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Queridos fiéis,

Queira Deus que a Sua obra, que é a Igreja católica, possa expandir-se cada vez 
mais com a nossa modesta colaboração. Os santos nunca se achavam mais do que 
pequenos e modestos elementos nesta colaboração.

Cada Fiel católico pode ser um tal pequeno elemento que Deus na Sua providência 
utiliza no plano divino. Também ordens religiosas podem, e deveriam, ser tais 
elementos. Hoje, no tempo do modernismo, geralmente quase já o não são. Temos, no 
entanto, a certeza que a nossa Fraternidade tem igualmente uma função importante 
no plano divino nos tempos actuais. Todos os dias rezamos, para que tudo o que 
fazemos seja sempre agradável nos olhos de Deus e capaz de contribuir no plano 
da divina Providência. Comprámos uma igreja, enfim e depois de muitos anos de 
procura – uma igreja que ainda não é igreja. Uma vez comprada, esperamos agora 
que esta aquisição possa servir no Seu plano, transformando o edifício pouco a pouco 
num sítio onde poderá ser realizado dignamente o Santo Sacrifício.

Há dois assuntos que ocupam as mentes de alguns fervorosos Fiéis portugueses, 
nomeadamente se é com as decisões tomadas que melhor servimos a Deus ou se 
não serviríamos talvez melhor de outra maneira ou até de maneira contrária. Um 
primeiro assunto está relacionado com a compra deste edifício, e a questão que se 
coloca é se esta foi a melhor opção. Devemos saber que não se conseguiu encontrar 
melhor e que, graças a Deus, pode muito provavelmente tornar-se em igreja bastante 
bela e digna. O segundo assunto em que têm surgido dúvidas e interrogações é a 
questão das chamadas “relações com Roma”.

É sempre preciso não julgar apressada e temerariamente, numa ou noutra direcção, 
em qualquer dos dois assuntos mencionados. Devemos, como dizem os santos, ter a 
virtude de discrição e da prudência. A prudência é silenciosa, é sempre acompanhada 
por um senso de temor que a faz cauta na difusão de novidades; prefere falar pouco 
do que falar demais, e julgar menos do que pecar por julgamentos temerários. Pode 
ser-se imprudente no falar e as palavras podem causar inquietação, incómodo e 
aborrecimento em quem escuta, em vez de serem elementos no plano divino. Quem é 
imprudente no actuar, é precipitado; não pondera as coisas. A virtude da prudência é 
uma virtude cardial; é como uma coluna que sustenta, junto com a paciência, o nosso 
edifício espiritual.

Precisamos nas duas mencionadas preocupações mais disto do que de julgamentos. 
Para além disso devemos, evidentemente, rezar para que a Fraternidade em Portual 
e a Fraternidade no seu todo possam sempre ser elementos no plano divino.

Que Deus vos abençoe!

Padre Anselmo
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�)	As	exortações	de	Nossa	Senhora	do	
Rosário	em	Fátima	sobre	o	terço	diá-
rio.		

13 de Maio de 1917:	“Recitai o terço 
todos os dias, afim de obter a paz para o 
mundo e o fim da guerra”.

13 de Junho de 1917:	“Eu quero…que 
rezeis o terço todos os dias”.

13 de Julho de 1917:	“Eu quero…que 
continueis a recitar o terço todos os 
dias em honra de Nossa Senhora do 
Rosário, para obter a paz do mundo e o 
fim da guerra, porque só Ela vos pode-
rá socorrer”.

19 de Agosto de 1917:	 “Eu quero…
que continueis a recitar o terço todos os 
dias”.

13 de Setembro de 1917:	“Continuai 
a recitar o terço afim de obter o fim da 
guerra”.

13 de Outubro de 1917: “Continuai 
sempre a recitar o terço todos os dias”.

Eis	 em	 complemento,	 o	 belo	 comen-
tário	espiritual	da	Irmã	Lúcia	sobre	a	
exortação	 à	 recitação	 do	 terço	 diário	
feita	 por	 Nossa	 Senhora	 em	 Setem-
bro:

“A Mensagem pede-nos a perseveran-
ça na oração, quer dizer, continuai a 
rezar para obter o fim da guerra. É ver-
dade que naquela altura	 a Mensagem 

falava da guerra mundial que atormen-
tava a humanidade. Mas esta guerra é 
também o símbolo de muitas outras 
guerras que nos rodeiam	e das quais 
temos necessidade de ver o fim através 
da nossa oração e sacrifício. Penso nas 
guerras que nos fazem os inimigos 
da nossa salvação eterna: o demó-
nio, o mundo e a nossa própria na-
tureza carnal”.	

Estas	 exortações	 ao	 terço	 diário	 da	
Rainha	 do	 Céu,	 são	 as	 únicas	 que	
Nossa	Senhora	repetiu	em	cada	uma	
das	 seis	 aparições.	 A	 Irmã	 Lúcia	 em	
algumas	das	suas	cartas	acentuou	vi-
gorosamente	esta	insistência	de	Nos-
sa	Senhora	afim	de	nos	exortar	a	ficar	
fiéis	ao	nosso	terço	diário.

��)	 As	 principais	 graças	 que	 atraem	
sobre	 as	 almas	 a	 recitação	 do	 terço	
diário.

Nas	célebres	palavras	do	Padre	Fuen-
tes,	a	��6	de	Dezembro	de	�957,	a	Irmã	
Lúcia	afirma	em	primeiro	lugar	que	o	
Céu,	 nos	 nossos	 tempos	 tão	 tristes,	
concedeu	 uma	 eficácia	 particular	 à	
meditação	diária	do	terço:

	 “Repare, Padre, a Santíssima Virgem, 
nestes últimos tempos em que vivemos, 
deu uma nova eficácia à recitação 
do Rosário, de tal modo que não existe 
qualquer problema, por mais difícil que 
seja, temporal ou sobretudo espiritual, 

As	principais	graças	que	a	meditação	quotidiana	do	
Terço	atrae	sobre	as	almas
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relacionado com a vida pessoal, das nos-
sas famílias, das famílias do mundo in-
teiro, ou das comunidades religiosas ou 
mesmo da vida dos povos e das nações, 
não há nenhum problema, digo eu, 
mesmo complicado que seja, que não 
possamos resolver pela oração do 
Santo Rosário. Com o Santo Rosário 
salvar-nos-emos, santificar-nos-emos, 
consolaremos Nosso Senhor e obteremos 
a salvação de muitas almas.”

Esta	nova	eficácia	dada	pela	Santíssi-
ma	Virgem	ao	terço	é	devida	à	aposta-
sia	que	caracteriza	o	nosso	tempo.	A	
Irmã	Lúcia	indica-nos	claramente,	em	
algumas	das	cartas	que	foram	publica-
das,	a principal causa desta apos-
tasia: é o abandono da oração. A	
recitação	diária	do	terço	permite	lutar	
eficazmente	contra	este	abandono	da	
oração	 muito	 expandido	 nos	 nossos	
dias	e	conservar	as	nossas	almas	ele-
vadas	para	o	Bom	Deus,	para	o	Céu	e	
para	 as	 realidades	 sobrenaturais.	 Es-
cutemos	a	Irmã	Lúcia:

“A decadência que existe no mundo é,	
sem dúvida alguma, a consequência da 
falta de espírito de oração. Foi em ante-
cipação desta desorientação que a vir-
gem Santíssima recomendou com tanta 
insistência a recitação do terço”.   

“Devemos rezar o terço todos os 
dias. É a oração de Nossa Senhora, mais 
recomendada, para nos precaver para 
estes dias de campanha diabólica! O de-
mónio sabe que nos salvaremos pela 
oração. Assim, é contra Ela que ele con-
duz a sua campanha para nos perder.”

“Rezemos o terço todos os dias. Nos-
sa Senhora repetiu isso em todas as suas 
aparições como para nos precaver contra 
estes tempos de desorientação diabólica, 
para que não nos deixemos enganar pe-
las falsas doutrinas e que por meio da 
oração, a elevação da nossa alma a 
Deus não diminua.” 

A	Irmã	Lúcia	sublinha	que	a	medita-
ção	 diária	 do	 terço	 atrai	 sobre	 as	 al-
mas	três	graças	principais:

a)	A graça da conservação da ver-
dadeira fé:	 “…Como o terço é, depois 
da Santa Liturgia Eucarística, a oração 
mais eficaz para conservar a fé nas al-
mas, o demónio desencadeou a sua luta 
contra ele. Infelizmente assistimos às 
desgraças que ele causou. (…) O rosário 
é a arma mais poderosa para nos defen-
der no campo de batalha.”

b)	 A graça da lucidez que preser-
va a cegueira do espírito:	 “De fac-
to é triste que tantas pessoas se deixem 
dominar pela vaga diabólica que varre 
o mundo e que estejam cega a ponto de 
não verem o erro! A sua principal culpa é 
terem abandonado a oração. Afastaram-
se assim de Deus, e sem Deus, tudo o res-
to lhes faz falta: «Sem Mim nada podeis 
fazer».” 

c)	 A graça da força sobrenatural:	
“O diabo é muito ardiloso e procura os 
pontos fracos para nos atacar. Se não es-
tamos concentrados e atentos em obter 
a força de Deus, sucumbiremos, porque o 
nosso tempo é muito difícil e somos fra-
cos. Só a força de Deus nos pode valer.”
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Que	 todas	 as	 considerações	 tão	 pro-
fundas	da	vidente	de	Fátima	vos	aju-
dem	a	redobrar	o	ardor	e	generosidade	
pois	é	este	o	fim	dos	acontecimentos	
sobrenaturais	 de	 Fátima:	 “Salvar as 

almas, muitas almas, todas as al-
mas”.

