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Queridos Fiéis,

Dom Bernard Fellay teve, no dia 13 de Junho uma conversa com o Cardeal 
Levada que naquele momento ainda era Prefeito da Congregação da Fé. O 
Cardeal entregou-lhe uma carta da Congregação que tinha sido aprovada pelo 
próprio Papa. Nesta carta revela-se o que é que realmente os Romanos que-
riam da Fraternidade: a aceitação praticamente de tudo o que o modernismo 
trouxe, sobretudo admitir a “liceidade” da Nova Missa; quer dizer que deve-
ríamos aceitar que “a missa moderna é boa”. Evidentemente acabam desta 
maneira as “negociações” porque se trata realmente de tudo! Tornou-se, por-
tanto, evidente, que Roma, como no caso dos outros muitos que se têm sepa-
rado de nós, quis nada mais nada menos do que uma adaptação nossa, mais 
ou menos total (talvez com o “privilégio” de poder celebrar “normalmente” a 
missa em “rito extraordinário”). Quer dizer: acabou-se! O que é que será, não 
sabemos. Para já, a Fraternidade continua tal e qual como desde há quarenta 
anos. Se Roma se zangará? - ... vamos a ver.

Nesta ocasião vale a pena lembrarmo-nos de algumas verdades importantes 
que são constantemente combatidas nos tempos modernos, por causa do mo-
dernismo:

1. Verdade, Fé e Moral são coisas imutáveis e objectivas; por isso obrigam a 
todos os homens de maneira igual; Deus é sempre o mesmo, como também 
Nosso Senhor é sempre o mesmo. Até a natureza humana é sempre a mesma 
através dos povos, das culturas, ou através dos tempos e séculos; ela é mar-
cada pelo Pecado Original e precisa de maneira absoluta da Redenção, a qual 
não pode produzir ela mesma, mas que recebe unicamente de Nosso Senhor 
Jesus Cristo. As mudanças sociológicas ou políticas não mudam de nenhuma 
maneira estas realidades, mudam talvez a maneira de vida das pessoas ou 
alguns costumes, mas não mudam Deus ou a natureza humana.

As heresias de hoje estão contra esta evidente verdade, falando de “evolução 
da Verdade”, destruindo assim o pensar lógico e o são raciocínio.

2. Apesar do que é dito no primeiro ponto, não existe igualdade naquilo que 
os modernistas, ou movimentos diversos actuais, às vezes sugerem. Nem os 
povos são iguais, nem as pessoas singulares são! Homem e mulher não são 
iguais! (Distinguem-se em muitos aspectos segundo a Sabedoria Divina, e 
assim completam-se para constituírem uma unidade). A negação disso é uma 
revolta contra a Ordem Divina! (veja por ex. a emancipação, o feminismo ou 
os que querem promover o casamento de homossexuais)

Nem sequer na ordem sobrenatural existe igualdade! Uns Santos receberam 
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mais Graças, outros – ainda mais! Só Uma é cheia de Graças! Só Ela foi cha-
mada para ser Mãe de Deus, não outra! Há distintos deveres no Reino de 
Deus! Só doze eram Apóstolos! E somente homens podem ser Sacerdotes e 
não mulheres! Na parábola, um servo recebe cinco talentos, um outro dois, o 
terceiro só um! Os Padres da Igreja interpretam isto em vários sítios – mui-
to interessante! – sempre unanimemente sublinhando que os Dons de Deus 
são distribuídos de maneira diferente, e não igual! Igualdade há só nisso: que 
todos somos chamados para ver a Deus eternamente e todos recebemos sufi-
ciente graças e os meios necessários de Deus, para aí chegarmos.

3. Não devemos entender a Liberdade humana como se o homem tivesse uma 
liberdade moral! Ser livre significa somente ter a possibilidade de fazer uma 
ou outra coisa, por exemplo praticar um crime ou uma virtude, matar alguém 
ou fazer-lhe bem. Nem tudo o que podemos fazer (quanto à possibilidade) é lí-
cito, mas pode ser um crime. Um crime é sempre um crime. Matar um bebé no 
seio duma mulher não pode ser desculpado dizendo que “somos livres”. Não 
temos a liberdade moral de fazer determinadas coisas – não podemos fazê-
las, porque seria um crime, embora tenhamos fisicamente a “liberdade” ou 
possibilidade de o fazer. Assim não podemos escolher a religião que quisermos 
(há uma única verdade e uma única maneira pela qual Deus quer ser adorado; 
Deus comunicou esta maneira pelo Seu Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo), e 
tampouco não é lícito suicidar-se, fazer eutanásia ou praticar o aborto.

4. A obediência é uma virtude que tem limites; dependendo do conteúdo, pode 
até ser pecado. Na Rússia no comunismo, por exemplo, os representantes do 
governo mandaram muitas vezes matar pessoas por motivos políticos ou re-
ligiosos, como também aconteceu no regime de Hitler. É evidente que os súb-
ditos não somente não são obrigados, mas até não devem obedecer a tais cri-
mes (não falando aqui da dificuldade pessoal dos soldados que não quiseram 
obedecer). Devemos, portanto, entender que há uma “obediência” que não é 
virtuosa; devemos entender que às vezes não se pode obedecer!

Que Deus vos abençoe!

Padre Anselmo
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Esta	noite,	falarei	da	Missa	de	Lutero	
e	da	Missa	do	novo	rito.	Por	que	essa	
comparação	 entre	 a	 Nova	 Missa	 e	 a	
Missa	de	Lutero?	Porque	a	história	o	
diz;	 a	 história	 objetiva	 não	 é	 criação	
minha.	 (Sua	Excia.	mostra	então	um	
livro	sobre	Lutero,	publicado	em	�9��,	
“Do	Luteranismo	Ao	Protestantismo”	
de	 Léon	 Cristiani).	 Ele	 fala	 sobre	 a	
reforma	 litúrgica	de	Lutero.	Trata-se	
de	um	livro	escrito	em	um	tempo,	em	
que	o	autor	nem	conhecia	nossa	crise,	
nem	o	novo	rito;	portanto	não	foi	es-
crito	com	segundas	intenções.

Síntese dos princípios fundamentais 
da Missa

Primeiramente	desejo	fazer	uma	sín-
tese	 dos	 princípios	 fundamentais	 da	
Missa,	 para	 trazer	 à	 nossa	 memória	
a	beleza,	a	profunda	grandeza	espiri-
tual	de	nossa	Missa,	o	lugar	que	nos-
sa	Missa	ocupa	na	Santa	 Igreja.	Que	
coisa	mais	bela	Nosso	Senhor	legou	à	
humanidade,	que	coisa	mais	preciosa,	
mais	santa	concedeu	à	Sua	Santa	Igre-
ja,	 à	 Igreja	 sua	 Esposa,	 no	 Calvário,	
quando	morria	na	Cruz?	Foi	o	Sacri-
fício	de	si	mesmo.

O	Sacrifício	de	si	mesmo.	Sua	própria	
Pessoa,	 que	 continua	 seu	 Sacrifício.	
Ele	o	deu	à	Igreja,	quando	morreu	na	
Cruz.	 A	 partir	 desse	 momento,	 esse	
Sacrifício	estava	destinado	a	continu-

ar,	 a	 perseverar	 através	 dos	 séculos,	
como	 Ele	 o	 havia	 instituído,	 junta-
mente	com	o	Sacerdócio.

Quando	 na	 Santa	 Ceia,	 Jesus	 insti-
tuiu	o	Sacerdócio,	Ele	o	instituiu	para	
o	Sacrifício,	o	Sacrifício	da	Cruz,	por-
que	esse	Sacrifício	é	a	fonte	de	todos	
os	méritos,	de	todas	as	graças,	de	to-
dos	os	Sacramentos;	a	fonte	de	toda	a	
riqueza	da	Igreja.	Isso	devemos	recor-
dar,	ter	sempre	presente	essa	realida-
de,	divina	realidade.

Portanto,	 é	 o	 Sacrifício	 da	 Cruz	 que	
se	renova	sobre	nossos	altares,	e	o	Sa-
cerdócio	está	em	relação	com	ele,	em	
relação	essencial	 com	esse	Sacrifício.	
Não	se	compreende	o	Sacerdócio	sem	
o	 Sacrifício,	 porque	 o	 Sacerdócio	 foi	
feito	para	o	Sacrifício.	Poder-se-ia	di-
zer	também:	é	a	Encarnação	de	Jesus	
Cristo,	séculos	a	fora:	“usque	ad	finem	
temporum”	(Até	o	fim	dos	tempos)	,	o	
Sacrifício	da	Missa	será	oferecido.

Se	 Jesus	 Cristo	 quis	 esse	 Sacrifício,	
quis	 também	 ser	 nele	 a	 vítima,	 uma	
vez	 que	 é	 o	 Sacrifício	 da	 Cruz	 que	
continua,	Ele	quis	que	a	vítima	fosse	
sempre	a	mesma,	quis	ser	Ele	próprio	
a	 vítima.	 Para	 ser	 a	 vítima,	 Ele	 tem	
que	 estar	 presente,	 verdadeiramente	
presente	 nos	 nossos	 altares.	 Se	 Ele	
não	estiver	presente,	se	não	houver	a	
Presença	Real	nos	nossos	altares,	não	

A	Missa	de	Lutero

Conferência de Dom Marcel Lefebvre
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haverá	vítima,	não	haverá	Sacerdócio.	
Tudo	está	 ligado:	Sacerdócio,	Sacrifí-
cio,	 Vítima,	 Presença	 Real,	 portanto	
transubstanciação.

Aí	 está	 “o	 coração”	 do	 tesouro	 –	 o	
maior,	o	mais	rico	–	que	Nosso	Senhor	
concedeu	 à	 Sua	 Esposa,	 a	 Igreja,	 e	 a	
toda	 a	 humanidade.	 Assim	 podemos	
compreender	que,	quando	Lutero	quis	
transformar,	mudar	esses	princípios,	
começou	por	combater	o	Sacerdócio;	
como	 o	 fazem	 os	 modernistas.	 Pois	
Lutero	bem	sabia	que	se	o	Sacerdócio	
desaparecesse,	 não	 mais	 haveria	 Sa-
crifício,	não	mais	haveria	Vítima,	não	
haveria	mais	nada	na	Igreja,	não	mais	
haveria	a	fonte	das	graças.

Como procedeu Lutero para dizer 
que não haveria mais Sacerdócio?

Como	procedeu	Lutero	para	dizer	que	
não	haveria	mais	Sacerdócio?	Dizen-
do:	“Não	existe	diferença	entre	padres	
e	 leigos.	 O	 Sacerdócio	 é	 universal”.	
Tais	eram	as	idéias	que	ele	propagava.	
Ele	dizia	que	há	três	muros	de	defesa	
cercando	a	Igreja.	O	primeiro	muro	é	
essa	 diferença	 entre	 padres	 e	 leigos.	
(Sua	 Excia.	 Então	 lê):	 “A	 descoberta	
de	que	o	Papa,	os	bispos,	os	padres,	os	
religiosos	 compõem	 o	 Estado	 Eclesi-
ástico,	 ao	 passo	 que	 os	 príncipes,	 os	
senhores,	os	artesãos,	os	camponeses	
formam	 o	 estado	 secular,	 é	 pura	 in-
venção,	 uma	 mentira”.	 Essa	 diferen-
ça	entre	padres	e	 leigos	é	então	uma	
invenção,	uma	mentira.	Eis	o	que	diz	
Lutero:	 “Na	 realidade,	 todos	 os	 cris-
tãos	 pertencem	 ao	 estado	 eclesiásti-

co”.	Não	há	diferença,	a	não	ser	a	di-
ferença	de	funções,	de	serviço.	Todos	
têm	o	Sacerdócio	a	partir	do	Batismo;	
têm-no	em	razão	do	caráter	batismal,	
todos	os	cristãos	são	padres	e	os	pa-
dres	não	têm	um	caráter	especial,	não	
há	um	sacramento	especial	para	os	pa-
dres,	mas	seu	caráter	sacerdotal	 lhes	
vem	 do	 caráter	 do	 Batismo.	 Assim	
também	se	explica	esta	laicização	dos	
padres;	eles	não	querem	mais	ter	uma	
veste	particular,	não	querem	mais	se	
distinguir	dos	fiéis,	porque	todos	são	
padres;	e	são	os	fiéis	que	devem	esco-
lher	os	padres,	eleger	os	seus	padres.

Tais	 foram	 os	 princípios	 de	 Lutero,	
que	 prossegue:	 “Se	 um	 Papa	 ou	 um	
Bispo	 confere	 a	 unção,	 faz	 tonsuras,	
ordena,	consagra	ou	dá	uma	veste	di-
ferente	aos	leigos	ou	aos	padres,	está	
criando	enganadores”.	Todos	são	con-
sagrados	padres,	a	partir	do	Batismo.	
Os	progressistas	do	nosso	tempo	não	
descobriram	novidades.

Há	 um	 novo	 livro	 sobre	 os	 Sacra-
mentos,	 aparecido	 em	 janeiro	 deste	
ano	 em	 Paris,	 sob	 a	 autoridade	 do	
Arcebispo,	 o	 Cardeal	 Marty.	 Saiu	 há	
pouco.	Seus	autores	descobriram	oito	
sacramentos,	não	mais	sete,	porque	o	
oitavo	 sacramento	 é	 a	 profissão	 reli-
giosa.	 Eles	 dizem	 claramente,	 nesse	
livro,	que	 todos	os	fiéis	 são	padres	e	
que	o	caráter	sacerdotal	vem	do	cará-
ter	do	Batismo.	Os	autores,	por	certo,	
devem	ter	 lido	Lutero,	transformado	
para	eles	em	Padre	da	Igreja.
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Lutero não acreditou mais na 
Transubstanciação, nem no 
Sacrifício

Lutero	 deu	 também	 outro	 passo	 à	
frente,	após	a	supressão	do	Sacerdó-
cio.	 Ele	 não	 acreditou	 mais	 na	 Tran-
substanciação,	 nem	 no	 Sacrifício.	 E	
disse	 claramente	 que	 a	 Missa	 não	 é	
um	Sacrifício.	A	Missa	é	uma	Comu-
nhão.	Podemos	então	chamar	a	Missa	
de	Comunhão,	Ceia,	Eucaristia,	tudo,	
menos	 Sacrifício.	 Não	 há,	 portan-
to,	 Vítima,	 nem	 Presença	 Real,	 mas	
apenas	uma	presença	espiritual,	uma	
recordação	 ou	 comunhão.	 Foi	 por	
isso	que	Lutero	sempre	combateu	as	
Missas	privadas;	foi	uma	das	primei-
ras	coisas	feitas	por	ele,	porque	uma	
Missa	privada	não	é	uma	Comunhão.	
É	preciso	que	os	fiéis	comunguem.	A	
Missa	 privada,	 então,	 não	 está	 con-
forme	 a	 verdade,	 é	 preciso	 suprimir	
todas	as	Missas	privadas.

Ele	 chamava	 a	 Eucaristia	 de	 “Sacra-
mento	 do	 Pão”.	 A	 Eucaristia,	 (dizia	
ele),	 tornou-se	 uma	 lamentável	 mal-
dade.	 Essa	 “maldade”	 da	 Missa	 pro-
vém	de	terem	feito	dela	um	Sacrifício.	
Somos	 forçados	 a	 constatar	 que	 não	
se	fala	mais	de	Sacrifício	da	Missa	nos	
boletins	 diocesanos	 ou	 paroquiais,	
mas	de	Eucaristia,	de	Comunhão,	de	
Ceia.	 Que	 singular	 semelhança	 com	
as	teses	de	Lutero!

Lutero faz ainda uma distinção 
entre os fins do Sacrifício da Missa

Além	 disso,	 Lutero	 faz	 ainda	 uma	
distinção	 entre	 os	 fins	 do	 Sacrifício	
da	Missa.	Ele	diz	que	um	dos	fins	do	
Sacrifício	da	Missa	é	 render	graças	a	
Deus.	 A	 Eucaristia	 é	 um	 sacrificium	
laudis,	mas	não	um	sacrificium	expia-
tionis,	não	um	Sacrifício	de	expiação,	
mas	de	louvor,	de	eucaristia.	Por	isso	
é	que	se	certos	protestantes	ainda	fa-
lam	de	Sacrifício,	nunca	o	é	no	senti-
do	de	sacrifício	expiatório,	que	remite	
os	 pecados.	 No	 entanto	 se	 trata	 de	
um	dos	principais	fins	do	Sacrifício	da	
Missa,	a	remissão	dos	pecados.

