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Queridos fiéis,

Estamos no tempo de Quaresma. Os jejuns desempenham um múltiplo papel: 

expiamos os nossos pecados e os pecados de outros, pedindo a Nosso Senhor que 
aceite os nossos modestos esforços (este pedido exprime-se quase todos os dias 
nas Orações das Missas da Quaresma);

exercemos a virtude da modéstia e continência;

lembramo-nos mais das Verdades importantes do nosso estar aqui na terra, 
quer dizer da Religião;

..., para enumerar alguns dos fins mais importantes da Quaresma.

Lembremo-nos neste tempo muito especialmente que não devemos ser preguiçosos 
espiritualmente, como nos é dito no Evangelho das cinco virgens loucas e das cinco 
prudentes. O comportamento das primeiras, que, apesar de saberem que o esposo 
devia chegar, adormeceram felizes e confiantes, ou melhor, apoiando-se no pensa-
mento de que as outras as ajudariam; é bem a figura das almas preguiçosas, que 
deixam faltar na lâmpada a chama do amor, o azeite da oração, o desejo do encontro 
com o esposo e a vigilância sobre os próprios sentidos para que o encontro com Deus, 
no derradeiro dia, as encontre prontas.

Atendamos com renovado ardor a tudo o que se refere à nossa vida espiritual, com 
ordem, precisão, método, com regularidade e não descuremos facilmente tudo o que 
ao bem nos possa levar e à virtude, mas sejamos fiéis e constantes!

Deveríamos interromper os nossos bons hábitos só quando o exigir a caridade ou a 
falta de saúde ou uma verdadeira necessidade; nunca porém, devido à indolência ou 
à frieza espiritual que nos conduziriam, pouco a pouco, à indiferença da nossa salva-
ção e mesmo à falta de fé.

Tudo isto custa-nos sacrifício, e é na Quaresma, que queremos fazê-lo, lembrando-
nos da grande vantagem dele e da alegria que resulta deste sacrifício. Quando as 
turbas seguiam a Jesus, aconteceu uma vez que jejuaram durante três dias – tão 
sequiosas estavam de ouvir a Verdade! Jesus porém teve uma tão grande compaixão 
com o seu sacrifício, que se viu forçado a fazer o milagre de multiplicação de pães.

Os nossos esforços, embora pobres, comovem o Coração Divino!

Que Deus vos abençoe!

Padre Anselmo

•

•

•
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Como	 claramente	 diagnosticou	 São	
Pio	X,	na	sua	encíclica	“Notre	charge	
apostolique,”	de	��5	de	Agosto	de	l9l0,	
o	“pecado	original”	do	Sillon	não	resi-
diu	numa	falta	de	generosidade,	mas	
de	formação.	Este	facto	é	importante:	
M.	Sangnier	e	os	seus	adeptos	foram	
católicos	piedosos	e	zelosos;	mas	ai	de	
nós,	o	ser	ardor	foi	desviado	por	uma	
cruel	 falta	 de	 conhecimentos	 e	 pela	
sua	emancipação	da	autoridade	ecle-
siástica.	 É	 por	 isso	 que	 antes	 de	 nos	
lançarmos	 na	 acção	 é	 indispensável	
que	nos	formemos	(l).	Além	disso,	an-
tes	mesmo	de	procurar	os	princípios	
da	 Acção	 Católica,	 importa	 conhecer	
a	NATUREZA	da	Acção	Católica.	Mas	
para	 conhecê-lo	 convém	 que	 nos	 in-
clinemos	 sobre	 o	 objectivo	 da	 Acção	
Católica.

I – Objectivo da Acção Católi-
ca: A Cristandade

São	 Pio	 X	 outorgou-nos	 uma	 descri-
ção	da	natureza	da	Acção	Católica	na	
sua	magistral	encíclica	“Il	fermo	pro-
pósito”,	de	ll	de	Junho	de	l905:

«Verdadeiramente	 nós	 todos	 somos	
chamados,	na	Santa	Igreja	de	Deus,	a	
formar	este	Corpo	único	cuja	Cabeça	
é	o	Cristo;	Corpo	estreitamente	orga-
nizado,	como	o	ensina	o	Apóstolo	São	
Paulo	(…)	e	bem	coordenado	em	todas	
as	sua	articulações,	e	isso	em	virtude	
da	operação	própria	de	cada	membro,	
de	onde	o	Corpo	retira	o	seu	próprio	

crescimento,	 e	 a	 pouco	 e	 pouco	 se	
aperfeiçoa	no	vínculo	da	Caridade.

E	se	nesta	obra	de	“edificação	do	Cor-
po	 de	 Cristo”	 (…)	 O	 nosso	 primeiro	
dever	 é	 o	 de	 ensinar,	 o	 de	 indicar	 o	
método	a	seguir,	bem	como	os	meios	
a	 empregar,	 de	 advertir	 e	 de	 exortar	
paternalmente,	é	igualmente	o	dever	
de	 todos	 os	 nossos	 filhos	 bem	 ama-
dos,	disseminados	pelo	mundo	intei-
ro,	 o	 de	 acolher	 as	 nossas	 palavras,	
bem	como	de	contribuir	eficazmente	
a	realizá-las	também	entre	os	outros,	
cada	um	segundo	a	graça	que	recebeu	
de	Deus,	segundo	o	seu	estado	e	fun-
ções,	segundo	o	zelo	de	que	o	seu	co-
ração	está	inflamado.

Aqui,	nós	queremos	somente	recordar	
ESTAS	MÚLTIPLAS	OBRAS	DE	ZELO,	
EMPREENDIDAS	 PARA	 O	 BEM	 DA	
SANTA	 IGREJA,	 DA	 SOCIEDADE	 E	
DOS	INDIVÍDUOS,	COMUMMENTE	
DESIGNADAS	SOB	O	NOME	DE	AC-
ÇÃO	CATÓLICA,	as	quais,	pela	graça	
de	 Deus,	 florescem	 por	 todo	 o	 lado	
…».

A	 Acção	 Católica	 possui	 assim	 como	
objectivo	 a	 instauração	 do	 Reino	 de	
Nosso	 Senhor	 Jesus	 Cristo	 no	 seio	
da	Santa	Igreja,	nas	sociedades,	e	nos	
indivíduos.	O	campo	da	sua	activida-
de	é	 imenso	e	contempla	tanto	a	so-
ciedade	civil	como	a	eclesiástica.	Não	
deve	pois	ser	reduzida	ao	apostolado	
de	pessoa	a	pessoa.	Ela	visa,	pelo	con-

Os	Princípios	da	Acção	Católica
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trário,	a	instauração	integral	do	Reino	
de	Nosso	Senhor	Jesus	Cristo.

Pode	 resumir-se	 isso	 numa	 palavra,	
e	 São	 Pio	 X	 fê-lo,	 ele	 mesmo,	 numa	
passagem	 célebre.	 Aquilo	 a	 que	 nos	
devemos	ordenar,	é	a	 restauração	da	
”Cidade	Católica”:

«	Veneráveis	 irmãos,	é	necessário	re-
cordá-lo	 energicamente	 nestes	 tem-
pos	 de	 anarquia	 social	 e	 intelectual	
onde	cada	um	se	posiciona	como	dou-
tor	e	legislador,	não	se	edificará	a	ci-
dade	diferentemente	de	como	Deus	a	
constituiu;	não	se	erguerá	a	sociedade	
se	 a	 Igreja	 lhe	 não	 estabelece	 as	 ba-
ses	e	dirige	os	trabalhos.	Não,	a	civi-
lização	não	se	encontra	por	inventar,	
nem	a	cidade	nova	está	para	construir	
nas	nuvens.	Ela	foi,	ela	é,	a	civilização	
cristã,	é	a	Cidade	Católica»	(��).

Os	 Papas	 referem-se	 igualmente	 à	
restauração	 da	 ordem	 social.	 Quer	
se	fale	de	ordem	social	ou	de	Cidade	
Católica,	ou	mesmo	de	civilização	ca-
tólica,	 ou	 ainda	 de	 cristandade,	 isso	
indica	 uma	 finalidade	 bem	 determi-
nada.	Não	se	trata	somente	de	operar	
sobre	 os	 indivíduos	 ou	 sobre	 micro-
sociedades,	 tais	 como	 a	 família,	 mas	
de	agir	sobre	a	sociedade	no	seu	todo,	
no	 seu	 dédalo	 de	 instituições	 tanto	
sociais	 como	 políticas.	 É	 a	 aldeia,	 o	
bairro,	a	província,	o	País	que	devem	
ser	cristãos.	Mas	sê-lo-ão	também	as	
corporações	 de	 ofícios,	 as	 empresas,	
as	escolas.	Longe	de	se	reduzir	à	cul-
tura,	ao	aspecto	mediático	ou	da	con-
tingência	do	quotidiano,	a	civilização	

cristã	 tende	 à	 cristianização	 integral	
dos	indivíduos	e	das	sociedades	(tan-
to	civis	como	eclesiásticas)	como	o	foi	
a	cristandade	à	qual	se	refere	São	Pio	
X	(�).

Para	compreendê-lo,	é	necessário	 re-
gressar	 a	 um	 elemento	 fundamental	
de	toda	a	acção	cristã,	de	toda	a	moral	
cristã,	de	toda	a	vida	cristã:	O	dogma	
da	Graça.

II- Princípios fundamentais:
Primeiro Princípio: O Dogma da 
Graça 

Este	 dogma	 permite	 sempre	 auferir	
dos	métodos	que	melhor	enfrentam	a	
vida	cristã.	Evidentemente	tal	supõe	
uma	gradação,	 muitas	gradações,	 to-
davia	este	princípio	é	fundamental,	e	
o	 seu	 esquecimento	 conduz	 a	 catás-
trofes.

Este	 princípio	 pode-se	 enunciar	 da	
forma	 seguinte:	 A	 Graça	 -	 ou	 a	 vida	
sobrenatural	 -	 opera	 enxertando-se	
sobre	 uma	 natureza	 humana	 ferida	
pelo	pecado	original.

A	 vida	 sobrenatural	 constitui	 uma	
enxertia.	(Segundo	São	Tomás,	a	Gra-
ça	confere	à	alma	no	plano	acidental	
Aquilo	que	Deus	É	no	plano	substan-
cial).	 Tal	 significa	 que	 não	 haveria	
Graça,	 participação	 na	 vida	 Divina,	
se	não	existisse	uma	alma,	um	enva-
samento	natural,	uma	inteligência	ca-
paz	de	conhecer	Deus,	bem	como	um	
coração	 afeiçoado,	 formatado	 para	
amar	a	Deus.
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Consequentemente,	a	santidade	dum	
homem	não	é	a	de	um	anjo.	A	santida-
de	dum	adulto	não	é	a	de	uma	crian-
ça,	e	assim	sucessivamente.	É	por	isso	
que	se	afirma	que	a	Graça	se	conforma	
com	os	contornos	da	vida	natural.

Neste	 quadro	 conceptual,	 a	 Graça	
possui	dois	efeitos.	O	primeiro,	mais	
fundamental,	consiste	em	elevar	a	na-
tureza.	Desse	modo,	a	sobrenatureza	
eleva	a	inteligência	mediante	a	luz	da	
Fé,	 e	 eleva	 a	 vontade	 pela	 Caridade,	
pela	Esperança,	bem	como	por	todas	
as	virtudes	morais.

Todavia	 a	 Graça	 não	 se	 destina	 so-
mente	 a	 elevar	 a	 natureza.	 A	 Graça	
cuida	 igualmente	 de	 uma	 natureza	
humana	 ferida	 pelo	 pecado	 original	
(Graça	 medicinal),	 pronta	 a	 cair	 no	
erro,	na	dureza	de	coração,	na	 facili-
dade,	no	amor	das	suas	comodidades,	
no	egoísmo,	na	sensualidade.	A	Graça	
vem	corrigir	estas	más	tendências.	Ela	
reconstitui	 o	 espírito	 pela	 Revelação	
Sobrenatural,	pela	vida	de	Fé,	a	Gra-
ça	cicatriza	a	vontade	ferida	pelo	seu	
amor	próprio,	cura-a	do	seu	egoísmo	
pela	Caridade	e	as	outras	virtudes.

Perante	este	dogma	da	Graça	que	vem	
penetrar	 uma	 natureza,	 elevando-a	
e	ordenando-a,	dois	erros	opostos	se	
levantam	com	as	suas	inevitáveis	mo-
dalidades:	o	angelismo,	e	o	naturalis-
mo.

-	O	angelismo	coloca	indevidamente	o	
acento	sobre	a	sobrenatureza	com	de-
trimento	da	natureza-	e	da	uma	natu-
reza	 ferida.	 Esquece	 que	 a	 santidade	

depende	do	húmus	no	qual	foi	planta-
da.	Concretamente,	o	angelismo	para	
um	cristão	reconduz-se	a	limitar-se	à	
oração,	sem	operar	o	seu	dever	de	es-
tado.	Na	vida	profissional,	tal	consis-
te	em	acumular	novenas	para	avançar	
os	 documentos,	 sem	 por	 outro	 lado	
os	 trabalhar.	Para	uma	mãe	de	 famí-
lia,	angelismo	significa	estar	na	Missa	
quando	 os	 seus	 filhos	 regressam	 da	
escola,	 ou	 o	 seu	 marido	 regressa	 do	
trabalho.

-	O	naturalismo	consiste,	pelo	contrá-
rio,	 em	 exaltar	 a	 natureza	 perdendo	
de	vista	não	somente	as	 feridas	pro-
fundas	da	mesma	(o	pecado	original),	
mas	sobretudo	os	contributos	da	Gra-
ça	e	os	meios	sobrenaturais.

Num	 enquadramento	 prático,	 um	
“apóstolo”	 naturalista	 pensa	 con-
verter	 as	 almas	 mediante	 golpes	 de	
sábios	argumentos,	sem	usar	de	ora-
ções	e	penitências.	Um	pai	de	família	
naturalista	não	pensa	em	facultar	ao	
seu	 filho	 os	 meios	 sobrenaturais:	 a	
criança	 permanece	 numa	 escola	 não	
católica,	mergulhada	assim	numa	at-
mosfera	de	onde	o	sobrenatural	está	
excluído.

No	 domínio	 da	 Acção	 Católica	 estes	
dados	 possuem	 uma	 importância	
capital;	 pois	 que	 esta	 tem	 de	 tomar	
conta,	simultaneamente,	da	natureza	
humana	e	da	Graça.