Padre	Fabrício	Delestre

Algumas	forças	ocultas	que	manipularam	o	Vaticano	II

«Pio	IX	dizia,	em	tempos	do	Concílio	
Vaticano	I,	que	o	concílio	faziam-no	o	
Espírito	Santo,	os	homens	e	o	diabo…	
eu	 vejo(…)	 em	 certas	 ambiguidades	
litúrgicas	e	disciplinares(…)	no	plura-
lismo	teológico(…)	a	presença	do	“ini-
micus	homo”,	a	obra	de	Satanás,	quer	
dizer,	de	um	dos	três	personagens	que	
operaram	no	Vaticano	II»	(	Padre	Ga-
briele	Allegra,	 ideo	multum	tenemur	
Ei,	 caderno	 III,	 ���	 Agosto	 de	 �975).	
O	 profeta	 Ezequiel	 foi	 levantado	 em	
espírito	e	transportado	ao	Templo	de	
Jerusalém	por	um	sopro	Divino.	«	Fi-
lho	 do	 homem,	 eleva	 os	 olhos	 e	 vê»,	
disse	o	Senhor	ao	seu	Profeta.	E	o	Pro-
feta	contemplou	o		santuário,	a	parte	
mais	santa	do	Templo	e	viu	nele	um	
ídolo,	o	ídolo	do	ciúme.	Este	era	Baal,	
a	mais	infame	de	todas	as	divindades	
fenícias,	 como	 assim	 a	 denominava	
o	 próprio	 Deus,	 ferido	 no	 coração.	 E	
quem	estava	prostrado	perante	Baal?	
O	sacerdócio!	(…)	sim,	uma	parte	do	

sacerdócio:	alguns	sacerdotes	apósta-
tas.	O	Profeta	quedou-se	estupefacto,	
mas	então	o	sopro	Divino	arrebatou-
o	a	outra	parte	do	Templo:	«Filhinho	
do	homem,	escava	a	parede».	E	o	Pro-
feta	 descobriu	 diante	 da	 brecha	 um	
aposento	 secreto,	 e	 viu,	 pintadas	 na	
parede	 ao	 redor	 da	 mesma,	 imagens	
de	répteis	e	bestas	(abomináveis),	que	
eram	 adoradas	 por	 setenta	 homens	
com	 turíbulos	 nas	 mãos.	 As	 setenta	
pessoas	 eram	 setenta	 próceres,	 isto	
é,	a	classe	dirigente	do	povo	hebreu.	
E	 a	 classe	 dirigente	 havia	 apostata-
do.	O	Profeta	tremia,	todavia	o	sopro	
Divino	transladou-o,	uma	vez	mais,	a	
outra	 parte	 do	 Templo:	 «filhinho	 do	
homem,	 volta-te	 para	 aqui	 e	 verás».	
E	 o	 Profeta	 viu	 umas	 mulheres	 sen-
tadas	 em	 terra	 e	 chorando;	 todavia	
choravam	ao	deus	da	voluptuosidade,	
que	 se	 pretendia	 estar	 morto.	 Eram	
agora	as	virgens	as	que	haviam	apos-
tatado.	 Deus	 transportou	 o	 Profeta	
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pela	quarta	vez,	mas	agora	ao	átrio	do	
Templo:	 «	 Viste,	 filho	 do	 homem?».	
Pois	 verás	 abominações	 muito	 mais	
graves	do	que	esta.	E	o	Profeta	olhou	
e	viu	outros	vinte	e	cinco	homens	que	
se	encontravam	próximo	do	vestíbu-
lo,	de	costas	para	o	Templo	do	Senhor,	
e	 adoravam	 o	 sol.	 Ora	 bem,	 os	 ditos	
vinte	 e	 cinco	 homens	 pertenciam	 ao	
povo,	 pelo	 que	 também	 este	 dava	 as	
costas	ao	Templo	do	Senhor	(	Ez	8,�	
e	ss).

Deus	manifestou	a	Ezequiel	a	sua	in-
dignação	nestes	termos:	«Filho	do	ho-
mem,	 viste?	 Constituirá	 coisa	 ligeira	
para	a	casa	de	Judá	proceder	às	abo-
minações	 que	 neste	 lugar	 se	 fazem,	
que	 cumularam	 a	 terra	 de	 violências	
para	Me	irritar?	Até	levam	a	vara	no	
nariz!	 Pois	 também	 Eu	 procederei	
com	 furor,	 o	 Meu	 olho	 não	 se	 apie-
dará	e	não	terei	compaixão,	e	quando	
gritarem	aos	Meus	ouvidos,	como	tro-
vões,	não	os	escutarei.	E	 clamou	aos	
meus	 ouvidos	 com	 voz	 forte:	 Acer-
cai-vos,	aqueles	que	hão-de	castigar	a	
cidade!	E	chegaram	seis	homens	pelo	
caminho	 da	 porta	 superior	 do	 lado	
setentrional,	cada	um	com	o	seu	ins-
trumento	 destruidor	 na	 mão	 (…).	 E	
Deus	disse-lhes:	Passai	(…)	pela	cida-
de	e	feri.	Que	o	vosso	olho	não	perdoe	
nem	 tenha	 compaixão:	 velhos,	 man-
cebos	 e	 donzelas,	 mulheres	 e	 crian-
ças,	 matai-os	 até	 os	 exterminar	 (…).	
Começai	pelo	Santuário.	Começaram,	
pois,	 pelos	 anciãos	 que	 se	 encontra-
vam	diante	do	Templo:	Profanai	tam-
bém	o	Santuário,	enchei	de	mortos	os	

átrios.	Saí,	pois.	Saíram,	e	puseram-se	
a	matar	pela	cidade».	(	Ez	8,�7-9,8).

O modernismo “sociedade secreta” 
e sua revivescência

Explicava	 São	 Pio	 X	 aos	 bispos	 no	
Motu	próprio	«Sacrorum	Antistitum,	
no	dia	primeiro	de	Setembro	de	�9�0,	
depois	 de	 ratificar	 a	 condenação	 do	
modernismo,	 como	 “cloaca	 de	 todas	
as	 heresias”(encíclica	 Pascendi,	 8	 de	
Setembro	de	�907),	que	o	movimento	
modernista	 diferia	 de	 todos	 os	 mo-
vimentos	 heterodoxos	 que	 haviam	
atravessado	a	História	da	Igreja,	e	as-
semelhava-se	a	um	só,	o	gnosticismo	
do	século	II,	na	exacta	medida	em	que	
segundo	o	mesmo	quadro	conceptual,	
queria	 modificar	 a	 partir	 de	 dentro,	
no	dizer	do	Papa,	tanto	a	Santa	Igreja,	
quanto	o	cristianismo,	integrando-os	
num	 mero	 conhecimento	 filosófico	
panteísta	(gnose).

O	 gnosticismo	 havia	 sido	 debelado	
pelos	 Padres	 da	 Igreja;	 o	 modernis-
mo,	pelo	contrário,	mesmo	depois	de	
golpeado	com	dureza	pela	“Pascendi,”	
acolheu-se	nas	entranhas	da	Igreja:	os	
modernistas	ocultaram-se	ou	coloca-
ram-se	em	estado	de	“hibernação”para	
poderem	 modificar,	 furtivamente,	 a	
Santa	 Igreja	 Romana.	 O	 Papa	 Sarto	
escrevia	 o	 seguinte	 no	 supracitado	
motu	próprio:

“Os	 modernistas,	 mesmo	 após	 lhes	
ter	sido	arrancada	a	máscara	pela	en-
cíclica	 PASCENDI	 DOMINI	 GREGIS,	
não	afrouxaram	no	seu	propósito	de	
perturbar	a	paz	no	seio	da	Igreja.	Efec-
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tivamente,	 não	 desistiram	 de	 buscar	
novos	adeptos,	congregando-os	numa	
sociedade	 secreta	 (foedus	 clandesti-
nus).	(…)	São	adversários	tanto	mais	
temíveis	quanto	menos	percebidos».

A	 existência	 desta	 seita	 secreta	 mo-
dernista	no	seio	mesmo	da	Santa	Igre-
ja,	confirmam-na	os	próprios	moder-
nistas.	Citemos,	para	nos	limitarmos	
a	um	exemplo,	o	que	escrevia	Albert	
Houtin,	o	qual	afirmava	que	o	autên-
tico	modernista,	ainda	que	tenha	per-
dido	a	fé	por	completo,	não	teria	por	
isso	de	sair	da	Igreja,	diferentemente	
dos	 hereges	 clássicos,	 mas	 que,	 pelo	
contrário,	 nela	 deveria	 permanecer,	
o	 mais	 possível,	 com	 o	 objectivo	 de	
inocular	a	nova	doutrina	nas	veias	da	
Santa	Igreja,	 transformando-a	a	par-
tir	 de	 dentro;	 “	 Nenhum	 verdadeiro	
modernista,	 seja	 leigo	 ou	 sacerdote,	
pode	deixar	a	Igreja,	ou	pôr	de	parte	a	
batina,	porque	se	assim	proceder,	dei-
xará	 de	 ser	 nesse	 mesmo	 momento	
um	modernista	autêntico».	(�)

Neste	 enquadramento,	 surge-nos	 o	
secretismo	 como	 conatural	 ao	 mo-
dernismo,	o	qual	para	poder	alterar	a	
doutrina	da	Santa	Madre	Igreja,	me-
diante	o	subjectivismo	e	o	relativismo	
da	filosofia	moderna,	não	vacilou	em	
constituir-se	como	sociedade	secreta	
para	 minar	 a	 Santa	 Igreja	 de	 Deus,	
como	 um	 tumor	 maligno,	 sem	 que	
fosse	possível	 expulsá-lo	ou	arrancá-
lo	da	parte	sã	da	Esposa	de	Nosso	Se-
nhor	Jesus	Cristo.	Efectivamente,	en-
quanto	alguém	se	não	dá	conta	de	que	

tem	um	câncer,	este	pode	disseminar	
as	 suas	 metástases	 por	 todo	 o	 orga-
nismo,	 tornando-se	 impossível	 toda	
e	 qualquer	 amputação,	 ou	 qualquer	
tipo	de	cura,	conduzindo	à	dissolução	
de	todo	o	organismo	enfermo.

O	modernismo	clássico	-	o	que	foi	con-
denado	por	São	Pio	X	–	fingiu	desapa-
recer,	para	reaparecer,	com	toda	a	sua	
virulência,	por	volta	dos	anos	quaren-
ta,	 até	 ser	 condenado	 pelo	 Papa	 Pio	
XII,	como	neo-modernismo,	na	encí-
clica	Humani	Generis	(	���	de	Agosto	
de	�950).	A	sua	virulência	foi	tal,	que	
comparado	com	ele,	escreveu	Jacques	
Maritain,	 o	 modernismo	 condenado	
por	São	Pio	X	parecia	somente	“uma	
modesta	rinite	alérgica”.	(��)

Note-se	que	o	sectarismo	caracteriza	
do	mesmo	modo,	não	só	o	gnosticis-
mo	antigo,	mas	também	a	maçonaria	
(	V.	R.	Esposito,	La	reconciliazione	tra	
la	 Chiesa	 e	 la	 Massoneria,	 Ravena;	
Longo	ed,	�979;	cf	SÌ	SÌ	NO	NO,	edi-
ção	em	Italiano,	ano	III,	nº	���,	pag	��	
e	ao	Judaísmo	talmúdico	(.	SÌ	SÌ	NO	
NO,	versão	Italiana,	�5	e	�0	de	Abril	
de	��009.

