a	elaboração,	a	composição	e	o	uso	de	
tão	profundas	orações.	

Em	 meus	 anos	 de	 noviciado	 tive	 a	
oportunidade	 de	 estudar	 toda	 essa	
fascinante	 história	 da	 nossa	 missa.	
Eu	não	estava	num	Brasil	esvaziado	
de	sua	seiva	católica;	encontrava-me	
na	 França,	 onde	 não	 se	 andava	 50	
Km	 sem	 que	 se	 encontrasse	 a	 Mis-
sa	 Tridentina.	 Numa	 conversa	 de	
passeio,	um	dos	monges	dizia	que	a	
missa	no	rito	dominicano,	por	ser	do	
século	XIII,	era	mais	antiga	do	que	a	
missa	de	São	Pio	V.	Rebati	esse	erro	
histórico,	argumentando	que	São	Pio	
V	só	codificara	a	missa	 já	existente,	
mas	o	padre	insistia.	Foi	assim	que	li	
muitos	desses	livros	e	consegui	esta-
belecer	 uma	 ordem	 cronológica	 das	
orações	do	Ordinário	da	missa.	Des-

se	estudo	procede	a	indicação	crono-
lógica	acrescentada	ao	título	de	cada	
oração,	no	texto	do	 livro.	No	século	
de	São	Gregório	Magno	(séc.	VI),	to-
das	as	partes	essenciais,	a	estrutura	
da	 missa,	 já	 estavam	 presentes.	 No	
final	 do	 século	 XIII,	 já	 não	 faltava	
quase	 nada,	 era	 então	 a	 missa	 que	
hoje	celebramos.	São	Pio	V	nada	mais	
fez	do	que	eliminar	certos	excessos,	
conservando	 aquilo	 que	 os	 séculos	
trouxeram	de	católico	e	que	formam	
este	 extraordinário	 monumento	 da	
fé	católica:	a	Missa	de	Rito	Latino,	a	
Missa	do	Concílio	de	Trento,	a	Mis-
sa	de	São	Pio	V.	Qualquer	que	seja	o	
nome	que	usemos,	trata-se	da	única	
Missa,	 aquela	 que	 renova	 de	 modo	
incruento	 o	 Sacrifício	 redentor	 do	
Calvário.

Dom	Lourenço	Fleichman,	OSB

Junho	de	��0�0,

na	Festa	de	São	João	Batista
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O	socorro	dos	doentes	e	moribundos	
conta-se	 entre	 as	 sete	 obras	 de	
misericórdia	 corporal.	 A	 visita	 dos	
doentes	 é	 portanto	 particularmente	
eficaz	 no	 domínio	 da	 graça.	 Nosso	
Senhor,	 Ele	 próprio,	 nos	 dirá	 :	 Eu	
estive	doente,	e	vós	me	haveis	visitado	
(Mt.	 ��5,36).	 Jesus	 se	 lembrará	 de	
nossa	misericórdia	e	nos	estabelecerá	
no	Seu	Reino.

Todo	o	bom	cristão	deveria	portanto	
ser	costumeiro	nas	visitas	aos	doentes.	
O	mais	frequente		é	serem	os	doentes	
pessoas	 de	 idade:	 uma	 velha	 tia,	 um	
avô,	 um	 membro	 da	 Capela	 tornado	
entrevado…	 infelizmente	 certas	
pessoas	 negligenciam	 esta	 caridade	
elementar,	 não	 por	 malícia,	 mas	 por	
falta	 de	 habilidade.	 Eis	 portanto	
alguns	 conselhos	 práticos,	 lançados	
um	 pouco	 desordenadamente	 sobre	
o	papel.

Antes	 de	 tudo,	 não	 esqueçamos	
nunca	 a	 dimensão	 espiritual	 do	
empreendimento.	 O	 cristão	 visita	 os	
doentes	 certamente	 para	 os	 distrair,	
para	 os	 alegrar,	 para	 os	 encorajar;	
mas	 igualmente	 para	 prepará-los,	
ainda	 que	 de	 forma	 longínqua,	 para	

a	morte.	Nós	devemos	recordar,	com	
delicadeza	e	doçura,	aos	sofredores	que	
as	enfermidades	da	velhice	oferecem	
uma	 ocasião	 de	 praticar	 a	 renúncia,	
atitude	 esta	 que	 nós	 negligenciamos	
frequentemente	durante	os	anos	sãos	
da	 nossa	 vida.	 As	 longas	 horas	 de	
solidão	 oferecem	 igualmente	 ocasião	
de	 rezar,	 particularmente	 o	 terço.	 É	
necessário,	 efectivamente,	 recuperar	
as	 orações	 perdidas	 duma	 juventude	
sem	 dúvida	 um	 pouco	 tíbia.	 É	
necessário,	 igualmente,	 substituir	 os	
monges	e	monjas,	os	quais	não	mais	
existem,	e	que	portanto	não	oxigenam	
já	a	Igreja	militante	e	padecente	com	a	
sua	piedade	discreta	e	regular.