Bem	imprudente	seria	o	missionário	
que	não	prestasse	atenção	aos	costu-
mes	 locais	 e	 da	 natureza	 humana,	 e	
que	se	lançasse	de	olhos	fechados	no	
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apostolado!	 «	 judeu	 com	 os	 judeus»	
afirmava	São	Paulo	com	conhecimen-
to	de	causa…

Foi	 precisamente	 isso	 que	 foi	 esque-
cido	por	Marc	Sangnier.	Pecando	por	
naturalismo,	 ele	 iludiu-se	 profunda-
mente	 sobre	 a	 natureza	 humana	 e	
imaginou	 uma	 sociedade	 de	 iguais,	
onde	 as	 pessoas,	 doravante	 adultas,	
integrariam	elas	mesmas	uma	conduta	
responsável.	Dupla	quimera.	Sangnier	
olvidava,	por	um	lado	a	desigualdade	
natural	dos	homens	como	fundamen-
to	 duma	 necessária	 hierarquia	 social	
e	política,	e	por	outro	lado	a	ferida	do	
pecado	original	como	constitutiva	da	
conduta	 repreensível	 e	 irresponsável	
de	numerosos	homens.	

São	 Pio	 X	 apontou	 o	 erro:	 O	 Sillon	
«	 trabalha	 para	 realizar	 uma	 era	 de	
igualdade,	a	qual	constituiria,	por	sua	
própria	 natureza,	 uma	 era	 de	 maior	
justiça.	 Assim	 para	 ele,	 toda	 a	 desi-
gualdade	de	condição	 incorpora	uma	
injustiça	(…).

Constitui	um	princípio	soberanamen-
te	contrário	à	natureza	das	coisas,	ge-
rador	de	inveja	e	injustiça,	bem	como	
subversivo	 de	 toda	 a	 ordem	 social».	
(��)

Muito	pelo	contrário,	a	Santa	Madre	
Igreja	 sempre	 ensinou	 a	 conservar	 e	
proteger	a	ordem	natural,	bem	como	
os	costumes	legítimos	dos	povos,	com	
o	 objectivo	 de	 os	 cristianizar.	 É	 por	
isso	que	na	Acção	Católica,	a	primeira	
regra	consiste	na	adaptação	ao	real.	

E	 o	 real	 é	 esta	 interpenetração	 con-
tínua,	constitutiva,	do	natural	com	o	
Sobrenatural.	 É	 necessário	 respeitar	
as	 duas	 ordens,	 não	 sustentar	 uma	
sem	a	outra,	mas	diligenciar	para	que	
a	Graça	se	derrame	sobre	a	natureza,	
elevando-a,	e	sarando-a.

A	Acção	Católica	deve	pois	velar	para	
que	 possa	 operar	 segundo	 a	 ordem	
natural,	 impregnando-a	 simultanea-
mente	 com	 os	 bens	 da	 Graça.	 Numa	
palavra,	a	Acção	Católica	deve	cristia-
nizar	a	ordem	das	coisas.

Segundo Princípio: A natureza social 
do homem

A	 primeira	 aplicação	 deste	 segundo	
princípio	 consiste	 em	 nos	 certificar-
mos	dum	facto	da	natureza:	O	homem	
não	é	um	ser	isolado.	Ele	vive	em	so-
ciedade,	 e	 não	 alcança	 o	 seu	 bem	 de	
maneira	individual	–	alcança-o	sim	de	
forma	colectiva,	social	e	política.

Abandonado	 a	 si	 mesmo,	 mesmo	 na	
ordem	 natural,	 o	 homem	 é	 incapaz	
de	atingir	o	seu	bem	especificamente	
humano:	 A	 virtude,	 no	 duplo	 senti-
do	de	contemplação	e	de	integridade	
moral.	Abandonado	a	si	mesmo,	o	ho-
mem	é	um	selvagem.	Privado	do	meio	
educativo	familiar	e	social,	o	homem	
permanece	um	adolescente	perpétuo,	
dominado	 pelos	 seus	 instintos	 mais	
grosseiros.

«	 A	 realização	 integral	 do	 bem	 espe-
cificamente	 humano,	 nota	 o	 Padre	
Lachance,	 está	 condicionada	 ao	 con-
curso	uno	e	múltiplo	da	colectividade.	
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É	pois	a	título	de	homem	que	o	indiví-
duo	é	sociável.	Se	não	existissem	bens	
espirituais	a	prosseguir,	bastar-lhe-ia,	
como	 acontece	 com	 várias	 espécies	
animais,	 viver	 no	 estado	 gregário».	
(5)

Os corpos intermédios

Por	 outro	 lado,	 esta	 vida	 em	 socie-
dade	 não	 constitui	 um	 colectivismo,	
onde	haveria	dum	lado	o	Estado	todo-
poderoso	 e	 providente	 e	 do	 outro	 o	
indivíduo	 isolado.	 Este	 colectivismo,	
ensaiado	 pelo	 comunismo	 ao	 preço	
de	carnificinas	humanas	e	naufrágios	
económicos,	 não	 pode	 existir	 senão	
sob	a	 forte	pressão	de	poderosos	ór-
gãos	políticos	ou	financeiros.

A	ordem	política	natural	não	é	assim.	
Ela	 comporta	 aquilo	 que	 se	 denomi-
na:	Os	Corpos	 intermédios.	Quer	di-
zer	que	entre	o	 indivíduo	e	o	Estado	
(	o	poder	político	supremo)	se	encon-
tram	 a	 família,	 o	 bairro,	 a	 aldeia,	 a	
província,	a	empresa	local,	etc.

«	 Os	 Corpos	 intermédios,	 escrevia	
René	Pierron,	constituem	grupos	so-
ciais,	agrupamentos	humanos,	situa-
dos	entre	o	indivíduo	isolado	(	ou	a	fa-
mília,	célula	de	base)	e	o	Estado.	Eles	
são	 constituídos	 seja	 naturalmente,	
seja	por	acordo	deliberado,	tendo	em	
vista	alcançar	um	fim	comum	às	pes-
soas	 que	 compõem	 tais	 agrupamen-
tos».	(��)

Michel	 Creuzet	 prossegue:	 «	 Tais	
agrupamentos	 são	 complementares	
uns	dos	outros	nos	seguintes	planos:

Local:	grupo	que	se	refere	aos	lugares	
de	 nascimento,	 de	 vida,	 de	 educação	
duma	pessoa-	aldeia,	paróquia,	comu-
na	(…)

Profissional:	grupo	que	se	refere	à	ac-
tividade	humana-	empresa,	profissão,	
ofício,	sindicatos	(…)

Cultural:	 escola,	 academia	 local,	 so-
ciedade	musical	(…)

Religioso:	a	paróquia,	a	diocese	e	res-
pectivas	obras;

Recreativo:	grupos	desportivos,	turís-
ticos,	de	entretenimento,	colecciona-
dores,	etc	»	(7).	

Toda	esta	hierarquia	de	patamares	in-
termédios	constitui	uma	organização	
que	aplica	o	princípio	da	subsidiarie-
dade,	 o	 qual	 consiste	 numa	 espécie	
de	 delegação,	 de	 descentralização	 do	
poder.

E	 cada	 Corpo	 intermédio	 imprime	 o	
seu	 sinete	 sobre	 o	 indivíduo.	 O	 ho-
mem	 encontra-se	 naturalmente	 as-
sinalado,	 marcado,	 pela	 sua	 família,	
a	 sua	 aldeia,	 a	 sua	 formação,	 a	 sua	
Corporação	de	ofício,	o	seu	país,	a	sua	
cultura.

Consequentemente,	 pretender	 cris-
tianizar	o	homem	à	margem	das	suas	
estruturas	 vitais	 constitui	 uma	 pro-
funda	 ilusão.	 Se	 o	 homem	 vive	 num	
universo	 ateu,	 quer	 dizer	 sem	 Deus,	
na	 sua	 família,	 no	 seu	 trabalho,	 em	
toda	a	sua	vida	social,	então	será	ge-
nericamente	utópico	pretender	a	sua	
real	santificação.	Por	conseguinte,	se	
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queremos	cristianizar	o	homem,	é	ne-
cessário	 cristianizar	 a	 sociedade:	 Os	
Corpos	 intermédios	e	finalmente	 to-
das	as	instituições	sociais	e	políticas.

Foi	 precisamente	 isto	 que	 a	 Santa	
Igreja	sempre	se	esforçou	por	realizar:	
Ela	tomou	o	homem	tal	como	ele	era	–	
incorporado	no	seio	duma	sociedade.	
Então,	 após	 ter	 convertido	 indivídu-
os,	ela	baptizou	as	Nações	e	as	cristia-
nizou	–	tal	constitui	a	Cristandade.

Sinteticamente	afirmaremos	que	toda	
a	 doutrina	 social	 e	 política	 da	 Santa	
Igreja	se	pode	concentrar	na	aplicação	
destes	dois	primeiros	princípios:

A	GRAÇA	DEVE	IMPREGNAR	TODA	
A	 NATUREZA	 DO	 HOMEM,	 SEM	 A	
DESTRUIR;	ORA	O	HOMEM	É	SOCI-
ÁVEL;	

A	 GRAÇA	 DEVE	 ENTÃO	 IMPREG-
NAR,	 SEM	 A	 DESTRUIR,	 TODA	 A	
VIDA	 SOCIAL	 E	 POLÍTICA	 DO	 HO-
MEM.

Como	escrevia	São	Pio	X,	a	Acção	Ca-
tólica	ultrapassa	o	quadro	dos	indiví-
duos:	 «Aqui,	 nós	 queremos	 somente	
recordar	estas	múltiplas	obras	de	zelo,	
empreendidas	 para	 o	 bem	 da	 Santa	
Igreja,	da	sociedade	e	dos	indivíduos,	
comummente	designados	sob	o	nome	
de	Acção	Católica».

Desgraçadamente,	intelectuais	pouco	
familiarizados	com	as	realidades	con-
cretas	(8)	imaginam	que	não	é	neces-
sário	cristianizar	as	sociedades	até	ao	
nível	 das	 suas	 instituições	 políticas,	
mas	 que	 é	 suficiente	 operar	 sobre	 o	

mundo	da	cultura	e	das	ideias.	

Que	chega	perfeitamente	ir	agitando	
o	ambiente	segundo	os	acontecimen-
tos,	 consoante	 a	 vida	 cultural;	 que	
é	 suficiente	 ir	 falando	 ao	 mundo;	 ir	
testemunhando;	ir	dialogando	com	o	
mundo.

Para	lá	da	injúria	feita	a	Nosso	Senhor	
Jesus	Cristo	e	aos	Seus	direitos	de	So-
berania	sobre	toda	a	realidade,	tanto	
espiritual	quanto	temporal,	esta	ideo-
logia	levemente	colorida	de	cristianis-
mo	 menospreza	 uma	 realidade	 con-
creta,	 dum	 homem	 necessariamente	
influenciado	pelo	meio	ambiente.

Terceiro	 Princípio:	 Distinção	 entre	
obras	espirituais	e	temporais

Além	 disso,	 se	 a	 Acção	 Católica	 visa	
cristianizar	 o	 homem	 em	 toda	 a	 sua	
realidade,	 em	 toda	 a	 sua	 natureza,	
esta	acção	divide-se	em	dois	tipos	de	
obras:

-As	 obras	 estritamente	 espirituais	
como	 a	 Liturgia	 ou	 o	 Catecismo.	 Es-
tas	obras	encontram-se	directamente	
ordenadas	 a	 um	 bem	 sobrenatural,	
relevando	 a	 sua	 realização	 directa	 e	
imediatamente	da	Santa	Igreja

-	As	obras	temporais	às	quais	se	asso-
cia	um	elemento	moral	ou	espiritual,	
como	cuidar	dum	doente	ou	ministrar	
justiça.	Estas	obras	estão	directamen-
te	ordenadas	a	um	bem	temporal.	Cui-
dar	de	um	doente	é	antes	de	tudo	uma	
obra	natural.	Todavia	esta	 obra	deve	
ser	 cumprida	 num	 enquadramento	
e	num	espírito	cristão.	Nós	observa-
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mo-lo	 bem,	 hodiernamente,	 com	 as	
questões	 levantadas	 pelo	 encarniça-
mento	 terapêutico	 e	 a	 eutanásia,	 ou	
as	 investigações	 embrionárias.	 Este	
domínio	temporal	releva	directamen-
te	 das	 autoridades	 civis,	 e	 indirecta-
mente	 das	 autoridades	 eclesiásticas,	
na	exacta	medida	em	que	as	autorida-
des	 leigas	 devem	 obedecer	 às	 regras	
ministradas	pela	Santa	Igreja,	no	que	
à	Fé	e	Moral	concerne.	Efectivamen-
te,	segundo	a	expressão	de	São	Pio	X,	
o	domínio	moral	«constitui	o	domínio	
próprio	da	Santa	Igreja»	(9).	Além	dis-
so,	como	sublinha	ainda	São	Pio	X,	a	
verdadeira	 civilização	 somente	 pode	
existir	 fundamentada	 em	 bases	 mo-
ralmente	sãs.	A	verdadeira	civilização	
cristã	não	pode	pois	existir	sem	a	San-
ta	Igreja.

A Cristandade

Esta	sobrenatural	impregnação	da	or-
dem	individual,	social	e	política,	tem-
poral	 e	 espiritual,	 consubstancia	 o	
que	a	Santa	Igreja	operou	–	graças	ao	
concurso	 das	 autoridades	 civis	 –	 na-
quilo	que	se	denomina	a	Cristandade,	
e	que	São	Pio	X	chama	de	Civilização	
Cristã.

-	Dum	ponto	de	vista	estritamente	re-
ligioso,	a	Santa	Igreja	diligenciou	em	
desenvolver	a	vida	sobrenatural:

Pela	pregação	da	Fé	por	meio	de	cate-
cismos,	homilias	dominicais,	missões	
paroquiais,	literatura	religiosa.

Pela	 protecção	 contra	 a	 heresia	 me-
diante	 a	 vigilância	 e	 a	 interdição	 de	

publicações	heterodoxas,	as	condena-
ções,	o	Índex	e	a	Santa	Inquisição	(des-
graçadamente,	depois	da	revolução	de	
�789,	a	Santa	Igreja	nunca	mais	pôde	
dispor	do	braço	secular	para	impor	e	
propagar	a	sua	doutrina,	excepto	em	
Espanha,	 no	 período	 de	 �9�9-�975,	
embora	 aqui	 de	 uma	 forma	 já	 muito	
atenuada).

Pelo	culto:	O	Santo	Sacrifício	da	Mis-
sa	em	cada	aldeia,	o	Ofício	Divino	no	
coro,	bem	como	todas	as	diversas	ora-
ções.