A Shoah e a Nostra Aetate

Já	antes	estudámos	a	génese	do	docu-
mento	conciliar	“Nostra	Aetate”	(	SÌ	SÌ	
NO	NO	edição	italiana	��9	de	Feverei-
ro	de	��008,	pp.	��-7	).	Acrescentemos	
agora	somente,	para	não	aborrecer	o	
leitor,	 que	 o	 Cardeal	 Agostinho	 Bea,	
a	quem	João	XXIII	havia	encarregado	
de	 redigir	 a	 supramencionada	 decla-
ração	conciliar,	havia	sido	“engancha-
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do”	 pelo	 rabino	 chefe	 de	 Roma,	 Elio	
Toaff,	no	Pontifício	Instituto	Bíblico,	
no	início	dos	anos	cinquenta.	Este	ra-
bino	 foi	 quem	 mais	 tarde,	 em	 �986,	
recebeu	João	Paulo	II	na	sinagoga	de	
Roma,	em	que	o	papa	Wojtyla	apelidou	
de	“irmãos	maiores	na	fé	de	Abraão”	
aos	judeus	pós-Bíblicos,	que	não	crê-
em	em	Cristo	e	negam	o	mistério	da	
Santíssima	Trindade,	diferentemente	
de	Abraão,	o	qual	“	se	regozijou”	ante	
o	pensamento	de	ver	a	Nosso	Senhor	
Jesus	 Cristo,	 e	 em	 virtude	 de	 uma	
ilustração	Divina,	O	viu	e	se	“alegrou”	
por	tal.	(	Jn	8,56).

Toaff	escreve:	«O	nosso	conhecimen-
to	 (	 entre	 ele	 e	 Bea)	 transformou-se	
muito	 rapidamente	 em	 amizade,	 e	
um	 dia	 Monsenhor	 Bea	 confiou-me	
que	 sendo	 alemão	 de	 nascimento,	
sentia	todo	o	peso	do	dano	que	o	seu	
povo	havia	infligido	aos	Judeus	e	que-
ria	 fazer	algo	para	o	reparar.	Surgiu-
lhe	a	ideia	de	um	concílio	ecuménico	
no	qual	se	deveria	aprovar	um	docu-
mento	 sobre	 os	 Judeus»	 (�).	 Como	
se	vê,	a	shoah	desempenhou	objecti-
va	 e	 històricamente,	 desde	 a	 década	
de	 cinquenta,	 um	 papel	 decisivo	 na	
revolução	 da	 Teologia	 Católica	 rela-
tivamente	 ao	 Judaísmo	 pós-cristão;	
prosseguiu	 desempenhando	 esse	
papel,	 em	 l965,	 durante	 o	 concílio	 e	
ulteriormente	 no	 pós-concílio,	 sob	
os	 pontificados	 de	 João	 Paulo	 II	 (“	 a	
antiga	aliança	 jamais	será	revogada”,	
Maguncia,	 l980;”	 irmãos	 maiores	 na	
fé	 de	 Abraão”,	 Roma,	 �986)	 ;	 e	 Ben-
to	XVI	(	obrigação	de	professar	a	vul-

gata	 exterminacionista,	 sob	 pena	 de	
exclusão	 da	 Igreja,	 Roma	 ��009;	 “	 Os	
Judeus,	 pais	 na	 fé	 dos	 cristãos”,	 em	
«Luz	 do	 mundo»,	 ed,	 Herder,	 ��0�0)	
para	 não	 falar	 das	 vergonhosas	 aju-
das	 para	 uma	 apresentação	 correcta	
do	 Judaísmo,	 de	 �985,	 em	 que	 nos	
altares	da	apologia	do	Judaísmo	fari-
saico,	se	chega	a	negar	a	historicidade	
dos	 Evangelhos,	 bem	 como	 as	 sole-
nes	 condenações	 que	 neles	 figuram,	
atribuindo-se	 estas	 últimas	 a	 uma	
“invenção”	urdida	pelos	evangelistas,	
quando	a	Igreja	nascente	e	a	sinagoga	
entraram	em	conflito	(v.	SÌ	SÌ	NO	NO,	
edição	italiana,	Agosto	de	�985,	pp.	�	
e	ss).

Quem	não	compreenda,	ou	finja	não	
compreender	 (	 porque	 decidiu	 subir	
ao	carro	da	judaização	vencedora	a	fim	
de	obter	“uma	boa	posição”),	o	papel	
eminentemente	 “teológico”	 e	 dissol-
vente	do	holocausto	de	Nosso	Senhor	
Jesus	Cristo	que	a	shoah	representa,	
dispõe-se	a	percorrer	as	mesmas	vias	
de	Bea,	Roncalli,	Wojtyla	e	Ratzinger	
na	judaização	da	Teologia	católica,	ca-
minhos	 que	 conduzem	 directamente	
à	 apostasia	 de	 Nosso	 Senhor	 Jesus	
Cristo,	 Redentor	 Único	 da	 humani-
dade,	 e	 por	 isso	 mesmo,	 Redentor	
também	 desses	 mesmos	 Judeus	 que	
se	vangloriam	de	poder	salvar-se	sem	
Ele.

O	Judaísmo,	que	prossegue	a	obra	de	
Anãs	 e	 Caifás,	 exactamente	 como	 a	
Esposa	de	Nosso	Senhor	Jesus	Cristo	
prossegue	a	Obra	do	Verbo	Encarna-
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do,	diligenciou	sempre,	desde	os	 iní-
cios	 do	 Cristianismo,	 infiltrar-se	 no	
seu	 interior,	 para	 destruí-lo,	 de	 cada	
vez	 que	 não	 lograva	 acabar	 com	 ele	
mediante	as	perseguições	que	desen-
cadeava	a	partir	do	exterior.	A	Igreja	
vê-se	 hoje	 como	 um	 “eccehomo”	 pe-
rante	a	shoah,	a	qual	foi	usada	contra	
ela,	como	um	aríete,	no	Vaticano	II	(	
v.	SÌ	SÌ	NO	NO,	edição	italiana,	�5	de	
Maio	de	�986,	pp.�	e	ss:	A	mudança	
operada	 no	 Novo	 Testamento	 com	 a	
apologia	filojudaica).	

O problema secular dos marranos, 
a estranha “conversão” do Cardeal 
Lustiguer, e uma confissão sincera

Cecil	Roth,	que	faleceu	em	�970,	de-
pois	 de	 haver	 sido	 por	 muitos	 anos	
professor	 de	 estudos	 hebraicos	 em	
Oxford,	 presidente	 da	 Jewish	 Histo-
rical	Society	of	England	e	director	da	
Enciclopédia	 Judia,	 escrevia	 que	 se-
gundo	as	normas	rabínicas,	era	lícito,	
para	salvar	a	vida,	ou	pata	poder	per-
manecer	no	país	dos	antepassados	de	
alguém,	 ocultar	 as	 próprias	 crenças	
judias	 e	 até	 negá-las	 exteriormente.	
Daqui	se	infere	o	problema	secular	do	
criptojudaísmo,	isto	é,	dos	Judeus	que	
aparentavam		tornar-se	cristãos,	mas	
que	seguiam	sendo	Judeus	no	seu	co-
ração	 e	 praticavam	 os	 ritos	 Judaicos	
às	escondidas.

Félix	 Vernet	 escrevia	 por	 sua	 vez	 no	
Dicionário	apologético	da	Fé	Católica	
que	«	houve	conversões	insinceras	de	
judeus	 ao	 Cristianismo	 desde	 o	 ano	
���	até	��00(…)	alguns	Judeus	fingi-

ram	converter-se	desde	o	ano	��00	até	
�500	 (…).	 Em	 Espanha,	 milhares	 de	
Judeus	solicitaram	o	baptismo	duran-
te	a	tormenta	de	��9�.	A	maior	parte	
somente	 manteve	 uma	 aparência	 de	
cristianismo,	 pois	 celebrava	 furtiva-
mente	os	ritos	Judaicos.	O	povo	que	
se	não	enganava	no	concernente	aos	
sentimentos	 íntimos	 de	 tais	 Judeus,	
apelidava-os	de	“marranos,”	e	evitava-
os»	(��).

Os	marranos	caracterizavam-se,	afir-
ma	Leon	Poliakov,	pela	 “obsessão	do	
segredo”	e	por	uma	“duplicidade	ine-
vitável”.	 Muitos	 deles	 até	 «se	 faziam	
frades	 (…)	 outros	 iam	 para	 a	 corte	
Pontifícia»	 (5).	«	os	marranos	portu-
gueses,	 muito	 mais	 calejados	 que	 os	
“conversos”	 espanhóis	 na	 prática	 do	
criptojudaísmo,	 derramaram-se	 em	
grande	 número	 por	 toda	 a	 penínsu-
la.	 Sumamente	 adestrados	 na	 luta	
contra	 a	 Inquisição,	 mantinham	 em	
Roma	uma	espécie	de	“lobby”	perma-
nente	que	(…)	lhes	granjeava	perdões	
colectivos…»	(6).	Após	a	expulsão	de	
Portugal,	 continua	 Poliakov,	 «uma	
notável	vaga	de	emigrantes	arribou	à	
colónia	portuguesa	do	Brasil	(…)	por	
isso	 o	 Brasil	 se	 locupletou	 de	 “cris-
tãos	 novos”	 de	 duvidosa	 ortodoxia»	
(7).	 «Ser	 marrano-	 prossegue-	 Po-
liakov-	equivalia	a	estar	filiado	numa	
vasta	 sociedade	 secreta	 de	 protecção	
e	assistência	mútuas»	(8),	como	uma	
espécie	de	maçonaria	ou	club	rotario	
“ante	 litteram”	 (	 ou	 seja:	 adiantado	
em	 relação	 ao	 seu	 tempo	 próprio).	
O	 marrano	 constituía,	 e	 permanece	
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constituindo,	uma	realidade	mais	in-
quietante	e	exasperante,	para	usar	as	
palavras	de	Poliakov,	do	que	o	Judeu	
declarado,	porque	parece	ser	um	cris-
tão,	enquanto	que	na	realidade	é	um	
inimigo	de	Nosso	Senhor	Jesus	Cris-
to.	E	aqui	se	coloca	uma	questão	per-
turbadora	e	bastante	recente.

O	Cardeal	Jean	Marie	Lustiguer	,	Ju-
deu	de	nascimento,	e	“convertido”	ao	

catolicismo	 em	 �9��0,	 concedeu	 uma	
entrevista,	 já	 Cardeal,	 à	 agência	 Te-
legráfica	 Judia,	 que	 foi	 reproduzida	
pela	 Documentação	 Católica	 do	 dia	
primeiro	 de	 Março	 de	 �98�.	 Expres-
sou	 nessa	 entrevista	 posições	 teoló-
gicas	 que	 é	 impossível	 que	 não	 nos	
façam	duvidar	da	sinceridade	da	sua	
“conversão”.