Tomemos	 assim	 o	 hábito	 de	 recitar	
o	 terço	 com	 os	 nossos	 doentes,	 na	
medida	do	possível.	Tal	ministra-lhes	
um	enorme	conforto.	Se	os	doentes	se	
manifestam	reticentes,	não	hesitemos	
em	 insistir	 junto	 deles	 sobre	 a	
necessidade	desta	oração	e	deixemos-
lhes	 um	 terço.	 Diante	 de	 vós	 eles	
não	 o	 recitarão;	 todavia	 regressados	
à	 sua	 solidão…	 Facultemos-lhes	
livros	 de	 devoção	 simples	 e	 sólidos,	
proponhamos-lhes	 de	 lermos	 um	
pouco	 com	 eles,	 discutamos	 sobre	

A	Visita	dos	Doentes

P.	John	Brucciani,	FSSPX
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as	 alegrias	 dos	 Céus,	 da	 bondade	 de	
Deus	 que	 parte	 em	 busca	 da	 ovelha	
perdida.

Ulteriormente,	 questionemos	 os	
doentes	 com	 tacto	 e	 discrição	 no	
que	concerne	ao	seu	passado.	Toda	a	
gente	gosta	de	contar	a	sua	juventude.	
É	 refrescante	 o	 reviver	 as	 nossas	
alegrias	 passadas.	 Interessemo-nos	
por	suas	famílias.	Os	doentes	ficarão,	
frequentemente,	 felizes	 por	 falarem	
dos	seus	filhos,	netos,	etc.	Por	vezes	
estarão	 mesmo,	 justificadamente,	
orgulhosos	deles.	Estarão	os	doentes	
muitas	 vezes	 desolados	 porque	 os	
seus	 filhos	 vivem	 longe	 da	 Fé	 e	 da	
Graça.	 Muitos	 doentes	 idosos	 vivem	
solitariamente	 acabrunhados	 sob	
este	fardo	bem	pesado,	e	nós	devemos	
procurar	 ajudá-los,	 com	 um	 ouvido	
paciente	 e	 atento,	 com	 os	 nossos	
encorajamentos,	 com	 a	 segurança	
honesta	e	real	da	nossa	oração.

Se	for	necessário,	falemos	aos	doentes	
do	 sacerdote,	 dos	 Sacramentos;	
da	 Confissão,	 da	 Comunhão.	
Frequentemente	 os	 nossos	 amigos,	
doentes	ou	idosos,	não	ousam	solicitar	
o	 sacerdote,	 porque	 têm	 medo	 de	
incomodar.	É	necessário	explicar-lhes	
que	o	sacerdote	está	 lá	precisamente	
para	isso,	a	exemplo	de	Nosso	Senhor	
Jesus	Cristo,	O	Qual	foi	literalmente	
assoberbado	 pela	 multidão	 de	
doentes,	estropiados	e	coxos.

Ousemos	solicitar	aos	nossos	doentes	
os	 seus	 conselhos	 e	 advertências.	
Mesmo	 alguém	 muito	 diminuído	
fisicamente	 pode	 revelar-se	 duma	
sabedoria	 extraordinária,	 ou	 dum	
pragmatismo	fabuloso.	Os	nossos	avós	
possuem	ainda	assim	uma	experiência	
de	vida	bem	maior	do	que	a	nossa.	E	
fundamentalmente,	 o	 nosso	 gesto	
pode-lhes	 revelar	 “que	 eles	 servem	
ainda	para	qualquer	coisa,”	para	falar	
sem	rodeios.	Efectivamente,	o	mundo	
moderno	 não	 sabe	 mais	 o	 que	 fazer	
com	 os	 doentes	 e	 os	 moribundos	
(a	 total	 descristianização	 tornou	 a	
morte	 uma	 realidade	 obscena-	 daí	 a	
cremação)	 e	 os	 nossos	 veteranos	 da	
vida	sentem-no.	Eles	podem	sentir-se	
excluídos,	ou	“a	mais”.	Demonstremos	
que	 	 muito	 pelo	 contrário,	 pela	 sua	
sabedoria,	 a	 sua	 experiência	 e	 a	 sua	
piedade,	eles	de	maneira	nenhuma	se	
encontram	a	mais!	

Em	 poucas	 palavras:	 Quando	 das	
nossas	 visitas	 junto	 dos	 infelizes	
e	 sofredores,	 mostremos-lhes	 o	
quanto	são	amados,	o	quanto	se	tem	
necessidade	das	suas	orações	e	do	seu	
apoio,	como	eles	são	afortunados	em	
dispor	 de	 tempo	 para	 prepararem	
o	 seu	 decesso.	 Invejemos	 esses	
doentes,	 enchamo-los	 de	 alegria.	
Recordemo-nos,	QUE	NÃO	SE	DEVE	
DESPREZAR	 UM	 HOMEM	 NA	 SUA	
VELHICE,	 PORQUE	 TAMBÉM	 NÓS	
ENVELHECEREMOS	(Eccl.8,6).
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Da omissão em si mesma

Eu	acuso-me	de	ter	omitido	os	meus	
pecados	 de	 omissão;	 de	 me	 ter	 con-
tentado	 com	 o	 mal	 que	 não	 cometi	
para	 levar	 comigo	 na	 eternidade;	 de	
ter	considerado	a	moral	cristã	unica-
mente	como	uma	mortificação	e	não	
como	uma	vida,	como	uma	mutilação	
e	não	como	uma	expansão,	como	um	
travão	e	não	como	um	impulso	de	pro-
gresso,	como	um	muro	de	resguardo	e	
não	como	um	trampolim.