Pela	fundação	de	inumeráveis	ordens	
religiosas	e	mosteiros,	os	quais	povo-
avam	a	Europa	inteira.

Pela	instauração	de	uma	rede	de	paró-
quias,	as	quais	ministravam	a	toda	a	
população	o	socorro	quotidiano	e	fa-
miliar	da	Santa	Igreja.

Pela	 obra	 das	 Missões	 Apostólicas.	
Pela	 fundação	 de	 Ordens	 Terceiras,	
filiadas	em	Ordens	Religiosas.

-	 Dum	 ponto	 de	 vista	 temporal,	 a	
Cristandade	 não	 aboliu	 a	 ordem	 na-
tural.	Não	suprimiu	a	família,	nem	as	
aldeias,	 as	 províncias	 ou	 os	 Estados,	
não	suprimiu	o	trabalho,	nem	as	clas-
ses	sociais	ou	o	Poder	Político,	não	su-
primiu	a	guerra,	nem	a	educação	ou	a	
cultura.

Longe	 de	 suprimir	 todas	 estas	 reali-
dades,	a	Cristandade	repassou-as	em	
profundidade	 com	 a	 Graça	 Sobrena-
tural.

A	Família.	A	Santa	Madre	 Igreja	 for-
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tificou-a,	 beneficiando-a	 com	 uma	
indissolubilidade	 mais	 firme,	 aben-
çoando-a,	honrando	a	esposa	e	a	mãe	
cristã,	 nomeadamente	 pelo	 culto	 da	
Virgem	Maria.

A	aldeia.	A	Santa	Igreja	posicionou-a	
à	 volta	 do	 Altar	 do	 Santo	 Sacrifício,	
unificando-a	

ao	redor	do	seu	pároco.	A	Santa	Igreja	
constituiu	 os	 seus	 ritmos	 de	 vida	 ao	
som	dos	sinos	e	dos	Ofícios	Divinos,	
mas	também	integrando	esses	ritmos	
em	 todo	 o	 ciclo	 litúrgico	 e	 festas	 de	
padroeiros.

O	trabalho.	Longe	de	abolir	e	de	exa-
cerbar	as	desigualdades,	a	Santa	Igre-
ja	 diligenciou	 penetrá-las	 com	 a	 sua	
influência	 sobrenatural,	 mediante	
confrarias	corporativas.

Ela	 inaugurou	 as	 festas	 de	 padroei-
ros,	e	insculpiu	o	espírito	cristão	nos	
costumes	e	a	caridade	entre	os	mem-
bros.

As	classes	sociais:	Progressivamente,	
a	Santa	Igreja	suprimiu	a	escravatura.	
Por	 outro	 lado,	 ela	 abençoou	 e	 cor-
roborou	 os	 juramentos	 de	 fidelidade	
para	 com	 as	 autoridades	 (os	 Senho-
res)	ensinando	os	súbditos	a	ver	nos	
seus	superiores	os	reflexos	da	autori-
dade	Divina,	e	demonstrando	a	estes	
últimos	 quais	 eram	 os	 seus	 deveres,	
pelos	quais	teriam	um	dia	de	prestar	
contas	perante	o	Tribunal	Divino.

O	Poder	Político:	A	Santa	Madre	Igre-
ja	 baptizou	 e	 converteu	 –	 não	 sem	
grandes	dificuldades	–	as	autoridades	

políticas.	Os	nomes	de	Constantino	e	
Clóvis,	para	citar	apenas	dois,	encon-
tram-se	para	sempre	gravados	na	me-
mória	da	Santa	Igreja.	Esta	sagrou	os	
reis	para	lhes	outorgar	um	auxílio,	um	
fundamento,	bem	como	uma	orienta-
ção	 espiritual,	 ordenando-lhes	 que	
defendessem	 a	 Fé	 e	 assegurassem	 o	
bem	e	a	protecção	dos	seus	súbditos,	
nomeadamente	os	pobres	e	os	fracos.

A	guerra	:	A	Santa	Igreja	instaurou	a	
trégua	de	Deus	e	insuflou	um	espírito	
autenticamente	cavalheiresco.

A	 educação:	 A	 Santa	 Igreja	 povoou	
a	 Cristandade	 de	 escolas	 catedrais,	
posteriormente	 de	 Universidades,	
salvando	 simultaneamente	 de	 uma	
perda	 irreparável	 o	 património	 inte-
lectual	da	Antiguidade.	

A	 cultura	 –	 A	 arte	 em	 todas	 as	 suas	
ramificações,	 foi	 não	 somente	 enco-
rajada,	mas	cristianizada,	elevada	ao	
nível	de	instrumento	de	cultura.

E	que	dizer	das	obras	de	beneficência	
efectuadas	pelos	albergues	 religiosos	
e	hospícios	de	todas	as	espécies!	Não	
terminaríamos	de	enumerar	as	obras	
suscitadas	 pela	 Santa	 Madre	 Igreja,	
no	seu	desígnio	de	tudo	restaurar	em	
Nosso	Senhor	Jesus	Cristo.

Cristianizar as estruturas

De	toda	esta	enumeração	uma	conclu-
são	se	impõe:

A	 Santa	 Igreja	 fundou	 e	 cristianizou	
estruturas	com	o	objectivo	de	melhor	
cristianizar	os	indivíduos:
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Na	 ordem	 propriamente	 espiritual	
a	 Igreja	 fundou	 estruturas.	 Ela	 sem-
pre	 nutriu	 esta	 preocupação.	 Após	 a	
passagem	de	missionários,	o	seu	pri-
meiro	 esforço	 permanente	 foi	 o	 de	
perpetuar	 o	 apostolado	 mediante	 a	
constituição	 de	 paróquias,	 de	 dioce-
ses,	 de	 mosteiros,	 de	 ordens	 religio-
sas.	 Por	 exemplo,	 São	Bento	que	 tão	
pujantemente	 irradiou,	 e	 continua	
irradiando,	 não	 foi	 senão	 devido	 às	
estruturas	que	constituiu,	à	regra	que	
edificou.

Na	 ordem	 temporal,	 a	 Santa	 Igre-
ja	 suscita	 e	 cristianiza	 as	 estruturas	
(�0).	 Ela	 não	 se	 satisfaz	 em	 assina-
lar	culturalmente	as	pessoas,	a	Santa	
Igreja	possui	como	escopo	baptizar	as	
estruturas.	Foi	erro	do	Sillon,	do	mo-
dernismo,	de	Maritain,	bem	como	de	
todos	os	liberais,	o	pretenderem	que	é	
necessário	que	nos	contentemos	com	
uma	ordem	espiritual	e	que	devemos	
atingir	 os	 indivíduos,	 sem	 procurar	
baptizar	as	estruturas	temporais.	Tal	
constitui	um	erro	profundo,	condena-
do	pela	doutrina	e	prática	tradicionais	
da	Santa	Igreja.

Uma	outra	conclusão	se	impõe,	é	que	
estas	estruturas	são	multiformes.

Na	 ordem	 espiritual,	 a	 organização	
da	Santa	Igreja	não	é	totalitária.	Não	
existe	dum	lado	o	Papa,	depois	o	prior	
da	 paróquia.	 Não	 constitui	 um	 co-
lectivismo	 religioso.	 Também	 se	 não	
trata	 dum	 igualitarismo	 a	 qualquer	
preço,	 ou	 de	 uma	 democracia.	 Entre	
o	Papa	e	o	prior	da	paróquia,	existem	

os	Bispos.	E	em	cada	diocese,	existem	
paróquias	 e	 obras	 diocesanas,	 diver-
sas,	 múltiplas,	 mais	 ou	 menos	 inde-
pendentes	 umas	 das	 outras,	 ou	 in-
dependentes	 das	 paróquias,	 as	 quais	
dependem	dos	Bispos,	ou	pelo	menos	
de	Roma,	para	as	obras	nacionais	(ar-
qui-confrarias).	Sem	esquecer	os	reli-
giosos	e	 religiosas	que	se	encontram	
sob	a	jurisdição	do	Bispo	ou	do	Papa.

Na	ordem	temporal,	a	Igreja	tem	como	
objectivo	cristianizar	os	corpos	inter-
médios:	 cidade,	 corporações;	quando	
eles	se	encontram	ameaçados-	prote-
gê-los;	 e	 quando	 são	 destruídos-	 re-
construí-los.	 (cf-	 na	 Antiguidade	 o	
papel	 de	 defensores	 das	 cidades	 que	
os	 Bispos	 desempenharam	 face	 aos	
invasores	bárbaros).

A	 Acção	 Católica	 dos	 homens	 do	 sé-
culo	XXI	deve	assim	consistir	na	pros-
secução	da	protecção	e	cristianização	
das	 estruturas,	 dos	 corpos	 intermé-
dios	 existentes,	 bem	 como	 a	 recriar	
corpos	 intermédios	 onde	 eles	 não	
existem.

Entretanto,	antes	de	fazer	referência	
aos	meios	conducentes	a	tal,	é	neces-
sário	ministrar	dois	outros	princípios	
essenciais	da	Acção	Católica:	as	«	 re-
lações	 que	 todas	 as	 obras	 da	 Acção	
Católica	 devem	 possuir	 com	 a	 auto-
ridade	eclesiástica»	(��)	bem	como	a	
confessionalidade	(	se	elas	devem	ab-
solutamente	confessar	a	Fé	Católica)	
das	obras.

Abbé	François	Chautard
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	(SEGUE)	

NOTAS

Nós podíamos acrescentar não somen-
te antes mas durante a acção. Porque, 
podemo-nos formar, posteriormente, no 
fogo mesmo da acção, olvidar no decur-
so de meses e anos a formação inicial. 
Assim se explicam numerosas defecções 
e desvios progressivos.
Notre Charge Apostolique, 25 de Agos-
to de 1910, documentos apostólicos de 
Sua Santidade São Pio X, t-2, publica-
ções do Correio de Roma, 1993, p 255.
A questão, dum ponto de vista humano, 
da possibilidade actual e imediata dum 
tal empreendimento, é outra. Ela não 
poderia entretanto recolocar em causa 
os princípios e particularmente o de-
ver de tender para este ideal. Por outro 
lado, em política- cristã ou não- o pior 
dos caprichos é o de se considerar ante-
cipadamente vencido. Toda a História 
da Igreja manifesta, pelo contrário, a 
possibilidade de nas condições mais 
sombrias ser instaurado o Reinado So-
cial de Nosso Senhor Jesus Cristo. Cf 
as conversões de Constantino e Clóvis, 
bem como a epopeia de Santa Joana 
d’Arc. 
NOTRE CHARGE APOSTOLIQUE, 25 
DE AGOSTO DE 1910, documentos 
pontificais de Sua Santidade Pio X, t.2 
publicações do Courrier de Rome, 1993, 
p.258
Louis Lachance o.p. O humanismo polí-
tico de São Tomás de Aquino « indivíduo 
e estado» - Editions Sirey, p.71.
Citado por Michel Creuzet, Os Corpos 
intermédios, edição dos círculos São 
José, suplemento em Verbe, n-137 e 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

138, p. 11.
Ibidem
Jacques Maritain distinguiu-se pela ne-
gativa com a sua preocupação de esta-
belecer o Reino de Cristo não de manei-
ra política, mas cultural. Cf. A sua obra” 
Religião e cultura”publicada em 1930, 
a qual cheira já a enxofre.
NOTRE CHARGE APOSTOLIQUE, 25 
DE AGOSTO DE 1910, Documentos 
pontificais de Sua Santidade Pio X, t.2, 
publicações do Courrier de Rome, 1993, 
p. 254
Na sua encíclica Graves de communi, de 
18 de Janeiro de 1901, acerca da Acção 
Católica, Leão XIII evocava estas insti-
tuições: «Esta ciência da Caridade, que 
Nosso Senhor Jesus Cristo lhes havia 
transmitido, os Apóstolos imediata-
mente a puseram em prática, em tal se 
aplicando com um zelo religioso. Depois 
deles, aqueles que abraçaram a Fé Cris-
tã tomaram a iniciativa de criar uma 
multidão de instituições variadas para 
o alívio das misérias, de toda e qualquer 
natureza, que afligem a Humanidade.
Estas instituições, perpetuamente na 
senda do progresso, constituem a pro-
priedade, a glória e o ornamento da 
religião cristã, bem como da civilização 
à qual essa religião deu origem. Analo-
gamente os homens de recto julgamento 
nunca poderão admirá-las suficiente-
mente, na exacta medida em que so-
bretudo o pendor, tão pronunciado, de 
cada um de nós para buscarmos, antes 
de tudo o mais, o nosso próprio interes-
se, e a colocarmos em segundo lugar o 
interesse dos outros (…) uma das gló-
rias da Caridade, consubstancia-se não 
somente no refrigério das misérias do 
povo, mediante socorros transeuntes, 
mas sobretudo através dum conjunto 

7.
8.

9.

10.

11.
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de instituições permanentes. Desta ma-
neira, efectivamente, os necessitados aí 
encontrarão uma garantia mais segura 
e mais eficaz. Neste quadro conceptual, 
afigura-se como digno de todos os elo-
gios o desígnio de ministrar formação 
em economia e previdência aos artífices 
e aos operários, com o objectivo de lhes 

facultar os meios para assegurarem, 
eles próprios, pelo menos parcialmente, 
o seu futuro.» in Le Laicat, Os ensina-
mentos pontificais reunidos pelos mon-
ges de Solesmes, Desclée n 274 e 277, 
p.176 e 177.
São Pio X, IL FERMO PROPOSITO in 
Le Laicat, op. Cit. N-364, p.219.

12.

A	Santa	Igreja	Católica	desde	sempre	
rodeou	 os	 corpos	 dos	 fiéis	 defuntos	
de	um	profundo	respeito.	Os	séculos	
de	 cristandade	 permaneceram	 total-
mente	estranhos	à	prática	da	crema-
ção	dos	corpos	dos	defuntos.	A	Santa	
Madre	 Igreja	 opôs-se	 sempre,	 desde	
o	 início,	 vigorosamente,	 à	 prática	 da	
cremação.

Antes	 de	 qualquer	 outra	 coisa,	 é	 ne-
cessário	 precisar	 o	 sentido	 das	 pala-
vras:

-	A	CREMAÇÃO	(	do	Latim	cremare:	
queimar)	designa	o	costume	de	quei-
mar	os	corpos	dos	defuntos.	Este	ter-
mo	evoca	a	 imagem	do	forno	crema-
tório,	onde	se	coloca	o	cadáver.

-	O	termo	INCINERAÇÃO	(do	Latim	
in:	 em,	 e	 cinis:	 cinza)	 indica	 o	 efeito	
da	 cremação:	 a	 redução	 do	 corpo	 a	
cinzas.