Começa	por	afirmar	que	«	a	decisão	de	

Efectivamente, tributando estas honras à soberania real de Nosso Senhor 
Jesus Cristo, recordarão necessariamente os homens que a Santa Igreja, 
como sociedade perfeita, instituída por Nosso Senhor Jesus Cristo, exige- 
por direito próprio e impossivel de renunciar- plena liberdade e independência 
do poder civil; e que em cumprimento do ofício encomendado a ela por 
Deus, de ensinar, reger e conduzir à eterna felicidade  a quantos pertencem 
ao reino de cristo, não pode depender de ninguém. mais ainda: o estado 
deve também conceder a mesma liberdade às ordens e congregações 
religiosas de ambos os sexos, as quais, … cooperam grandemente no 
estabelecimento e propagação do reino de nosso senhor jesus cristo.

Pio XI, Encíclica Quas Primas, 1925.w

fazer-me	cristão	não	me	pareceu	uma	
negação	 da	 minha	 identidade	 Judia,	
pareceu-me	sim	uma	confirmação	da	
mesma».	 Lustiguer	 deveria	 ter	 dis-
tinguido	aqui,	ainda	que	o	não	tenha	
feito,	entre	o	judaísmo	mosaico,	cuja	
consumação	 se	 processa	 no	 Cristia-

nismo,	 e	 o	 Judaísmo	 pós-cristão,	 e	
por	 isso	 mesmo	 anti-católico,	 nega-
dor	de	Nosso	Senhor	Jesus	Cristo,	um	
Judaísmo	que	deverá	ser	abjurado	pe-
los	Judeus	cuja	conversão	seja	sincera	
(“	não	se	pode	servir	a	dois	senhores,”	
disse	 Jesus).	 Lustiguer	 afirma	 em	
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segundo	 lugar:	 «Proselitismo	 não!	 (	
da	 Igreja	para	com	os	Judeus-enten-
da-se).	Carece	de	todo	o	sentido	(…).	
Tanto	a	fé	Judaica	como	a	Cristã	cons-
tituem	um	apelo	de	Deus».	Esta	últi-
ma	asserção,	que	posiciona	no	mesmo	
plano	o	Judaísmo	e	o	Cristianismo,	é	
notoriamente	contrária	à	Fé	Católica,	
a	qual	professa	a	Divindade	de	Nosso	
Senhor	 Jesus	 Cristo,	 uma	 Divindade	
negada	 pelo	 Judaísmo	 pós-cristão,	
pelo	que	só	uma	das	ditas	“fés”	pode	
ser	verdadeira,	ao	oporem-se	contra-
ditoriamente	uma	à	outra.	Quanto	ao	
“proselitismo,”	 que	 no	 dizer	 de	 Lus-
tiguer,	carece	de	todo	o	sentido	para	
os	Judeus,	os	quais	dispõem,	segun-
do	parece,	 de	 um	corredor	 privado	e	
privilegiado	para	alcançar	a	salvação,	
observemos	 o	 seguinte:	 Como	 pro-
cedeu	 pessoalmente	 Nosso	 Senhor	
Jesus	Cristo,	senão	evangelizando	os	
Judeus?	 Como	 procedeu	 Santo	 Estê-
vão,	ao	preço	do	seu	martírio?	Como	
procedeu	São	Paulo	antes	de	se	dirigir	
aos	pagãos?	O”	proselitismo”entre	os	
Judeus,	 iniciou-o	 Nosso	 Senhor	 Je-
sus	Cristo,	e	prosseguiram-no	os	Seus	
Apóstolos	 e	 sucessores,	 a	 quem	 fora	
ordenado	praticá-lo	(Lc	��7,��7).	E	en-
tão,	como	pode	um	Cardeal	da	Santa	
Igreja	Romana	afirmar	que	o	“prose-
litismo”	 entre	 os	 Judeus	 “carece	 de	
todo	o	sentido”?

Lustiguer	 prossegue:	 «A	 vocação	 de	
Israel	é	facultar	a	luz	aos	“goyim”	(	os	
não	Judeus).	(…)	Creio	que	o	Cristia-
nismo	 é	 uma	 forma	 de	 consegui-lo».	
NÃO!	 A	 Luz	 é	 Nosso	 Senhor	 Jesus	

Cristo	 («	 Eu	 sou	 a	 luz	 do	 mundo;	 e	
quem	Me	segue	não	anda	nas	trevas,	
mas	possuirá	a	Luz	da	Vida»),	e	a	“vo-
cação	de	 Israel”	cumpriu-se	 já	com	o	
“pequeno	 resto”que	 n’Ele	 acreditou.	
O	 Cristianismo	 constitui	 a	 única	 via	
para	 alcançar	 a	 Nosso	 Senhor	 Jesus	
Cristo,	 enquanto	 que	 o	 actual	 Juda-
ísmo	 anti-cristão,	 que	 vilipendiou	 e	
continua	a	vilipendiar	Nosso	Senhor	
Jesus	Cristo,	bem	como	à	Luz	que	Ele	
nos	outorgou	(	o	santo	Evangelho	e	a	
Santa	 Madre	 Igreja),	 esse	 Judaísmo	
caminha	nas	trevas	e	não	pode	ilumi-
nar	a	ninguém.

Após	 haver	 subordinado	 o	 Cristia-
nismo	à	“vocação”	de	Israel,	que	para	
ele	 prossegue	 a	 sua	 plena	 vigência,	
Monsenhor	 Lustiguer	 persevera	 “in	
crescendo”	em	suas	asserções:	«Penso	
que	 sou	 discípulo	 de	 Cristo	 à	 minha	
maneira	 (à	 ma	 façon)	 …».	 Neste	 en-
quadramento,	aquele	mesmo	a	quem	
João	 Paulo	 II	 criou	 cardeal	 da	 Igreja	
Católica,	profere	aqui	uma	declaração	
explícita	 de	 heresia	 (	 do	 grego	 aire-
sis:	eleição,	escolha),	de	ser	cristão	“à	
sua	 maneira”e	 não	 como	 Deus	 orde-
na,	procedendo	à	eleição	daquilo	que	
agrada	no	cristianismo	e	rechaçando	
o	 que	 não	 gosta,	 ou	 que	 não	 combi-
na	 com	 o	 seu	 pensamento.	 Esta	 fé	
“sui	generis,”que	objectivamente	não	
constitui	a	virtude	sobrenatural	da	Fé	
Teologal,	mas	somente	a	“fé”	de	todos	
os	hereges,	fundamenta-se	sobretudo,	
como	Lustiguer	afirmara	pouco	antes,	
na	consideração	de	que	o	cristianismo	
constitui	apenas	uma	via	para	alcan-
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çar	a	 luz	que	promana	do	Judaísmo.	
Ora	bem,	é	característica	do	marrano,	
professar	 abertamente	 uma	 religião,	
enquanto	 pratica	 outra	 em	 segre-
do;	daqui	se	 infere,	que	seja	mais	do	
que	 lícito	 interrogarmo-nos	 sobre	 a	
sinceridade	 da	 conversão	 do	 cardeal	
Lustiguer,	que	quis	prosseguir	sendo	
Judeu	 (	 ou	 melhor:	 um	 híbrido),	 in-
clusivamente	 na	 sua	 própria	 morte,	
tendo	solicitado	que	se	recitassem	so-
bre	o	seu	ataúde,	na	Catedral	de	Paris,	
a	oração	Judia	pelos	defuntos	(	v.SÌ	SÌ	
NO	NO,	edição	italiana,	�5	Dezembro	
��007.

Todavia,	 ainda	 que	 a	 “conversão”	 do	
Judeu	 Lustiguer	 permaneça	 incerta,	
não	 o	 é,	 pelo	 contrário,	 a	 influência	
exercida	por	certos	ambientes	Judeus	
sobre	o	Concílio	e	os	Papas	“concilia-
res”.	 Reconheceu-o,	 ainda	 que	 sem	
medir	todo	o	alcance	do	seu	reconhe-
cimento,	 o	 dominicano	 Pierre	 M.	 de	
Contenson,	 secretário,	 na	 época,	 da	
Comissão	 Vaticana	 para	 as	 relações	
religiosas	 (?)	 com	 o	 Judaísmo.	 Efec-
tivamente,	o	referido	dominicano	es-
crevia	o	seguinte	na	apresentação	da	
Edição	Italiana	do	livro	do	judeu	Jules	
Isaac,	Gesú	e	Israele:	«No	que	concer-
ne	 à	 eficácia	 (…)	 da	 causa	 defendida	
(…)	 pelo	 autor,	 basta	 confrontar	 as	
suas	conclusões	com	os	ensinamentos	
de	Nostra	Aetate,	e	ainda	com	os	das	
orientações	do	primeiro	de	Dezembro	
de	�97��,	para	comprovar	a	influência	
que	exerceu	de	facto:	o	que	o	livro	pro-
punha	 em	 �959	 foi	 incorporado	 nas	
suas	 partes	 essenciais,	 proclamou-se	

e	 propôs-se	 como	 norma	 por	 parte	
das	 autoridades	 centrais	 da	 Igreja	
Católica	 em	 �965	 (	 com	 Nostra	 Ae-
tate)	e	em	l97��	(	com	as	orientações,	
e	 pior	 ainda	 em	 l985,	 com	 as	 ajudas	
supra-mencionadas)«.	E	aqui,	mais	do	
que	deixar-se	ver,	o	que	se	manifesta	
claramente	é	uma	das	“forças	ocultas”	
que	manipularam	o	Concílio	e	prosse-
guem	incessantemente	essa	manipu-
lação	no	pós-Concílio.

A Gaudium et Spes e o maio de 
1968

Antes	 de	 concluir	 queremos	 refe-
rir-nos	 a	 um	 dos	 amargos	 frutos	 do	
Concílio,	amargo	não	só	para	a	Igreja,	
mas	 também	 para	 a	 sociedade	 civil.	
Já	abordámos	noutras	ocasiões	o	pro-
blema	d	Gaudium	et	Spes,	documen-
to	 conciliar	 panteísta	 e	 antropolátri-
co,	todavia	agora	vamos	verificar	que	
esse	documento	 influiu	na	revolução	
estudantil	 que	 dissolveu	 a	 sociedade	
civil,	a	família	e	o	próprio	homem	nas	
profundidades	da	sua	alma	racional	e	
espiritual	(.	SÌ	SÌ	NO	NO,	edição	Ita-
liana,	Agosto	de	��009,	pp.	�	e	ss	).