Por	 isso	 é	 que	 os	 protestantes	 mo-
dernos	aceitam	o	novo	rito	da	Missa,	
porque,	 dizem	 eles,	 (isso	 saiu	 publi-
cado	 em	 uma	 revista	 da	 Diocese	 de	
Estrasburgo,	noticiando	uma	reunião	
de	protestantes	da	Confissão	de	Augs-
burgo),	agora,	com	o	novo	rito,	é	pos-
sível	rezar	com	os	católicos.	(L’Eglise	
en	Alsace	de	8-���-�97�	e	�-�-�97��).	
“De	fato,	com	as	atuais	formas	de	ce-
lebração	 eucarística	 da	 Igreja	 Católi-
ca,	e	com	as	presentes	convergências	
teológicas,	 muitos	 obstáculos	 que	
podiam	 impedir	 que	 um	 protestante	
participasse	 da	 celebração	 eucarís-
tica	 estão	 desaparecendo	 e	 agora	 vai	
se	 tornando	 possível	 reconhecer	 na	
celebração	eucarística	católica,	a	Ceia	
instituída	 pelo	 Senhor.	 Temos	 à	 dis-
posição	 novas	 orações	 eucarísticas,	
que	têm	a	vantagem	de	apresentar	va-
riações	à	Teologia	do	Sacrifício”.	Isso	
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é	 evidente!	 Há	 duas	 semanas	 atrás,	
estando	 eu	 na	 Inglaterra,	 soube	 que	
um	 bispo	 anglicano	 adotou,	 ultima-
mente,	o	novo	rito	católico	para	toda	
a	sua	diocese.	E	declarou:	“Este	novo	
rito	é	muito	conforme	com	as	nossas	
idéias	 protestantes.”	 É	 pois	 evidente	
que	para	os	protestantes,	não	há	mais	
dificuldades	para	admitir	o	novo	rito.	
Por	que	eles	não	tomam	o	antigo	rito?	
Foi	 o	 que	 o	 Senhor	 Salleron	 pergun-
tou	aos	padres	de	Taizé:	“Por	que	di-
zeis	que	hoje	podeis	admitir	este	novo	
rito	e	não	o	antigo?”

Portanto	 há	 uma	 diferença	 entre	 o	
novo	 e	 o	 antigo	 e	 esta	 diferença	 é	
essencial;	 não	 é	 uma	 diferença	 aci-
dental,	porque	eles	não	aceitam	usar	
o	 antigo	 rito,	 com	 todas	 as	 orações	
dotadas	de	precisão	e	que	esclarecem	
realmente	 a	 finalidade	 do	 Sacrifício:	
propiciatório,	 expiatório,	 eucarísti-
co	e	latrêutico.	Esta	é	a	finalidade	do	
Sacrifício	da	Missa	católica	que,	claro	
no	antigo	rito,	não	o	é	mais	no	novo	
rito,	 porque	 não	 há	 mais	 Ofertório.	
E	é	também	por	 isso	que	Lutero	não	
quis	Ofertório	no	rito	dele.

Como Lutero inaugurou sua nova 
Missa

Vejamos	como	Lutero	 inaugurou	sua	
nova	Missa,	sua	reforma.	A	primeira	
missa	evangélica	foi	levada	a	efeito	na	
noite	de	����	para	���	de	dezembro	de	
�����.	Nessa	primeira	missa	evangéli-
ca,	depois	da	pregação	sobre	a	Euca-
ristia,	eles	falaram	sobre	a	Comunhão	
sob	as	duas	espécies	como	obrigatória	

e	sobre	a	Confissão	como	inútil,	bas-
tando	 a	 fé.	 A	 seguir,	 Karlstadt,	 seu	
discípulo,	apresentou-se	no	altar,	com	
vestes	seculares,	 recitou	o	Confiteor,	
começou	a	Missa	como	era	antes,	mas	
somente	até	o	Evangelho;	o	Ofertório	e	
a	Elevação	foram	supressos	(pág.��8��),	
o	que	quer	dizer	que	tudo	o	que	signi-
ficava	 idéia	de	Sacrifício	 foi	 retirado.	
Após	a	Consagração	veio	a	Comunhão	
e	 muitos	 assistentes	 haviam	 bebido	
e	 comido,	e	até,	 tomado	aguardente,	
antes	de	comungar;	comungaram	sob	
as	duas	espécies	e	o	pão	consagrado,	
(dado)	nas	mãos.	Uma	das	hóstias	es-
capou-lhe	e	cai	em	cima	da	roupa	de	
um	 assistente.	 Um	 padre	 a	 recolhe.	
Uma	 outra	 cai	 no	 chão	 e	 Karlstadt	
diz	aos	leigos	para	apanhá-la;	e	como	
eles	 se	 recusam,	 por	 respeito	 ou	 te-
mor,	ele	declara:	“Que	ela	permaneça	
onde	 está,	 pouco	 importa,	 contanto	
que	não	se	pise	em	cima”.	Pouco	de-
pois	ele	próprio	a	apanhou	(pág.��8��).	
Muitos	leigos,	inúmeras	pessoas	esta-
vam	contentes	com	a	novidade	e	eram	
muitos	os	que	vinham	assistir	a	essa	
nova	 Missa	 evangélica,	 porque	 uma	
parte	era	dita	em	língua	alemã,	e	eles	
diziam	 que	 compreendiam	 melhor.	
Então	 os	 mosteiros	 começaram	 a	 se	
esvaziar.	Lutero	tinha	declarado:	“Eu	
conservarei	o	meu	hábito,	meu	modo	
de	me	apresentar	como	monge”,	mas	
muitos	 monges	 saíram;	 alguns	 fica-
ram	nos	mosteiros,	mas	a	maioria	se	
casou.	Reinava	grande	anarquia	entre	
os	padres.	Cada	um	celebrava	sua	mis-
sa	como	queria.	O	Conselho	não	sabia	
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mais	o	que	fazer	(pág.	��8�),	tomando	
então	 a	 resolução	 de	 fixar	 uma	 nova	
liturgia,	 de	 não	 mais	 deixar	 a	 liber-
dade	e	de	pôr	um	pouco	de	ordem.	A	
maneira	 de	 celebrar	 a	 Missa	 deveria	
ser	então	a	seguinte:	Intróito,	Glória,	
Epístola,	Evangelho,	Sanctus.	Depois	
havia	 uma	 pregação;	 Ofertório	 e	 Câ-
non	ficavam	supressos;	o	padre	então	
pronunciava	a	instituição	da	Ceia,	que	
ele	proferia,	em	voz	alta,	em	alemão	
e	distribuía	a	Comunhão	sob	as	duas	
espécies.	Depois	vinha	o	Agnus	Dei	e	
o	 Benedicamus	 Domino,	 para	 termi-
nar.

As	 modificações	 da	 Consagração	 in-
troduzidas	no	Novus	Ordo	são	seme-
lhantes	às	que	foram	introduzidas	por	
Lutero;	as	palavras	essenciais	da	Con-
sagração	não	são	mais	unicamente	as	
palavras	da	forma,	tais	como	sempre	
tinham	 sido	 conhecidas:	 “HOC	 EST	
CORPUS	 MEUM.	 HIC	 EST	 CALIX	
SANGUINIS	 MEI,”	 e	 as	 palavras	 que	
lhe	seguem.	Não!	A	partir	de	então,	as	
palavras	 essenciais	 começam	 nos	 se-
guintes	termos:	“Ele	tomou	o	pão”,	até	
as	palavras	após	a	consagração	do	vi-
nho:	“HOC	FACITE	IN	MEAM	COM-
MEMORATIONEM”.	 Lutero	 disse	 a	
mesma	coisa.	Por	que?	Porque	se	lê	a	
narrativa	 da	 Ceia.	 “É	 uma	 narrativa,	
não	uma	ação,	não	um	Sacrifício,	não	
uma	 ação	 sacrifical,	 mas	 um	 simples	
memorial”.	Por	qual	razão	nossos	ino-
vadores	o	copiaram	de	Lutero?

Lutero	 diz	 também:	 “As	 Missas	 e	 as	
Vigílias	 estão	 encerradas.	 O	 Ofício	

será	conservado,	assim	como	as	Ma-
tinas,	as	Horas	menores,	as	Vésperas,	
Completas,	mas	somente	o	Ofício	fe-
rial.	 Não	 se	 comemorará	 mais	 santo	
algum	que	não	esteja	expressamente	
nomeado	na	Escritura”.	Desse	modo,	
ele	mudou	completamente	o	Calendá-
rio,	exatamente	como	foi	feito	atual-
mente	(pág.�09).

Donde	 podemos	 concluir:	 A	 atual	
transformação	é	idêntica	à	de	Lutero.	
Um	 último	 exemplo,	 o	 das	 palavras	
da	 Consagração	 do	 pão:	 “HOC	 EST	
CORPUS	MEUM,	QUOD	PRO	VOBIS	
TRADETUR”.	 Também	 Lutero	 acres-
centou	 essas	 últimas	 palavras,	 por-
que,	justamente	são	palavras	da	Ceia,	
pois	ele	pretendia	que	a	Ceia	não	fosse	
um	Sacrifício,	mas	uma	refeição.

Ora,	o	Concílio	de	Trento	diz	explici-
tamente:	Quem	disser	que	a	Ceia	não	
é	um	Sacrifício	 seja	anátema.	A	Ceia	
foi	 um	 Sacrifício.	 E	 nossa	 Missa	 é	 a	
continuação	da	Ceia,	porque	a	Ceia	foi	
um	Sacrifício.	Isso	já	se	constata	na	se-
paração	prévia	do	Corpo	e	do	Sangue	
de	Jesus	Cristo.	O	Sacrifício	já	estava	
significado	por	essa	separação,	no	en-
tanto	Lutero	afirma:	“Não.	A	Ceia	não	
é	 um	 Sacrifício”,	 é	 por	 isso	 que	 nós	
devemos	repetir	todas	as	palavras	que	
Nosso	Senhor	disse	na	Ceia,	ou	seja:	
“HOC	 EST	 CORPUS	 MEUM	 QUOD	
PRO	 VOBIS	 TRADETUR”,	 que	 será	
entregue	por	vós	sobre	a	Cruz.

Por que imitar tão servilmente 
Lutero na Nova Missa?

A	única	razão	que	se	pode	aduzir	é	a	
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do	Ecumenismo.	Pois	sem	esse	moti-
vo,	nada	se	pode	compreender	dessa	
reforma.	Ela	não	tem	absolutamente	
vantagem	alguma,	nem	teológica,	nem	
pastoral.	 Nenhuma	 vantagem	 a	 não	
ser	a	de	nos	aproximar	dos	protestan-
tes.	 Podemos	 legitimamente	 pensar,	
que	 foi	 por	 isso	 que	 os	 protestantes	
foram	convidados	para	a	Comissão	da	
Reforma	Litúrgica;	para	ficarmos	sa-
bendo	se	estavam	satisfeitos	ou	não,	
ou	se	havia	alguma	coisa	que	lhes	não	
agradava,	se	eles	podiam	ou	não	rezar	
conosco.	Eu	penso	que	não	pode	exis-
tir	 outro	 motivo	 para	 esta	 presença	
dos	protestantes	na	Comissão	de	 re-
forma	da	Missa.	Mas	como	podemos	
pensar	que	protestantes,	que	não	têm	
nossa	fé,	possam	ser	convidados	para	
uma	Comissão	destinada	a	fazer	uma	
reforma	de	nossa	Missa,	de	nosso	Sa-
crifício,	 daquilo	 que	 temos	 de	 mais	
belo,	de	mais	rico	em	toda	a	Igreja,	o	
objeto	mais	perfeito	de	nossa	fé?!

Lutero,	 em	 janeiro	 de	 ������,	 promo-
veu	 a	 impressão	 de	 um	 novo	 ritual	
para	as	cerimônias	da	Missa.	No	seu	
pensamento,	 ele	 queria	 a	 liberdade	
total.	E	dizia	 (pág.����):	 “Se	possível,	
eu	gostaria	de	dar	total	liberdade	aos	
padres,	para	fazerem	o	rito	que	quise-
rem;	mas	há	o	perigo	de	abusos,	en-
tão	é	preciso	estabelecer	regras”.	Seu	
pensamento,	porém	era	de	 liberdade	
total.	E	também	de	igualdade	entre	os	
padres	e	os	fiéis.	E	assim,	todos	os	fi-
éis	sendo	padres,	poderiam,	também	
eles,	ter	idéias	de	como	criar	o	culto.	
Então,	 todos	 juntos,	aqueles	que	são	

padres,	aqueles	que	têm	uma	função	
especial,	 aqueles	 que	 são	 escolhidos	
dentre	 os	 fiéis,	 todos	 juntos	 podem	
demonstrar	sua	criatividade	no	culto.

Mas	como	era	um	pouco	difícil,	acaba-
ria	havendo	bastante	desordem,	então	
ele	escreveu	um	ritual.	Nessa	ocasião	
ele	 dizia	 também:	 “O	 uso	 do	 latim	 é	
facultativo”.	 Ele	 não	 era	 absoluta-
mente	contra	o	latim.	Queria	até	que	
as	 crianças	 aprendessem	 latim.	 Mas	
também	 dizia:	 “O	 desejo	 dos	 leigos	
comuns	de	ter	uma	Missa	em	alemão	
é	perfeitamente	legítimo.	Contudo	há	
pessoas	que	vão	à	Igreja	para	ver	novi-
dade,	para	ver	coisas	novas.	Esses,	no	
entanto,	não	são	verdadeiros	cristãos,	
são	curiosos,	como	se	fossem	aos	tur-
cos	ou	aos	pagãos”.

Nos	 domingos	 se	 celebra	 a	 Missa.	
Mas	Lutero	conserva	a	palavra	Missa	
com	certa	repugnância.	As	vestes	sa-
gradas,	 as	 velas	 são	 ainda	 mantidas	
provisoriamente.	 Começa-se	 com	 o	
Intróito	 em	 alemão,	 depois	 o	 Kyrie,	
depois	 uma	 Oração	 cantada	 pelo	 ce-
lebrante,	 ainda	 voltado	 para	 o	 altar,	
não	para	o	povo.	Mas	para	a	Epístola	
e	para	o	Evangelho,	cantados	em	ale-
mão,	se	voltará	para	o	povo,	quando	
então	 todos	 cantam	 o	 Credo	 em	 lín-
gua	vulgar	(pág.����).

O	 celebrante	 dirá	 uma	 paráfrase	 do	
Pater,	 uma	 exortação	 à	 Comunhão,	
depois	 vem	 a	 Consagração,	 que	 será	
cantada,	em	alemão,	assim:	 “Na	noi-
te	 em	 que	 foi	 traído,	 Nosso	 Senhor	
Jesus	 Cristo	 tomou	 o	 pão,	 rendeu	
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graças	e	o	partiu	e	apresentou	a	seus	
discípulos	e	disse:	Tomai	e	comei,	isto	
é	 o	 meu	 Corpo	 que	 é	 dado	 por	 vós”.	
–	 HOC	 EST	 CORPUS	 MEUM	 QUOD	
PRO	VOBIS	TRADETUR;	estas	são	as	
palavras	 exatas	 –.	 “Fazei	 isto	 todas	
as	vezes	que	o	fizerdes,	em	memória	
de	mim.	Do	mesmo	modo,	Ele	tomou	
também	o	cálice,	após	a	Ceia	e	disse:	
Tomai	e	bebei	dele	todos,	este	é	o	cáli-
ce,	um	novo	Testamento	em	meu	San-
gue,	 que	 é	 derramado	 por	 vós,	 para	
a	 remissão	 dos	 pecados”.	 Não	 disse	
PRO	VOBIS	ET	PRO	MULTIS,	fez	de-
saparecer	as	palavras	PRO	MULTIS	e	
também	 MYSTERIUM	 FIDEI.	 (pág.	
��7)

Mysterium	fidei	e	pro	multis	desapa-
receram…	“Que	é	derramado	por	vós,	
para	 a	 remissão	 dos	 pecados,	 fazei	
isso	todas	as	vezes	que	beberdes	esse	
cálice	em	memória	de	mim”.	Essas	pa-
lavras	que	Lutero	dizia	ser	a	consagra-
ção,	 portanto	 as	 palavras	 essenciais,	
correspondem	 exatamente	 às	 pala-
vras	 do	 documento	 da	 Congregação	
do	Culto.	A	única	expressão	a	mais	é	
pro	multis,	que	restou	no	documento	
do	 Vaticano.	 Mas	 todas	 as	 palavras,	
assim	 como	 as	 que	 são	 ditas	 antes:	
“Na	 noite	 em	 que	 foi	 traído,	 Nosso	
Senhor	tomou	o	pão”,	essas	palavras	
não	são	da	forma;	nunca	a	Igreja	disse	
que	as	palavras,	que	precedem	a	Con-
sagração,	 fazem	 parte	 da	 forma	 do	
Sacramento.