Eu	 acuso-me	 de	 ter	 olhado	 o	 bem	 a	
fazer	como	um	dever	bastante	impre-
ciso,	 preferencialmente	 facultativo	 e	
depressa	cumprido,	de	me	ter	persu-
adido	que	a	cólera	eterna	de	Deus	era	
unicamente	 provocada	 pela	 impie-
dade	 e	 pelos	 pecados	 contra	 a	 santa	
virtude;	 de	 ter	 baptizado	 como	 bom	
cristão	um	senhor	que	vai	à	Missa	ao	
Domingo,	 cumpre	 o	 preceito	 pascal,	
e	 de	 maneira	 nenhuma	 dá	 ocasião	
a	 que	 falem	 dele;	 de	 ter	 considerado	
excelente	cristão	o	senhor	que	recebe	
o	clero	à	sua	mesa	e	leva	um	círio	na	
procissão	e	de	cristão	como	eram	ne-
cessários	 muitos	 aquele	 senhor	 que,	
dentro	de	casa,	protesta	ruidosamen-
te	 contra	 os	 inimigos	 da	 ordem	 e	 da	
sã	doutrina.

A omissão de adorar na oração

Eu	 acuso-me	 de	 ter	 olvidado	 que	 a	
oração	 é	 uma	 adoração,	 de	 não	 ter	
compreendido	 que	 é	 necessário	 que	
o	Nome	de	Deus	seja	santificado,	que	
o	Seu	Reino	chegue,	e	que	a	Sua	von-
tade	seja	cumprida	antes	que	Ele	nos	
conceda,	ou	melhor,	a	fim	de	que	Ele	
nos	conceda	o	nosso	pão.

Eu	acuso-me	de	ter	inquietado	a	Deus	
com	os	meus	 interesses,	sem	previa-
mente	eu	me	ter	ocupado	dos	Seus.

Eu	acuso-me	de	 ter	 invocado	a	Deus	
à	 maneira	 dos	 pagãos,	 unicamente	
para	 obter	 êxitos	 e	 curas,	 sobretudo	
quando,	encontrando-se	esgotados	os	
meios	humanos,	a	intervenção	sobre-
natural	surgia,	ou	como	um	trunfo	a	
mais	no	jogo,	ou	como	a	última	carta	
a	jogar.

A oração pela sua alma

Eu	 acuso-me	 portanto	 de	 não	 ter	
possuído	 o	 cuidado	 da	 minha	 beleza	
sobrenatural;	 de	 não	 ter	 solicitado	 a	
Deus	esta	delicadeza,	este	esmero	es-
piritual	o	qual	 constitui	a	 forma	 	 re-
quintada	 do	 Amor	 Divino;	 acuso-me	
de	apenas	haver	solicitado	a	graça	da	
salvação,	 e	 não	 a	 graça	 para	 ser	 belo	
e	bom	segundo	a	beleza	e	a	bondade	
Divinas,	 vivendo	 a	 Sua	 Vida	 sobre-

Exame	de	Consciência	dum	Cristão	Mediocre

Jacques	Debout



30	

natural;	acuso-me	de	não	haver	visto	
na	Graça	senão	um	pára-raios	e	não	a	
veste	nupcial,	apenas	uma	garantia	e	
não	um	valor	positivo.

Eu	 acuso-me	 de	 não	 ter	 deplorado	 a	
minha	 impureza	senão	como	um	pe-
rigo	 e	 não	 como	 uma	 vilania,	 o	 meu	
egoísmo	apenas	como	erro	de	cálculo	
e	não	como	uma	enfermidade,	o	meu	
orgulho	 como	 uma	 desordem	 e	 não	
como	uma	deformidade.

Acerca do valor da oração

Eu	acuso-me	de	não	haver	acreditado	
profundamente	 no	 poder	 da	 oração;	
de	nela	não	ter	acreditado	senão	à	for-
ça	de	nervos,	sob	a	pressão	da	angús-
tia	e	como	um	meio	desesperado;	de	
ter	rezado	sem	fervor	e	simplesmente	
para	 não	 perder	 Deus,	 último	 recur-
so,	assim	eu	me	possa	fiar	nos	meus	
recursos,	 nos	meus	cálculos,	 nas	mi-
nhas	oportunidades.

Eu	acuso-me	de	ter	procurado	a	Pro-
vidência	quase	unicamente	na	minha	
própria	actividade;	de	não	haver	com-
preendido	que	a	minha	acção,	para	ser	
forte,	feliz	e	útil,	tem	necessidade	que	
o	Senhor	edifique	o	lar	e	guarde	a	ci-
dade;	eu	acuso-me	de	não	ter	compre-

endido	que	aqueles	que	rezam	obram	
mais	pelo	mundo	que	aqueles	que	tra-
balham,	e	que	Josué	fraqueja	no	com-
bate	quando	esmorecem	na	oração	os	
braços	erguidos	de	Moisés.

Eu	acuso-me	de	nunca	me	ter	acusado	
de	 ignorância	 religiosa,	 de	 nem	 dela	
me	 desculpar,	 a	 tal	 ponto	 esta	 igno-
rância	 me	 parece	 normal,	 acuso-me	
de	ter	sido	levado	a	pensar	que	a	doci-
lidade	me	dispensava	da	ciência,	que	
esta	pobreza	de	espírito	predispunha	
para	o	Reino	de	Deus,	e	que	seria	peri-
goso	ultrapassar	a	fé	do	carvoeiro.