O	 espírito	 anti-hierárquico	 do	 Maio	
de	 �968,	 que	 se	 consubstanciava	 no	
aforismo	“é	proibido	proibir,”	possuía	
o	seu	correlativo	na	aversão	conciliar	à	
Cúria	Romana,	bem	como	ao	primado	
monárquico	do	Papa,	e	na	 lufada	ex-
travagante	de	optimismo	utópico	que	
queria	não	condenar	mais,	mas	“usar	
da	medicina	da	misericórdia	mais	do	
que	a	da	severidade”	(	João	XXIII).	Re-
conheceu-o	 o	 teólogo	 conciliar	 René	
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Laurentin:	«	As	reivindicações	do	mo-
vimento	de	Maio	de	�968	coincidiam	
em	boa	parte	com	as	grandes	ideias	do	
Concílio,	 particularmente	 com	 as	 da	
constituição	 sobre	 a	 Igreja	 e	 o	 Mun-
do	(	Gaudium	et	Spes).	(…)	De	resto,	
o	Vaticano	II	havia	constituído	já,	em	
certa	 medida,	 um	 protesto	 contra	 a	
Cúria	por	parte	dum	grupo	de	bispos	
comprometidos.»	(9).	Efectivamente,	
muitos	expoentes	do	movimento	es-
tudantil,	como	Mário	Capanna	(�0)	e	
Marco	Boato	(��),	provinham	de	am-
bientes	eclesiásticos.	Capanna	chegou	
a	dizer,	numa	entrevista	ao	L’Avvenire	
(	��0	de	Março	de	�998):«	Passávamos	
noites	inteiras	estudando	(	na	Univer-
sidade	Católica	de	Milão)	os	teólogos	
que	então	se	consideravam	de	primei-
ra	linha;	Rahner,	Schillebeck(…)	junto	
com	os	documentos	conciliares».	Ro-
berto	Beretta	(���)	escreve	que,	se	des-
cobre	ao	ler	os	textos	de	Maio	de	�968,	
que	os	mesmos	se	encontram	repletos	
de	citações	do	Concílio	(	Lumen	Gen-
tium	 e	 Gaudium	 et	 Spes)	 bem	 como	
das	encíclicas	dos	papas	“conciliares”	
(	João	XXIII,	Pacem	in	Terris	e	Paulo	
VI,	Populorum	Progressio).

A “Primavera Antropolátrica” do 
Concílio

Enquanto	se	não	extirparem	as	causas	
remotas	(	subjectivismo	e	imanentis-
mo)	de	tantos	males	que	se	manifes-
taram	inopinadamente	e	de	forma	pa-
roxística	 na	 década	 de	 sessenta,	 não	
haverá	cura	para	a	febre	que	continua	
corroendo	a	sociedade	civil	e	eclesiás-

tica.	Creio	que	a	principal	destas	cau-
sas	é	o	antropocentrismo.

Paulo	VI,	pese	embora	a	alguns	discur-
sos	que	havia	pronunciado	já,	sobre	a	
tragédia	da	situação	pós-conciliar,	nos	
quais	se	referia	á	«	auto-demolição	da	
Igreja	(	…)	golpeada	por	quem	forma	
parte	 dela»	 (	 discurso	 ao	 Seminário	
Lombardo,	 em	 Roma,	 7	 de	 Dezem-
bro	de	l968),	mesmo	assim,	tornou	a	
abordar	 o	 tema	 da	 grandeza	 infinita	
do	Homem,	por	ocasião	do	desembar-
que	na	Lua	dos	primeiros	astronautas	
(	 ���	 de	 Julho	 de	 �969),	 em	 perfeita	
continuidade	com	o	irrealista	optimis-
mo	conciliar,	e	simultaneamente,	em	
absoluta	descontinuidade	com	o	rea-
lismo	da	“auto-demolição,”	que	havia	
denunciado.	 Efectivamente,	 afirmou	
no	 Angelus	 de	 ��	 de	 Julho	 de	 �969	
que	 o	 Homem,	 nesse	 caso	 da	 aluna-
gem,	«se	revela	como	um	gigante.	Re-
vela-se	como	Divino,	não	em	si,	mas	
no	seu	princípio	e	seu	destino.	Honra	
ao	Homem,	honra	à	sua	dignidade,	ao	
seu	espírito,	e	à	sua	vida»	(	��).

	Não	é	certamente,	a	coincidência	dos	
opostos,	a	continuidade	na	desconti-
nuidade,	 o	 que	 fará	 ganhar	 juízo	 ao	
ambiente	eclesial	devastado	pela	“pri-
mavera	antropolátrica	do	concílio”.	É	
mister	regressar	realmente,	de	facto,	
que	não	só	de	palavras,	às	verdadeiras	
fontes	do	Catolicismo	Teocêntrico	tal	
como	se	encontram	na	Sagrada	Tradi-
ção	e	nas	Sagradas	Escrituras,	fontes	
que	a	Escolástica	examinou	a	fundo	(	
especialmente	São	Tomás)	e	das	quais	
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permanentemente	 se	 utilizou	 o	 Ma-
gistério	 da	 Santa	 Madre	 Igreja,	 até	
Pio	XII.

As	medidas	tomadas	a	meias,	as	meias	
verdades,	“somente	a	Missa,”não	bas-
tam	para	curar	um	câncer.	“Para	gran-
des	 males,	 grandes	 remédios”.	 Não	
bastou	 produzir	 a	 asserção,	 no	 pas-
sado,	de	que	“o	Fumo	de	Satanás	ha-
via	 penetrado	 no	 Templo	 de	 Deus”	 (	
Paulo	VI)	e	continuar	operando	como	
se	não	se	passasse	nada;	e	hoje	não	é	
suficiente	afirmar,	sem	o	demonstrar,	
que	o	Vaticano	II	se	encontra	em	per-
feita	 sintonia	 com	 a	 Tradição	 Apos-
tólica.	 É	 necessário	 prová-lo	 porque:	
Quod	gratis	affirmatur	gratis	negatur	
(	o	que	gratuitamente	se	afirma	gra-
tuitamente	 se	 nega).	 Neste	 quadro	
conceptual,	não	se	configuram	provas	
sérias	 duma	 tal	 sintonia,	 enquanto	
que	 muitas	 foram	 facultadas	 pro-
vando	 o	 contrário	 (	 começando	 pelo		
Breve	 exame	 crítico	 do	 Novus	 Ordo	
Missae,	apresentado	a	Paulo	VI,	pelos	
Cardeais	Ottaviani	e	Bacci,	e	que	ain-
da	espera	resposta).

Conclusão

O	texto	do	Padre	Gabriele	Alegra,	que	
citámos	 no	 início	 deste	 artigo	 (���)	
habilita-nos	 a	 compreender	 a	 gravi-
dade	 preternatural	 da	 situação	 em	
que	tombámos	por	acção	do	Concílio	
e	do	pós-concílio.	Nesta	perspectiva,	
humanamente	 falando,	 sentimo-nos	
esmagados	 neste	 combate	 contra	
um	 inimigo	 tão	 poderoso;	 mas	 com	
o	auxílio	da	Bem-Aventurada	sempre	

Virgem	 Maria,“debeladora	 de	 todas	
as	 heresias”	 	 podemos	 tornar	 a	 “ver	
a	estrela”.	Somente	o	imenso	castigo	
profetizado	 pela	 Virgem	 de	 Fátima	
nos	poderá	resgatar	do	estado	em	que	
jazem	 uma	 Humanidade	 e	 um	 am-
biente	 eclesiástico	 tão	 degradados:	
Portae	 inferi	 non	 praevalebunt	 (as	
portas	do	 Inferno	não	prevalecerão);	
“Finalmente	 o	 Meu	 Coração	 Imacu-
lado	 prevalecerá”Não	 sabemos	 onde,	
nem	 como,	 nem	 quando,	 mas	 esta-
mos	 seguros	 de	 que	 triunfaremos,	 e	
triunfaremos	com	juros.

Gregorius

(do Si Si No No 234)
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O	dilema	dos	nossos	bastiões	da	Fé

Consistirá	 a	 nossa	 função,	 essencial-
mente,	em	constituirmos	bastiões	da	
Fé	encarregados	de	a	preservar,	intac-
ta,	 esperando	 dias	 mais	 favoráveis;	
e	 secundariamente	 em	 sermos	 mais	
missionários	e	trabalharmos	em	pro-
pagar	mais	dilatadamente	a	Nosso	Se-
nhor	Jesus	Cristo	à	nossa	volta?	Ou,	
inversamente,	será	que	devemos	ser,	
antes	de	tudo,	missionários,	e	aciden-
talmente	sermos	baluartes	da	Fé?

Se	 nós	 optarmos	 pela	 primeira	
resposta,	como	devemos	proceder	
para	 preservarmos	 e	 robustecer-

•

mos	eficazmente	a	Fé	nos	nossos	
priorados	e	paróquias?

Se	 nós	 optarmos	 pela	 segunda	
resposta,	como	devemos	nós	pro-
ceder	 para	 sermos	 missionários,	
não	em	voto,	mas	de	maneira	pro-
funda,	 sobrenatural	e	durável?	E	
de	forma	a	não	enfraquecermos	a	
nossa	Fé?

Defender a Fé

Observemos	 como	 procederam	 os	
grandes	defensores	da	Fé:

•
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A	exemplo	de	Santo	Atanásio,	nós	
devemos	 expor	 a	 nossa	 própria	
pessoa	 às	 calúnias,	 às	 violências	
e	às	condenações,	para	preservar-
mos	 a	 Fé	 Católica.	 E	 não	 repre-
sentarmos	 um	 agrupamento	 de	
pusilânimes,	 que	 não	 procuram	
senão	defender-se	do	próximo.

A	 exemplo	 de	 São	 Cirilo	 de	 Ale-
xandria,	 nós	 devemos	 contactar	
os	heréticos	para	discutir,	e	assim	
afinar	 os	 nossos	 argumentos	 fa-
zendo-lhes	 compreender	 os	 seus	
erros.	 E	 não	 sermos	 como	 Don	
Quixote,	batendo-se	contra	nada	
mais	 do	 que	 folhas	 de	 papel	 ou	
rostos	na	pantalha	da	televisão.

A	 exemplo	 de	 Santo	 Hilário	 de	
Poitiers,	nós	devemos	proteger	a	
Fé	 mediante	 o	 estudo	 da	 Tradi-
ção,	diligenciando	ir	ao	fundo	das	
dificuldades.	E	não	cultivando	so-
mente	a	aparência	de	sermos	seus	
defensores.