Depois	 da	 elevação,	 que	 Lutero	 con-
servou	 até	 ������,	 vinha	 a	 Comunhão	

na	mão.	Uma	última	oração	–	a	coleta	
–	 terminava	 a	 Missa	 como	 a	 Postco-
munio	dos	católicos	(págs.��7-��8).

Evidentemente	 Lutero	 não	 aceitou	 o	
celibato	 e	 lutou	 contra	 os	 votos	 dos	
religiosos.	Ele	queria	o	fim	desses	cos-
tumes	da	 Igreja.	Mas,	coisa	bastante	
curiosa,	 ele	 sempre	 teve	 certo	 medo	
das	reformas	que	ele	tinha	feito.	Seus	
discípulos	iam	à	vanguarda,	mais	de-
pressa	 do	 que	 ele;	 ele	 sempre	 estava	
um	 pouco	 ansioso.	 Dizia	 a	 seus	 dis-
cípulos:	 “Eu	 condeno	 a	 nova	 prática	
de	 dar	 a	 Eucaristia	 de	 mão	 em	 mão,	
bem	como	o	uso	irrefletido	da	Comu-
nhão	sob	as	duas	espécies”.	 Isso	nos	
primeiros	tempos,	depois	ele	aceitou;	
mas	 logo	 de	 começo	 lhe	 parecia	 que	
essa	 Comunhão	 na	 mão	 não	 era	 boa	
coisa.

Depois	de	ter	dito	que	a	Confissão	não	
era	 necessária,	 mesmo	 para	 aqueles	
que	 tinham	 pecados	 graves,	 hesitou	
e	disse:	“A	Confissão	é	boa,	mas	se	o	
Papa	me	pedir	para	me	confessar,	eu	
me	recusarei	a	fazê-lo,	eu	não	me	que-
ro	confessar.	Nem	por	 isso	eu	aceito	
que	alguém	me	proíba	essa	confissão	
secreta.	Eu	não	a	cederei	nem	por	to-
dos	 os	 tesouros	 da	 terra,	 porque	 eu	
sei	 o	 que	 ela	 já	 me	 proporcionou	 de	
força	e	de	consolação…”

Lutero	 estava	 roído	 de	 remorsos,	 no	
entanto	 vivia	 devorado	 pela	 necessi-
dade	 de	 fazer	 novidades,	 de	 mudar	
tudo,	 de	 ir	 contra	 o	 Papa,	 contra	 a	
Igreja	 Romana,	 contra	 o	 dogma.	 Por	
isso	ele	continuou	sua	reforma.
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A reforma litúrgica atual se inspira 
na reforma de Lutero

É	 evidente	 que	 a	 reforma	 litúrgica	
atual	 se	 inspira	 na	 reforma	 de	 Lute-
ro.	Eu	disse	isso,	em	Roma,	a	muitos	
Cardeais:	“Vossa	nova	Missa	é	a	Missa	
de	Lutero!”	A	isso	me	foi	respondido:	
“Mas	então	ela	é	herética!”	E	eu	res-
pondi:	 “Não,	 ela	 não	 é	 herética,	 mas	
é	 ambígua,	 equívoca,	 pois	 um	 pode	
celebrá-la	com	a	fé	católica	integral	do	
Sacrifício,	da	Presença	Real,	da	Tran-
substanciação	e	outro	pode	celebrá-la	
sem	ter	essa	intenção	e,	nesse	caso,	a	
Missa	 não	 será	 mais	 válida.	 As	 pala-
vras	que	ele	pronuncia	e	os	gestos	que	
ele	faz	não	o	contradizem.	Ela	é	equí-
voca,	sim,	equívoca.	E	certamente	Lu-
tero,	durante	muitos	anos,	a	celebrou	
validamente,	 quando	 ele	 ainda	 não	
estava	contra	o	Sacrifício,	quando	ele	
era	ainda	mais	ou	menos	católico.	Po-
rém,	 mais	 tarde,	 quando	 ele	 recusou	
o	Sacrifício,	o	Sacerdócio,	a	Presença	
Real,	 então	 sua	 Missa	 passou	 a	 não	
ter	mais	validade”.

Mas	como	uma	Missa	pode	ser	assim	
equívoca?	É	impossível	fazer	isso	com	
o	antigo	rito,	porque	ele	é	claro,	ele	é	
claro.	O	Ofertório	todo	diz	com	clare-
za	o	que	nós	realizamos.	O	Ofertório	
é	uma	verdadeira	definição	do	Sacrifí-
cio	da	Missa.	Por	isso	é	que	Lutero	era	
contra	o	Ofertório,	porque	ele	era	por	
demais	claro,	e	foi	por	isso	que	ele	fez	
aquelas	mudanças	no	Cânon	para	não	
deixar	perceber	se	é	uma	narração	ou	
uma	ação;	mas	nós,	nós	sabemos	que	

a	Consagração	é	uma	ação	sacrifical.

Eles	 sabem	 que	 em	 nossos	 antigos	
Missais,	 antes	 do	 Communicantes,	
está	escrito	 infra	actionem,	pois	não	
se	trata	de	uma	narração,	nem	de	um	
memorial,	uma	simples	recordação.	É	
uma	ação.	Uma	ação	sacrifical.

Todas essas mudanças no novo rito 
são realmente perigosas

Todas	 essas	 mudanças	 no	 novo	 rito	
são	realmente	perigosas,	porque,	pou-
co	a	pouco,	sobretudo	para	os	padres	
novos,	 que	 não	 têm	 mais	 a	 idéia	 do	
Sacrifício,	da	Presença	Real,	da	Tran-
substanciação,	para	os	quais	tudo	isso	
não	significa	mais	nada,	esses	padres	
novos	 perdem	 a	 intenção	 de	 fazer	 o	
que	a	Igreja	faz,	e	não	celebram	mais	
missas	válidas;	não	há	mais	a	Presen-
ça	Real.

Certamente	os	padres	idosos,	quando	
celebram	conforme	o	novo	rito,	con-
servam	ainda	a	fé	de	sempre.	Celebra-
ram	 a	 Missa	 no	 antigo	 rito,	 durante	
tantos	 anos,	 que	 conservam	 as	 mes-
mas	intenções;	então	se	pode	crer	que	
a	Missa	deles	é	válida.	Mas	na	medida	
em	 que	 essas	 intenções	 se	 vão,	 de-
saparecem,	 nessa	 mesma	 medida	 as	
Missas	deixarão	de	ser	válidas.

Eles	quiseram	se	aproximar	dos	pro-
testantes,	mas	foram	os	católicos	que	
se	 tornaram	 protestantes	 e	 não	 os	
protestantes	 que	 se	 tornaram	 cató-
licos.	 Isso	 é	 evidente,	 ninguém	 pode	
dizer	o	contrário.

Quando	cinco	Cardeais	e	quinze	Bis-
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pos	 compareceram	 ao	 “Concílio	 dos	
Jovens”,	em	Taizé,	como	esses	jovens	
poderiam	saber	o	que	é	catolicismo	e	
o	 que	 é	 protestantismo?	 Alguns	 re-
ceberam	 a	 Comunhão	 das	 mãos	 dos	
protestantes,	outros	dos	católicos.

Quando	o	Cardeal	Willebrands	esteve	
em	Genebra,	no	Conselho	Ecumênico	
das	Igrejas,	declarou:	“Temos	que	re-
abilitar	Lutero”.Ele	o	disse,	como	en-
viado	da	Santa	Sé.

Vede	 a	 Confissão.	 Em	 que	 se	 trans-
formou	a	Confissão,	o	Sacramento	da	
Penitência,	com	essa	absolvição	cole-
tiva?	É	acaso	pastoral	esse	modo	de	di-
zer	aos	fiéis:	“Nós	demos	a	absolvição	
coletiva,	 os	 senhores	 podem	 comun-
gar;	quando	tiverem	oportunidade,	se	
tiverem	pecados	graves,	confessem-se	
no	 prazo	 de	 seis	 meses	 a	 um	 ano…”	
Quem	 pode	 dizer	 que	 esse	 modo	 de	
proceder	é	pastoral?	Que	idéia	se	po-
derá	fazer	do	pecado	grave?

E a Confirmação

O	 Sacramento	 da	 Confirmação	 tam-
bém	está	numa	situação	idêntica.	Re-
almente	eu	penso	que	as	palavras	do	
livro	 dos	 Sacramentos	 da	 Comissão	
do	Arcebispo	de	Paris,	que	constituem	
a	forma,	tornam	o	Sacramento	inváli-
do.	Por	que?	Porque	não	há	mais	a	sig-
nificação	do	Sacramento	na	forma.	O	
Bispo,	quando	confere	o	Sacramento	
da	Confirmação,	diz:	“Signo	te,	signo	
Crucis	et	confirmo	te	Chrismate	salu-
tis,	in	nomine	Patris	et	Filii	et	Spiritus	
Sancti”	e	“Confirmo	te	Chrismate	sa-
lutis”.	A	Confirmação:	“confirmo	te.”

Agora	 estão	 dizendo:	 “Eu	 te	assinalo	
com	a	Cruz	e	recebe	o	Espírito	Santo”.	
É	 obrigatório	 esclarecer	 qual	 a	 graça	
especial	 do	 Sacramento,	 no	 qual	 se	
confere	 o	 Espírito	 Santo.	 Se	 não	 se	
diz	esta	palavra:	 “Ego	te	confirmo	in	
nomine	Patris…”	Não	há	o	Sacramen-
to!	 Eu	 o	 disse	 também	 aos	 Cardeais,	
porque	eles	me	declararam:	“O	senhor	
confere	a	Confirmação	sem	ter	o	direi-
to	de	o	fazer”.	–	“Eu	o	faço,	porque	os	
fiéis	têm	medo	que	seus	filhos	fiquem	
sem	 a	 graça	 da	 Confirmação,	 porque	
eles	têm	dúvida	a	respeito	da	validade	
do	 Sacramento,	 que	 é	 conferido	 atu-
almente	nas	igrejas.	Não	se	sabe	mais	
se	é	verdadeiramente	um	Sacramento	
ou	não.	Então,	ao	menos	para	ter	essa	
certeza	de	ter	 realmente	a	graça,	me	
pedem	para	crismar,	e	eu	o	faço	por-
que	me	parece	que	eu	não	posso	recu-
sar	aos	que	me	pedem	a	Confirmação	
válida,	pois	ao	menos	eles	recebem	a	
graça,	mesmo	que	não	seja	lícito,	por-
que	nós	estamos	num	tempo	em	que	
o	direito	divino	natural	e	sobrenatu-
ral	passa	à	 frente	do	direito	positivo	
eclesiástico,	 já	 que	 este	 se	 lhe	 opõe,	
em	vez	de	lhe	servir	de	canal”.

Estamos em uma crise 
extraordinária

Nós	 não	 podemos	 seguir	 essas	 re-
formas.	 Onde	 estão	 os	 frutos	 dessas	
reformas?	 Eu,	 de	 fato,	 me	 pergunto!	
Reforma	litúrgica,	reforma	dos	semi-
nários,	reforma	das	congregações	re-
ligiosas,	todos	esses	capítulos	gerais!	
Onde	 eles	 estão	 colocando	 essas	 po-
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bres	congregações	atualmente?	Tudo	
se	acabando…!	Não	há	mais	noviços,	
não	há	mais	vocações…!

Eles	próprios	reconhecem	que	não	há	
mais	 vocações.	 O	 Cardeal	 Arcebispo	
de	 Cincinatti	 o	 reconheceu	 também	
no	Sínodo	dos	Bispos,	em	Roma:	“Em	
nossos	 países	 (ele	 representava	 to-
dos	 os	países	de	 língua	 inglesa),	não	
há	mais	vocações,	porque	não	sabem	
mais	o	que	é	o	padre”.

Nós	 devemos	 nos	 conservar	 na	 Tra-
dição.	 Só	 a	 Tradição	 nos	 concede	 re-
almente	 a	 graça,	 nos	 proporciona	
realmente	 a	 continuidade	 na	 Igreja.	
Se	 abandonarmos	 a	 Tradição,	 passa-
remos	 a	 contribuir	 para	 a	 demolição	
da	Igreja.

O liberalismo penetrou na Igreja 
através do concílio

Também	 isso	 eu	 disse	 àqueles	 Car-
deais!	 “Não	vedes	que	o	Esquema	da	
Liberdade	Religiosa	do	Concílio	é	um	
esquema	 contraditório?	 Na	 primei-
ra	parte	do	Esquema	está	dito:‘Nada	
muda	na	Tradição’,	e	 ,	dentro	do	Es-
quema,	está	tudo	ao	contrário	da	Tra-
dição.	 O	 contrário	 do	 que	 disseram	
Gregório	XVI,	Pio	IX	e	Leão	XIII”.

Portanto	é	preciso	escolher!	Ou	esta-
mos	de	acordo	com	a	liberdade	religio-
sa	do	Concílio	e	então	somos	contrá-
rios	ao	que	esses	Papas	disseram,	ou	
então	nos	conservamos	de	acordo	com	
esses	Papas	e	então	nos	recusamos	a	
concordar	com	o	que	está	contido	no	
Esquema	sobre	a	Liberdade	Religiosa.	

É	 impossível	 estar	 de	 acordo	 com	 os	
dois.	 E	 acrescentei:	 eu	 me	 atenho	 à	
tradição,	 eu	 sou	 pela	 tradição,	 e	 não	
por	essas	novidades	que	constituem	o	
liberalismo.	Não	é	absolutamente	ou-
tra	coisa	senão	o	liberalismo,	que	foi	
condenado	 por	 todos	 os	 pontífices,	
durante	século	e	meio.

Esse	 liberalismo	 penetrou	 na	 igre-
ja	 através	 do	 concílio:	 a	 liberdade,	 a	
igualdade,	a	fraternidade.

A	liberdade:	a	liberdade	religiosa.

A	fraternidade:	o	ecumenismo.

A	igualdade:	a	colegialidade.

E	estes	são	os	três	princípios	do	libe-
ralismo,	 originado	 dos	 filósofos	 do	
século	XVIII,	e	que	levou	a	efeito	a	re-
volução	francesa.

Foram	 essas	 idéias	 que	 entraram	 no	
concílio,	por	meio	de	palavras	equívo-
cas.

E	agora	vamos	à	ruína,	a	ruína	da	Igre-
ja,	 porque	 essas	 idéias	 são	 absoluta-
mente	contra	a	natureza	e	contra	a	fé.	
Não	 existe	 igualdade	 entre	 nós.	 Não	
existe	 verdadeira	 igualdade.	 O	 papa	
Leão	XIII	disse	isso	bastante	claro,	em	
sua	encíclica	sobre	a	liberdade.

A	Fraternidade	também!	Se	não	hou-
ver	 um	 pai,	 como	 acharemos	 Frater-
nidade?	Se	não	há	pai,	se	não	há	Deus,	
como	podemos	ser	 irmãos?	Como	se	
pode	ser	irmão,	se	não	houver	um	pai	
comum?	 Impossível!	 Devemos	 então	
abraçar	 todos	 os	 inimigos	 da	 igreja,	
os	 comunistas,	 os	 budistas	 e	 todos	
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os	 outros	 que	 são	 contra	 a	 igreja,	 os	
Maçons?