-	 A	 INUMAÇÃO,	 segundo	 a	 etimolo-

gia	 (in:	 em,	 e	 húmus:	 terra)	 consiste	
na	deposição	sob	a	terra	dum	cadáver	
humano.	 No	 mesmo	 sentido,	 diz-se	
também	«	enterro».

O uso praticado pelos cristãos nos 
primeiros tempos da Igreja

A	 Santa	 Igreja	 Católica,	 nossa	 Mãe,	
rodeou	sempre	os	corpos	dos	fiéis	de-
funtos	dum	grande	respeito,	 como	o	
demonstra	bem	a	cerimónia	da	absol-
vição,	após	a	missa	fúnebre:	o	sacerdo-
te	benze	o	corpo	defunto	com	a	água	
benta,	 depois	 incensa-o	 rodeando	 o	
ataúde.	Estas	honras	cheias	de	pieda-
de	e	de	 respeito	são	prestadas	assim	
pelo	sacerdote,	em	nome	da	Igreja,	ao	
corpo	defunto,	para	bem	demonstrar	
a	 todos	 que	 este	 corpo	 constituiu	 o	
templo	do	Espírito	Santo,	que	ele	foi	
resgatado	 por	 alto	 preço,	 pelo	 pre-
cioso	Sangue	de	Nosso	Senhor	Jesus	
Cristo,	tendo	sido	igualmente	santifi-

O	que	pensa	a	Santa	Igreja	da	inumação	e	da	cremação
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cado	pelos	Sacramentos.

A	Santa	Igreja	respeita	assim	no	mais	
elevado	grau	o	corpo	do	fiel	defunto,	
encarregando	 o	 seu	 representante,	
o	sacerdote,	de	o	acompanhar	até	ao	
lugar	 da	 sua	 «deposição»	 no	 seio	 da	
terra,	 onde	 esperará,	 em	 paz,	 a	 Res-
surreição	dos	corpos	que	se	efectivará	
no	fim	do	mundo.

A	PRÁTICA	DA	INUMAÇÃO	FOI	SIS-
TEMÁTICA	 ENTRE	 OS	 PRIMEIROS	
CRISTÃOS,	 apesar	 das	 dificuldades	
que	 ela	 então	 comportava,	 nesses	
tempos	de	grandes	perseguições:

-	Muito	grande	era	então	o	perigo	dos	
cristãos	serem	descobertos	pelos	seus	
perseguidores,	 fosse	 no	 momento	
em	que	eles	recolhiam	os	corpos	dos	
mártires	para	lhes	facultar	uma	hon-
rosa	sepultura,	fosse	no	momento	da	
inumação;	este	perigo	é	atestado	pela	
carta	que	o	clero	de	Roma	escreveu	ao	
clero	de	Cartago,	aquando	da	fuga	de	
São	 Cipriano.	 O	 Martirológio	 roma-
no	 menciona	 aliás,	 explicitamente,	
exemplos	de	cristãos	tornados	márti-
res	quando	recolhiam,	piedosamente,	
os	corpos	dos	seus	irmãos	martiriza-
dos.

-	Existia	ainda	o	perigo	de	que	os	ce-
mitérios,	 uma	 vez	 descobertos,	 fos-
sem	 violados	 ou	 confiscados,	 como	
aconteceu	 sob	 Valeriano,	 ou	 ainda	
exumados,	 como	em	Nicomédia,	 sob	
as	ordens	de	Diocleciano.

-	Perigo	ainda	para	a	própria	religião,	
porque	 os	 pagãos	 ridicularizavam	 e	

difamavam	 os	 cristãos	 por	 causa	 da	
inumação	dos	seus	defuntos.

-	 Finalmente,	 existiam	 as	 dificulda-
des	que	representavam	os	trabalhos	a	
efectuar	para	proceder	às	escavações	
necessárias	 ao	 posicionamento	 das	
câmaras	funerárias,	com	riscos	enor-
mes	corridos	pelos	coveiros,	em	plena	
execução	das	suas	tarefas.

Neste	 enquadramento,	 coloquemos	
então	a	pergunta:	porquê	tanta	obsti-
nação	da	parte	dos	primeiros	cristãos,	
os	quais	recusavam	categoricamente	a	
cremação,	correndo	com	isso	os	mais	
graves	perigos?

A prática da inumação, um preceito 
apostólico

A	 resposta	 correcta	 à	 supracitada	
questão	é	muito	importante	para	nós	
hoje,	 e	 a	 resposta	 só	 pode	 ser	 esta:	
OS	 PRIMEIROS	 CRISTÃOS	 PRATI-
CARAM	 A	 INUMAÇÃO	 SISTEMÁ-
TICA	 DOS	 SEUS	 DEFUNTOS,	 AO	
PREÇO	 DOS	 MAIORES	 PERIGOS	 E	
DAS	MAIORES	DIFICULDADES,	EM	
VIRTUDE	 DE	 TAL	 PRÁTICA	 CONS-
TITUIR	 UM	 PRECEITO	 APOSTÓLI-
CO.	 Era	 necessário,	 efectivamente,	
que	 uma	 razão	 grave,	 sobrepujando	
mesmo	o	preço	da	vida,	permaneces-
se	vinculada	a	esta	prática	da	inuma-
ção.	Ora	não	pode	existir	senão	uma	
razão:	 Somente	 uma	 disposição	 dis-
ciplinar	 emanada	 directamente	 dos	
Apóstolos,	 impondo	 aos	 primeiros	
cristãos	só	e	apenas	a	inumação,	pode	
explicar	esta	prática	exclusiva	da	Igre-
ja	primitiva.
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É	isto	que	o	Padre	Steccanella	explica	
muito	bem:

«	 Nós	 encontramo-nos	 em	 presença	
dum	 uso	 de	 origem	 apostólica,	 dum	
uso	 de	 carácter	 universal,	 dum	 uso	
mantido	 sem	 interrupção	 até	 aos	
nossos	dias,	e	que	se	encontra	assim	
revestido	 duma	 tal	 autoridade,	 que	
nós	devemos	integrá-lo	no	número	de	
usos	 ou	 ordenamentos	 disciplinares	
dum	 valor	 supremo	 na	 Santa	 Igreja.	
Neste	quadro	conceptual,	Santo	 Ino-
cêncio	I	(��07-���7)	não	hesitou	em	de-
clarar	que	a	violação	de	semelhantes	
disposições	 disciplinares	 constituía	
um	 dos	 escândalos	 mais	 graves,	 não	
podendo	tais	disposições	ser	 revoga-
das,	ou	delas	facultar	dispensa,	senão	
em	caso	de	necessidade.	A	opinião	co-
mum,	desde	os	primeiros	 tempos	da	
Igreja,	 sustentava	 serem	 estes	 orde-
namentos	 superiores	 a	 qualquer	 au-
toridade	privada,	fosse	ela	qual	fosse,	
de	forma	que	a	sua	mais	forte	garantia	
consistia	 precisamente	 na	 Tradição,	
quer	dizer,	na	sua	conservação	desde	
os	apóstolos,	através	de	 todos	os	sé-
culos.	Tertuliano,	dissertando	sobre	o	
seu	valor,	escrevia	que	era	necessário,	
inviolavelmente,	proceder	em	confor-
midade	 a	 tais	 prescrições	 exclusiva-
mente	pela	sua	força	consuetudinária	
e	observação	constante.»	(�)

Analogamente,	 fiel	 a	 este	 preceito	
apostólico,	a		Santa	Madre	Igreja	sem-
pre	 perseverou	 na	 prática	 da	 inuma-
ção,	 impondo-a	 aos	 povos	 bárbaros	
que	 vieram	 instalar-se	 na	 Europa	 e	

que	se	converteram,	uns	após	outros,	
à	Fé	Católica.	O	último	a	adoptar	defi-
nitivamente	este	rito	foi	o	povo	prus-
siano,	 em	 �����5,	 quando	 foi	 vencido	
pelos	Cavaleiros	Teutónicos.

Não	é	portanto	surpreendente	que	a	
Santa	 Igreja	 tenha	 estabelecido	 esta	
prática	da	inumação	como	uma	obri-
gação	a	observar	por	todos	os	fiéis,	no	
Código	de	Direito	Canónico	de	�9�7:	
«	OS	CORPOS	DOS	FIÉIS	DEFUNTOS	
DEVEM	SER	SEPULTADOS,	ESTÁ	RE-
PROVADA	A	SUA	CREMAÇÃO»	(��).

Este	 Canon	 vinha	 assim	 confirmar	
uma	 tradição	 constante,	 de	 origem	
apostólica,	instituindo	uma	prática	da	
mais	alta	conveniência,	pois	que	essa	
tradição	prescrevia	a	piedosa	deposi-
ção	dos	corpos	dos	fiéis	defuntos	nos	
respectivos	túmulos,	tal	como	o	Cor-
po	 Sagrado	 de	 Nosso	 Senhor	 Jesus	
Cristo,	 O	 Qual	 foi	 depositado	 num	
sepulcro	novo,	escavado	 no	 rochedo,	
propriedade	de	José	de	Arimateia.

Notemos	para	finalizar	que	a	inuma-
ção	que	é	solicitada	pela	Santa	Madre	
Igreja	não	se	compreende	no	sentido	
estrito	do	termo:	Assim	o	corpo	pode	
ser	depositado	num	alvéolo,	num	co-
lumbário,	 ou	 num	 sarcófago,	 ainda	
que	se	situe	acima	do	nível	do	solo.

As origens da prática bárbara da 
cremação, que actualmente se tem 
expandido

Os	séculos	de	Cristandade	 permane-
ceram	totalmente	estranhos	à	prática	
da	cremação	dos	corpos	dos	defuntos.	
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É	 necessário	 esperar	 pela	 revolução	
dita	 francesa	 de	 �789	 para	 assistir-
mos	 ao	 aparecimento	 da	 reivindica-
ção	da	cremação-	sem	nenhum	suces-
so	 aliás,	 esta	 primeira	 tentativa	 não	
obteve	qualquer	sequência.	

Foi	 apenas	 no	 último	 quartel	 do	 sé-
culo	XIX	que	a	ideia	da	cremação	ga-
nhou	alguma	consistência	na	Europa,	
quando	as	lojas	maçónicas	obtiveram	
dos	 governos	 o	 reconhecimento	 ofi-
cial	 deste	 rito,	 retomado	 de	 certos	
povos	pagãos	da	Antiguidade.	Foi	em	
Itália	 que	 se	 inaugurou	 a	 campanha,	
com	 as	 primeiras	 experiências	 reali-
zadas	em	Pádua	em	�87��.	Em	Abril	de	
�87�,	o	Senado	autorizou	as	famílias	
a	 recorrerem,	para	os	seus	defuntos,	
à	cremação.	A	primeira	cremação	teve	
lugar	em	Milão,	em	����	de	Janeiro	de	
�87��.

Numerosas	 sociedades	 se	 constitu-
íram	 então	 (	 em	 Dresden,	 Zurique,	
Gotha,	Paris	e	Londres	)	com	o	objec-
tivo	de	propagar	esta	prática	na	Euro-
pa.	Um	congresso	reuniu	mesmo	em	
Dresden	em	�87��.

Em	 França,	 foi	 em	 �0	 de	 Março	 de	
�88��	que	o	doutor	Blatin,	franco-ma-
ção	 notório,	 fez	 adoptar,	 no	 decurso	
da	discussão	da	 lei	 sobre	a	 liberdade	
das	 exéquias	 fúnebres,	 uma	 emenda	
nos	 termos	 da	 qual	 todo	 o	 cidadão,	
de	 maior	 idade,	 ou	 menor	 emanci-
pado,	 podia	 adoptar	 a	 inumação	 ou	
a	 cremação	 como	 destino	 dos	 seus	
restos	mortais.	Em	Portugal,	a	verea-
ção	republicana	da	Câmara	Municipal	

de	 Lisboa	 mandou	 edificar	 em	 �9��5	
o	 forno	 crematório	 do	 cemitério	 do	
Alto	 de	 São	 João,	 mas	 a	 prática	 da	
cremação	só	começou	a	enraizar-se	a	
partir	de	�990.

Neste	 mesmo	 dia,	 Monsenhor	 Fre-
ppel,	bispo	de	Angers	e	deputado	de	
Finisterra,	 elevou	 vigorosamente	 o	
seu	 protesto	 contra	 esta	 emenda	 le-
gislativa	 na	 Câmara	 de	 deputados,	
num	discurso	onde	procedeu	à	abor-
dagem	histórica	da	prática	da	crema-
ção;	declarou	nomeadamente:

«	Historicamente	falando,	as	origens	
da	 incineração	 não	 se	 apresentam	
especialmente	 configuradas	 para	 a	
tornarem	 recomendável;	 trata-se	
fundamentalmente	 dum	 regresso	 ao	
paganismo,	naquilo	que	este	instituiu	
de	menos	moral	e	de	menos	elevado-	
trata-se	dum	paganismo	materialista.	
(…)	 A	 inumação	 constituiu	 a	 prática	
mais	generalizada	e	a	mais	constante	
dos	 povos,	 enquanto	 que	 a	 incinera-
ção	apenas	figurou	na	História	a	títu-
lo	de	excepção.»

E	Monsenhor	Freppel	não	se	atemo-
rizou	 em	 fazer	 ouvir	 e	 compreender	
bem	estas	enérgicas	palavras	a	todos	
os	deputados	presentes:	«	Entregar-se	
a	 si	 próprio,	 ou	 permitir	 aos	 outros	
entregarem-se	 a	 uma	 operação	 que	
tem	por	objectivo	o	fazer	desaparecer	
o	 mais	 rápido	 e	 completamente	 que	
é	possível	os	restos	mortais	daqueles	
que	nos	são	mais	queridos,	e	 isso	no	
próprio	dia	das	exéquias,	no	meio	das	
lágrimas	de	toda	a	família-	tal	consti-
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tui	um	acto	de	selvageria.»

Declarou	ainda	que:	«	Historicamente,	
a	cremação	como	género	de	sepultura,	
se	acaso	é	ainda	permitido	denominá-
la	deste	modo,	constitui	um	verdadei-
ro	recuo	na	marcha	da	Civilização.»

A legislação eclesiástica reprovando 
a cremação

A	Santa	Igreja	Católica	opôs-se	desde	
o	 início,	 vigorosamente,	 a	 esta	 cam-
panha	 de	 origem	 franco-maçónica,	
em	favor	da	cremação.