A	exemplo	dum	São	Gregório	Na-
zianzeno,	nós	devemos	renunciar	
às	 nossas	 ideias	 pessoais	 para	
melhor	defendermos	a	Fé.	E	não	
utilizar	a	crise	da	 Igreja	para	de-
fendermos	as	nossas	opiniões	te-
ológicas.

Preservarmos a nossa Fé

A	 melhor	 forma	 de	 preservarmos	 a	
nossa	Fé	consiste	em	impregnarmo-
nos nEla.

Eis	porque	é	que	os	papas	defenderam	
sempre	a	escola	católica.	Eis	porque	é	

•

•

•

•

que	o	catecismo	deve	iniciar-se	desde	
tenra	idade.	Eis	porque	é	que	é	neces-
sário	 assistir	 ao	 Santo	 Sacrifício	 da	
Missa	com	extrema	solicitude,	seguir-
mos	desveladamente	as	acções	litúrgi-
cas,	bem	como	os	textos	tradicionais,	
afeiçoados	pela	Fé,	e	formatando	em	
nós	essa	mesma	Fé.

Um	outro	meio	de	preservar	a	nossa	
Fé	consiste	em	afastar tudo o que a 
enfraquece;	 meios	 de	 comunicação,	
Internet,	publicações	subversivas.	As	
missas	ditas	de	Paulo	VI,	 traduzindo	
outra	coisa	que	não	a	Fé	 tradicional,	
são	 perigosas,	 e	 debilitaram	 e	 amo-
leceram	 milhões	 de	 fiéis	 em	 França,	
tendo	 posteriormente	 abandonado	
em	definitivo	a	prática	religiosa.	

O	 espírito	 de	 compromisso com o 
mal	 e	 o	 relativismo do erro deve	
ser	absolutamente	combatido	pois	ele	
desarma	toda	a	resistência	pela	base.	
Reflictamos	nisso.

Neste	quadro	conceptual,	desde	Leão	
XIII,	 os	 papas	 produzem	 incessante-
mente	 a	 mesma	 asserção:	 que	 é	 ne-
cessário	estudar	o	Catecismo	do	Con-
cílio	de	Trento,	estudar	São	Tomás	de	
Aquino,	 bem	 como	 as	 encíclicas	 dos	
Papas,	 tudo	 para	 nos	 dotarmos	 de	
meios	 eficazes	 para	 bem	 defender	 o	
sagrado	depósito	da	fé.

Jovens que abandonam a Tradição

Ora,	mesmo	em	bastiões	de	verdadei-
ra	preservação	e	defesa	da	Fé,	verifi-
ca-se	 que	 fiéis	 e	 jovens	 que	 aí	 foram	
educados	se	afastam	paulatinamente	
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da	Tradição.

É	que	não	basta	ser	um	bastião.	Um 
bastião que vive recurvado sobre 
si mesmo, cinde-se contra si pró-
prio.	Pois	que	«lá	onde	há	homens,	lá	
estará	a	humana	condição».

Um	 jovem	 educado	 num	 bastião,	 ao	
ser	 enviado	 no	 meio	 do	 mundo,	 não	
se	encontra	preparado	para	esta	con-
frontação.	 Somente	 os	 mais	 fortes	
permanecerão	 vivos.	 Muitos	 perece-
rão.	É	o	que	se	passa	actualmente.

A	 função	 do	 baluarte	 constitui	 por-
tanto	 em	 fortalecer	 pacificamente	 a	
juventude,	 mas	 a	 confrontação	 com	
o	 mundo	 deve	 processar-se	 pouco	 a	
pouco,	antes	da	largada	definitiva.

Para educar a inteligência dos jo-
vens, não é suficiente outorgar-
lhes os princípios, é necessário 
que a sua inteligência os assimile 
mediante a confrontação com o 
erro	(aquela	que	está	ao	seu	alcance).

Para educar o coração dos nossos 
jovens, não é suficiente facultar-
lhes o amor do bem, mas igual-
mente o ódio ao mal	(visto	que	o	pe-
cado	permanecerá	sempre	atractivo).	

O papel do apostolado exterior

Nesta	perspectiva,	para	a	própria	sub-
sistência	 dos	 baluartes,	 torna-se	 ne-
cessária	uma	confrontação	apostólica	
com	o	que	se	posiciona	no	exterior.

Todavia	 a	 medida	 deste	 apostolado	
constituirá	 precisamente	 na	 preser-
vação	da	Fé	Católica.	Nós	vamos	dis-

cutir,	 mas	 sem	 corrermos	 o	 risco	 de	
ofender	a	nossa	Fé	e	a	nossa	Moral.	

Deste	modo	-	sem	definir	categorias,	
e	permanecendo	por	outro	lado	todas	
as	outras	realidades	em	igualdade	de	
circunstâncias	–	os	dois	tipos	básicos	
de	jovens	que	nos	deixam	são:

Aqueles que são superprotegi-
dos	(entendendo	por	tal	um	sufo-
car	de	regras	demasiado	minucio-
sas,	 ou	 não	 amadas,	 porque	 não	
compreendidas,	 por	 virtude	 da	
necessária	confrontação	–	sempre	
proporcionada	à	idade)	e	que	aca-
bam	por	sacudir	um	jugo	julgado	
insuportável.

Aqueles que, inversamente, 
frequentaram meios liberais,	
com	 abertura	 de	 espírito	 –	 «eu	
não	 estou	 entalado».	 O	 relativis-
mo	doutrinal	edifica-se	desta	for-
ma.

Um	 verdadeiro	 afrontamento	 com	 o	
mundo	deve	possuir	um só objecti-
vo	–	o	apostólico,	ou	seja,	fazer	reinar	
a	Nosso	Senhor	Jesus	Cristo	em	si	e	
nos	outros.

Um	 verdadeiro	 apostolado,	 para	 ser	
frutuoso,	 deve	 possuir	 duas	 carac-
terísticas:	 ser	 sobrenatural,	 e	 ser	
adaptado ao meio a converter.

Missas-shows	 atraíram	 multidões	
mas	não	produziram	os	frutos	alme-
jados.	Este	naturalismo	não	é	comen-
surável	com	as	técnicas	de	Apostolado	
do	Salvador…

•

•
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Os	 nossos	 Priorados,	 na	 medida	 em	
que	 tentam	 ser	 verdadeiramente	 so-
brenaturais,	não	atraem	tanto	quanto	
deveriam.	Porquê?	Nós	somos,	inega-
velmente,	 frequentemente	 inacessí-
veis	aos	homens	de	hoje.	A	nossa	fina-
lidade	 próxima	não	é	evidentemente	
atrair	toda	a	gente,	mas	sim	as	almas	
possuindo	 uma	 certa	 disposição	 de	
abertura	à	Fé	e	ao	Amor	de	Deus.	Mas	
mesmo	 estas	 almas	 se	 desencorajam	
por	vezes	frequentando	as	nossas	ca-
pelas.	 As	 razões?	 Uma	 desconfiança	
marcada,	divisões	e	críticas	que	ape-
nas	 demonstram	 orgulho,	 censuras	
desagradáveis	acerca	do	vestir,	discus-
sões	políticas	ásperas	e	inúteis.	Mercê	
aos	 instrumentos	 inconscientes	 do	
demónio…Mercê	àquelas	pessoas	que	
compreenderam	 melhor	 que	 Deus	
a	 que	 velocidade	 é	 necessário	 fazer	
avançar	as	almas…

Esforcemo-nos	 por	 atenuar	 os	 obs-
táculos	às	conversões	em	lugar	de	os	
intensificar.	Mas	isso	não	é	suficiente:	
nós	 devemos	 atrair.	 Os	 missionários	
sempre	 têm	 realizado	 isso	 desde	 há	
��000	anos-	adaptarem-se	ao	máximo	
à	população	visada,	integrados	numa	
finalidade	 de	 princípios	 morais	 cris-
tãos.

O «meio tradi»

Não	 deve	 existir	 o	 «meio	 Tradi».	 A	
Tradição	Católica	não	deve	constituir	
um	meio	social,	porque	o	cristianismo	
não	 o	 é.	 A	 Tradição	 deve	 congregar	
todos	os	meios	sociais,	acolhendo-os	
com	 a	 sua	 identidade	 própria.	 Nós	

não	 somos	 favoráveis	 ao	 desapareci-
mento	das	classes.	Os	modos	de	ves-
tir	 que	 se	 impuseram	 paulatinamen-
te	entre	nós	reflectem	a	modéstia-	o	
que	é	necessário;	todavia	a	modéstia	
não	se	reduz	aos	modos	da	indumen-
tária	 tradis.	 Por	 se	 pretender	 impor	
excessivamente	 regras	 de	 vestuário,	
desgosta-se	mais	do	que	se	forma.	A	
consequência	consubstancia-se	numa	
espécie	de	libertação	exagerada	dessas	
regras-	a	qual	irá	então	ferir	a	modés-
tia.	A	segunda	consequência	constitui	
uma	 espécie	 de	 imagem	 esclerosada	
da	Tradição,	a	qual	parece	viver	ainda	
nos	anos	cinquenta	–	pouco	atraente!

Entretanto	 a	 força	 deste	 reagrupa-
mento	 no	 seio	 da	 Tradição	 Católica	
consiste	 na	 coerência	 lógica	 entre	 a	
nossa	 Fé	 e	 a	 nossa	 vida	 quotidiana.	
Esta	adequação	deve	reflectir	a	nossa	
convicção	e	a	nossa	sinceridade,	e	não	
apenas	 regras.	 Ela	 constitui	 um	 ver-
dadeiro	 resplandecer	 qualificado	 da	
Verdade	Católica.	E	é	isso	que	atrai.

Mas	 permaneçamos	 sempre	 o	 mais	
possível	 ao	 alcance	 dos	 nossos	 con-
temporâneos	de	boa	vontade.	Nós	de-
vemos	portanto	ser	firmes	connosco	
próprios,	mas	irradiando	misericórdia	
e	 compreensão	 pelo	 nosso	 próximo.	
Ele	amará	então	a	nossa	firmeza.

Padre	Guillaume	Gaud
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Os	Jesuítas	em	Portugal

A	 história	 dos	 jesuítas	 em	 Portugal	
está	 dividida	 em	 quatro	 períodos:	 o	
primeiro	vai	de	�5��0	a	�759,	o	segun-
do	de	�8��9	a	�8���,	o	terceiro	de	�8��8	
a	�9�0,	e	o	quarto	e	último	do	exílio	à	
actualidade.