Esse	 decreto	 de	 uma	 semana	 atrás,	
que	diz	que	agora	não	há	mais	exco-
munhão	 para	 um	 católico	 que	 entre	
na	maçonaria.	Mas	onde	está	a	 igre-
ja?	Isso	é	 impossível!	Os	Mações	são	
os	inimigos	tradicionais	da	igreja,	são	
aqueles	que	querem	destruir	os	países	
católicos!	 Quem	 destruiu	 Portugal?	
Quem	 estava	 no	 Chile?	 E	 agora	 no	
Vietnam	 do	 sul!	 Porque	 esses	 países	
são	católicos!	E	que	será	da	Espanha	
dentro	 de	 um	 ano,	 da	 Itália,	 etc…?	
Porque	a	Igreja	abre	os	braços	a	toda	
essa	gente	que	são	inimigos	dela?

Temos que rezar

Na	verdade	temos	que	rezar,	rezar;	é	
um	assalto	do	demônio	contra	a	Igre-
ja,	como	jamais	se	viu	igual.	Devemos	
rezar	a	Nossa	Senhora,	a	Bem-Aven-
turada	 Virgem	 Maria,	 para	 que	 Ela	
venha	 em	 nosso	 socorro,	 porque	 re-
almente	nós	não	sabemos	o	que	será	
de	 amanhã.	 E	 realmente	 parece	 que	
toda	 essa	 ruína	 trará	 conseqüências	
terríveis	ao	mundo.	É	impossível	que	
Deus	 aceite	 todas	 essas	 blasfêmias,	
sacrilégios	que	são	praticados	contra	
Sua	Glória,	Sua	Majestade!

Ele	 tem	 muita	 paciência,	 mas	 virá	 o	
dia	 (quando	 virá,	 eu	 não	 sei),	 virá	 o	
dia	 do	 castigo,	 porque	 todas	 essa	 le-
galizações,	 leis	 sobre	 o	 aborto,	 que	
vemos	 em	 tantos	 países,	 o	 divórcio	
na	Itália,	toda	essa	ruína	da	lei	moral,	
ruína	 da	 verdade,	 realmente	 é	 difícil	
acreditar	que	tudo	isso	se	possa	fazer,	

sem	que	Deus	fale	um	dia!

Então	temos	que	pedir	a	Deus	mise-
ricórdia	por	nós	e	por	nossos	irmãos.	
Mas	também	temos	que	lutar,	comba-
ter.	Combater	para	conservar	a	Tradi-
ção	e	não	ter	medo.	Conservar,	acima	
de	tudo,	o	rito	de	nossa	Santa	Missa,	
porque	Ela	é	o	fundamento	da	Igreja	
e	 da	 civilização	 cristã.	 Quando	 não	
houver	mais	uma	verdadeira	Missa	na	
Igreja,	a	Igreja	acabará.

Temos que conservar esse rito, esse 
Sacrifício

Portanto	 temos	 que	 conservar	 esse	
rito,	 esse	 Sacrifício.	 Todas	 as	 nossas	
igrejas	 foram	 construídas	 para	 esta	
Missa,	 não	 para	 uma	 outra	 Missa;	
para	 o	 Sacrifício	 da	 Missa,	 não	 para	
uma	Ceia,	para	uma	Refeição,	para	um	
Memorial,	para	uma	Comunhão,	não!	
Para	o	Sacrifício	de	Nosso	Senhor	Je-
sus	Cristo,	que	continua	sobre	nossos	
altares!	 Foi	 por	 isso	 que	 nossos	 pais	
construíram	 essas	 belas	 igrejas,	 não	
para	 uma	 Ceia,	 não	 para	 um	 Memo-
rial,	não!

Conto	 com	 vossas	 orações	 por	 meus	
seminaristas,	para	 fazer	de	meus	se-
minaristas	 verdadeiros	 padres,	 que	
tenham	 fé	 e	 que	 possam	 assim,	 mi-
nistrar	 sacramentos	 verdadeiros	 e	 o	
verdadeiro	Sacrifício	da	Missa.	Obri-
gado.

+ Marcel Lefebvre, Arcebispo.

Superior da Fraternidade São Pio X.
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Será	 necessário	 recordá-lo?	 O	Concí-
lio	Vaticano	II	foi	inaugurado	há	meio	
século,	com	a	intenção	de	reconciliar	
a	Igreja	e	o	mundo	moderno.

Resulta	desde	aí	uma	espécie	de	apos-
tasia	 permanente,	 com	 os	 seus	 gol-
pes	 de	 violência,	 de	 depressão	 e	 de	
presunção.	 Todos	 os	 métodos	 foram	
bons	 para	 esmagar	 os	 adversários	
deste	 totalitarismo	 relativista.	 Ape-
sar	dos	trânsfugas,	de	fissura	em	fis-
sura,	os	católicos	devem	acautelar-se	
em	não	se	desviarem	do	bom	combate	
da	Fé.	Nenhum	combate	está	anteci-
padamente	 perdido.	 A	 História	 in-
sólita	 de	 uma	 pequenina	 diocese,	 no	
coração	dum	Brasil	que	aparecia,	até	
ao	 encerramento	 do	 Concílio,	 como	
o	maior	dos	países	católicos,	faculta-
nos	um	exemplo.	O	Brasil	hodierno	vê	
proliferar	as	seitas	evangélicas,	conti-
nua	 a	 sofrer	 os	 assaltos	 da	 teologia	
da	 libertação,	 com	 seus	 desastrosos	
efeitos	sobre	a	prática,	os	baptismos,	
o	ensino	do	Catecismo	etc.	O	 indife-
rentismo	 que	 promana	 do	 Concílio	
não	 parece	 aí	 encontrar	 muitos	 obs-
táculos;	daí	o	carácter	surpreendente	
da	 resistência	 no	 seio	 da	 diocese	 de	
Campos,	criada	no	século	XX,	no	meio	
duma	paisagem	de	cana-do-açúcar.	À	
cabeça	 da	 sua	 diocese,	 o	 seu	 bispo,	
Monsenhor	António	de	Castro	Mayer	
é	uma	figura	emblemática;	recorda-se	
a	 sua	 presença	 em	 �988,	 ao	 lado	 de	
Monsenhor	 Marcel	 Lefebvre.	 Graças	

à	obra	do	doutor	David	Allen	White,	
nós	possuímos	sob	o	título	“	La	gueule	
du	lion”	(	a	boca	do	leão)	uma	primei-
ra	narração	biográfica	que	nos	descre-
ve	a	vida	de	«	Monsenhor	António	de	
Castro	Mayer	e	da	derradeira	diocese	
católica».	Traduzido	em	��0�0	por	Mi-
chel	Bur	e	enriquecido	por	um	prefá-
cio	do	Padre	Régis	de	Cacqueray,	este	
livro	poderá	auxiliar	certos	fiéis,	que	
se	esforçam	por	se	culpabilizarem.	A	
outros,	 este	 livro	 fará	 compreender	
a	 realidade	 objectiva	 do	 magistério	
conciliar	e	pós-	conciliar.

«Num recanto do nordeste do Brasil, 
um prelado permanecia forte»

No	século	XX,	Campos	havia	sido	rica;	
a	cidade	que	conta	hoje,	com	os	seus	
arrabaldes,	mais	de	um	milhão	de	ha-
bitantes,	 foi	 a	 primeira	 na	 América	
do	 Sul	 a	 equipar-se	 de	 luz	 eléctrica.	
Simultaneamente,	 uma	 franco-ma-
çonaria	 bem	 implantada,	 difundia	
as	 ideias	 progressistas.	 Monsenhor	
António	de	Castro	Mayer	foi	o	tercei-
ro	bispo	de	Campos,	a	��	de	Março	de	
�9��8,	O	Papa	Pio	XII	nomeou-o,	aos	
���	anos,	bispo	coadjutor,	com	direito	
a	 sucessão.	 Monsenhor	 António	 de	
Castro	Mayer	aí	permanecerá	��	anos,	
interrompidos	pela	sua	demissão,	exi-
gida	por	Roma,	e	infelizmente	aceite	
pelo	prelado,	em	Novembro	de	�98�.	
Retirando-se,	 ele	 permanecerá	 como	
o	 protector	 do	 seu	 rebanho,	 velando	
com	todas	as	suas	forças	pela	susten-

Atenção	para	não	cairmos	na	boca	do	lobo
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tação	da	resistência	católica,	até	à	sua	
morte	em	���	de	Abril	de	�99�.	Nas-
cido	no	dia	��0	de	Junho	de	�90��	em	
Campinas	(Estado	de	São	Paulo),	filho	
de	 um	 pedreiro	 bávaro,	 João	 Mayer,	
e	 duma	 piedosa	 brasileira,	 Francisca	
de	Castro,	no	seio	duma	família	de	���	
crianças,	entre	as	quais	Deus	escolhe-
rá	para	Si	três	vocações.	António	tem	
��	 anos	 quando	 da	 morte	 de	 seu	 pai	
—	a	única	herança:	A	Fé	Católica.

Aos	 doze	 anos	 António	 de	 Castro	
Mayer	entra	no	Seminário	menor,	em	
�9����.	A	sua	profunda	inteligência	in-
cita	os	seus	superiores	a	enviá-lo	para	
Roma,	 para	 prosseguir	 os	 seus	 estu-
dos	universitários.	Em	�9��7,	ele	rece-
be	a	ordenação	sacerdotal;	 em	�9��8,	
na	 sequência	 do	 seu	 doutoramento	
em	Teologia,	 regressa	ao	Brasil,	para	
ensinar	no	Seminário	maior.	O	autor	
do	livro	delineia,	por	esta	época,	o	re-
trato	dum	jovem	sacerdote,	«nobre	e	
combativo».	Como	que	observando	o	
jovem	 futuro	 bispo,	 o	 autor	 do	 livro	
encontrar-lhe-á	 «um	 olhar	 melancó-
lico	 e	 prudente».	 António	 de	 Castro	
Mayer	atrai	o	respeito	pela	sua	humil-
dade	 e	 simplicidade.	 Ele	 não	 avança	
para	 a	 frente,	 nem	 procura	 as	 hon-
ras.	 Em	 �9����,	 ele	 é	 vigário	 geral	 de	
São	Paulo.	Elevado	ao	episcopado	em	
�9��8,	houve	quem	deduzisse	que	tal	
constituiria	uma	forma	de	alguém	se	
desembaraçar	de	uma	pessoa	incómo-
da.	As	suas	relações	com	o	Professor	
Plínio	 Correia	 de	 Oliveira,	 fundador	
da	T.F.P.	(Tradição	–	Família	-	Proprie-
dade	 ),	 não	 foram	 a	 isso	 estranhas.	

Entretanto	 Monsenhor	 António	 de	
Castro	Mayer,	por	razões	graves,	que-
brará	 a	 sua	 solidariedade	 com	 este	
opositor	do	progressismo	e	do	comu-
nismo.	 Um	 dos	 seus	 sacerdotes	 dirá	
dele:	 «Dom	 António	 era	 um	 homem	
de	grande	simplicidade.	Ele	possuía	a	
alma	duma	criança».	A	modéstia	das	
suas	origens	não	embaraçava	em	nada	
a	firmeza	da	sua	autoridade.	Vincula-
do	ao	Rosário,	ele	recitava-o	continu-
amente.	Em	homenagem	à	nossa	Mãe	
do	Céu,	sob	os	arminhos	e	o	 leão	do	
seu	 brasão,	 Monsenhor	 António	 de	
Castro	 Mayer	 tinha	 feito	 inscrever	
como	 divisa	 “Ipsa	 conteret”,	 «Ela	 te	
esmagará»,	 tal	 constitui	 a	 vitória	 da	
Bem-Aventurada	sempre	Virgem	Ma-
ria	sobre	Satanás.

Quem	 quiser	 conhecer	 a	 inteligên-
cia	 deste	 prelado,	 deverá	 proceder	
à	 leitura	 das	 suas	 numerosas	 cartas	
pastorais.	A	carta	de	��	de	Janeiro	de	
�9��,	 intitulada	 «Os	 Problemas	 do	
apostolado	 moderno»,	 traduzida	 em	
francês,	permanece	muito	útil	para	a	
compreensão	da	crise	actual.	A	táctica	
liberal,	 consistindo	 em	 fazer	 passar	
por	 verdadeiras	 as	 mais	 perniciosas	
tendências,	 para	 «reconciliar	 erros	
irreconciliáveis»,	 escreve	 Monsenhor	
Castro	 Mayer,	 «para	 encontrar	 uma	
linha	 mediatriz	 entre	 a	 verdade	 e	 o	
erro»,	 Em	 Roma,	 aquando	 do	 Con-
cílio,	 Monsenhor	 Castro	 Mayer	 per-
maneceu	 ao	 lado	 de	 Monsenhor	 Le-
febvre,	Superior	Geral	dos	Padres	do	
Espírito	Santo,	e	que	constituía	uma	
das	cabeças	do	«Coetus	Internaciona-
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lis	Patrum»,	um	agrupamento	de	Pa-
dres,	 infelizmente	 minoritários,	 mas	
que	 se	 posicionavam	 na	 vanguarda	
mais	 enérgica	 do	 combate	 pela	 pre-
servação	 da	 Fé.	 No	 ano	 do	 encerra-
mento	 do	 Concílio,	 uma	 nova	 carta	
pastoral	invectivava	longamente	a	co-
legialidade	como	factor	de	corrupção	
da	Santa	Igreja.	Em	�9����,	o	problema	
da	 aplicação	 dos	 textos	 é	 colocado;	
ambíguos,	os	textos	solicitam	uma	vi-
gilância	apropriada	a	neles	revelar	os	
erros.	O	último	golpe	de	punhal,	por	
parte	de	Roma,	foi	vibrado	em	�9��9,	
com	o	anúncio	duma	nova	missa.	Tal	
não	constituía	somente	uma	novida-
de,	 observa	 o	 autor	 do	 livro,	 «signi-
ficava	 o	 esmagamento	 do	 antigo	 ri-
tual	 do	 Santo	 Sacrifício,	 substituído	
por	 uma	 nova	 ordem	 de	 realidades».	
Monsenhor	António	de	Castro	Mayer	
partiu	 imediatamente	 para	 o	 norte	
da	diocese,	onde	se	encontrava	o	Se-
minário;	apresentou	o	documento	ro-
mano	ao	Superior,	o	padre	Possiden-
te,	dizendo-lhe:	«Não	é	possível,	não	
é	possível,	eu	não	posso	aceitar	isso».	
Várias	cartas	pastorais,	escritos,	via-
gens,	 vão	 continuar	 a	 explicar	 as	 ra-
zões	 do	 seu	 desacordo.	 Um	 progres-
sista	 afirmará	 que	 «D.	 Castro	 Mayer	
foi	a	causa	dum	real	mau	estar	entre	
os	bispos».	Monsenhor	Castro	Mayer	
escreveu	 para	 Roma	 a	 sua	 recusa	 do	
novo	Ordo;	a	sua	carta,	como	tantas	
outras,	não	recebeu	nenhuma	respos-
ta.	Uma	confrontação	com	o	conjunto	
da	 Conferência	 episcopal	 Brasileira	
tornou-se	 inevitável.	 Ele	 começa	 ser	

alvo	 de	 ataques	 públicos,	 obrigando-
o	a	abandonar	a	assembleia	episcopal.	
Um	 bispo	 solicita-lhe	 que	 reconside-
re:	 «Porquê?»	 respondeu	 D.	 António,	
«	a	minha	posição	corresponde	à	dou-
trina	 oficial	 da	 Igreja	 Católica.	 E	 eu	
deveria	defender	 a	doutrina	 Católica	
da	Santa	Madre	Igreja	contra	os	meus	
confrades,	Bispos	Católicos?»