Em	Roma,	em	�9	de	Maio	de	�88��,	o	
Santo	Ofício	condenava	formalmente	
a	 prática	 da	 cremação	 pelo	 seguinte	
decreto:

«	 Numerosos	 bispos	 e	 fiéis	 esclare-
cidos	 verificaram	 que	 homens	 de	 fé	
duvidosa	ou	vinculados	à	seita	maçó-
nica,	operam	hoje	em	dia	activamente	
para	 restabelecerem	 o	 uso	 pagão	 de	
cremar	 os	 cadáveres	 humanos,	 insti-
tuindo	 mesmo	 sociedades	 especial-
mente	 consagradas	 a	 este	 objectivo.	
Eles	procuram	que	os	seus	artifícios	e	
os	 seus	 sofismas	 enganem	 os	 fiéis,	 e	
que	 	 insensivelmente	neles	se	debili-
te	e	atenue	a	estima	e	o	respeito	pelo	
costume	 cristão	 da	 inumação	 dos	
corpos	 dos	 fiéis,	 costume	 constante	
e	 consagrado	 por	 ritos	 eclesiásticos	
solenes.

Com	 o	 objectivo	 de	 facultar	 aos	 fi-
éis	uma	regra	certa	que	os	resguarde	
destas	 armadilhas,	 eles	 solicitaram	 à	
Suprema	 Congregação	 da	 Inquisição	
Romana	e	universal	para	que	declare:

Se	é	lícito	dar	o	seu	nome	às	socie-
dades	que	possuem	como	escopo	
a	promoção	do	uso	da	incineração	
dos	cadáveres	humanos?

Se	é	lícito	ordenar	a	cremação	do	
próprio	cadáver,	ou	do	cadáver	de	
outrem?

E	 os	 eminentíssimos	 e	 reverendíssi-
mos	 Cardeais	 inquisidores	 gerais	 em	
matéria	 de	 fé,	 após	 terem	 sopesado,	
séria	 e	 sazonadamente,	 as	 dúvidas	
supra-referidas,	e	após	terem	tomado	
o	 conselho	 dos	 padres	 consultores,	
julgaram	dever	responder:

À	primeira	dúvida,	Não,	e	se	se	trata	
de	sociedades	filiadas	na	seita	maçó-
nica,	incorre-se	nas	penas	cominadas	
contra	ela.

À	segunda	dúvida,	Não.

Foi	facultada	ao	Nosso	Santíssimo	Pa-
dre	o	Papa	Leão	XIII	uma	relação	des-
tas	 respostas	 do	 Santo	 Ofício;	 e	 Sua	
Santidade	 aprovou	 e	 confirmou	 as	
decisões	 dos	 Eminentíssimos	 Padres	
e	 ordenou	 que	 tais	 decisões	 fossem	
comunicadas	aos	Ordinários	dos	luga-
res,	para	que	estes	 instruam	oportu-
namente	os	fiéis	no	que	concerne	ao	
detestável	uso	de	cremar	os	cadáveres	
humanos,	para	que	com	todas	as	suas	
forças	 dissuadam	 o	 rebanho	 a	 eles	
confiado	de	semelhante	prática.(�)»

Este	 decreto	 foi	 seguido	 por	 outros	
textos	do	Santo	Ofício	reprovando	in-
cessantemente	a	cremação:

-	Decreto	de	�5	de	Dezembro	de	�88��,	

�.

��.
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em	virtude	do	qual	devem	ser	priva-
dos	 de	 sepultura	 eclesiástica	 aqueles	
que,	 por	 sua	 própria	 vontade,	 desti-
naram	o	seu	corpo	à	cremação,	e	per-
severaram	 de	 forma	 certa	 e	 notória,	
até	à	sua	morte,	na	sua	culpável	dis-
posição.

-	Decreto	de	��7	de	Julho	de	�89��,	o	
qual	proíbe:

de	administrar	os	últimos	Sacra-
mentos	 aos	 fiéis	 que	 deixaram	 o	
mandado	 de	 queimar	 o	 seu	 cor-
po,	após	a	sua	morte,	e	que	tendo	
sido	 advertidos,	 recusem	 rectifi-
car	a	sua	resolução;

de	 aplicar	 publicamente	 o	 Santo	
Sacrifício	da	Missa	pelos	fiéis	de-
funtos	cujos	corpos	foram	crema-
dos,	com	uma	culpabilidade	certa	
da	sua	parte	(	permanecendo	au-
torizada	a	aplicação	privada.																																													

-	Decreto	de	�	de	Maio	de	�897:	Foi	
respondido	 a	 uma	 Superiora	 das	 Ir-
mãs	 hospitaleiras	 que	 os	 membros	
amputados	dos	fiéis	baptizados	(bra-
ços,	pernas)	devem,	sempre	que	possí-
vel,	ser	sepultados	num	lugar	sagrado	
(	 por	 exemplo,	 numa	 parte	 separada	
do	jardim,	para	tal	benzida).

Logicamente,	 todos	 estes	 decretos	
sucessivos	 de	 reprovação	 foram	 re-
tomados	e	sintetizados	no	Código	de	
Direito	Canónico	de	�9�7,	particular-
mente	no	Canon	���0�,	o	qual	declara	
muito	claramente:

Os	 corpos	 dos	 fiéis	 defuntos	 de-
vem	ser	sepultados;	a	sua	crema-

�.

��.

�.

ção	é	reprovada.

Se	 alguém	 ordenou,	 de	 qualquer	
maneira	 que	 seja,	 que	 o	 seu	 ca-
dáver	 seja	 entregue	 à	 cremação,	
é	 ilícito	 executar	 essa	 vontade;	 e	
se	 tal	 vontade	 está	 incorporada	
num	 contrato,	 num	 testamento,	
ou	outro	qualquer	acto,	tal	dispo-
sição	deve	ter-se	por	não	escrita.

E	o	Canon	�����0,	�º,	precisa	ainda:

«	São	privados	da	sepultura	eclesiás-
tica,	a	menos	que	antes	da	sua	morte	
tenham	 manifestado	 sinais	 de	 peni-
tência:	(…)

5-	Aqueles	que	ordenaram	que	o	seu	
corpo	fosse	entregue	à	cremação.»

A Santa Igreja está consciente do 
perigo para as almas

Finalmente,	 nove	 anos	 após	 a	 pro-
mulgação	 do	 Código	 de	 Direito	 Ca-
nónico,	a	instrução	do	Santo	Ofício	«	
cadaverum	 cremationis»,	 com	 a	 data	
de�9	de	Junho	de	�9����,	dirigida	aos	
Ordinários	dos	lugares	do	mundo	in-
teiro,	 renovava	 a	 reprovação	 da	 cre-
mação	dos	corpos	dos	fiéis	defuntos,	
e	fundamentalmente	declarava:

«	(…)	Neste	COSTUME	BÁRBARO,	o	
qual	repugna	não	somente	à	piedade	
cristã,	mas	também	à	piedade	natural	
para	 com	 os	 corpos	 dos	 defuntos,	 e	
que	a	Santa	Madre	Igreja,	desde	as	ori-
gens,	 permanentemente	 proscreveu,	
existem	contudo	muitos,	mesmo	en-
tre	católicos,	os	quais	não	hesitam	em	
aí	apurar	as	mais	louváveis	vantagens,	

��.
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que	se	devem	ao	pretensamente	deno-
minado	progresso	moderno	e	à	higie-
ne	 pública.	 Neste	 enquadramento,	 a	
Sagrada	Congregação	do	Santo	Ofício	
exorta	da	forma	mais	viva	os	pastores	
do	 redil	 cristão	 a	 demonstrarem	 aos	
fiéis,	dos	quais	têm	a	responsabilida-
de,	 QUE	 A	 UM	 NÍVEL	 PROFUNDO,	
OS	 INIMIGOS	 DO	 NOME	 CRISTÃO	
APENAS	 LOUVAM	 E	 PROPAGAM	 A	
CREMAÇÃO	DOS	CADÁVERES	COM	
O	OBJECTIVO	DE	EXTRAVIAR	POU-
CO	A	POUCO	OS	ESPÍRITOS		DA	ME-
DITAÇÃO	 DA	 MORTE,	 BEM	 COMO	
DE	LHES	ARRANCAR	A	ESPERANÇA	
DA	 RESSUREIÇÃO	 DOS	 MORTOS,	
PREPARANDO	 ASSIM	 AS	 VIAS	 DO	
MATERIALISMO.

Consequentemente,	 ainda	 que	 a	 cre-
mação	 dos	 corpos	 não	 seja	 absolu-
tamente	má	em	si	mesma,	e	que	em	
certas	 conjunturas	 extraordinárias,	
por	razões	graves	e	bem	averiguadas	
de	interesse	público,	ela	possa	ser	au-
torizada,	e	que	de	facto	o	seja;	não	é	
menos	 evidente	 que	 A	 SUA	 PRÁTI-
CA	 USUAL	 E	 DE	 QUALQUER	 FOR-
MA	 SISTEMÁTICA,	 ASSIM	 COMO	
A	 PROPAGANDA	 EM	 SEU	 FAVOR,	
CONSTITUEM	 ACTOS	 ÍMPIOS,	 ES-
CANDALOSOS,	 E	 A	 ESTE	 TÍTULO	
GRAVEMENTE	 ILÍCITOS;	 É	 portan-
to	perfeitamente	recto	que	os	Sobera-
nos	 Pontífices,	 em	 várias	 iniciativas,	
e	 ultimamente	 ainda	 no	 Código	 de	
Direito	 Canónico,	 recentemente	 edi-
tado,	tenham	reprovado	a	cremação	e	
a	continuem	a	reprovar.»

E	esta	 instrução	concluía	 solicitando	
que:

«(…)	 Os	 sacerdotes	 não	 cessem	 de	
maneira	 nenhuma	 de	 exaltar	 a	 emi-
nência,	a	utilidade	e	a	sublime	signi-
ficação	da	sepultura	eclesiástica,	par-
ticularmente	 como	 em	 público,	 com	
o	propósito	DE	QUE	OS	FIÉIS,	PER-
FEITAMENTE	INSTRUÍDOS	DAS	IN-
TENÇÕES	DA	SANTA	MADRE	IGRE-
JA,	SE	APARTEM	COM	HORROR	DA	
PRÁTICA	ÍMPIA	DA	CREMAÇÃO.»

A	 cremação	 dos	 corpos	 não	 se	 opõe	
directamente	 a	 nenhum	 dogma	 de	
fé.	 A	 Santa	 Igreja	 pode	 ser	 levada	 a	
tolerá-la,	em	certas	circunstâncias	ex-
cepcionais,	 em	 casos	 de	 extrema	 ne-
cessidade	e	tendo	em	vista	um	bem	de	
ordem	superior:	aquando	de	grandes	
epidemias	contagiosas,	ou	em	caso	de	
guerra	muito	mortífera,	sobretudo.

Padre	Fabrice	Delestre

NOTAS

A	guerra	aos	mortos,	pag-�5��
Canon	���0�,�
Jos.	 Mancini,	 Notário	 da	 Suprema	
Congregação	 da	 Inquisição	 Romana	
e	Universal

�.
��.
�.
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Um grupo de religiosos e teólogos italia-
nos suplica ao Santíssimo Padre Bento 
XVI,  para que ele queira promover um 
exame aprofundado do Concílio pastoral 
ecuménico Vaticano II.

����	de	Setembro	��0��.

Santidade

Monsenhor	 Brunero	 Gherardini,	 sa-
cerdote	da	diocese	de	Prato	e	cónego	
da	 Basílica	 de	 São	 Pedro,	 Ordinário	
de	eclesiologia	da	Pontifícia	Universi-
dade	Lateranense	e	Deão	de	Teologia	
italiana,	endereçou	em	��009	a	Vossa	
Santidade	 uma	 súplica	 respeitosa,	
com	o	objectivo	de	obter	autorização	
para	 iniciar	 um	 ponderado	 e	 público	
discurso	 crítico	 sobre	 os	 textos	 do	
Vaticano	 II.	 A	 esta	 súplica	 associou-
se	 em	 	 ��0�0	 o	 professor	 Roberto	 de	
Mattei,	 deão	 de	 História	 da	 Igreja	 e	
do	Cristianismo	na	Universidade	Eu-
ropeia	 de	 Roma,	 Vice	 presidente	 do	
Conselho	Nacional	de	investigação.

“Pelo	 bem	 da	 Igreja-	 e	 mais	 especifi-
camente	 para	 a	 activação	 da	 “salus	
animarum”	(a	salvação	das	almas)	 	a	
qual	constitui	a	primeira	e	“suprema	
lex”	(a	suprema	lei)	-	após	décadas	de	
livre	criatividade	exegética,	teológica,	
litúrgica,	 historiográfica	 e	 pastoral,	
tudo	em	nome	do	Concílio,	parece-me	
urgente	outorgar	direitos	a	uma	certa	
clarificação,	 respondendo	 favoravel-
mente	à	solicitação	sobre	a	continui-

dade	deste	Concílio	com	todos	os	ou-
tros	concílios,	e	sobre	a	sua	fidelidade	
à	 Tradição	 de	 sempre,	 permanente-
mente	em	vigor	no	seio	da	Igreja.

Parece	na	realidade	difícil,	se	não	im-
possível,	 iniciar	 a	 esperada	 herme-
nêutica	 da	 continuidade	 (	 com	 todo	
o	 Magistério	 precedente)	 se	 primei-
ramente	se	não	procede	a	uma	atenta	
e	 científica	 análise	 dos	 documentos,	
no	 seu	 conjunto,	 e	 em	 cada	 um	 dos	
seus	argumentos,	bem	como	das	suas	
fontes	imediatas	ou	mais	antigas,	em	
vez	 de	 se	 prosseguir	 referindo	 esses	
documentos,	repetindo-lhes	o	conte-
údo,	 apresentando-o	 como	 novidade	
absoluta.	

…/…

Nasce	então	a	ideia,	que	eu	ouso	sub-
meter	a	Vossa	Santidade,	duma	gran-
diosa	e	possivelmente	definitiva	clari-
ficação	sobre	o	Concílio	e	sobre	cada	
um	 dos	 seus	 aspectos	 e	 conteúdos.	
Afigura-se	 lógico	 estudar	 todos	 os	
seus	aspectos,	em	si	mesmos,	e	no	seu	
próprio	 contexto,	 detendo-nos	 sobre	
as	fontes	e	sob	o	ângulo	do	Magisté-
rio	precedente,	solene	e	ordinário.

…/…	buscando	respostas	às	questões	
seguintes,	 acerca	 do	 Concílio	 Vatica-
no	II:		

Qual	 é	 a	 sua	 verdadeira	 nature-
za?		

�.

Petição	ao	Papa	Bento	XVI



��0	

Quais	são	os	seus	eventuais	sinais	
dogmáticos?