Primeiro período (1540 a 
1759)

A	 vinda	 dos	 jesuítas	 para	 Portugal	
deve-se	ao	rei	D.	João	III	a	quem	Dio-
go	 de	 Gouveia	 indicara	 a	 existência	
de	 um	 grupo	 de	 clérigos	 capazes	 de	
converter	 a	 Índia.	 Então	 Inácio	 de	
Loiola	enviou	para	Portugal	o	navarro	
Francisco	Xavier	e	o	português	Simão	
Rodrigues.

O	primeiro	partiu	no	ano	seguinte	pa-
raww	a	Índia	enquanto	que	o	segundo	
ficou	encarregue	de	criar	a	Província	
de	 Portugal,	 que	 foi	 criada	 em	 �5��6	
tendo	 sido	 a	 primeira	 província	 da	
Ordem.

Foi	 graças	 a	 alguns	 benfeitores,	 com	
especial	destaque	para	a	família	real,	
que	 o	 crescimento	 da	 Companhia	
de	Jesus	em	Portugal	se	deu	de	uma	
maneira	 extremamente	 rápida.	 Em	
�5����,	foi	fundado	o	Colégio	de	Jesus	
em	Coimbra	que	tinha	como	objectivo	
a	formação	dos	membros	mais	novos	
da	Ordem.	

Foi	no	entanto	em	Lisboa	no	ano	de	
�55�	 que	 foi	 inaugurado	 o	 primeiro	

Colégio	no	qual	os	jesuítas	deram	au-
las	públicas:	O	colégio	de	Santo	Antão.	
Em	�559,	foi	fundada	pelo	Cardeal	D.	
Henrique	 a	 Universidade	 de	 Évora	 e	
entregue	à	Companhia	de	Jesus.

Com	o	decorrer	do	tempo,	a	acção	pe-
dagógica	dos	jesuítas	foi-se	espalhan-
do	a	outras	cidades	do	país	como	Bra-
ga,	 Bragança,	 Funchal,	 Angra,	 Ponta	
Delgada,	Faro,	Portalegre,	Santarém,	
Porto,	Elvas,	Faial,	Setúbal,	Portimão,	
Beja	e	Gouveia.	À	medida	que	iam	au-
mentando	o	número	de	casas,	ia	tam-
bém	aumentando	o	número	de	jesuí-
tas:	��00	em	�560,	6��0	em	�60�,	66��	
em	�6�5,	6�9	em	�6�9,	770	em	�709,	
86�	em	�7��9	e	789	em	�759.

Os	 jesuítas	 em	 Portugal	 chegaram	 a	
dirigir	 cerca	 de	 �0	 estabelecimentos	
de	ensino	que	formavam	a	única	rede	
escolar	 orgânica	 e	 estável	 do	 País.	 O	
ensino	era	gratuito	e	aberto	a	todas	as	
classes.	 Em	 meados	 do	 século	 XVIII,	
o	número	total	de	alunos	rondava	os	
��0000	 numa	 população	 de	 �000000	
de	habitantes.

Mas,	em	Portugal,	os	jesuítas	não	es-
tavam	só	ligados	à	educação.	Também	
davam	 catecismo	 e	 entregavam-se	
aos	ministérios	sacerdotais	e	a	obras	
de	caridade.	Ocupavam-se	dos	presos,	
visitavam	hospitais,	assistiam	os	con-
denados	 à	 morte	 e,	 indiferentes	 aos	
perigos,	 excediam-se	 em	 generosida-
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de	por	ocasião	de	epidemias	e	calami-
dades.

Uma	 das	 prioridades	 da	 Companhia	
de	Jesus	era	a	actividade	missionária.	
Assim,	à	medida	que	os	portugueses	
foram	 chegando	 cada	 vez	 mais	 lon-
ge,	 os	 jesuítas	 acompanharam	 a	 sua	
expansão.	 Em	 �5����,	 Francisco	 Xa-
vier	 desembarcou	 em	 Goa	 com	 dois	
companheiros	 e,	 depois	 de	 percor-
rer	 várias	 regiões	 da	 Índia,	 esteve	
em	 Malaca	 e	 nas	 Molucas,	 chegando	
ao	Japão	em	�5��9.	Veio	a	falecer	em	
�55��	quando	estava	prestes	a	entrar	
na	 China.	 Apesar	 disso,	 as	 missões	
continuaram	 e	 os	 jesuítas	 chegaram	
a	Macau,	ao	império	do	Grão	Mogol,	
à	China,	a	Pegu,	a	Bengala,	à	Cochin-
china,	ao	Cambodja,	ao	Tibete,	a	Ton-
quim,	 ao	 Sião	 e	 ao	 Laos.	 Em	 África,	
os	 jesuítas	 estiveram	 no	 Congo,	 em	
Angola,	na	Etiópia	e	em	Moçambique.	
Mais	tarde	iniciaram	uma	missão	que	
passava	 por	 Cabo	 Verde	 e	 que	 os	 le-
varia	 depois	 à	 Guiné	 e	 à	 Serra	 Leoa.	
A	primeira	expedição	ao	Brasil	deu-se	
em	�5��9	e,	a	partir	daí,	verificaram-se	
numerosas	levas	de	missionários.		

Toda	esta	actividade	foi	bruscamente	
interrompida	por	decisão	do	Marquês	
de	Pombal	em	�759	ao	decretar	a	ex-
pulsão	dos	jesuítas	de	todos	os	terri-
tórios	 portugueses.	 As	 causas	 desta	
decisão	 foram	 sobretudo	 de	 ordem	
ideológica	 e	 política.	 Para	 A	 Compa-
nhia	de	Jesus	constituía	um	obstácu-
lo	 à	 implementação	 do	 seu	 projecto	
político	iluminista	e	centralizador.

Uma	vez	que	os	 jesuítas	dominavam	
o	sistema	de	ensino	em	Portugal	e	no	
Ultramar	 e	 tinham	 um	 património	
cultural	 invejável,	 eles	 constituíam	
um	 motivo	 mais	 do	 que	 suficiente	
para	se	tornarem	uma	ameaça	para	a	
implementação	do	sistema.	Foi	então	
que	o	Marquês	de	Pombal	iniciou	uma	
campanha	 anti-jesuítica	 tendo	 feito	
uma	 série	 de	 acusações	 contra	 os	 je-
suítas	que	foram	espalhadas	por	toda	
a	Europa.

Segundo período ( 1829 a 
1834 )

Em	 �8���	 a	 Companhia	 de	 Jesus	 foi	
restaurada	pelo	Papa	Pio	VII.	No	en-
tanto,	 os	 jesuítas	 só	 regressaram	 a	
Portugal	em	�8��9.	Por	intermédio	do	
rei	D.	Miguel,	chegaram	a	Lisboa	oito	
jesuítas	que	traziam	como	superior	o	
belga	P.	Filipe	José	Delvaux.	Abriram	
um	noviciado	e	iniciaram	actividades	
apostólicas	entre	a	população	de	Lis-
boa	e	dos	arredores.	Em	�8���,	D.	Mi-
guel	 entregou-lhes	 o	 Colégio	 das	 Ar-
tes,	em	Coimbra,	mas	devido	à	guerra	
civil	 as	 aulas	 só	 se	 iniciaram	 no	 ano	
seguinte.	 Em	 �8���	 o	 exército	 liberal	
ocupou	Coimbra		e	os	 jesuítas	 foram	
presos	e	escoltados	até	Lisboa	 tendo	
ficado	presos	no	forte	de	S.	Julião	da	
Barra	donde	partiram	para	Itália.	

Nesta	 curta	 passagem	 por	 Portugal,	
o	número	de	jesuítas	foi	de	����	e	para	
além	 de	 terem	 retomado	 as	 activi-
dades	 escolares,	 estiveram	 também	
empenhados	 em	 dar	 assistência	 aos	
feridos	da	guerra	civil	e	às	vítimas	da	
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epidemia	 de	 cólera	 que	 ocorreu	 em	
�8��.

Terceiro período (1848 a 
1910)

O	 principal	 responsável	 por	 este	 re-
gresso	 a	 Portugal	 foi	 Carlos	 João	
Rademaker,	 que	 tinha	 entrado	 para	
a	Companhia	de	Jesus	em	Itália,	 em	
�8��6.	

Rademaker	 veio	 para	 Portugal	 com	
o	 intuito	de	restaurar	a	Província	de	
Portugal.	Em	�858,	deu	início	ao	Co-
légio	de	Campolide,	tendo	tido	a	cola-
boração	de	mais	dois	jesuítas,	um	por-
tuguês	ainda	dos	tempos	de	D.	Miguel	
e	 um	 espanhol.	 Nos	 anos	 seguintes	
juntaram-se	 mais	 jesuítas	 principal-
mente	vindos	de	Itália	e	abriu-se	um	
noviciado	no	lugar	do	Barro.	Em	�86�,	
foi	constituída	oficialmente	a	Missão	
Portuguesa	 que	 teve	 como	 primeiro	
superior	o	italiano	P.	Francisco	Xavier	
Fulconis.	Ainda	em	�86�,	os	 jesuítas	
tomaram	conta	do	Orfanato	de	S.	Fiel	
que	transformaram	em	Colégio.

No	 início	de	�880,	a	Missão	contava	
nove	comunidades	com	��7	jesuítas.	
Estavam	reunidas	então	as	condições	
para	 ser	 restaurada	 a	 Província	 de	
Portugal	da	Companhia	de	Jesus.

Os	dois	Colégios,	Campolide	e	S.	Fiel,	
além	de	outros	importantes	estabele-
cimentos	 de	 ensino,	 foram	 locais	 de	
intensa	 actividade	 científica.	 Em	 S.	
Fiel,	em	�90��,	foi	criada	a	revista	Bro-
téria	 que,	 dirigida	 pelos	 professores	
do	 Colégio,	 publicava	 artigos	 de	 in-

vestigação	 nomeadamente	 nas	 áreas	
da	botânica	e	da	zoologia.

Em	 relação	 à	 actividade	 missionária,	
os	jesuítas	tiveram	uma	difícil	missão	
na	Zambézia	para	onde	foram	envia-
dos	 entre	 �880	 e	 �9�0.	 Os	 jesuítas	
da	 Província	 de	 Portugal	 estiveram	
também	presentes	na	Índia,	Macau	e	
Timor.