No	dia	seguinte	a	uma	demissão	im-
posta,	 mas	 aceite,	 D.	 António	 proce-
deu	à	divulgação	duma	«Carta	aberta	
de	 Monsenhor	 Castro	 Mayer	 ao	 seu	
clero	 e	 aos	 seus	 fiéis.	 Observações	
sobre	 a	 pureza	 e	 integridade	 da	 Fé».	
Após	ter	recordado	a	natureza	da	Fé,	
o	 Bispo	 opera	 a	 verificação	 autoriza-
da	 «das	 dúvidas	 e	 das	 ambiguidades	
incompatíveis»,	 as	 quais	 comprome-
tem,	desde	o	Concílio	Vaticano	II,	«a	
autenticidade	 do	 culto	 Divino,	 bem	
como	a	salvação	das	almas»,	apresen-
tando	 como	 exemplos,	 a	 declaração	
da	liberdade	religiosa,	bem	como	o	di-
álogo	ecuménico.	Não	existe	 liberda-
de	para	o	erro;	a	liberdade	religiosa	fa-
vorece	e	impõe	o	pluralismo	religioso.	
No	ecumenismo,	a	verdade	é	colocada	
no	mesmo	plano	do	erro;	Encontran-
do-se	a	salvação	em	qualquer	religião,	
todo	 o	 proselitismo	 é	 inútil.	 Global-
mente,	a	reforma	da	Igreja	pretendida	
pelo	Vaticano	II	«não	é	possível».

Nomeando	 como	 sucessor	 Monse-
nhor	 Navarro,	 Roma	 esperava	 ver	 a	
diocese	de	Campos	alinhar-se	com	as	
outras,	encontrando-se	o	novo	bispo	
encarregado	de	desembaraçar	o	Brasil	
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duma	 sobrevivência	 anacrónica.	 Ora	
tal	posicionamento	não	tinha	na	devi-
da	conta	a	quase	totalidade	das	paró-
quias	fiéis	à	antiga	Missa.	Desde	logo,	
esta	resistência	constituía	uma	repro-
vação	radical	a	toda	a	Igreja	conciliar.	
Por	entre	anos	dramáticos,	vendo	os	
sacerdotes	abandonarem	o	seu	minis-
tério,	os	Seminários	fechando	as	por-
tas,	em	Campos,	tudo	estava	prepara-
do	para	manter	a	Fé	e	os	Sacramentos	
da	Fé.	Não	mais	em	Roma	do	que	no	
Rio,	uma	tal	situação	de	facto	não	po-
dia	perdurar.	Entretanto,	a	mudança	
de	 Bispo	 não	 se	 afigurava	 suficiente	
para	introduzir	em	Campos	a	reforma	
conciliar	e	a	nova	missa.

A Igreja «subterrânea» de Campos

Que	 podia	 fazer	 Monsenhor	 Navar-
ro?	Ele	começou	por	não	encontrar	os	
sacerdotes	 refractários	 às	 reformas;	
encerrou	 o	 Seminário	 menor,	 depois	
também	 o	 Seminário	 maior:	 era	 me-
lhor	uma	diocese	sem	sacerdotes,	do	
que	com	sacerdotes	tradicionais.	Igre-
jas	 são	 encerradas,	 outras	 são	 ven-
didas.	 O	 novo	 bispo	 iniciou	 as	 suas	
visitas	pastorais	às	paróquias,	preten-
dendo	 aí	 celebrar	 a	 nova	 missa.	 Em	
Vinhosa,	o	Padre	Gualandi	notificou	o	
novo	bispo,	que	em	consciência,	não	
poderia	assistir	à	nova	missa.	A	igreja	
tornou-se,	 em	 plena	 cerimónia,	 um	
campo	 de	 batalha.	 Seguiu-se	 a	 subs-
tituição	do	pároco.	O	apego	dos	seus	
paroquianos	obrigou	a	voltar	atrás,	aí	
se	edificando	uma	nova	igreja,	come-
çando,	como	em	qualquer	outro	lugar,	

pela	 pequenina	 casa;	 uma	 garagem	
capela.

Em	 �98�,	 Monsenhor	 de	 Castro	
Mayer,	 que	 desde	 �98�	 tinha	 esta-
belecido	 em	 sua	 casa	 um	 seminário	
clandestino,	 veio	 consagrar	 o	 novo	
edifício,	 benzer	 hospitais,	 orfanatos,	
obras	 sociais	 sustentadas	 por	 novas	
fundações	de	religiosas,	as	quais	com-
pletaram	 este	 renovar	 da	 Cristanda-
de.	 Monsenhor	 Navarro,	 mandatado	
por	 Roma,	 tornava-se	 o	 «destruidor	
perfeito,»	 encarniçando-se	 em	 fazer	
desaparecer	a	Missa	de	São	Pio	V.	Ele	
colocava	especial	ênfase	na	recusa	de	
sacerdotes	e	fiéis	em	aceitarem	as	de-
cisões	de	Roma.	«A	vossa	resistência,	
soletrava	 ele,	 constitui	 um	 insulto	
pessoal	para	com	o	Santo	Padre».	Os	
sacerdotes	 de	 Campos	 fizeram	 saber	
a	 João	 Paulo	 II	 a	 impossibilidade	 de	
aceitarem	o	novo	rito.	Trata-se	duma	
questão	de	Fé	«na	qual	nenhum	com-
promisso	é	possível».	João	Paulo	II	ja-
mais	respondeu.

Navarro	multiplicou	as	reuniões,	auxi-
liado	por	sacerdotes	ou	bispos.	Numa	
Profissão	 de	 Fé	 Católica,	 os	 padres	
tradicionalistas	 faziam	 valer	 a	 sua	
experiência;	pouco	depois	eles	publi-
cavam	um	longo	estudo	sobre	o	NO-
VUS	ORDO	«um	caso	de	consciência».	
Quando	 duma	 reunião	 em	 presença	
do	 Núncio	 Apostólico,	 discerniu-se	
nitidamente	que	duas	«Igrejas»	parti-
lhavam	 a	 diocese.	 Os	 apelos	 a	 Roma	
permaneciam	sempre	sem	resposta.	E	
sem	se	sentir	ridículo,	o	Núncio	podia	
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declarar:	 A	 diocese	 de	 Campos	 cons-
titui	 o	 problema	 de	 maior	 magnitu-
de	a	que	a	Igreja	do	Brasil	deve	fazer	
face».

Concretamente,	Monsenhor	Navarro	
prosseguia	destituindo	os	sacerdotes,	
privando-os	 dos	 seus	 poderes,	 inter-
ditando-lhes	 todo	 o	 ministério.	 A	
maior	parte	do	tempo,	o	bispo	devia	
apelar	para	o	poder	secular,	à	polícia,	
para	 conseguir	 obter,	 pela	 força,	 a	
execução	 das	 suas	 decisões.	 As	 igre-
jas	são	encerradas,	mas	os	sacerdotes	
fiéis	a	Monsenhor	António	de	Castro	
Mayer	 instalam	capelas,	 colocam	em	
marcha	a	construção	de	novas	igrejas,	
de	 colégios,	 onde	 se	 reencontrem	 os	
católicos.	Por	outro	lado,	Monsenhor	
Navarro,	acusando	o	Padre	Jonas	Lis-
boa	de	sublevar	o	povo	contra	o	poder	
legítimo,	obtém	a	sua	prisão.	A	mul-
tidão	precipita-se	então	para	a	entra-
da	da	prisão,	para	 fazê-lo	 libertar;	O	
Tribunal	 Nacional	 de	 Justiça	 Militar	
absolvê-lo-á.	Por	todo	o	lado,	o	Bispo	
mandata	a	autoridade	civil	para	fazer	
expulsar	os	sacerdotes	das	suas	paró-
quias	e	encerrar	as	suas	obras.	O	povo	
revolta-se,	 recusando	 em	 muitos	 lu-
gares	assistir	aos	ofícios	dos	sacerdo-
tes	 «ajuramentados».	 Durante	 muito	
tempo,	 o	 Padre	 Rifan,	 muito	 popu-
lar	 na	 sua	 paróquia	 de	 Rosário,	 em	
Campos,	resiste.	O	bispo	é	obrigado	a	
aguardar	até	�98��	até	concluir	a	sua	
obra	de	destruição,	arrancando	o	Pa-
dre	Rifan	da	sua	paróquia,	integrando	
esta	trinta	capelas	e	centros	de	Missa.	
Monsenhor	Navarro	reprova-lhe	a	sua	

declaração	de	�98�:	«Em	nome	da	Fé,	
é	 impossível	aceitar	 substancialmen-
te	o	Concílio;	quanto	ao	novo	Ordo,	a	
consciência	católica	não	pode	aceitá-
lo».	 O	 Conselho	 Municipal	 apoia-o.	
João	Paulo	II	é	 informado	-	mas	não	
responde.	Após	uma	longa	resistência,	
o	Padre	Rifan	celebra	a	sua	derradeira	
Missa	na	sua	igreja	e	parte	para	a	sua	
paróquia	de	exílio.	Monsenhor	Navar-
ro,	com	o	suporte	do	poder	civil,	havia	
aparentemente	ganho	a	guerra.	Todas	
as	igrejas	paroquiais	tinham	visto	im-
por	o	novo	Ordo.	Na	realidade	a	Mis-
sa	 tradicional	 permanece	 por	 todo	
o	 lado.	 Constituem	 as	 paróquias	 da	
sombra,	com	o	seu	Seminário,	as	suas	
escolas,	os	seus	hospícios;	eis	que	os	
padres	refractários	 levam	de	vencida	
os	padres	ajuramentados.

Em	Roma,	as	advertências	de	Monse-
nhor	Lefebvre	e	Monsenhor	de	Castro	
Mayer	permanecem	vãs.	É	a	angústia	
e	 a	 perplexidade	 de	 muitos	 dos	 seus	
sequazes,	em	virtude	«dos	erros	con-
tidos	 nos	 documentos	 do	 Concílio	
Vaticano	II,	das	reformas	pós-	conci-
liares,	especialmente	a	reforma	litúr-
gica,	das	falsas	concepções	difundidas	
pelos	 documentos	 oficiais,	 as	 quais	
lançam	 os	 fiéis	 na	 perturbação	 e	 na	
desordem».	O	Sínodo	de	�98�	foi	oca-
sião	 para	 os	 dois	 Bispos	 fiéis	 dirigi-
rem	ao	Papa	um	verdadeiro	ultimato:	
«Se	o	Sínodo,	sob	a	vossa	autoridade,	
persevera	nesta	orientação,	vós	já	não	
sereis	 o	 Bom	 Pastor».	 Em	 Campos,	
os	 Bispos	 da	 Fraternidade	 São	 Pio	 X	
sagrarão	Monsenhor	Rangel	(falecido	
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em	 ��00��)	 para	 assegurar	 a	 continui-
dade	da	parte	sã	da	diocese.

À maneira de epílogo

Entretanto,	em	Janeiro	de	��00��,	uma	
parte	dos	resistentes	obtiveram	uma	
administração	apostólica,	para	a	qual	
Monsenhor	Rifan	foi	consagrado	bis-
po	em	�8	de	Agosto.	Tornado	para	a	
ocasião	 bi-ritualista,	 Monsenhor	 Ri-
fan	defende	agora	a	nova	religião.	Ele	
está	orgulhoso	de	poder	declarar:	«Eu	
penso	haver	demonstrado	que	a	coa-
bitação	 é	 possível	 e	útil,	 simultanea-
mente,	para	os	tradicionalistas	e	para	
os	 progressistas».	 Para	 Rifan	 e	 seus	
colaboradores,	 o	 abster-se	 completa-
mente	 de	 comparecer	 à	 nova	 missa	
constitui	um	acto	cismático.	Navarro	
havia	consumado	um	«trabalho	sujo».	

Foi	promovido	a	um	arcebispado.	Um	
novo	bispo,	menos	activista,	e	aparen-
temente	mais	conciliador,	lhe	sucedeu	
–	Monsenhor	Lefebvre	e	Monsenhor	
Castro	Mayer	já	tinham	falecido;	ape-
nas	um	muito	diminuto	agrupamento	
de	fiéis	se	orientou	para	o	Mosteiro	de	
Santa	Cruz	e	os	sacerdotes	da	Frater-
nidade	Sacerdotal	São	Pio	X.

Este	 olhar	 sobre	 um	 passado	 ainda	
bem	recente,	auxiliará	a	reflectir	acer-
ca	do	futuro	e			das	razões	objectivas	
do	prosseguimento	do	nosso	combate	
da	Fé,	segundo	as	coordenadas	destas	
duas	grandes	figuras	episcopais.	Para	
eles	a	Graça	do	testemunho	da	Fé	ele-
vava-se	acima	de	toda	e	qualquer	van-
tagem	canónica	ou	material.

Abbé	Bruno	Schaeffer

Dom	Gérard	Calvet

Transcorria	 o	 mês	 de	 maio	 de	 �97��,	
quando	cheguei	a	Bédoin,	acompanha-
do	por	um	amigo	de	minha	família,	o	
Prof.	Gladstone	Chaves	de	Melo.

Vejo	ainda	a	porta	de	serviço	que	dava	
para	a	estrada	e	Dom	Gérard,	com	seu	
hábito	 de	 trabalho,	 que	 nos	 recebeu	
com	muita	afabilidade.	A	paisagem	e	
o	 próprio	 mosteiro	 eram	 muito	 bo-
nitos,	 sobretudo	 a	 capela	 do	 séc.	 XI,	
com	sua	torre	arredondada.	Dom	Gé-

rard	tinha	organizado	tudo	com	gos-
to,	guardando	um	espírito	de	grande	
pobreza.	Sobre	a	mesa	de	nossa	cela,	
encontrei	 um	 livro	 “A	 Doutrina	 Mo-
nástica	 de	 Dom	 Romain	 Banquet”,	
no	qual	pude	tomar	conhecimento	da	
vida	e	da	obra	do	Pe.	Muard.

Alguns	 meses	 depois,	 em	 ��	 de	 outu-
bro	do	mesmo	ano	de	�97��,	tomei	o	
hábito	e	comecei	o	meu	noviciado.

Nessa	 época,	 Dom	 Gérard	 estava	
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muito	próximo	de	Dom	Lefebvre.	Ele	
será	 suspenso	 “a	 divinis”	 e	 excluído	
da	 ordem	 beneditina,	 em	 virtude	 de	
sua	união	com	o	fundador	de	Ecône,	
visto	que,	em	conseqüência	da	passa-
gem	de	Dom	Lefebvre	pelo	mosteiro	
em	�97�,	uma	tremenda	tempestade	
iria	se	abater	sobre	nossa	comunida-
de.	Dom	Lefebvre	tinha	conferido	as	
ordens	 menores	 a	 dois	 de	 nossos	 ir-
mãos,	os	irmãos	Jehan	de	Belleville	e	
Joseph	 Vannier.	 Isso	 foi	 o	 suficiente	
para	que	o	Abade	de	Notre	Dame	de	
la	Pierre-Qui-Vire,	Dom	Denis	Huer-
re,	 viesse	 fazer-nos	 uma	 visita.	 Tan-
to	 quanto	 eu	 pude	 compreender,	 ele	
queria	tirar	Dom	Gérard	e	colocar	um	
outro	superior	em	seu	lugar.	Os	mon-
ges,	 reunidos	 em	 capítulo	 diante	 de	
um	Abade	de	terno	e	gravata	(não	me	
lembro	bem	se	de	gravata	ou	sem	ela,	
mas	do	terno	me	lembro	bem),	desen-
ganaram	as	esperanças	deste	último.	
Dom	Denis	se	foi	bastante	desconten-
te	 e	 nós	 acabamos	 excluídos	 da	 Or-
dem	beneditina.	Tudo	isto	por	causa	
de	nossa	união	com	Dom	Lefebvre.

Em	�97��,	nosso	Ir.	Jehan	de	Belleville	
foi	 ordenado	 padre	 em	 Ecône,	 numa	
cerimônia	que	ficou	gravada	para	sem-
pre	na	memória	dos	assistentes.	Dom	
Lefebvre	tomara	a	decisão	de	prosse-
guir	seu	combate	pela	Tradição,	ape-
sar	das	interdições	de	Roma.	“Eu	não	
quero	 escutar,	 após	 a	 minha	 morte,	
Nosso	 Senhor	 dizer-me:	 ‘Então	 você	
também	 contribuiu	 para	 destruir	 a	
minha	igreja’.”	Todo	o	mosteiro,	com	
Dom	 Gérard	 à	 frente,	 estava	 unido	

de	 coração	 e	 pensamento	 ao	 grande	
Bispo,	cuja	fé	e	a	confiança	em	Deus	
espantavam	 o	 mundo	 e	 enchiam	 de	
admiração	e	de	alegria	os	verdadeiros	
católicos.