Poder-se-ia	 daí	 deduzir	 que	 este	
concílio	é	dogmático?

Que	há	nele	do	Magistério	ante-
rior?	 Todo	 o	 passado	 revive	 nele	
“	eodem	sensu	eadem	sentencia”	
(	 segundo	 o	 mesmo	 sentido	 e	 a	
mesma	significação)	?	É	evidente	
que	a	hermenêutica	da	continui-
dade,	ou	da	rotura,	dependerá	da	
resposta	 a	 estas	 questões…	 Mas	
se	 a	 conclusão	 é	 a	 da	 continui-
dade,	 como	 constituindo	a	única	
via	possível,	afigura-se	necessário	
demonstrar	 que	 a	 continuidade	
é	 real	 …	 /	 …	 Todos	 nós	 os	 subs-
critores,	simples	crentes	que	nós	
somos,	nós	nos	associamos	 inte-
gralmente	a	esta	respeitosa	solici-
tação,	e	permitimo-nos	adicionar	
algumas	outras	questões	merece-
doras	de	clarificação	…	/	…

Que	 significação	 exacta	 há	 que	
atribuir	ao	conceito	de	“Tradição	
viva”	 da	 constituição	 Dei	 Ver-
bum?	…	/	…

Que	significação	exacta	atribuir	à	
nova	 definição	 da	 Igreja	 Católica	
contida	na	constituição	dogmáti-
ca	(	a	qual	entretanto	não	define	
dogma)	Lúmen	gentium?	…	/	…

Que	significação	exacta	atribuir	à	
noção	da	Igreja	Povo	de	Deus?	…	
/	…

Que	 sentido	 atribuir	 à	 omissão	
dos	 termos	 “supra-natural”	 e	

��.
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“transubstanciação”dos	textos	do	
concílio?	…	/	…

Que	significação	exacta	atribuir	à	
noção	de	colegialidade?.../…	uma	
interpretação	 clássica	 segundo	 a	
qual	o	sujeito	do	poder	supremo	
permanece	 sendo	 o	 Papa,	 que	 o	
partilha	quando	o	julga	bom,	com	
a	 universalidade	 dos	 bispos	 cha-
mados	a	concílio?	…	/	…

Que	significação	exacta	atribuir	à	
figura	 do	 padre	 hodiernamente,	
rebaixado	 que	 foi	 de	 “sacerdote	
de	Deus”	a	“sacerdote	do	povo	de	
Deus”?		…	/	…

Que	 significação	 exacta	 atribuir	
ao	 princípio	 da	 criatividade	 na	
Santa	Liturgia,	a	qual	decorre	das	
competências	concedidas	às	con-
ferências	 episcopais	 na	 matéria?	
…	/	…	Nós	não	podemos	resumir	
aqui	 todas	 as	 questões	 que	 os	
textos	do	Concílio	levantam,	tais	
como	sobre	a	liberdade	de	consci-
ência	ou	o	ecumenismo,	contudo	
nós	permitimo-nos	a	este	respeito	
acrescentar	estas	interrogações:

O	 princípio	 da	 liberdade	 religio-
sa	 proclamado	 pela	 primeira	 vez	
na	História	da	Igreja	como	direi-
to	humano	ou	natural	da	pessoa,	
qualquer	 que	 seja	 a	 sua	 religião,	
prevalece	 ele,	 confrontado	 com	
os	direitos	da	única	Verdade	reve-
lada?…/…	 e	 em	 que	 se	 distingue	
tal	princípio	da	liberdade	laica	de	
consciência,	 constituída	 em	 lu-
gar	de	honra	entre	os	direitos	do	

9.
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Homem,	tal	como	foi	professado	
pela	ultra	laica	e	anticristã	Revo-
lução	Francesa?

O	objectivo	do	ecumenismo	actual	
parece	ser	uma	era	messiânica	de	
paz	e	de	fraternidade,	olvidando	a	
conversão	 a	 Nosso	 Senhor	 Jesus	
Cristo,	 mediante	 uma	 unificação	
numa	espécie	de	Igreja	ou	religião	
mundial…/…Todo	 o	 posiciona-
mento	da	Igreja	pós	conciliar	face	
ao	 mundo	 contemporâneo	 não	
deverá	ser	reexaminado?

Vossa	Santidade,	as	questões	que	nós	
tivemos	 a	 audácia	 de	 vos	 submeter	
poderão	certamente	desagradar	a	cer-
ta	parte	da	hierarquia,	que	não	havia	
acolhido	favoravelmente	há	dois	anos	
a	 súplica	 de	 Monsenhor	 Gherardini.	
Trata-se	daquela	porção	de	Igreja	que	
ainda	 não	 compreendeu	 a	 gravidade	
excepcional	da	crise	que	aflige	a	Igreja	
desde	há	cinquenta	anos	…	/	…	como	
foi	demonstrado	pelas	obras	dos	pro-
fessores	De	Mattei,	P.	Ralph	M.	Wilt-
gen	S.V.D.	e	Romano	Amerio.

Para	 a	 nossa	 consciência,	 a	 presente	
solicitação	 manifestada	 com	 a	 nossa	
profunda	 deferência	 nesta	 súplica,	
afigura-se-nos	em	perfeita	harmonia,	
ousamo-lo	dizer,	com	a	vossa	obra	de	
restauração	 da	 Igreja	 militante,	 co-
rajosamente	 empreendida	 por	 Vossa	
Santidade,	não	obstante	as	dificulda-
des	 e	 resistências	 de	 todos	 os	 géne-
ros.

Nós	não	nos	referimos	somente	à	in-
flexível	acção	desenvolvida	por	Vossa	

��.

Santidade	 contra	 as	 corrupções	 que	
penetraram	 a	 Igreja…	 /	 …	 nós	 refe-
rimo-nos	 igualmente	 à	 liberalização	
da	 celebração	 da	 Santa	 Missa	 …	 /	 …	
referimo-nos	 também	 à	 vossa	 absol-
vição	das	excomunhões	que	pesavam	
(por	 motivos	 disciplinares)	 sobre	 os	
bispos	 da	 Fraternidade	 São	 Pio	 X,	
Fundada	 por	 Sua	 Excelência	 Monse-
nhor	Marcel	Lefebvre;	a	supra	referi-
da	liberalização	havia	sido	respeitosa,	
mas	 tenazmente,	 solicitada	 a	 Vossa	
Santidade,	 iniciando	 a	 referida	 Fra-
ternidade,	 com	 esse	 objectivo,	 uma	
cruzada	 internacional	 do	 Rosário,	 a	
qual	recolheu	uma	ampla	participação	
dos	fiéis.

Por	 todas	 estas	 acções,	 certamente	
duma	extrema	importância	para	o	re-
nascimento	da	Igreja,	tomadas	Motu	
próprio,	na	vossa	plena	autoridade	de	
Pontífice	 Maior,	 que	 deriva	 da	 vossa	
potestas	 jurisdictionis	 (	 poder	 de	 ju-
risdição)	sobre	toda	a	Igreja,	estabele-
cida	por	Nosso	Senhor,	de	todas	estas	
acções	 o	 nosso	 sensus	 fidei	 (sentido	
da	 fé)	 de	 simples	 católicos	 vê	 a	 obra	
manifesta	do	Espírito	Santo.

Nós	concluímos	a	nossa	humilde	sú-
plica	 invocando	o	auxílio	do	Espírito	
Santo,	 para	 que	 Vossa	 Santidade,	 no	
seu	empreendimento	de	restauração,	
o	qual	coloca	de	novo	o	Cristo	no	cen-
tro	 da	 catolicidade	 (	 Ef,�,�0),	 possa	
incluir	o	esperado	reexame	do	Concí-
lio.

Com	toda	a	nossa	devoção	e	deferên-
cia
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Nestes	tempos	conturbados,	onde	
uma	 grande	 ignorância	 e	 confu-
são	grassam	livremente	e	onde	até	
católicos	 dos	 mais	 altos	 graus	 da	
hierarquia	da	Igreja	se	comprazem	
em	 louvar	 Martinho	 Lutero,	 gos-
taríamos	de,	brevemente,	expor	e	
avaliar	a	sua	teologia.

I. A teologia de Martinho 
Lutero

Como	 o	 Padre	 Schmidberger,	 da	
FSSPX,	salienta,	no	seu	artigo	so-
bre	este	tema,	os	principais	frutos	
da	 teologia	 de	 Martinho	 Lutero	
podem	 ser	 resumidos	 em	 quatro	
proposições	doutrinais:	Sola	Scrip-
tura,	Sola	Fides,	Sola	Gratia	e	Solus	
Deus.	 Vamos	 pois	 analisar	 estas	
proposições	à	luz	da	Fé	Católica.

�	-	Sola	Scriptura

Esta	 primeira	 proposição	 de	 Lu-
tero,	 Sola	 Scriptura	 (somente	 a	
Escritura),	afirma	que	a	Fé	se	fun-
damenta	unicamente	na	Bíblia	Sa-
grada	e	que	esta	se	interpreta	a	si	
mesma	(ou	seja:	advoga	a	interpre-
tação	pessoal	das	Escrituras);	mas	
a	Igreja	Católica,	numa	declaração	
do	Concílio	de	Trento	(S.IV,	�5����),	
que	foi	retomada	no	Concílio	Vati-
cano	 I	 (s.III	 c.��),	 ensina	 que	 a	 Fé	
se	fundamenta	na	Revelação	Divi-
na	 (também	 chamada	 Depositum	

Fidei)	 que	 compreende	 não	 só	 a	
Sagrada	Escritura	(parte	escrita	do	
Depositum	 Fidei),	 mas	 também	 a	
Tradição	 (parte	do	Depositum	Fi-
dei	transmitida	oralmente).

Não	é	a	pessoa	individual	que	tem	
autoridade	sobre	o	Depositum	Fi-
dei,	mas	apenas	a	 Igreja.	Foi	Esta	
que	estabeleceu	quais	os	livros	que	
constituem	 a	 Sagrada	 Escritura	 e	
que	os	interpreta,	juntamente	com	
a	Tradição	Oral,	para	assim	definir	
os	 Dogmas	 da	 Fé	 Católica.	 A	 As-
censão	 é	 exemplo	 de	 um	 dogma	
definido	 pela	 Igreja	 baseando-se	
na	Sagrada	Escritura;	A	Assunção	
é	exemplo	de	um	dogma	definido	
pela	 Igreja	 com	 base	 na	 Tradição	
Oral.

��	-	Sola	Fides

A	 segunda	 proposição	 de	 Lutero,	
Sola	 Fides	 (somente	 a	 Fé)	 afirma	
que	 a	 Fé,	 só	 por	 si,	 chega	 para	 se	
alcançar	a	Salvação	e	não	a	Fé	e	as	
Boas	Obras	 como	ensina	a	 Igreja.	
A	este	propósito	o	Sagrado	Concí-
lio	de	Trento	(s.VI	c.	�0)	cita	a	se-
guinte	passagem	da	Epístola	de	S.	
Tiago,	��,����	“	Não	vedes	como	pelas	
obras	é	justificado	o	homem,	e	não	
pela	Fé	somente?”

Sendo	 assim,	 tanto	 a	 Fé	 como	 a	
Caridade	 (ou	 Obras	 de	 Caridade)	
são	 necessários	 em	 ordem	 à	 Sal-

O	legado	de	Martinho	Lutero,	príncipe	dos	hereges
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vação;	 e	 enquanto	 o	 falso	 ecume-
nismo	actua	como	se	só	a	Carida-
de	fosse	necessária,	Lutero	afirma	
que	apenas	a	Fé	é	suficiente.	A	ati-
tude	de	Lutero	perante	a	Epístola	
de	 S.	 Tiago,	 que	 tão	 claramente	
expressa	a	Fé	Católica,	 foi	no	 iní-
cio	 tentar	 erradicá-la	 do	 Cânone	
luterano	da	Sagrada	Escritura	de-
finindo-a	 como	 “uma	 Epístola	 de	
palha”	 (ou	 seja,	 despicienda).	 Por	
aqui	podemos	ver	como	Lutero	se	
guiava	mais	pelas	suas	proposições	
subjectivas	que	pelas	Sagradas	Es-
crituras.	O	mesmo	aconteceu	com	
outras	passagens	da	Bíblia	que	por	
ele	foram	eliminadas.

Além	 disso	 é	 necessário	 ter	 em	
atenção	 que	 Lutero	 entende	 a	 Fé	
duma	maneira	muito	diferente	da	
Igreja	 Católica.	 Para	 Lutero	 a	 Fé	
consiste	 em	 confiar	 que	 Deus,	 na	
sua	 Misericórdia,	 perdoará	 o	 ho-
mem	por	meio	de	Cristo,	enquan-
to	a	Igreja	ensina	que	a	Fé	consiste	
em	 aceitar	 a	 Revelação,	 em	 aten-
ção	 à	 autoridade	 de	 Deus	 que	 A	
revelou.

De	qualquer	modo	Lutero	já	tinha	
perdido	completamente	a	Fé	Cató-
lica	 a	 partir	 do	 momento	 em	 que	
negou	um	só	artigo	da	mesma	Fé.	
Porque	quem	nega	um	só	artigo	de	
Fé,	nega	a	autoridade	de	Deus	que	
A	revelou.

�	-	Sola	Gratia

Na	terceira	proposição	Solo	Gratia	

(somente	 a	 Graça),	 Lutero	 afirma	
que,	pelo	pecado	original,	a	natu-
reza	 humana	 foi	 totalmente	 cor-
rompida,	de	sorte	que	o	homem	se	
tornou	incapaz	de	conhecer	a	Ver-
dade	religiosa,	de	agir	 livre	e	mo-
ralmente	e,	como	tal,	a	Graça	não	
poderia	 curá-lo	 mas	 apenas	 ocul-
tar	a	sua	tendência	para	o	pecado.	
Mas	a	Igreja	ensina	que	a	natureza	
humana	está	apenas	decaída	e	fe-
rida	e	pode	ser	curada	pela	Graça;	
o	homem	pode	conhecer	a	Verda-
de	 e	 possui	 livre	 arbítrio	 através	
do	qual	pode	colaborar	com	a	Gra-
ça	 em	 ordem	 a	 agir	 moralmente,	
mesmo	 que,	 para	 o	 conseguir,	 te-
nha	de	travar	duras	batalhas.