Em	Outubro	de	�9�0	a	Companhia	de	
Jesus	 foi	 pela	 terceira	 vez	 expulsa	 e	
espoliada	dos	seus	bens	em	Portugal.	
O	 ambiente	 de	 perseguição	 existia	
desde	os	últimos	anos	da	monarquia,	
mas	 foi	 depois	 da	 revolução	 republi-
cana	que	o	governo	provisório	da	Re-
pública	 restaurou	a	 lei	pombalina	de	
�759.	 Os	 membros	 da	 Província	 de	
Portugal	eram	nessa	altura	�60.

Quarto período ( do exílio à 
actualidade )

Depois	 de	 consumada	 a	 expulsão,	 a	
política	 seguida	 teve	 duas	 vertentes:	
em	primeiro	lugar,		conservar	na	Eu-
ropa	o	núcleo	central	da	Província	de	
Portugal,	 constituído	 pelas	 casas	 de	
formação	 e	 algumas	 residências.	 Em	
segundo	lugar,	reforçar	as	missões	na	
Índia	que,	por	se	encontrarem	em	ter-
ritório	 inglês,	 podiam	 ser	 mantidas	
e,	 simultaneamente,	 procurar	 novos	
campos	 de	 actividade,	 principalmen-
te	no	Brasil.

Depois	de	temporariamente	se	terem	
instalado	 na	 Holanda	 e	 na	 Bélgica,	
as	 principais	 casas	 estabeleceram-se	
em	 Espanha:	 o	 noviciado,	 o	 junio-
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rado	e	filosofado	em	Santa	Maria	de	
Oya,	na	Galiza,	o	Colégio	para	os	alu-
nos	 portugueses	 em	 La	 Guardia,	 no	
lado	espanhol	do	rio	Minho,	a	Escola	
Apostólica	em	S.	Martinho	de	Trebejo	
e	a	redacção	da	revista	Brotéria	e	do	
Mensageiro	 do	 Coração	 de	 Jesus	 em	
Pontevedra.

Apesar	 do	 exílio,	 a	 Província	 de	 Por-
tugal	aumentou	os	seus	efectivos.	Em	
�9��5	 eram	 �80,	 �79	 sacerdotes,	 8��	
irmãos	e	��7	estudantes.	A	partir	de	
�9���,	 abriram	 algumas	 residências	
em	Portugal.	As	casas	de	formação	e	
o	Colégio	de	La	Guardia	regressaram	
em	 �9���.	 A	 Constituição	 de	 �9��	
aboliu	as	leis	de	excepção	por	motivos	
religiosos,	e	o	decreto	de	���	de	Maio	
de	�9���,	que	reconhecia	a	Companhia	
de	 Jesus	 como	 corporação	 missioná-
ria,	permitiram	normalizar	a	situação	
jurídica	dos	jesuítas	em	Portugal.

Durante	os	anos	quarenta	e	cinquen-
ta,	os	principais	centros	da	presença	
dos	 jesuítas	 adquiriram	 o	 estatuto	
que	ainda	mantêm.	Nos	anos	setenta,	
apesar	de	terem	diminuído	o	número	

de	 efectivos,	 aumentaram	 a	 sua	 pre-
sença	 a	 Sul	 do	 Tejo,	 principalmente	
em	 zonas	 pobres	 e	 pertencentes	 à	
classe	operária.

Para	 além	 da	 educação,	 os	 jesuítas	
continuaram	 a	 publicação	 regular	 da	
Brotéria	 e	 surgiram	 novas	 revistas	
de	 investigação	 como	 a	 Revista	 Por-
tuguesa	 de	 Filosofia	 e	 Economia	 e	
Sociologia.	 A	 publicação	 da	 Verbo.	 A	
Enciclopédia	 Luso-Brasileira	 de	 Cul-
tura,	resultou	da	colaboração	entre	a	
editorial	Verbo	e	as	instituições	cultu-
rais	da	Companhia	de	Jesus.

Em	 relação	 à	 actividade	 missionária,	
os	jesuítas	estiveram	sempre	presen-
tes	 na	 Índia	 portuguesa,	 até	 à	 ane-
xação	 pela	 União	 Indiana,	 em	 �96�	
de	 Goa,	 Damão	 e	 Dio.	 Expulsos	 da	
Índia,	 os	 jesuítas	 foram	 para	 Macau,	
Moçambique,	Timor	e	Angola.	A	des-
colonização	abalou	profundamente	a	
actividade	 missionária	 tendo	 muitos	
missionários,	 vítimas	 de	 inúmeras	
perseguições,	tido	que	regressar	à	Eu-
ropa.
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Diz	 uma	 piedosa	 e	 antiquíssima	
tradição	 repetida	 e	 confirmada	 nas	
célebres	 visões	 que	 a	 grande	 mística	
Catarina	 Emerich	 teve	 sobre	 a	 vida	
de	 Nosso	 Senhor	 Jesus	 e	 tudo	 o	
que	 a	 Ele	 se	 refere	 que	 «quando	 a	
Sagrada	 Família	 fugiu	 para	 o	 Egipto	
foi	surpreendida	pela	noite	enquanto	
atravessava	o	deserto.

Distinguindo	 ao	 longe	 umas	 luzes,	
para	 lá	 se	 encaminharam	 os	 santos	
viandantes,	 para	 pedir	 pousada.	
Breve	 se	 viram	 rodeados,	 José	 e	
Maria	 com	 Menino	 nos	 braços,	 por	
uma	 quadrilha	 de	 salteadores	 que	
costumavam	 acender	 fogueiras	
para	 atrair	 os	 caminhantes	 a	 quem	
matavam	depois	de	os	ter	roubado.

O	chefe	do	bando	avançou	com	punhal	
na	 mão,	 enquanto	 os	 companheiros,	
segurando	 archotes,	 rodeavam	 os	
humildes	 esposos.	 Cruzaram-se	 os	
seus	 olhos	 com	 os	 de	 Maria	 e	 de	
José	 e,	 sobretudo	 com	 os	 d’Aquele	
Menino	encantador;	algo	se	passa	de	
especial	que	não	sabe	explicar.	A	fera	
transforma-se	 em	 manso	 cordeiro	
e,	 com	 espanto	 dos	 camaradas	
habituados	ao	saque	e	à	morte,	ouvem-
se	estas	palavras:	-	«Vinde	para	minha	
gruta	para	passardes	a	noite	 livre	de	
perigo;	 a	 minha	 mulher	 cuidará	 de	
vós	e	dar-vos	de	comer».

Entram	todos	e	a	primeira	coisa	que	

a	 esposa	 do	 chefe	 dos	 bandidos	 traz	
é	 uma	 bacia	 de	 água,	 para	 que	 os	
viandantes	 lavem	 os	 pés	 e	 para	 dar	
banho	ao	Menino.

Sai	o	bandido	e	a	Sagrada	Família	fica	
só,	coma	mulher	que	tem	também	um	
filhinho	 da	 mesma	 idade	 que	 Jesus,	
mas,	 infelizmente,	 já	atacado	do	mal	
da	 lepra.	 Aquele	 casal	 impressiona	
tanto,	tanto,	esta	pobre	mãe	que,	sem	
saber	 bem	 porque,	 instintivamente,	
quando	 levou	 a	 água	 da	 lavagem	
com	 que	 a	 Virgem	 dera	 banho	 a	 Seu	
Filho,	lavou	com	ela	o	seu	pequenino	
leproso	 que,	 maravilha	 de	 Deus,	
ficou	 sarado.	 Com	 lágrimas	 nos	
olhos,	vai	contá-lo	à	Virgem	e	depois,	
logo	 de	 manhã,	 ao	 marido	 quando	
este	 chegou	 da	 sua	 má	 vida.	 Não	 há	
palavras	para	explicar	a	gratidão	dos	
pobres	infelizes	e	dos	da	camarilha	ao	
tomarem	 conhecimento	 do	 milagre!	
Todos	choram	emocionados	e	é	cheios	
de	 reverência	 que	 acompanham	 a	
Sagrada	 Família	 até	 à	 fronteira	 do	
Egipto.

Passam-se	 anos,	 precisamente	 ��;	
é	 o	 dia	 da	 morte	 de	 Jesus	 que	 vai	
ser	 crucificado	 com	 dois	 ladrões.	 É	
o	 momento	 do	 Pai	 Eterno	 pagar	 de	
maneira	divina,	dando	o	que	ninguém	
pode	 dar,	 a	 generosidade	 dum	
salteador	 que	 outrora	 poupara	 o	 seu	
Bendito	Filho,	Maria	e	José,	livrando-
os	da	morte.	Dimas,	o	menino	leproso	

São	Dimas
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curado	milagrosamente	e	que	sucedera	
a	 seu	 pai	 como	 chefe	 dos	 bandidos,	
ali	 está	 à	 Sua	 Direita.	 Ele	 insurge-se	
contra	 o	 companheiro	 da	 esquerda	
que	blasfemava	e	diz-lhe:

«Cala-te,	 és	 um	 insensato,	 nós	
merecemos	 a	 morte	 pelos	 nossos	
crimes,	mas	Este	não	fez	mal	algum,	
é	 um	 inocente.	 Senhor,	 lembrai-vos	
de	 mim	 quando	 estiverdes	 no	 Vosso	
Reino!»

«Em	 verdade,	 em	 verdade	 te	 digo	
que	 hoje	 mesmo	 estarás	 comigo	 no	
Paraíso»,	disse	Jesus.

Ó	 recompensa	 Divina!	 O	 pai	 ladrão	
poupou	 Jesus	 da	 morte	 temporal.	

O	 Pai	 Eterno	 poupa	 Dimas,	 o	 filho	
do	 ladrão,	 da	 morte	 eterna.	 Dimas,	
o	 assassino	 e	 ladrão,	 tornou-se,	 pela	
contrição	 perfeitíssima,	 S.	 Dimas,	 o	
Santo	que	o	próprio	Deus	canonizou	
ainda	em	vida.

Tenham	todos	a	certeza	que	a	maior	
herança	que	os	pais	podem	deixar	aos	
filhos	deste	mundo	é	a	Bênção	Divina	
que	lhes	virá	pela	caridade	que	tiverem	
praticado,	 pelas	 suas	 intenções	 e	
Salvação	 Eterna.	 Nada	 do	 que	 se	 faz	
por	amor	de	Deus	fica	só	nesta	Terra,	
mas	sobe	sempre	ao	Céu.
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É com grande alegria 
que comunicamos 
a aquisiçao de um 
imóvel em Lisboa, 
na freguesia do 
Beato, não longe do 
Priorado, que será 
convertido em igreja.
O valor pago 
ascendeu a cerca de 
430 mil euros.
Agradecemos à 
Divina Providência 
esta grande graça. 
Também aos fieis, 
cuja generosidade 
e perserverança ao 
longo dos anos tornou 
esta possível.

Nova	Igreja	da	FSSPX