Nesse	mesmo	ano,	eu	fiz	meus	votos	
perpétuos.	Gustavo	Corção	veio	para	
a	 cerimônia.	 Em	 seguida,	 escreveu	
um	belo	artigo	sobre	Dom	Gérard	e	o	
mosteiro.	Parecia	feliz	com	a	escolha	
feita	pelo	antigo	aluno,	para	não	dizer	
discípulo.	 Dois	 anos	 mais	 tarde,	 ele	
falecia	em	sua	casa,	no	Rio	de	Janeiro,	
deixando	o	exemplo	de	uma	fidelida-
de	jamais	desmentida.

Em�980,	fui	ordenado	padre	em	Ecô-
ne.	Tudo	sorria	à	 jovem	comunidade	
que	parecia	ser	o	ramo	religioso	o	mais	
vigoroso	e	o	mais	fiel	da	Tradição.	Vo-
cações	nos	chegavam	de	quase	todos	
os	 continentes	 e	 nós	 preparávamo-
nos	 para	 mudar	 para	 o	 Barroux	 (�),	
abandonando	 com	 pesar,	 o	 pequeno	
mosteiro	 de	 Bédoin,	 muito	 pequeno	
para	 receber	 os	 numerosos	 candida-
tos	que	batiam	às	nossas	portas.

Agora,	apesar	do	entusiasmo	que	rei-
nava	no	mosteiro,	havia	já	dentro	de	
nossos	 muros	 alguma	 coisa	 inquie-
tante,	que	explica,	a	meu	ver,	a	deriva	
que	 iria	 conhecer	 nossa	 comunidade	
alguns	 anos	 mais	 tarde.	 Isso	 pode	
surpreender.	O	mosteiro	não	gozava,	
com	justa	razão,	da	consideração	e	es-
tima	geral?	Toda	a	cristandade,	como	
dizia	um	padre	dominicano,	aí	não	vi-
nha	para	beber	das	fontes	límpidas	da	
Tradição?	Não	há	dúvida	que	muitos	
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encontraram	ou	reencontraram	a	Tra-
dição	em	Bédoin.	No	entanto,	alguma	
coisa	 nos	 faltava	 e	 o	 que	 nos	 faltava	
era	aquilo	mesmo	que	fazia	o	centro	e	
a	razão	de	ser	da	obra	de	Dom	Lefev-
bre:	a	formação	sacerdotal.

Alguém	 me	 disse	 que	 Dom	 Lefebvre	
tinha	proposto	a	Dom	Gérard	enviar	
seus	futuros	padres	a	Ecône.	É	prová-
vel.	 Dom	 Lefebvre	 sempre	 abriu	 ge-
nerosamente	 as	 portas	 de	 seu	 semi-
nário.	Mas	o	 fato	é	que	Dom	Gerard	
preferiu	 guardar-nos	 no	 mosteiro.	
Talvez	fosse	melhor	para	a	 formação	
religiosa,	 mas	 certamente	 não	 o	 era	
para	a	formação	sacerdotal.

Vale	 à	 pena	 aprofundar	 um	 pouco	
esta	questão,	porque	ela	é	de	grande	
importância.	A	formação	dada	em	Bé-
doin,	desde	que	eu	cheguei	até	minha	
ordenação,	 era	 bastante	 informal.	
Dom	Gérard	apelava	para	a	dedicação	
de	alguns	religiosos,	os	quais	vinham	
dar-nos	 algumas	 aulas.	 Assim	 é	 que	
tivemos	o	Padre	Guérard	des	Lauriers	
OP	 para	 Metafísica	 e	 o	 Padre	 Simon	
OMI	 para	 os	 sacramentos	 e	 alguns	
outros	para	conferências	bastante	in-
teressantes	ou	para	os	retiros.	Desse	
modo	 conhecemos	 o	 Pe.	 Eugène	 de	
Villeurbanne	 OFM,	 o	 Pe.	 de	 Chivré	
OP,	 o	 Pe.	 Philibert	 de	 Saint	 Didier	
OFM,	o	Pe.	de	Monléon	OSB	e	os	lei-
gos	 como	 Jean	 Madiran,	 Pierre	 Vi-
rion,	Gustave	Thibon,	Hugues	Kéraly,	
e	muitos	outros.	Mas	as	conferências	
e	mesmo	esses	cursos	não	formavam	
um	 conjunto	 suficiente	 para	 dar-nos	

uma	 verdadeira	 e	 sólida	 formação.	
Além	 disso,	 os	 cursos	 não	 eram	 da-
dos	 na	 ordem	 desejada	 e,	 na	 maior	
parte,	ficavam	bem	incompletos.	En-
tão	Dom	Gérard	fazia-se	de	professor	
para	 ensinar-nos	 alguns	 tratados,	 o	
da	Igreja,	seguindo	o	livro	do	Cardeal	
Charles	Journet,	o	“de	Deo	Uno”	e	o	
“De	 Trinitate”,	 mas	 de	 uma	 maneira	
bastante	 resumida,	 infelizmente.	Ele	
pedia	 também	 aos	 alunos	 que	 des-
sem	 cursos	 uns	 aos	 outros,	 mas	 nós	
não	 éramos	 bastante	 capazes.	 Havia	
muito	 poucas	 aulas	 por	 semana	 e	 as	
provas	eram	raríssimas.	Foi	assim	que	
várias	 matérias	 ficaram	 mais	 ou	 me-
nos	 ignoradas	 ou	 mal	 aprofundadas	
pela	primeira	geração	de	Bédoin.

Dom	Gérard,	ele	mesmo,	era	bastan-
te	 eclético.	 Fizera	 sua	 síntese,	 como	
dizia,	 apanhando	 em	 toda	 parte	 o	
que	 lhe	parecia	útil.	Ele	pensava	que	
devíamos	ser	capazes	de	fazer	o	mes-
mo.	Como	as	abelhas	fazem	o	mel	da	
essência	 de	 todas	 as	 flores,	 dizia,	 o	
monge	deve	poder	fazer	seu	 ‘mel’	de	
vários	autores	diferentes.	Mesmo	nas	
flores	 venenosas,	 o	 monge	 prudente	
sabe	encontrar	benefício.	É	muito	bo-
nito;	 mas	 em	 primeiro	 lugar	 é	 preci-
so	tornar-se	esse	monge	prudente	e,	
para	isso,	não	nos	forneciam	os	meios	
adequados.

A	maneira	de	agir	de	Dom	Gérard	era	
mais	 romântica	 que	 realista.	 Santo	
Tomás,	 segundo	 ele,	 tinha	 um	 siste-
ma.	 Outros	 tinham	 outros	 sistemas.	
Isso	deixava	pairar	uma	dúvida	sobre	
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a	legitimidade	de	uma	formação	fran-
camente	escolástica	e	de	sua	real	ne-
cessidade	tal	como	São	Pio	X	a	apre-
sentou	 na	 Pascendi,	 e	 no	 código	 de	
Direito	Canônico.

Dom	 Gérard	 estava	 muito	 mais	 pró-
ximo	 dos	 escritores	 do	 que	 dos	 teó-
logos.	 Frequentemente,	 tínhamos	 a	
impressão	de	fazer	mais	literatura	em	
Bédoin	do	que	filosofia	e	teologia.

O	 resultado	 era	 que	 da	 escolástica	
conhecíamos	 mais	 o	 nome	 do	 que	 o	
método,	 e	 da	 Summa,	 mais	 as	 con-
clusões	do	que	a	argumentação.	Con-
templávamos	o	exterior	do	belo	edifí-
cio	 doutrinal	 da	 Igreja	 sem	 penetrar	
verdadeiramente	 em	 seu	 interior	 e,	
se	penetrávamos	um	pouco,	era	mais	
como	profanos	do	que	como	homens	
de	 ofício.	 Pode-se	 dizer	 que	 o	 papel	
dos	 monges	 não	 é	 o	 de	 tornarem-se	
teólogos.	Os	contemplativos	não	têm	
necessidade	de	uma	grande	bagagem	
para	 entregarem-se	 à	 contemplação.	
Isso	 pode	 ser	 verdade	 em	 alguns	 ca-
sos,	 mas	 se	 estávamos	 destinados	 a	
receber	o	sacerdócio,	se	éramos	mon-
ges	e	padres,	se	entre	nós	alguns	es-
tavam	destinados	a	ensinar,	então,	é	
pouco	 concebível	 que	 não	 fôssemos	
instruídos	 no	 método	 de	 Santo	 To-
más,	segundo	as	diretrizes	da	Igreja,	
sobretudo	na	crise	atual.

A	 teologia	 moral	 era	 ainda	 uma	 ou-
tra	 dificuldade.	 Dom	 Gérard	 parecia	
desconfiar	 dos	 autores	 comumente	
ensinados.	 Quando	 fui	 para	 Ecône,	
para	um	ano	de	estudos	e	para	restau-

rar	a	saúde,	quatro	anos	após	minha	
ordenação,	 Dom	 Gérard	 me	 impediu	
de	 assistir	 ao	 curso	 de	 moral	 do	 Pe.	
Laroche,	cujo	livro	de	referência	era	o	
manual	de	Prümmer	OP.	Certamente,	
Dom	Gérard	o	achava	um	tanto	limi-
tado	 ou	 insuficiente	 ou	 estreito	 ou	
ainda	 alguma	 coisa	 que	 me	 escapa?	
A	 par	 disso,	 Dom	 Gérard	 telefonava	
frequentemente	a	Dom	Lefebvre	para	
submeter-lhe	casos	de	moral,	cuja	res-
posta	estava	simplesmente	nos	livros	
que	 ele	 não	 estudava	 e	 nem	 queria	
que	nós	estudássemos.	Conduta	con-
traditória,	fruto	da	falta	de	formação	
sacerdotal	para	não	dizer	da	 falta	de	
fé	 esclarecida	 ou,	 ao	 menos,	 de	 bom	
senso.

À	 falta	 de	 ciência	 se	 acrescentava,	
como	era	de	se	esperar,	a	falsa	ciência.	
Não	 podia	 ser	 de	 outro	 modo.	 Que	
coisas	 estranhas	 não	 escutamos	 no	
interior	do	mosteiro,	seja	nos	cursos,	
seja	nas	conversas	com	os	professores	
ou	com	Dom	Gérard!

A	tese,	segundo	a	qual	a	Sagrada	Es-
critura	contém	erros,	nos	foi	ensinada	
e	foram	os	alunos	que,	com	dificulda-
de,	fizeram	Dom	Gérard	compreender	
que	quem	errava	era	o	nosso	profes-
sor	 e	 não	 as	 Escrituras.	 Tendências	
favoráveis	a	algumas	mudanças	feitas	
por	 Paulo	 VI	 cresciam	 a	 cada	 dia	 na	
comunidade	e	inovações	foram	intro-
duzidas	nesse	sentido.	Um	de	nossos	
professores	deixou	o	mosteiro	e	ade-
riu	à	Nova	Missa.	Em	exegese	nós	es-
cutávamos	a	falsa	teoria	do	Pe.	Benoît	
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OP	 sobre	 a	 identificação	 entre	 Res-
surreição	e	Ascensão.	Sem	cair	no	ex-
cesso	de	afirmar	que	em	Bédoin	e	no	
Barroux	éramos	modernistas,	é	certo	
que	 não	 tivemos	 em	 Dom	 Gérard	 a	
mesma	pureza,	vigilância	e	segurança	
doutrinal	 que	 em	 Dom	 Lefebvre.	 Se	
não	éramos	modernistas,	o	clima	que	
aí	reinava	não	nos	protegia	o	suficien-
te	 nem	 contra	 o	 modernismo	 nem	
contra	um	certo	liberalismo.(��)

Conversei	 em	 Ecône	 com	 Dom	 Lefe-
bvre	 sobre	 tudo	o	que	acontecia.	Ele	
escutou-me	 paternalmente	 e	 convi-
dou-me	a	 ter	paciência.	Embora	pre-
ocupado,	 Dom	 Lefebvre	 tinha	 a	 sa-
bedoria	dos	que	sabem	que	as	coisas	
humanas	são,	por	natureza,	imperfei-
tas,	frágeis,	sujeitas	ou	a	sobressaltos	
salutares	 ou	 então	 a	 quedas	 dificil-
mente	reparáveis.	Isso	ainda	não	era	o	
caso,	mas	iria	vir	a	ser,	infelizmente.

É	 por	 essa	 época,	 em	 dezembro	 de	
�98��,	 que	 Dom	 Gérard	 foi	 a	 Roma,	
para	tratar,	se	não	me	engano,	da	re-
gularização	de	nosso	mosteiro,	exclu-
ído	depois	de	�97�,	da	Ordem	benedi-
tina.	Lá,	encontrou-se	com	o	Cardeal	
Ratzinger	 e	 regressou	 fascinado.	 “O	
cardeal,	dizia,	é	alguém	com	quem	se	
pode	trabalhar.	Dom	Lefevbre	é	mui-
to	 fechado.”	 E	 imitava	 a	 atitude	 de	
Dom	Lefebvre	como	alguém	que	está	
amuado	no	seu	canto.	“Além	do	mais,	
não	é	preciso	que	seja	Dom	Lefebvre	
que	ordene	nossos	padres.	Um	outro	
Bispo	pode	igualmente	fazê-lo,	desde	
que	o	faça	com	o	antigo	ritual.”	Enre-

gelavam-se	 os	 nossos	 ossos	 escutan-
do	tudo	isso.(�)

Dom	 Gérard	 decide	 então	 fazer	 um	
acordo	 com	 Roma.	 No	 entanto	 quis,	
imediatamente,	obter	a	aprovação	de	
Dom	 Lefebvre.	 Telefonou-lhe.	 Dom	
Lefebvre	 espantou-se	 e	 fez	 de	 tudo	
para	 dissuadi-lo.	 Mas	 Dom	 Gérard	
tinha	 sua	 própria	 idéia.	 “É	 preciso	
saber	 perder	 uma	 batalha	 para	 ga-
nhar	 a	 guerra”,	 dizia.	 Dom	 Lefebvre	
telefonou	a	seguir	para	os	amigos	do	
mosteiro	 e	 pediu	 para	 intervirem,	
para	 evitar	 o	 pior.	 Finalmente,	 Dom	
Gérard	 cedeu.	 Tínhamos	 escapado	
por	 pouco,	 mas	 somente	 por	 algum	
tempo.	 Durante	 esses	 telefonemas,	
eu	 me	 encontrava	 em	 Ecône	 e	 Dom	
Lefebvre	falou-me	de	suas	preocupa-
ções.	Deveria	ir	ao	Barroux	para	pre-
gar-nos	um	retiro,	mas	não	se	sentia	
mais	 à	 vontade.	 “Eu	 temo,	 dizia	 ele,	
que	 as	 palavras	 não	 saiam	 de	 minha	
boca”.	A	situação,	com	se	pode	perce-
ber,	era	tensa.	Fiz	o	melhor	que	pude	
para	convencê-lo	a	 ir.	Felizmente	ele	
veio	ao	mosteiro.

Esse	 retiro,	 pregado	 em	 �98�,	 fez	
muito	 bem	 à	 nossa	 comunidade.	 Na	
ocasião,	nossas	 irmãs	quiseram	tam-
bém	 um.	 Dom	 Lefebvre	 pregou-lhes	
em	 agosto	 de	 �987.	 Parece	 que	 elas	
ficaram	ainda	mais	contentes	do	que	
os	monges.

Em	fins	de	�98��,	eu	viajei	para	o	Bra-
sil	com	Dom	Joseph	Vannier	para	ver	
um	terreno	que	nos	era	oferecido	por	
um	 generoso	 benfeitor,	 Eng.	 Sileno	
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José	 Ferreira	 da	 Costa,	 com	 vistas	 a	
uma	 fundação.	 Eu	 estava	 um	 pouco	
aliviado	 de	 deixar	 Barroux,	 cuja	 at-
mosfera	se	fazia	cada	vez	mais	pesa-
da.	Sentia-se	o	mosteiro	resvalar	por	
uma	perigosa	ladeira.