��	-	Solus	Deus

A	quarta	proposição	de	Lutero,	So-
lus	Deus	(somente	Deus),	diz	que	
a	 Salvação	 vem	 directamente	 de	
Deus	sem	precisar	nem	da	media-
ção	da	Igreja,	do	sacerdócio	e	dos	
Sacramentos,	 nem	 da	 intercessão	
da	Santíssima	Virgem	Maria	e	dos	
Santos.	 Lutero	 afirma	 que	 existe	
acesso	 directo	 a	 Deus;	 não	 reco-
nhece	 a	 união	 íntima	 entre	 Deus	
(tanto	 na	 Sua	 Divindade	 como	
na	pessoa	de	Nosso	Senhor	Jesus	
Cristo)	e	a	Igreja.

Deus,	 na	 verdade,	 em	 virtude	 da	
Sua	 divina	 e	 sublime	 Majestade,	
estabeleceu	uma	ordem	hierárqui-
ca	 em	 todas	 as	 coisas,	 sejam	 elas	
naturais	 ou	 sobrenaturais,	 sejam	
elas	 do	 Céu,	 do	 Purgatório	 ou	 do	
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Inferno;	 e	 opera	 por	 intermédio	
desta	ordem	hierárquica	para	con-
secução	 dos	 Seus	 inefáveis	 desíg-
nios.

No	que	se	refere	à	Redenção,	Deus,	
após	o	“Fiat”	da	Santíssima	Virgem	
Maria,	actuou	por	meio	da	Encar-
nação,	da	Paixão	e	da	Morte	do	Seu	
Divino	Filho	e,	no	que	diz	respeito	
ao	ponto	em	apreço,	por	intermé-
dio	da	Santa	Igreja	Católica	e	Seus	
Sacramentos.

Além	 disso,	 Deus,	 na	 pessoa	 de	
Nosso	 Senhor	 Jesus	 Cristo,	 pro-
longou,	 na	 Igreja,	 a	 Sua	 vida	 e	
obras	terrenas:	a	Sua	Vida	terrena	
através	da	Igreja	que	é	o	Seu	Cor-
po	Místico;	as	Suas	Obras	através	
dos	 Sacramentos,	 onde	 actua	 in	
Propria	 Persona.	 O	 mais	 sublime	
e	glorioso	exemplo	da	Sua	obra	é,	
sem	 dúvida	 a	 Santa	 Missa	 onde	
perpétua	 e	 constantemente	 Se	
oferece	e	imola	ao	Pai,	até	à	consu-
mação	dos	tempos.

De	 facto	 Lutero	 professa	 apenas	
dois	 Sacramentos:	 o	 Baptismo	 e	
aquilo	que	designou	por	“comemo-
ração	da	Seia”	em	substituição	da	
Santa	Missa,	cuja	natureza	sacrifi-
cial	negou.

II. A natureza herética da teo-
logia de Lutero

Até	aqui	uma	breve	síntese	da	dou-
trina	 de	 Lutero,	 contida	 nos	 qua-
renta	e	um	artigos	condenados	pelo	

papa	 Leão	 X,	 com	 “Damnatio	 in	
globo”	na	Bula	“Exsurge	Domine”	
de	�5��0,	 “…	como	herética,	 falsa,	
escandalosa,	 ofensiva	 para	 ouvi-
dos	pios	e	sedutora	para	as	mentes	
simples,	dando	origem	a	falsas	in-
terpretações	 da	 Fé	 que,	 cheias	 de	
orgulhosa	 curiosidade,	 procuram	
a	glória	mundana,	e	contrariando	
os	Ensinamentos	Apostólicos,	pre-
tendem	ser	mais	sábias	do	que	na	
realidade	são”.

De	acordo	com	o	Código	Canónico	
(CIC	 �98�	 Can.	 75�)	 “heresia	 é	 a	
negação	obstinada,	tendo	recebido	
o	 Baptismo,	 de	 qualquer	 verdade	
acreditada	pela	Divina	Fé	Católica,	
ou	 dúvida	 obstinada	 sobre	 qual-
quer	 dessas	 verdades…”.	 Tendo	
negado	 a	 verdade	 da	 Fé,	 Lutero	 é	
formalmente	herético.	Na	verdade,	
em	virtude	da	quantidade	de	here-
sias	 que	 concebeu	 e	 ensinou,	 do	
número	de	seitas	protestantes	que	
originou,	 e	 do	 consequente	 dano	
que	causou	à	Santa	Igreja	católica,	
merece,	 sem	 dúvida	 os	 nomes	 de	
herege,	príncipe	dos	hereges	e	he-
rege	por	excelência.

III. O fracasso da teologia de 
Lutero

A	teologia	de	Lutero	é	vã	porque:

�	 –	 Com	 as	 palavras	 “Somente	 a	
Escritura”,	 Lutero	 rejeita	 o	 papel	
da	Igreja	em	relação	à	Santa	Bíblia,	
mas	rejeitando-o,	rejeita	a	própria	
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Bíblia,	 porque	 é	 a	 Igreja	 que	 lhe	
confere	o	seu	verdadeiro	significa-
do.

��	 –	 Com	 as	 palavras	 “Somente	 a	
Fé”,	rejeita	o	papel	das	Boas	Obras,	
mas	fazendo-o	rejeita	também	a	Fé	
porque	 a	 Fé	 sem	 Boas	 Obras	 está	
morta	(S.	Tiago	��.	�7).

�	–	Com	as	palavras	“Somente	Gra-
ça”,	rejeita	o	papel	do	livre	arbítrio,	
mas	 fazendo-o	 rejeita	 também	 a	
Graça,	porque	a	Graça	Santificante	
(excepto	 no	 caso	 do	 baptismo	 de	
crianças)	 exige	 a	 colaboração	 do	
livre	arbítrio.

��	 –	 Com	 as	 palavras	 “Somente	
Deus”,	 rejeita	 o	 papel	 da	 Igreja,	
mas	fazendo-o	rejeita	Deus	porque	
é	Ela	que	nos	dá	acesso	a	Deus,	e	
Ela	 é,	 em	 certo	 sentido,	 Deus,	 na	
forma	de	Corpo	Místico	de	Cristo.

Por	outras	palavras:	ao	procurar	a	
essência	 da	 Sagrada	 Escritura,	 da	
Fé,	da	Graça	e	de	Deus,	Lutero,	na	
verdade,	separa-os	de	outras	reali-
dades	com	as	quais	estão	necessa-
riamente	relacionados:	o	Magisté-
rio	da	Igreja,	as	Boas	Obras,	o	livre	
arbítrio	 e	 a	 Igreja	 Santificante;	 e	
ao	fazê-lo,	acaba	por	perder	a	sua	
essência.	

Em	 todas	 estas	 quatro	 proposi-
ções,	Lutero,	ao	rejeitar	elementos	
de	 Fé,	 perde	 o	 conhecimento	 de	
toda	a	Revelação,	tal	como	os	Ju-
deus	perderam	quando	rejeitaram	
o	Messias,	uma	vez	que	o	Cristo	é	

a	 chave	 para	 o	 entendimento	 de	
toda	a	Revelação.	Assim	estas	pa-
lavras	de	Nosso	Senhor	aplicam-se	
tanto	 a	 Lutero	 como	 aos	 judeus:	
“Porque	 ao	 que	 tem,	 se	 lhe	 dará,	
e	terá	em	abundância;	mas	ao	que	
não	tem,	até	o	que	tem	lhe	será	ti-
rado.”	(Mat.	��.	���).

IV. A essência da teologia de 
Lutero

Se	 quiséssemos	 resumir	 numa	
palavra	a	 teologia	 de	Lutero,	 essa	
palavra	 seria	 “subjectivismo”.	 Em	
vez	 de	 se	 submeter	 à	 autoridade	
da	 Igreja,	 para	 assim	 conhecer	 a	
Fé	e	a	verdadeira	interpretação	da	
Fé,	Lutero	prefere	estabelecer,	ele	
próprio,	o	objecto	da	Fé	(a	Sagrada	
Escritura)	 e	 a	 sua	 interpretação,	
substituindo	o	acto	de	Fé	(que	se-
gundo	a	Igreja	Católica	consiste	em	
aceitar	todo	o	conjunto	do	Dogma	
Católico	objectivo)	por	um	estado	
de	 espírito	 meramente	 subjectivo	
adoptado	por	cada	um,	na	sua	re-
lação	individual	com	Deus.

A	raiz	psicológica	deste	subjectivis-
mo	parece	ser	um	profundo	senti-
mento	 de	 culpa	 que	 é	 patente	 na	
sua	 doutrina,	 quando	 afirma,	 por	
exemplo,	que	a	natureza	humana	é	
completamente	corrupta.

Romano	 Amerio	 mostra	 em	 “Iota	
Unum”	 que	 o	 subjectivismo	 de	
Lutero	se	expressa	claramente	no	
seu	 Artigo	 ��9:	 “O	 caminho	 está	
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aberto	 para	 despojar	 os	 Concílios	
da	 sua	 autoridade,	 para	 contradi-
zer	os	seus	actos	livremente	e	para	
professar	ousadamente	o	que	quer	
que	nos	pareça	ser	a	verdade”.	Sen-
do	assim,	as	quatro	proposições	de	
Lutero	acima	mencionadas	podem	
ser	 condensadas	 numa	 só:	 “Solus	
Martinus	Lutherus”.

V. O legado de Martinho Lu-
tero

O	legado	de	Lutero	subsiste	não	só	
nas	seitas	protestantes,	mas	tam-
bém	na	mentalidade	moderna	em	
geral	e	até,	nos	últimos	cinquenta	
anos,	no	coração	da	própria	Igreja	
Católica.	Com	efeito,	hoje,	esse	le-
gado	é	visível	na	doutrina	(por	ve-
zes	 mesclada	 de	 protestantismo),	
na	interpretação	pessoal	generali-
zada	da	Sagrada	Escritura,	na	per-
cepção	da	Igreja	como	uma	organi-
zação	meramente	humana	e	como	
tal	cheia	de	pecados	e	no	facto	de	
se	 ter	 transformado	 o	 Santo	 Sa-
crifício	da	Missa	numa	“comemo-
ração	da	Ceia”	onde	o	Padre	actua	
como	simples	“presidente”.

Esse	 legado	é	visível,	também,	no	
radical	 subjectivismo	 largamente	
difundido	 entre	 os	 católicos,	 que	
se	 opõe	 aos	 conceitos	 de	 Dogma,	
heresia	 e	 anátema	 e	 que	 é	 acom-
panhado	dum	individualismo	que,	
procurando	 uma	 relação	 directa	
com	Deus	em	todas	as	coisas,	põe	

de	parte	a	Igreja,	o	Sacerdócio,	os	
Sacramentos	e,	particularmente,	a	
Missa	Dominical	e	a	Confissão.	Os	
católicos	parecem	incapazes	de	en-
tender	 que	 a	 Fé	 é	 objectivamente	
verdadeira	e	como	tal	deve	ser	pro-
fessada	e	ensinada.

Elementos	 de	 protestantismo	 po-
dem	ser	encontrados	especialmen-
te	 no	 movimento	 carismático	 co-
nhecido	 como	 “neocatecumenal”	
(pelo	 menos	 até	 ter	 sido	 recente-
mente	 reformado	 por	 Roma)	 que	
proclama	 o	 carácter	 radicalmente	
pecaminoso	 da	 natureza	 huma-
na,	nega	a	verdadeira	natureza	da	
Igreja,	 o	 Sacerdócio	 sacramental,	
a	natureza	sacrificial	da	Santa	Eu-
caristia	(em	favor	da	concepção	de	
“Ceia”	 e	 “festa”),	 nega	 a	 Presença	
Real	 (pelo	 menos	 em	 relação	 às	
Sagradas	Partículas	do	Santíssimo	
Sacramento),	arvora	dúvidas	sobre	
a	 Transubstanciação,	 menospreza	
o	Sacramento	da	Penitência	e	en-
sina	 a	 interpretação	 pessoal	 das	
Sagradas	Escrituras.

O	 protestantismo	 abriu	 caminho,	
na	 mentalidade	 moderna,	 para	 o	
subjectivismo,	para	o	pensamento	
de	 Descartes,	 para	 o	 idealismo	 e	
para	a	filosofia	moderna	em	geral,	
que	 desviaram	 progressivamente	
o	 homem	 de	 Deus,	 da	 Verdade,	
do	Bem	e	da	Beleza	conduzindo-o	
para	o	ateísmo	e	o	niilismo.

Á	 luz	 destas	 considerações	 é	 difí-
cil	 entender	 porque	 um	 católico	
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haveria	 de	 enaltecer	 o	 legado	 de	
Lutero.

VI. Os supostos méritos de 
Lutero

Alguns	louvam	a	Lutero	a	sua	sin-
ceridade,	a	sua	confiança	em	Deus,	
a	 clareza	 das	 suas	 doutrinas	 e	 o	
seu	 senso	 moral,	 mas	 essas	 qua-
lidades	 não	 têm	 qualquer	 valor	
se	 não	 estiverem	 correlacionadas	
com	 a	 realidade	 objectiva,	 isto	 é,	
com	 a	 Verdade	 objectiva	 e	 com	 o	
Bem	objectivo.	

Na	sua	doutrina	tal	não	se	verifica	
pois	substitui	a	Verdade	objectiva	
por	sinceridade;	separa	confiança,	
clareza	 e	 senso	 moral	 dos	 crité-
rios	objectivos	que	lhes	dão	valor:	
aparta	 a	 confiança	 da	 autoridade	
de	 Deus	 e	 da	 Igreja,	 afasta	 a	 cla-
reza	 das	 propriedades	 intrínsecas	
da	Verdade	e	desvia	o	senso	moral	
da	Lei	moral	à	qual	está	ordenado.	
Sendo	assim,	a	sinceridade,	a	con-
fiança,	 a	 clareza	 e	 o	 senso	 moral	
tornam-se	meros	estados	mentais	
subjectivos	 do	 indivíduo	 e,	 como	
tais,	moralmente	indiferentes;	são	
apenas	manifestações	a	posteriori	
do	seu	subjectivismo	radical.

Outros	louvam	Lutero	por	ter	ata-
cado	os	abusos	morais	do	Clero	e	
da	Hierarquia	do	seu	tempo,	como	
se	 Lutero	 pudesse,	 ainda	 que	 re-
motamente,	 ser	 proposto	 como	
modelo	 de	 moralidade	 Católica,	

ele	 que	 sendo	 Sacerdote	 Católico	
agostinho	“casou”	com	uma	freira,	
que	como	blasfemo	e	anti-semita,	
ensinou:	“Pecca	fortier,	sede	crede	
fortius”	 (peca	 fortemente	 desde	
que	a	tua	fé	seja	ainda	mais	forte).