Eu	acuso-me	de	me	ter	completamen-
te	desinteressado	da	Doutrina	Cristâ,	
sob	pretexto	de	assim	nela	mais	res-
peitar	os	mistérios	e	o	carácter	sagra-
do,	de	ter	sido	aliás	persuadido	que	o	
dever	 é	 de	 essência	 exclusivamente	
prática,	 que	 no	 domínio	 intelectual	
não	existe	outra	obrigação	senão	obe-
decer,	que	para	ser	um	bom	cristão	é	
necessário	observar	os	Mandamentos	
de	Deus,	bem	como	os	da	Santa	Igre-
ja,	que	é	suficiente	recitar	o	Símbolo	
dos	Apóstolos,	e	mesmo	de	saber	res-
ponder	“Ámen”.
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Existem	 dois	 modos	 de	 considerar	 a	
vida	 Cristã,	 quer	 como	 uma	 série	 de	
Mandamentos,	 quer	 como	 uma	 vida	
virtuosa.

Para	 aquele	 que	 faz	 consistir	 a	
religião	 católica	 numa	 longa	 lista	 de	
obrigações	 e	 interditos,	 a	 vida	 cristã	
torna-se	 rapidamente	 pesada,	 até	
mesmo	 intolerável,	 e	 estas	 pessoas	
libertam-se	dessa	canga	logo	desde	a	
primeira	provação.	É	o	caso	de	muitos	
católicos	que,	após	terem	recebido	uma	
educação	católica	e	observado	mais	ou	
menos	os	Mandamentos,	consideram,	
uma	vez	atingida	a	idade	adulta,	que	
pela	fé	já	fizeram	o	suficiente,	e	que	é	
tempo	de	recuperarem	a	sua	liberdade	
e	de	gozarem	finalmente	a	vida.

Mesmo	 se	 estes	 católicos	 não	
perderam	 todos	 a	 Fé,	 mesmo	 que	
saibam	 que	 o	 Decálogo	 está	 inscrito	
no	coração	de	cada	homem,	e	mesmo	
que	reconheçam	que	o	respeito	pelos	
dez	 Mandamentos	 é	 necessário	 para	
a	 constituição	 do	 bem	 comum	 da	
sociedade,	 nada	 impede	 que	 a	 sua	
fé	 seja	 morta.	 Eles	 perderam	 esta	
Caridade	 que	 constitui	 a	 alma	 da	
vida	 Cristã,	 e	 não	 compreenderam	
que	 a	 nossa	 religião	 católica	 é	 uma	
religião	 de	 Amor,	 não	 num	 sentido	
humanitarista,	 mas	 no	 sentido	 onde	
a	 Caridade	 constitui	 uma	 AMIZADE	
COM	 DEUS,	 como	 diz	 São	 Tomás.	

Como	 prova	 do	 Seu	 amor	 	 Deus	 Se	
encarnou		e	morreu	por	nós	na	Cruz.	
Mas,	 ai	 de	 nós,	 o	 que	 muitos	 não	
logram	alcançar,	é	que	a	amizade	não	
pode	ser	verdadeira	sem	reciprocidade,	
quer	 dizer,	 não	 se	 pode	 dizer	 que	 se	
ama	verdadeiramente	a	Deus	sem	Lhe	
querer	Bem,(e	o	Bem	de	Deus	consiste	
no	 anúncio	 da	 Sua	 Glória	 extrínseca	
proclamada	 pela	 criatura	 racional)	
e	 sem	 fazermos	 tudo	 o	 que	 está	 ao	
nosso	alcance	para	que	tal	se	realize.

É	portanto	urgente	o	compreender	e	
ensinar	à	juventude	que	a	vida	cristã	
é	 uma	 vida	 virtuosa.	 Se	 as	 virtudes,	
que	são	boas	disposições	da	alma	para	
praticar	 o	 Bem,	 se	 não	 encontram	
solidamente	 ancoradas	 na	 alma	 das	
nossas	 crianças,	 é	 de	 temer	 que	 a	
religião	não	seja	senão	convencional,	
resumindo-se	 numa	 vaga	 oração	
quotidiana	e	numa	assistência	passiva	
à	Missa	dominical.

Sem	 virtude,	 nenhuma	 felicidade	 é	
possível	sobre	a	Terra.	A	felicidade	não	
reside	 na	 posse	 dos	 bens	 temporais,	
nem	 no	 uso	 dos	 prazeres	 carnais,	
nem	 na	 procura	 das	 honras,	 porque	
são	bens	que	passam,	 transeuntes,	e	
que	não	são	suficientes	para	cumular	
a	 nossa	 alma	 em	 busca	 do	 Infinito.	
A	 verdadeira	 felicidade	 encontra-se	
unicamente	 em	 Deus,	 n’Aquele	 	 que	
nós	 podemos	 alcançar	 pelas	 três	

Mandamentos	ou	Virtudes?

Abbé	Jean	Marie	Salaun
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Virtudes	Teologais:	A	Fé,	a	Esperança,	
e	a	Caridade,	e	por	uma	vida	conforme	
à	 nossa	 natureza,	 quer	 dizer	
conforme	à	moralidade	Católica	cujos	
fundamentos	são	as	quatro	Virtudes	
Cardeais:	Força,	Temperança,	Justiça,	
e	Prudência.