Em	�	de	maio	de	�987,	o	mosteiro	de	
Santa	 Cruz	 é	 oficialmente	 fundado.	
Dom	 Gérard	 veio	 visitar-nos	 em	 se-
tembro	 do	 mesmo	 ano,	 para	 a	 festa	
da	 Exaltação	 da	 Santa	 Cruz.	 Apesar	
de	tudo,	Dom	Lefebvre	tinha-lhe	con-
fiado	 uma	 missão	 importante:	 a	 de	
perguntar	a	Dom	de	Castro	Mayer	se	
ele	teria	alguns	padres	que	pudessem	
ser	sagrados	em	Ecône.	Ainda	que	eu	
estivesse	presente,	não	me	lembro	da	
resposta	 de	 Dom	 de	 Castro	 Mayer.	
Creio	que	no	momento	ele	nada	res-
pondeu.	 Um	 leigo	 assegurou-me	 que	
Dom	 de	 Castro	 Mayer	 era	 bastante	
favorável	 à	 idéia.	 Seja	 como	 for,	 ha-
via,	ao	menos,	uma	hesitação.	Talvez	
a	 data	 da	 sagração,	 prevista	 primei-
ramente	 para	 a	 festa	 de	 Cristo-Rei	
do	 ano	 de	 �987	 (ou	 uma	 outra	 data	
do	mesmo	ano),	deixou	pouco	tempo	
para	 Dom	 Antônio	 refletir.	 Em	 todo	
caso,	Dom	Gerárd	realizou	sua	missão	
e	retornou	à	França.

No	ano	seguinte,	Dom	Lefebvre	deci-
diu	realizar	as	sagrações	no	dia	�0	de	
junho	em	Ecône,	após	os	dramáticos	
acontecimentos	 que	 são	 conhecidos	
de	todos.	Dom	Gérard,	que	antes	to-
mara	partido	pelas	sagrações	com	um	
retumbante	sermão,	acabou	por	mu-
dar	de	idéia.	Roma	aproveitou	a	oca-

sião	(se	não	foi	ela	quem	causou	essa	
mudança)	 para	 estreitar	 as	 ligações	
com	 Dom	 Gérard.	 O	 Cardeal	 Mayer	
faz	 contacto	 com	 Barroux.	 Do	 Brasil	
eu	viajo	para	Ecône	junto	com	a	comi-
tiva	de	Dom	de	Castro	Mayer.

Em	Ecône,	Dom	Basílio	OSB	do	Bar-
roux	me	confiou	uma	missão,	ou	me-
lhor,	uma	ordem	da	parte	de	Dom	Gé-
rard.	Devo	“apresentar”	Dom	Basílio	a	
Dom	Lefebvre,	pois	aquele	tinha	uma	
importante	 comunicação	 a	 fazer	 ao	
venerável	Bispo.	Era,	nem	mais	nem	
menos,	explicar	a	Dom	Lefebvre	que	
a	 Dignitatis	 Humanae	 era	 conforme	
a	Tradição.	Eis	onde	chegava	a	forma-
ção	dada	em	nosso	mosteiro.

No	 dia	 seguinte,	 depois	 do	 café,	 fui	
encontrar-me	 com	 Dom	 Lefebvre	 e	
explicar-lhe	 a	 situação:	 “Se	 Dom	 Ba-
sílio	ainda	não	compreendeu	a	ques-
tão,	 ele	 não	 a	 compreenderá	 nunca.	
De	qualquer	modo,	este	não	é	o	mo-
mento	de	tratar	disso.”	Era	o	dia	��9	de	
junho,	 se	 não	 me	 engano.	 A	 cerimô-
nia	 das	 ordenações	 não	 demoraria	 a	
começar.	Apesar	disso,	nessa	mesma	
manhã,	eu	seria	obrigado	a	voltar	aos	
aposentos	de	Dom	Lefebvre	para	tra-
tar	de	um	outro	assunto,	ao	qual	ele	
dará	 toda	 sua	 atenção.	 Com	 efeito,	
Dom	 Gérard,	 que	 já	 estava	 no	 semi-
nário,	 me	 contou	 a	 conversa	 que	 ele	
tivera	com	Dom	Lefebvre	em	Zaitzko-
fen,	alguns	dias	antes.	“Dom	Lefebvre	
está	 de	 acordo	 com	 que	 façamos	 um	
acordo	com	Roma”.	Sem	acreditar,	vi	
que	 era	 necessário	 voltar	 a	 ver	 Dom	
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Lefebvre,	apesar	da	hora.	Deixei	Dom	
Gérard,	entendi-me	com	os	“seguran-
ças”	 (pois	havia	um	pequeno	serviço	
de	segurança	para	proteger	Dom	Le-
febvre	nesta	ocasião)	para	que	me	dei-
xasse	passar.	Bati	à	porta	de	Dom	Le-
febvre.	 Ele	 fez-me	 entrar.	 Narrei-lhe	
então	o	que	Dom	Gérard	me	dissera.	
Dando	um	golpe	na	mesa,	ele	pronun-
ciou	 estas	 palavras	 com	 gravidade	 e	
preocupação:	“Eu	não	disse	isso!	Isso	
é	 muito	 grave!	 Muito	 grave!”	 Pobre	
Dom	Lefebvre!	Eis	que,	na	véspera	das	
sagrações,	ele	devia	carregar	a	muito	
pesada	 cruz	 de	 um	 provável	 “cisma”	
de	Dom	Gérard.	Isso	arriscava	dividir	
a	Tradição	na	França	e	reforçar	o	par-
tido	de	alguns	padres	da	Fraternidade	
de	S.	Pio	X,	os	quais	já	se	preparavam	
para	fundar	a	Fraternidade	de	São	Pe-
dro.	Quanta	energia	d’alma	não	deve-
ria	ter	Dom	Lefebvre	para	presidir,	se-
renamente,	às	longas	cerimônias	dos	
dias	��9	a	�0	de	junho,	carregando	no	
coração	tantas	inquietações?	No	final	
de	 nossa	 breve	 conversa,	 disse-me:	
“Faça	 alguma	 coisa	 com	 vosso	 Padre	
Prior.”	 Havia,	 quem	 sabe,	 um	 pouco	
de	humor	nessas	palavras.	Quem	sabe	
ainda	uma	pequena	esperança	de	que	
Dom	 Gérard	 não	 se	 deixasse	 total-
mente	cegar.	No	entanto,	parecia-me	
impossível	eu	ter	qualquer	influência	
sobre	Dom	Gérard.

No	dia	�0,	dia	das	sagrações,	Dom	Gé-
rard	parecia	excessivamente	excitado.	
Durante	a	cerimônia	levantou-se	por	
um	 momento,	 para	 ir	 tomar	 ar.	 Ele	
não	parava	quieto.

Retornei	 ao	 Barroux,	 após	 as	 sagra-
ções,	e	tive	a	confirmação	de	que	Dom	
Gérard	 havia	 alterado	 as	 palavras	 de	
Dom	 Lefebvre	 ditas	 em	 Zaitzkofen.	
Um	 padre,	 que	 testemunhara	 a	 con-
versa	 entre	 Dom	 Lefebvre	 e	 Dom	
Gérard,	 me	 confirmou	 o	 que	 dissera	
Dom	 Lefebvre.	 Da	 mesma	 maneira,	
assegurei	a	Dom	Gérard	do	que	Dom	
Lefebvre	me	falara	em	Ecône.	Recebi	
uma	 resposta	 bastante	 brutal:	 “Dom	
Lefebvre,	com	a	idade,	perde	a	memó-
ria	e	o	caráter.”	A	cisão	já	estava	feita.	
O	 que	 viria	 a	 seguir	 não	 seria	 senão	
conseqüência.

Dom	Gérard	destruía	assim	sua	obra.	
Apesar	 das	 lacunas,	 era	 uma	 bela	
obra.	 Os	 ofícios	 eram	 rezados	 com	
muita	 atenção,	 as	 virtudes	 monásti-
cas	eram	praticadas	como	probidade,	
e	 tínhamos	 excelentes	 vocações	 que	
nos	 chegavam	 de	 famílias	 verdadei-
ramente	 católicas	 e	 tradicionais.	 O	
mesmo	havia	no	mosteiro	das	nossas	
irmãs	beneditinas.

Dom	 Gérard	 quis	 fazer	 um	 mosteiro	
tradicional,	 mas	 faltou-lhe	 compre-
ensão	mais	aguda	da	crise	atual.	Dom	
Gérard	 via	 a	 necessidade	 de	 conser-
var	 a	 missa	 de	 sempre;	 de	 preservar	
as	observâncias	monásticas,	mas	não	
percebia	 bem	 o	 perigo	 do	 modernis-
mo	e	do	 liberalismo.	O	aspecto	mais	
profundo	da	crise	escapava-lhe.	Tudo	
isso	permitiu-nos	mensurar	melhor	o	
valor	de	Dom	Lefebvre	e	de	sua	obra.	
Dom	Lefebvre	viu	com	exatidão	o	mal	
e	 avaliou	 toda	 a	 gravidade	 da	 crise.	
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Ele	teve	uma	visão	teológica	da	situa-
ção,	no	sentido	mais	exato	do	termo.	
Isso	faltava	a	Dom	Gérard	que,	como	
Jean	Madiran,	via	a	deserção	dos	bis-
pos,	mas	não	queria	ver	a	dos	Papas	
liberais.

Nesse	 meio	 tempo,	 retornei	 a	 Santa	
Cruz.	 Eu	 sabia	 que	 alguma	 coisa	 se	
preparava	 no	 Barroux.	 Dom	 Gérard,	
após	 as	 sagrações,	 evitara	 encontrar	
Dom	 de	 Castro	 Mayer	 que	 fora	 ao	
Barroux	 para	 vê-lo.	 Na	 comunidade	
muitos	 estavam	 inquietos.	 No	 mos-
teiro	das	irmãs	também	o	clima	esta-
va	tenso.

Quando	 a	 notícia	 dos	 acordos	 che-
gou,	nós	já	a	esperávamos.	Primeira-
mente,	 decidimos	 abandonar	 Santa	
Cruz	e	tudo	deixar	para	Dom	Gérard	e	
àqueles	que	quisessem	segui-lo.	Uma	
carta	de	Mons.	Lefebvre	fez-nos	mu-
dar	 de	 idéia	 e	 nós	 guardamos	 Santa	
Cruz	no	seio	da	Tradição	com	a	ajuda	
dos	leigos,	em	particular	do	Dr.	Júlio	
Fleichman	 que	 não	 obstante,	 depois	
disso,	 contou	 esses	 acontecimentos	
de	modo	 inexato,	num	 livro	publica-
do	 em	 �99��,	 obrigando-nos	 a	 fazer	
publicamente	 um	 pequeno	 protesto,	
aliás	 muito	 brando,	 devido	 aos	 laços	
que	uniam	minha	família	à	do	mesmo	
Dr.	Júlio	desde	há	muito	tempo,	por	
causa	 de	 Gustavo	 Corção,	 em	 torno	
do	qual	nossas	famílias	encontravam	
um	ambiente	de	verdadeiro	catolicis-
mo	e	sincera	amizade.

Após	 esta	 separação,	 não	 tivemos	
mais	contactos	com	Dom	Gérard.	Em	

compensação,	Dom	Lefebvre	tornou-
se	cada	vez	mais	o	que	ele	é	para	todos	
os	 católicos	 fiéis,	 isto	 é,	 o	 Bispo	 fiel,	
sucessor	dos	Apóstolos	que	nos	deu	a	
doutrina	 e	 os	 sacramentos	 de	 Nosso	
Senhor	Jesus	Cristo	para	salvação	de	
nossas	almas.

Ir.	Tomás	de	Aquino	O.S.B.

(�)	Nome	da	localidade	no	sul	da	Fran-
ça	junto	da	qual	foi	construído	nosso	
mosteiro	 definitivo	 sob	 o	 patronato	
de	Santa	Maria	Madalena.

(��)	 Eis	 alguns	 autores	 que	 estavam	
seja	em	todas	as	mãos,	seja	nas	mãos	
de	alguns	professores	ou	nas	de	Dom	
Gérard:	Roget	OP,	Journet,	Benoît	OP,	
Feuillet	PSS,	Daniélou	SJ,	Botte	OSB,	
e	talvez	mesmo	Casel	OSB.	Quanto	a	
Lambert	Beaudoin	O.S.B.	Dom	Gerard	
dizia:	“Alguns	falam	muito	bem	dele,	
outros,	 pelo	 contrário,	 mal	 demais.	
Algum	 dia	 poremos	 os	 pontos	 nos	
“iis”.	Mas,	que	eu	saiba,	estes	pontos	
nos	“iis”	nunca	chegaram”.

(�)	Um	monge	que	estava	no	Barroux	
nesta	época	escreveu-me:	“Eu	sempre	
pensei	 que	 o	 encontro	 com	 o	 Carde-
al	 Ratzinger,	 muito	 inteligente	 e	 ca-
tivante,	 fora	 determinante.	 Mas	 eu	
não	sabia	-	o	que	fiquei	agora	sabendo	
-	que	já	nessa	época	nós	havíamos	es-
capado	por	um	triz	de	um	acordo.	eu	
não	sabia	que	as	coisas	tinham	ido	tão	
longe.”
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Quanto	tempo	durará	a	crise?

Todo o poder me foi dado no Céu e na 
Terra. Ide pois ensinar todas as nações, 
baptizando-as em nome do Pai do Filho 
e do Espírito Santo.

Eis	a	missão	da	Santa	Igreja,	a	missão	
da	Fraternidade	São	Pio	X,	bem	como	
a	Fé	que	nós	possuímos	no	Poder	de	
Nosso	Senhor	Jesus	Cristo,	no	Poder	
do	 Cristo	 Rei,	 do	 Cristo	 Sacerdote,	
O	Qual	vivifica	a	nossa	Fraternidade	
desde	 a	 sua	 fundação.	 Nós	 travámos	
este	 combate	 pelo	 Cristo	 Sacerdote,	
pelo	 Seu	 Sacerdócio,	 pelos	 Seus	 sa-
cerdotes,	e	pelo	Cristo	Rei,	quer	dizer,	
por	 uma	 cidade	 católica,	 por	 um	 Es-
tado	 Católico.	 E	 nós	 continuaremos	
a	lutar,	meus	queridos	fiéis.	Em	con-
formidade	 com	 o	 procedimento	 dos	
santos	nos	primeiros	séculos	da	Igre-
ja,	confrontados	com	as	heresias	que	
minavam	a	Fé	Católica,	tal	como	hoje.	
Há	uma	comparação	a	fazer	entre	as	
heresias	 arianas	 contra	 a	 Santíssima	
Trindade	,	e	a	heresia	actual	contra	o	
Sacerdócio	 e	 a	 Realeza	 de	 Nosso	 Se-
nhor	 Jesus	 Cristo.	 Pois	 bem,	 eu	 ini-
ciarei	esta	comparação	simplesmente	
vos	expondo	três	heresias	da	Antigui-
dade	Cristã,	que	foram	vencidas	pelos	
santos	e	pelos	Padres	da	Igreja.

A crise ariana

Então,	primeiro	que	tudo	o	arianismo.	
Ário,	padre	de	Alexandria,	no	Egipto,	
ergue-se	 contra	 o	 dogma	 Católico,	

declarando:	 «	 Não,	 o	 Verbo	 de	 Deus,	
o	Filho,	não	é	 igual	ao	Pai.	Ele	não	é	
Deus.	O	Verbo	de	Deus	é	uma	criatu-
ra.»	E	cita	São	Paulo	a	torto	e	a	direito,	
afirmando:	«	Sim,	é	o	Primogénito	de	
toda	 a	 criatura».	 São	 Paulo	 escreveu	
isso:	Jesus,	o	Verbo	é	o	Primogénito	
de	toda	a	criatura,	ou	seja	no	plano	de	
Deus.	Deus	constituiu-O	em	primeiro	
lugar	no	Seu	plano	da	Criação.	Ele	viu	
Seu	Filho	incarnado,	etc.

Arius	 diz:	 «	 Não,	 é	 indigno	 de	 Deus	
tornar-se	 carne.	 Eu	 descobri	 uma	
nova	doutrina.	Não,	Deus	não	 incar-
nou.	O	Verbo	não	é	Deus.»