De	qualquer	modo,	seja	qual	for	o	
ponto	de	vista,	os	danos	causados	
por	alguns	clérigos	do	seu	tempo,	
foram	infinitamente	menores	que	
os	 males	 originados	 por	 Lutero:	
não	tanto	pela	guerra	civil	que	des-
poletou	 na	 Alemanha	 e	 pela	 divi-
são	religiosa	que	provocou	na	Eu-
ropa,	 mas	 sobretudo	 pelos	 danos	
causados,	 com	 a	 sua	 adulteração	
da	 Fé	 Católica,	 a	 inúmeras	 almas	
imortais.	

O	único	bem	que	adveio	da	Refor-
ma	 de	 Lutero,	 foi	 o	 que	 Deus,	 na	
Sua	Infinita	Misericórdia,	fez	nas-
cer	de	tantos	e	tão	grandes	males:	
ou	seja	o	Santo	Concílio	de	Trento,	
que	 codificou	 e	 estabeleceu	 para	
sempre	o	Rito	Romano	Tradicional	
e,	dogmaticamente,	definiu	a	Divi-
na	 Fé	 Católica,	 com	 base	 nas	 Sa-
gradas	Escrituras,	na	Tradição,	no	
Pecado	 Original,	 na	 Justificação	
pela	Fé	e	Boas	Obras,	nos	Méritos,	
nos	 sete	 Sacramentos,	 no	 Purga-
tório,	 na	 Devoção	 aos	 Santos	 e	
nas	Indulgências;	para	que,	assim,	
todos	os	católicos,	de	todas	as	ge-
rações,	pudessem	aproveitar	dessa	
inexaurível	fonte	de	Graça	e	Santi-
dade	que	é,	o	Rito	Romano	Tradi-
cional,	tivessem	conhecimento	das	
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Verdades	 Eternas,	 as	 aceitassem	
com	 espírito	 de	 submissão	 e	 hu-
mildade	 e	 segundo	 Elas	 vivessem	
para	Glória	de	Deus	Uno	e	Trino	e	

para	a	salvação	das	suas	almas.

Ámen

(RorateCaeli-Blogspot)

Aderimos	 de	 todo	 o	 coração,	 de	
toda	a	nossa	alma,	à	Roma	católi-
ca,	guardiã	da	Fé	católica	e	das	tra-
dições	 necessárias	 à	 conservação	
desta	 Fé,	 à	 Roma	 eterna,	 mestra	
de	sabedoria	e	de	verdade.	

«Pelo	contrário,	recusamos,	e	sem-
pre	nos	recusámos	a	seguir	a	Roma	
de	 tendências	 neo-modernistas	 e	
neo-protestantes	 que	 claramente	
se	manifestou	no	Concílio	Vaticano	
II	e	depois	do	Concílio,	em	todas	as	
reformas	que	dele	emanaram.	

«Todas	 essas	 reformas,	 com	 efei-
to,	 contribuíram	 e	 contribuem	
ainda	 para	 a	 demolição	 da	 Igreja,	
para	 a	 ruína	 do	 sacerdócio,	 para	
a	 aniquilação	 do	 sacrifício	 da	
Missa	 e	 dos	 Sacramentos,	 para	 o	
desaparecimento	 da	 vida	 religio-

sa,	 para	 um	 ensino	 naturalista	 e	
teilhardiano,	 nas	 universidades,	
nos	 seminários,	 na	 catequese,	
ensino	 saído	 do	 liberalismo	 e	 do	
protestantismo	 que	 foram	 tantas	
vezes	condenados	pelo	Magistério	
solene	da	Igreja.	

«Nenhuma	 autoridade,	 nem	 a	
mais	 elevada	 na	 hierarquia,	 nos	
pode	obrigar	a	abandonar	ou	a	mi-
nimizar	 a	 Fé	 católica,	 claramente	
expressa	e	professada	pelo	magis-
tério	da	Igreja	desde	há	dezanove	
séculos.

Mas,	ainda	que	nós	mesmos	ou	um	
anjo	do	Céu	vos	anuncie	um	Evan-
gelho	diferente	daquele	que	vos	te-
nho	anunciado,	seja	anátema	(Gal	
I,	8).	«Pois	não	é	isso	o	que	o	Santo	
Padre	hoje	nos	repete?	E	se	se	ma-

A	«Declaração»	de 21 de Novembro de 1974
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nifestasse	 uma	 certa	 contradição	
nas	suas	palavras	e	nos	seus	actos,	
tal	como	nos	actos	dos	dicastérios,	
então	escolheríamos	o	que	sempre	
nos	foi	ensinado	e	faríamos	ouvi-
dos	de	mercador	às	novidades	des-
truidoras	da	Igreja.	

Não	 se	 pode	 modificar	 profunda-
mente	a	lex	orandi	sem	modificar	a	
lex	credendi.	À	Missa	nova	corres-
ponde	catecismo	novo,	sacerdócio	
novo,	 seminários	 novos,	 univer-
sidades	 novas,	 Igreja	 carismática,	
pentecostista,	todas	estas	realida-
des	opostas	à	ortodoxia	e	ao	magis-
tério	de	sempre.	

«Esta	 Reforma,	 sendo	 emanada	
do	 liberalismo	 e	 do	 modernismo,	
está	 completamente	 envenenada;	
sai	da	heresia	e	conduz	à	heresia,	
mesmo	que	nem	todos	os	seus	ac-
tos	 sejam	 formalmente	 heréticos.	
É,	 portanto,	 impossível	 a	 todo	 o	
católico	 consciente	 e	 fiel	 adoptar	
esta	 Reforma	 e	 submeter-se	 a	 ela	
seja	de	que	modo	for.	

«A	 única	 atitude	 de	 fidelidade	 à	
Igreja	e	à	doutrina	católica,	para	a	
nossa	salvação,	é	a	recusa	categóri-
ca	da	aceitação	da	Reforma.	

«É	 por	 isto	 que,	 sem	 nenhuma	
rebelião,	 sem	 nenhuma	 amargu-
ra,	 sem	 nenhum	 ressentimento,	
nós	continuamos	a	nossa	obra	de	
formação	 sacerdotal,	 sob	 o	 signo	
do	 magistério	 de	 sempre,	 persua-
didos	de	que	não	podemos	prestar	

um	 serviço	 maior	 à	 santa	 Igreja	
Católica,	 ao	 Sumo	 Pontífice	 e	 às	
gerações	futuras.	

«É	 por	 isso	 que	 nós	 nos	 vincula-
mos	firmemente	a	tudo	aquilo	em	
que	se	creu	e	que	foi	praticado	na	
Fé	-	os	costumes,	o	culto,	o	ensino	
do	catecismo,	a	formação	do	padre,	
a	instituição	da	Igreja	-	pela	Igreja	
de	sempre,	e	codificado	nos	livros	
publicados	antes	da	influência	mo-
dernista	 do	 Concílio,	 esperando	
que	 a	 verdadeira	 luz	 da	 Tradição	
dissipe	as	trevas	que	obscurecem	o	
céu	da	Roma	eterna.	

«Ao	fazer	isto,	com	a	graça	de	Deus	
e	o	auxílio	da	Virgem	Maria,	de	São	
José,	 de	 São	 Pio	 X,	 estamos	 con-
victos	de	que	permanecemos	fiéis	
à	Igreja	Católica	Romana,	a	todos	
os	sucessores	de	Pedro,	e	somos	os	
fideles	dispensatores	misteriorum	
Domini	Nostri	Jesu	Christi	in	Spi-
ritu	Sancto.	Amen.»	

Na	 festa	 da	 Apresentação	 da	 Vir-
gem	Maria,

Roma,	���	de	Novembro	de	�97��

+Marcel	Lefebvre
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Deve	 saber	 em	 primeiro	 lugar	 o	
Sinal	 da	 Cruz,	 e	 perceber	 todo	 o	
sentido	desta	oração;	depois	deve	
conhecer	 o	 Pai-Nosso	 ensinado	
por	 Nosso	 Senhor	 Jesus	 Cristo,	 a	
Ave-Maria,	a	Salve	Rainha,	o	Cre-
do,	o	Glória	ao	Pai,	o	Acto	de	Con-
trição,	a	Confissão,	os	Dez	Manda-
mentos,	conhecer	os	Sacramentos	
da	 Santa	 Madre	 Igreja,	 as	 Bem-
Aventuranças,	 e	 como	 não	 podia	
deixar	de	ser	a	oração	a	São	José;	
todas	estas	orações	devem	ser	me-
ditadas	 palavra	 por	 palavra	 para	
não	cairmos	no	relaxamento.	Será	
esta	 a	 forma	 de	 aderirmos	 a	 uma	
cultura	 religiosa	 mais	 acentuada.	
Já	dizia	Sua	Ex.ª	Revm.ª	o	Senhor	
Don	Manuel	Mendes	da	Conceição	
Santos,	Arcebispo	de	Évora:	Quem	
não	progride	na	Fé	–	recua.

Foi	 na	 oração	 mental	 que	 se	 fize-
ram	 grandes	 santos,	 como	 Santo	
António	 de	 Lisboa,	 Santa	 Teresa	
de	Ávila,	São	Domingos,	Frei	Tomé	
de	Jesus.

Respondendo	 ao	 que	 um	 cristão	
católico	 deve	 saber	 e	 conhecer,	
devo	acrescentar	que	devemos	re-
zar	 muito	 à	 Divindade	 de	 Nosso	
Senhor	Jesus	Cristo.

Imaginemos	que	O	temos	na	nos-
sa	 frente,	 fisicamente,	 então	 va-

mos	tratá-lO	com	muita	ternura	e	
carinho,	e	chorar	a	nossa	pobreza,	
vaidade	 e	 nossa	 grande	 miséria.	
Acabada	 a	 lição,	 logo	 com	 aspira-
ções	suaves	ao	Senhor,	como	se	O	
víssemos	 nos	 Seus	 olhos	 naquele	
trabalho,	 lhe	 fale	 brandas	 pala-
vras,	que	Deus	lhe	dará,	ou	então	
afectos	 suaves	 da	 alma,	 de	 agra-
decimento,	 de	 vida	 e	 de	 Amor.	 E	
entre	no	exercício	levando	sempre	
a	memoria	no	Senhor,	com	Quem	
fala,	 e	 usando	 do	 que	 aqui	 se	 es-
creve	só	para	entrada	ou	caminho	
para	o	Amor,	fazendo	seu	oficio,	o	
qual	nunca	se	há-de	impedir,	mas	
antes	assoprar,	ou	atiçar,	pois	isto	
é	o	que	se	pretende.

Agora	vamos	ver	como	Frei	Tomé	
de	Jesus	rezava:	

«Pelo	sinal	salutífero	da	Cruz,	mi-
nha	 fortaleza	 e	 dos	 fracos,	 livra-
nos	 Senhor,	 amigo	 verdadeiro	 e	
Deus	nosso,	dos	nossos	 inimigos,	
contra	 quem	 nada	 sem	 Ti	 posso.	
Em	nome	do	Padre,	que	como	filho	
me	ama	e	do	Filho	que	como	irmão	
me	abraça	e	do	Espirito	Santo,	que	
com	seu	amor	me	abrasa	e	purifi-
ca».

«Padre-nosso	 amantíssimo.	 Que	
estás	 nos	 Céus,	 que	 me	 vês	 e	 Te	
não	 vejo,	 mais	 que	 com	 o	 desejo.	

O	que	é	que	um	Cristão	Católico	deve	
saber	e	conhecer	da	Religião	Católica?
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Santificador	e	conhecido,	amado	e	
adorado	seja	Teu	santíssimo	nome	
de	mim	e	de	todas	as	almas.	Venha	
a	 esta	 hora	 a	 nós	 desterrados	 de	
Ti	 o	 Teu	 reino,	 nem	 reúne	 nesta	
alma	 outrem	 senão	 Tu.	 Seja	 fei-
ta	 em	 mim	 sem	 contradição	 toda	
Tua	vontade,	assim	na	terra	e	com	
tanta	sujeição	e	amor	como	se	faz	
no	 Céu.	 O	 pão	 nosso	 de	 Tua	 gra-
ça	e	ajuda	de	cada	dia,	sem	o	qual	
nada	 podemos,	 dá-no-lo	 hoje	 e	
nesta	hora	para	que	se	saiba	bus-
car,	 abraçar	 e	 amar.	 Perdoa-nos	
Padre	 amantíssimo,	 com	 miseri-
córdia	nossas	dividas	tantas	e	tão	
enormes,	que	contra	Tua	bondade	
tenho	 cometido.	 Assim	 como	 nós	
por	 Ti	 e	 por	 Teu	 amor,	 com	 todo	
meu	 coração	 quanto	 posso,	 per-
doamos	 a	 todos	 nossos	 devedo-
res	 tudo	 quanto	 contra	 mim	 tem	
feito,	 com	 quanta	 vontade	 devo.	
Não	 me	 deixeis	 cair	 em	 tentação,	
nem	me	desampares,	Senhor	nes-
ta	hora,	que	sabes,	que	sem	Ti	não	
posso,	nem	sei	nada.	Mas	livra-me	
por	 tua	 bondade	 de	 todo	 o	 mal	 e	

muito	mais	de	mim	que	sempre	fui	
contra	Ti	e	contra	o	bem	da	minha	
alma.	Ámen.»

«Oh!	 Madre	 de	 Deus	 minha	 Se-
nhora	e	valedora,	Rainha	dos	An-
jos.	 Ave-maria	 estrela,	 e	 guia	 dos	
pecadores	 e	 necessitados:	 Cheia	
de	Graça	não	só	para	Ti,	mas	para	
mim,	quando	a	Ti	me	chegar.	O	Se-
nhor	é	contigo	para	por	Teu	meio	
Ser	comigo.	Benta	és	Tu	sobre	to-
das	as	mulheres	e	aceita	ao	Senhor	
e	 segura	 e	 certa	 terceira	 nossa.	
Bento	é	fruto	do	Teu	ventre:	fruto	
de	 vida	 e	 remédio	 de	 minhas	 mi-
sérias,	Jesus	meu	amor	e	meu	Sal-
vador.	Oh!	Santa	Maria	minha	se-
nhora	e	valedora,	Madre	de	Deus,	
Mãe	dos	pecadores.	Rogai,	Senhora	
minha,	por	mim	pecador	e	por	to-
dos	os	pecadores	agora	nesta	hora,	
em	que	busco	o	meu	Senhor,	para	
que	o	ache	e	me	receba	por	Vosso	
meio.	 E	 na	 hora	 da	 nossa	 morte,	
para	 que	 com	 vosso	 unigénito	 Fi-
lho,	 para	 sempre	 Vos	 veja	 minha	
Senhora.	Ámen.»