Embora	 a	 aquisição	 duma	 virtude	
requeira	 a	 repetição	 de	 actos	 bons,	
ela	 necessita	 igualmente	 da	 ajuda	
de	 Deus	 e	 portanto	 da	 oração	 .	
Efectivamente	 as	 virtudes	 Teologais	

ultrapassam	 as	 forças	 humanas	 na	
exacta	 medida	 em	 que	 tais	 virtudes	
possuem	Deus	como	objecto;	quanto	
às	 virtudes	 Cardeais	 Sobrenaturais,	
seria	presunção	o	pretender	aí	chegar	
com	 as	 nossas	 próprias	 forças,	 pois	
que	 a	 nossa	 humana	 natureza	 está	
profundamente	 ferida	 pelo	 pecado	
original.	 Possa	 esta	 expressão	 de	
Santo	 Afonso	 de	 Ligório	 ser	 melhor	
compreendida:	 Aquele que reza salva-
se, aquele que não reza condena-se.

Vida	de	s.	Paulo,	Pai	dos	Eremitas

São	 Paulo,	 pai	 dos	 Eremitas,	 teve	
S.	 Jerónimo	 por	 biógrafo.	 Nasceu	
no	 interior	 da	 Tebaida,	 no	 seculo	
III.	 Instruiu-se	 nas	 línguas	 grega	 e	
egípcia,	 e	 quanto	 mais	 adiantava	
nas	 ciências	 humanas,	 tanto	 mais	
o	 Espirito	 Santo	 o	 iluminava	 nos	
conhecimentos	divinos.	Desde	a	idade	
de	catorze	anos,	todo	o	seu	estudo	se	
limitou	 à	 doutrina	 de	 Jesus	 Cristo.	
Aos	quinze	ficou	órfão	de	pai	e	mãe;	
e	como	tinha	só	uma	irmã,	 já	casada	
o	 santo	 mancebo	 viu-se	 herdeiro	 de	
muitos	bens.

Os	 horríveis	 estragos,	 que	 a	

perseguição	de	Décio	fazia	no	Egipto	e	
na	Tebaida,	obrigaram	muitos	cristãos	
a	refugiar-se	nos	desertos.	Retirou-se	
Paulo	para	uma	casa	de	campo	muito	
afastada.

Teve	nessa	altura	notícia	de	o	cunhado	
maquinar	 denunciá-lo	 aos	 tiranos,	
movido	 pela	 cobiça	 de	 se	 apoderar	
dos	 seus	 bens.	 Resolveu	 Paulo	
abandonar	 tudo,	 e	 retirou-se	 para	
umas	 montanhas	 incultas	 e	 muito	
longínquas.	Tinha	então	����	anos.

O	 seu	 primeiro	 propósito	 era	 dar	
tempo	 a	 que	 tormenta	 passasse;	 a	
Providência	 dispôs	 todavia	 de	 modo	
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diferente.	 Aquele	 Senhor	 infundiu-
lhe	tão	ardente	desejo	de	se	sepultar	
naquela	 solidão,	 que	 desde	 logo	
formou	a	heróica	resolução	de	passar	
nela	 todos	os	dias	da	vida.	Começou	
a	 penetrar	 pouco	 a	 pouco	 por	 esse	
vasto	 deserto,	 vencendo	 o	 terror	 e	 o	
natural	 sobressalto	 que	 ao	 princípio	
lhe	infundia	a	vista	de	toda	a	espécie	
de	 animais	 ferozes.	 No	 sopé	 duma	
montanha	deparou	com	uma	caverna,	
cujo	 ingresso	 estava	 cerrado	 com	
uma	 pedra.	 Afastando-a,	 achou	 uma	
espécie	de	salão	a	que	serviam	de	tecto	
os	 ramos	 entrelaçados	 duma	 velha	
palmeira.	 Aos	 pés	 da	 árvore	 nascia	
uma	bela	fonte	de	água	cristalina.

Desde	 aquele	 momento	 nunca	
mais	 teve	 outra	 ocupação,	 alem	 de	
contemplar	 as	 grandezas	 divinas	 e	
as	 verdades	 eternas,	 gastando	 na	
oração	dias	e	noites.	Não	se	inquietou	
nem	 com	 o	 alimento	 nem	 com	 o	
vestido;	 a	 palmeira	 da	 gruta,	 com	 as	
suas	 grandes	 folhas	 e	 com	 tâmaras,	
forneceu-lhe	 uma	 coisa	 e	 outra.	 Dali	
em	diante,	dispôs	Deus	que	um	corvo	
lhe	trouxesse	cada	dia	meio	pão,	como	
ao	 Santo	 Profeta	 Elias.	 Este	 milagre	
durou	até	ao	dia	da	sua	morte.

Tinha	 já	 o	 Santo	 Eremita	 ��3	 anos,	
90	dos	quais	passados	naquele	género	
de	 vida,	 quando	 o	 Senhor	 permitiu	
que	 Santo	 Antão	 –	 que	 nesse	 tempo	
contava	 90	 anos,	 e	 há	 muito	 vivia	
noutro	 deserto,	 fosse	 possuído	
do	 desejo	 de	 saber	 se	 por	 aquelas	
paragens	 haveria	 outro	 solitário	 a	

professar	 uma	 vida	 como	 a	 sua.	 Na	
noite	 seguinte	 assaltou-o	 um	 sonho,	
em	que	o	Senhor	 lhe	deu	a	conhecer	
que	 efectivamente	 havia	 naquelas	
solidões	um	eremita	mais	antigo	e	mais	
santo.	Logo	que	se	fez	dia,	Antão	pôs-
se	a	caminho,	sem	que	o	embaraçasse	
o	peso	dos	anos	 e,	 entregando	 a	 sua	
direcção	 à	 Providência	 foi	 andando,	
andando,	 sem	 mesmo	 saber	 o	 rumo	
que	 levava.	 Ao	 terceiro	 dia	 avistou	
uma	 caverna;	 pouco	 depois	 entrou	
nela,	apesar	da	escuridão	e,	lançando	
a	vista	para	todos	os	lados,	enxergou	
uma	 luz	 a	 pouca	 distância.	 O	 ruido,	
que	 fazia	 andando	 sobre	 o	 cascalho,	
advertiu	 Paulo,	 que	 veio	 logo	 fechar	
a	porta.	Correu	o	santo	ancião,	e	 foi	
postar-se	 junto	 do	 umbral	 da	 porta,	
conjurando	o	servo	de	Deus	a	que	lha	
abrisse.	–	Bem	sabes,	dizia,	quem	eu	
sou,	e	não	ignoras	o	motivo	principal	
da	 minha	 viagem;	 sei	 que	 não	 sou	
digno	 de	 te	 ver,	 apesar	 disso	 estou	
resolvido	a	não	me	apartar	daqui	sem	
te	 ter	 visto.	 Morrerei	 à	 tua	 porta,	
e	 terás	 ao	 menos	 o	 trabalho	 de	 me	
sepultar.

Paulo,	voltando-se	para	Antão,	disse-
lhe:	 «Vês	 este	 que	 vens	 procurando	
com	tanto	trabalho?	Não	é	mais	que	
um	 corpo	 consumido	 pela	 velhice,	 e	
que	 em	 breve	 se	 converterá	 em	 pó.	
Ora	 diz-me:	 Que	 é	 que	 se	 passa	 no	
mundo?	 Fabricam-se	 ainda	 casas	
novas	 e	 sumptuosos	 palácios	 nas	
antigas	cidades?	Quem	é	que	impera	
na	terra?	Há	ainda	homens	insensatos	
e	 cegos	 que	 adorem	 os	 demónios	 e	
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vivam	nas	trevas	da	idolatria?»

Antão	 respondeu	 a	 todas	 estas	
perguntas.	 Continuando	 os	 dois	 em	
amenos	 colóquios,	 viram	 chegar	 o	
corvo	com	um	pão	no	bico,	e	voando	
suavemente	 foi-o	 pôr	 entre	 os	 dois.	
S.	Paulo	disse:	«Há	sessenta	anos	que	
este	 corvo	 me	 traz	 meio	 pão	 cada	
dia,	porém	hoje	Nosso	Senhor	Jesus	
Cristo	quis,	por	teu	respeito,	dobrar	a	
ração.»

Ambos	deram	graças	a	Deus,	e	depois	
de	 orar	 sentaram-se	 a	 comer	 junto	
da	 fonte.	 Ao	 outro	 dia,	 Paulo	 disse	
a	 Antão	 que	 sentia	 aproximar-se	 a	
morte	e	que	Deus	o	tinha	enviado	ali	
para	que	desse	sepultura	ao	seu	corpo.	
Ao	ouvir	estas	palavras,	Santo	Antão	
pediu	a	Paulo	que	ao	menos	rogasse	a	
Deus	a	graça	de	morrer	com	ele.

«Não	deves	antepor	a	tua	conveniência	
à	glória	de	Deus,	respondeu	Paulo;	os	
teus	discípulos	ainda	têm	necessidade	
dos	teus	exemplos.	Agora	quero	pedir-
te	 uma	 graça	 e	 é	 que	 procures	 e	 me	
tragas	o	manto,	que	te	deixou	o	Bispo	
Atanásio;	desejo	que	sirva	de	mortalha	
ao	meu	corpo».	Diz	S.	Jerónimo	que	
isto	foi	apenas	um	caridoso	pretexto	
para	 poupar	 Antão	 à	 dor	 de	 o	 ver	
expiar;	 ou	 então	 o	 querer	 significar-
lhe	 deste	 modo	 que	 desejava	 morrer	
na	fé	e	comunhão	de	Santo	Atanásio.

Antão	 não	 ousou	 replicar-lhe;	
beijando-lhe	a	mão,	pôs-se	a	caminho,	
e	 chegou	 desalentado	 ao	 mosteiro.	
Perguntaram-lhe	 dois	 dos	 seus	
discípulos	onde	estivera	tanto	tempo,	

ao	 que	 respondeu:	 «Pobre	 de	 mim,	
que	sou	indigno	do	nome	de	solitário!	
Vi	Elias,	vi	João	no	deserto,	e	vi	Paulo	
no	Paraíso».

E	 sem	 acrescentar	 mais	 nada,	 pegou	
no	 manto	 de	 Atanásio	 e	 voltou	 para	
a	gruta	de	Paulo,	caminhando	a	toda	
a	pressa.	Na	manhã	do	dia	 seguinte,	
viu	 subir	 ao	 céu	 a	 alma	 de	 Paulo	
toda	 resplandecente	 no	 meio	 dos	
Anjos,	 dos	 Apóstolos	 e	 dos	 Profetas.	
Comoveu-o	 muito	 esta	 visão	 e,	
banhado	em	lagrimas,	com	o	rosto	por	
terra,	começou	a	bradar:	«Amado	pai,	
porque	 me	 deixaste	 assim?	 Porque	
havia	 de	 te	 conhecer	 tão	 tarde,	 para	
tão	depressa	te	perder?»

Depois	se	levantou,	animado	de	novo	
alento,	e	continuou	o	caminho.	Tendo	
entrado	na	gruta,	encontrou	o	corpo	
de	Paulo	com	os	joelhos	dobrados	e	as	
mãos	postas.	Estava	morto.	Cobriu	o	
santo	 corpo	 com	 o	 manto,	 trouxe-o	
para	fora	da	cova	e	começou	a	cantar	
os	 hinos	 e	 os	 salmos,	 segundo	 o	
costume	da	Igreja.

Antão	enterrou	o	santo	corpo,	ficando	
com	a	túnica	de	Paulo,	tecida	com	as	
folhas	da	palmeira.

O	Imperador	mandou	transportar	as	
preciosas	relíquias	do	bem-aventurado	
Eremita	 para	 Constantinopla,	 sendo	
depois	 transladadas	 para	 Veneza	 em	
�����0.	Em	�38�,	Luís	I,	rei	da	Hungria,	
obteve-as	 do	 senado	 de	 Veneza	 e	
colocou-as	com	grande	solenidade	na	
igreja	de	S.	Lourenço.	S.	Paulo	morreu	
no	ano	de	3����.
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Papa	João	XXI

É	com	gosto	que	vamos	transmitir	o	
que	se	sabe	da	vida	de	Sua	Santidade,	
o	Papa	João	XXI,	Papa	português.

Seu	 nome	 de	 baptismo	 era	 Pedro	
Julião,	filho	de	uma	família	bastante	
católica,	 cujo	 pai,	 Julião	 Rebelo	 era	
um	 reconhecido	 médico.	 Supõe-se	
que	 tenha	 nascido	 por	 volta	 do	 ano	
�������,	e	desde	muito	cedo	este	jovem	
Pedro	se	apaixonou	pela	vida	de	Jesus	
Cristo.	 Fez	 peregrinações	 com	 os	
pais	 a	 Santiago	 de	 Compostela,	 que	
lhe	 davam	 muita	 Fé,	 e	 também	 se	
apaixonou	 pela	 Medicina,	 pois	 dizia	
que	 gostaria	 de	 curar	 os	 doentes	
pobres.

Nasceu	em	Lisboa,	na	freguesia	de	S.	
Julião,	próximo	do	Terreiro	do	Paço,	e	
segue,	portanto	a	profissão	do	seu	pai.	
Estuda	em	Paris	com	notáveis	mestres	
da	época,	como	Santo	Alberto	Magno,	
e	tendo	como	condiscípulos	S.	Tomás	
de	 Aquino	 e	 S.	 Boaventura,	 grandes	
nomes	 do	 cristianismo.	 Destaca-se	
na	Filosofia	com	o	Tratado	Summular 
Logicales,	 cujo	 estudo	 irá	 atravessar	
séculos,	 com	 ��60	 edições	 em	 toda	
a	 Europa,	 traduzido	 para	 o	 grego	 e	
hebraico.

Mestre	 de	 Medicina	 consagrado,	
ensina	 na	 Universidade	 Italiana	 de	
Siena,	de	�����6	a	���5��.	Prova	da	sua	
vastíssima	cultura	científica	encontra-
se	 na	 obra	 De Oculo;	 um	 Tratado	 de	
Oftalmologia	 que	 conhece	 ampla	

difusão	nas	universidades	europeias.	
Quando	 Miguel	 Ângelo	 adoece	
gravemente	 dos	 olhos,	 devido	 ao	
árduo	labor	consumido	na	decoração	
da	 Capela	 Sistina,	 encontra	 remédio	
numa	receita	de	Pedro	Julião.	De	sua	
autoria	 ainda,	 o	 Thesaurus Pauperum	
(Tesouro	 dos	 Pobres),	 em	 que	 trata	
de	 varias	 doenças	 e	 suas	 curas,	 com	
cerca	de	uma	centena	de	edições,	para	
���	línguas.

Já	 no	 domínio	 da	 Teologia,	 é	 autor	
de	 comentários	 ao	 pseudo-Dionísio	
e	 Scientia Libri de Anima.	 Encontra-
se	 por	 publicar	 a	 obra	 De Tuenda 
Valentudine,	 manuscrita	 em	 Paris,	
dedicada	 a	 Dona	 Branca,	 mulher	
do	 Rei	 Luís	 VIII	 de	 França,	 filha	 de	
Afonso	IX	de	Castela.

Antes	 de	 ���6�,	 ano	 em	 que	 é	 eleito	
decano	 da	 Sé	 de	 Lisboa,	 Pedro	
Julião	 ingressa	 no	 sacerdócio.	 O	 Rei	
Afonso	 III	 confia-lhe	 o	 priorado	 da	
igreja	de	Santo	André,	de	Mafra,	em	
���63,	 na	 altura	 em	 que	 é	 elevado	
a	 cónego	 e	 deão	 da	 Sé	 de	 Lisboa,	 e	
posteriormente,	 Tesoureiro-mor	 da	
Sé	do	Porto	e	Prior	na	Colegiada	Real	
de	Santa	Maria	de	Guimarães.	Apos	a	
morte	de	D.	Martinho	Geraldes,	Pedro	
Julião	é	nomeado	Arcebispo	de	Braga	
pelo	Papa	Gregório	X	(���73).	Um	ano	
depois,	 participa	 no	 XIV	 Concilio	
Ecuménico	 de	 Lião.	 Altura	 em	 que	
Gregório	 X	 o	 eleva	 a	 Cardeal-bispo,	
com	 o	 título	 de	 Tusculum-Frascati,	 o	
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que	permite	ao	Pontífice	poder	contar	
com	 os	 serviços	 médicos	 do	 sábio	
português.	 Regressa	 ao	 arcebispado	
de	 Braga,	 ate	 ser	 nomeado	 o	 seu	
sucessor,	D.	Sancho.

De	 regresso	 a	 corte	 pontifícia,	
Gregório	 X,	 nomeia-o	 seu	 médico	
principal,	em	���75.	A	eleição	de	Pedro	
Julião	 em	 conclave	 realizado	 em	
Viterbo	 decorre	 num	 período	 muito	
conturbado	 por	 tensões	 políticas	
e	 religiosas,	 com	 alguns	 cardeais	 a	
sofrerem	violências	físicas.	Foi	eleito	
Papa	a	��0	de	Setembro	de	���76.

Pouco	 mais	 de	 8	 meses	 irão	 marcar	
o	 breve	 pontificado	 de	 João	 XXI,	
caracterizado	 pela	 fidelidade	 ao	 XIV	
Concilio	Ecuménico	de	Lião.	Apressa-
se	a	criar	um	Tribunal,	para	julgar	os	
que	haviam	molestado	os	cardeais	no	
conclave	que	o	elegera,	e	embora	sem	
sucesso,	 levar	 por	 diante	 a	 missão	
encetada	 por	 Gregório	 X,	 de	 reunir	
a	 Igreja	 Grega	 à	 Igreja	 Romana	 do	
Ocidente.

Esforça-se	 por	 libertar	 a	 Terra	 Santa	
em	poder	dos	turcos.	Tenta	reconciliar	
grandes	 nações	 europeias,	 como	 a	
França,	 Alemanha	 e	 Castela,	 dentro	
do	 espirito	 da	 unidade	 cristã.	 Nesse	
sentido,	 envia	 Legados	 Pontifícios	 a	
Rodolfo	 de	 Habsburgo	 e	 a	 Carlos	 de	
Anjou,	 embora	 sem	 sucesso.	 Sumo-
pontífice	dotado	de	rara	simplicidade,	
recebe	tanto	os	ricos	como	os	pobres.	
Dante	Alighieri,	poeta	italiano	(���65-
�3���),	na	sua	famosa	Divina Comédia	
coloca	a	alma	de	João	XXI	no	Paraíso,	

entre	 as	 almas	 que	 rodeiam	 a	 alma	
de	 S.	 Boaventura,	 apelidando-o	 de	
“aquele	 que	 brilha	 em	 doze	 livros”,	
menção	clara	a	doze	Tratados	escritos	
pelo	 erudito	 pontífice	 português.	
(Paraíso,	Canto	XII).

O	Rei	aragonês	Afonso	X,	o	Sabio,	pai	
da	Rainha	Santa	Isabel,	esposa	do	Rei	
português	D.	Dinis,	elogia-o	em	forma	
de	canção.

Mecenas	de	artistas	e	de	estudantes,	
é	tido	na	sua	época	por	egrégio	varão	
de	 letras;	 grande	 filósofo;	 clérigo	
universal	e	 completo	cientista,	 físico	
e	naturalista.	Mais	dado	ao	estudo	do	
que	 às	 tarefas	 pontifícias,	 João	 XXI	
delega	no	cardeal	Orisini,	futuro	Papa	
Nicolau	III,	os	assuntos	correntes	da	
Sé	Apostólica.

Ao	 sentir-se	 doente	 retira-se	 para	 a	
cidade	de	Viterbo,	onde	morre	a	�6	de	
Maio	de	���77,	com	5�	anos,	vitimado	
pelo	 desmoronamento	 das	 paredes	
do	 seu	 aposento.	 Estando	 o	 Palácio	
Apostólico	 em	 obras,	 e	 sepultado	
junto	 do	 altar-mor	 da	 catedral	 de	
S.	 Lourenço	 daquela	 cidade.	 No	
seculo	 XVI,	 durante	 os	 trabalhos	
de	 reconstrução	 do	 templo,	 os	 seus	
restos	são	transladados	para	modesto	
e	 ignorado	 túmulo,	 mas	 nem	 aqui	
encontra	o	repouso	definitivo.	Dizia	o	
senhor	padre	Oliveiros	de	Jesus	Reis,	
que	 o	 nosso	 Pedro	 Julião	 deve	 ter	
adoptado	o	nome	João	XXI,	porque	na	
sua	casa	paterna	venerava-se	muito	S.	
João	 Baptista,	 assim	 como	 José	 do	
Egipto,	e	toda	a	sua	longa	história.