Um	verdadeiro	Concílio,	o	Concílio	de	
Niceia,	reuniu-se	então	para	condenar	
Ário	e	declarar	que	o	Verbo	de	Deus	é	
em	tudo	igual	a	Seu	Pai,	que	o	Verbo	
é	consubstancial	ao	Pai.	E	nós	confes-
samo-lo	todos	os	Domingos	no	Credo	
(Símbolo	de	Niceia-	Constantinopla):	
Consubstancialem Patri.	 O	 Verbo,	
Deus	 Filho,	 é	 consubstancial	 a	 Seu	
Pai.	 Eles	 formam	 (	 consubstanciam)	
uma	só	substância,	um	só	Deus.	Tra-
ta-se	dum	termo	filosófico,	o	qual	se	
não	encontra	na	Bíblia.	E	os	Padres	do	
Concílio	 hesitaram	 em	 assumir	 este	
termo	 que	 constituía	 um	 vocábulo	
filosófico	 oriundo	 dos	 pagãos,	 e	 que	
podia	 significar	 realidades	 inteira-
mente	estranhas,	como	dizer	que	por	
fim,	Deus	Pai	e	Deus	Filho	constituem	
duas	 máscaras	 duma	 só	 pessoa.	 Em	
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Deus	haveria	então	uma	só	pessoa,	a	
qual	assumiria,	cada	uma	por	sua	vez,	
a	máscara	de	Pai	ou	a	máscara	de	Fi-
lho.

E	Santo	Atanásio,	ele	próprio,	sentiu	
dificuldades	 em	 adoptar	 este	 termo	
«	 consubstancial»,	 mas	 finalmente,	
ele	assumiu-o.	E	Santo	Atanásio	apli-
cou	 o	 Concílio	 de	 Niceia.	 Ele	 lutou,	
combateu,	sofreu,	 foi	enviado	para	o	
exílio,	 refugiou-se	 no	 deserto,	 etc.	 E	
tudo	 por	 causa	 da	 Fé	 na	 Santíssima	
Trindade.	 Para	 defender	 a	 igualdade	
absoluta	do	Pai	e	do	Filho.	Para	defen-
der	a	Divindade	do	Verbo	de	Deus.

Não	 é	 isso	 que	 nós	 devemos	 imi-
tar,	 queridos	 fiéis,	 combatendo	 sem	
piedade	 os	 heréticos	 arianos?	 E	 é	 a	
energia	de	Santo	Atanásio,	a	qual,	em	
grande	 parte,	 pôde	 vencer	 a	 heresia	
ariana.	 Portanto	 não	 cessemos,	 em	
caso	algum,	o	combate	que	vai	durar	
ainda,	em	meu	entender,	vinte	anos.	
Porque	 a	 crise	 que	 hodiernamente	
sofremos,	é	uma	crise	grave,	daí	uma	
crise	longa,	e	a	História	da	Santa	Igre-
ja	demonstra-nos	que	todas	as	crises	
longas	 perduraram	 setenta	 anos.	 O	
Arianismo,	 o	 Grande	 Cisma	 do	 Oci-
dente,	etc.	E	portanto	a	crise	conciliar	
durará	setenta	anos.	Nós	temos	de	es-
perar	ainda	trinta	anos.	Não	acredite-
mos	numa	vitória	demasiado	rápida.	
Nós	tê-la-emos,	porque	Nosso	Senhor	
Jesus	Cristo	outorgou	todo	o	poder	à	
sua	Igreja-	e	nós	somos	Igreja.

A heresia nestoriana

Segunda	 heresia	 que	 surgiu	 ulterior-

mente,	trata-se	da	heresia	Nestoria-
na.

Nestório,	 bispo,	 Patriarca	 de	 Cons-
tantinopla,	declara:	que	Verbum	caro	
factus	est	«	o	Verbo	fez-se	carne»	é	um	
escândalo.	É	um	escândalo	que	Deus	
Se	una	a	uma	carne,	quer	dizer;	o	Cor-
po	de	Nosso	Senhor	Jesus	Cristo,	tal	
constitui	um	escândalo.	Deus	é	puro	
Espírito,	 Ele	 não	 pode	 unir-se	 a	 um	
corpo.	Tal	repugna	à	filosofia	da	épo-
ca,	 e	 eu,	 Nestório,	 eu	 vou	 encontrar	
uma	outra	coisa.	Não,	é	Jesus,	o	ho-
mem	Jesus,	o	qual	pelos	seus	méritos,	
mereceu	a	Divindade.	Portanto	Jesus	
é	que	se	tornou	Deus.	Portanto	Jesus	
é	Deus.	Jesus	é	Deus,	está	perfeito,	aí	
está».

Portanto	Nestório	professava	a	Fé	Ca-
tólica,	não	é	verdade?	Jesus	Cristo	é	
Deus,	 sim,	 mas	 atenção,	 como?	 Não	
é	Deus	que	se	tornou	homem,	é	o	ho-
mem	que	se	tornou	Deus.	O	homem	
Jesus	que	se	tornou	Deus!?	Será	que	
isto	é	católico?	Que	o	homem	Jesus	se	
tenha	tornado	Deus?	Mas	de	maneira	
nenhuma;	 é	 herético!	 E	 infelizmente	
é	precisamente	aquilo	que	um	profes-
sor	de	Ratisbona,	hà	cerca	de	��0	anos	
professava	e	ensinava	nos	seus	cursos,	
afirmando	que	Jesus	sai	tão	intensa-
mente	de	si	mesmo,	pela	sua	caridade,	
que	ele	mesmo	se	desdobra	para	fora	
de	si,	unindo-se	ao	Uno,	quer	dizer	a	
Deus.	 Trata-se	 duma	 heresia	 que	 se	
assemelha	à	heresia	nestoriana.	 Por-
tanto,	permanecei	de	sobreaviso	que-
ridos	fiéis,	professemos a Fé Cató-
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lica como deve ser.	Não	é	suficiente	
afirmar	 que	 Jesus	 Cristo	 é	 Deus;	 é	
necessário	declarar	que	foi	Deus	que	
incarnou.	 Deus	 fez-Se	 Homem,	 tal	
constitui	 o	 mistério	 da	 Incarnação.	
E	 então	 houve	 santos	 como	 São	 Ci-
rilo	 de	 Alexandria	 que	 lutaram	 por	
isso,	porque	ele	disse:	«	Se	Jesus	não	é	
Deus,	se	é	apenas	um	homem,	então	a	
Santa	Virgem	colocou	no	mundo	um	
homem.».Portanto	a	Bem-	Aventura-
da	 sempre	 Virgem	 Maria	 não	 é	 Mãe	
de	Deus.	«	Santa	Maria	Mãe	de	Deus,	
rogai	por	nós»,	não	,	não.	A	Santa	Vir-
gem	 é	 mãe	 do	 homem	 Jesus	 Cristo.	
Ah!	 Heresia!	 Ofensa	 a	 Nossa	 Senho-
ra!	Como	renegar	a	sua	Maternidade	
Divina?	E	São	Cirilo	de	Alexandria	er-
gue-se,	e	com	ele,	o	Concílio	de	Éfeso,	
declarando:	«	Não,	a	Bem-	Aventura-
da	sempre	Virgem	Maria	é	verdadei-
ramente	Mãe	de	Deus.	Ela	colocou	no	
mundo	um	Deus,	O	Qual	já	era	Deus.	
O	Homem-Deus,	Nosso	Senhor	Jesus	
Cristo	».	Se	Ela	é	a	Mãe	do	Homem-
Deus,	Ela	é	a	Mãe	de	Deus,	o	seu	Filho	
é	Deus.	Deus	Filho.	Eis	um	santo	que	
não	hesitou	em	refutar	as	heresias-	e	
por	isso	foi	perseguido.

Refutar	 as	 heresias	 e	 explicar	 a	 Fé	
Católica,	tal	como	nós	devemos	fazer	
hoje,	meus	queridos	fiéis,	refutando	a	
liberdade	 religiosa	 e	 explicando	 a	 Fé	
Católica!	A	liberdade	religiosa	que	pre-
tende	que	se	respeitem	todos	aqueles	
que	professam	os	erros	religiosos,	que	
pretende	que	o	Estado	deixe	em	liber-
dade	todos	os	erros,	e	todas	as	falsas	
religiões,	e	tudo	em	nome	da	liberda-

de	humana.	E	nós	respondemos:	não!	
É	Nosso	Senhor	Jesus	Cristo	que	deve	
reinar,	 é	 Nosso	 Senhor	 Jesus	 Cris-
to	que	deve	reinar	nos	corações,	que	
deve	reinar	publicamente	na	Cidade.	
A	Cidade	deve	ser	católica.	Vós	vedes,	
nós	queremos	refutar	o	erro	desta	fal-
sa	 dignidade	 humana,	 da	 liberdade,	
que	 o	 Estado	 deveria	 tolerar,	 respei-
tar.	 O	 que	 é	 impossível,	 que	 é	 falso	
e	 sempre	 falso.	 Consequentemente,	
afirmemos,	pelo	contrário,	a	Verdade:	
É	Nosso	Senhor	Jesus	Cristo	que	pos-
sui	 o	 Direito	 de	 reinar	 publicamente	
na	Cidade,	no	Estado.

Eis	o	que	nós	devemos	fazer,	a	exem-
plo	de	São	Cirilo	de	Alexandria.	E	não	
acreditemos	 que	 hoje,	 porque	 Roma	
nos	propõe	um	acordo,	uma	situação	
oficial	 no	 seio	 da	 Igreja,	 que	 nós	 de-
veríamos	renunciar	a	proclamar	estas	
verdades,	 evidentemente	 fortes,	 que	
contradizem	formalmente	o	Concílio.	
Nós	não	devemos	renunciar	a	comba-
ter	o	Concílio	e	seus	erros.

A heresia dos pneumatómacos

Em	terceiro	lugar,	um	outro	exemplo	
que	vos	facultarei,	tal	é	a	heresia	dos	
Pneumatómacos.	 Após	 o	 Concílio	
de	Éfeso,	pessoas	vieram	afirmar:	«O	
Espírito	 Santo	 não	 é	 Deus».	 Tercei-
ra	heresia:	Deus	é	o	Pai,	sim,	Deus	é	
o	 Filho,	 mas	 o	 Espírito	 Santo	 não	 é	
Deus.	O	Espírito	Santo	é	uma	criatu-
ra.	A	prova	é	que	Nosso	Senhor	Jesus	
Cristo	o	envia.”	O	Paráclito,	o	Espírito	
da	Verdade	que	vos	enviarei	da	parte	
do	 Pai.”	 Se	 Jesus	 envia	 alguém,	 esse	
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alguém	é	uma	criatura.

Então,	meus	queridos	filhos,	será	que	
é	verdade	que	o	Espírito	Santo	não	é	
Deus?	 Eu	 espero	 que	 estejam	 prepa-
rados	 para	 protestar,	 para	 professar	
a	 vossa	 fé!	 Sim,	 o	 Espírito	 Santo	 é	
Deus,	como	o	Pai	e	o	Filho	são	Deus	
(…)	Nós	dizemos	bem:	«Em	Nome	do	
Pai,	do	Filho	e	do	Espírito	Santo»	para	
demonstrarmos	 que	 as	 três	 Pessoas	
Divinas	 são	 todas	 as	 três	 Deus.	 Em	
Nome	do	Pai.	Há	um	só	Nome	Subs-
tantivo,	uma	só	unidade	de	essência;	
do	Pai,	do	Filho	e	do	Espírito	Santo.	
Um	só	Deus	em	três	Pessoas.	O	Espí-
rito	Santo	é	Deus.	E	então	São	Basílio	
ergueu-se	 para	 protestar	 contra	 este	
erro,	 proclamando	 «	 Não,	 o	 Espíri-
to	 Santo	 é	 verdadeiramente	 Deus».	
Nós	devemos	adorar	o	Espírito	Santo	
como	o	Pai	e	o	Filho.	São	Basílio	lutou	
por	isso,	e	triunfou	do	erro.

Aproximando-se	da	solução	da	crise,	
após	talvez	vinte	ou	trinta	anos,	São	
Basílio	 diz:	 «Agora	 se	 os	 heréticos	
começarem	 a	 converter-se,	 isso	 será	
bom.»

Se	 pelo	 menos	 os	 conciliares	 inicias-
sem	o	processo	da	sua	conversão;	mas	
não	é	o	caso.	Nenhum,	nem	em	Roma,	
nem	nas	dioceses.	Nenhum!

Então,	São	Basílio	vendo	como	os	he-
réticos,	 os	 pneumatómacos	 como	 se	
dizia,	iniciavam	o	processo	da	sua	con-
versão,	 o	 seu	 regresso	 à	 Fé	 Católica,	
decidiu	não	os	precipitar	com	aspere-
za,	compelindo-os	a	dizer:	«O	Espírito	
Santo	é	Deus»,	pois	que	trilhando	um	

tal	caminho,	os	heréticos	teriam	hesi-
tado	em	abraçar	a	Fé.	Então	São	Ba-
sílio	usou	duma	forma	doce,	afirman-
do:	O	Espírito	Santo	deve	ser	adorado	
com	o	Pai	e	o	Filho.	E	recebe	a	mesma	
glória	como	o	Pai	e	o	Filho»	Nós	de-
vemos	adorar	o	Espírito	Santo,	como	
o	Pai	e	o	Filho.	E	devemos	atribuir	ao	
Espírito	Santo	a	mesma	glória	do	que	
ao	Pai	e	ao	Filho.	Uma	fórmula	doce,	
mas	 que	 professa	 a	 Fé	 Católica	 sem	
equívocos.	 Se	 nós	 devemos	 adorar	 o	
Espírito	 Santo,	 é	 porque	 Ele	 é	 Deus.	
Se	 nós	 devemos	 atribuir	 ao	 Espírito	
Santo	a	mesma	glória	do	que	ao	Pai	e	
ao	Filho	,	é	porque	o	Espírito	Santo	é	
Deus.	Portanto,	São	Basílio	não	usou	
de	palavra	equívoca	face	aos	heréticos	
que	 regressavam	 à	 Igreja.	 Ele	 exigiu	
que	eles	professem,	eles	mesmos,	a	Fé	
integral,	mas	utilizando	uma	fórmula	
doce.	São	Basílio	usou	de	Prudência,	
e	isso	é	muito	bom,	mas	professando	
a	verdadeira	Fé,	não aceitando assi-
nar equívocos,	meus	queridos	fiéis.	

Eis	como	devemos	proceder	hoje:	re-
cusar as fórmulas equívocas,	 não 
cessando de condenar o erro e de 
professar,	correctamente,	a Fé Ca-
tólica;	e	quando	os	conciliares,	dentro	
de	vinte	ou	trinta	anos,	regressarem,	
se	arrependerem	do	concílio,	quando	
eles	 contemplarem	 a	 continuação	 da	
catástrofe,	 os	 Seminários	 completa-
mente	vazios,	as	igrejas	em	ruínas,	a	
apostasia	e	a	imoralidade	totalmente	
generalizadas,	 então,	 eles	 quererão	
fazer	penitência,	arrependidos.	Então	
sim,	 quando	 os	 conciliares,	 no	 seio	
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da	Igreja,	fizerem	penitência,	quando	
eles	 começarem	 a	 fazer	 penitência	 ,	
nós	poderemos	utilizar	 fórmulas	do-
ces	 para	 os	 ajudar	 a	 regressar,	 mas 
não agora,	num	tempo	em	que	a	cri-
se	 ferve,	de	forma	totalmente	plena.	
Agora	nós	devemos	afirmar	e	conde-
nar	os	erros	do	Concílio,	especialmen-
te	a	negação	do	Cristo-Rei,	a	recusa	do	
Cristo-Rei.

Eis	assim,	caros	fiéis,	o	nosso	progra-
ma	de	 combate.	 Não	nos	 iludamos	a	
nós	 mesmos,	 a	 crise	 não	 se	 encon-
tra	 próxima	 da	 sua	 solução.	 Vai ser 
necessário combater ainda por 
muito tempo e	 portanto	 devemos	
organizar-nos	para	subsistirmos,	pro-
fessando	a	integridade	da	Fé	Católica.	
Numa	 total	 confiança	 no	 Poder	 de	
Nosso	Senhor	Jesus	Cristo.

Todo o poder Me foi dado no Céu e na 

terra. Ide pois, pelo mundo inteiro. Pre-
gai a verdade, pregai a Santíssima Trin-
dade, pregai o Cristo Rei, pregai o Cristo 
Sacerdote. Depositai assim confiança na 
minha Santíssima Mãe, na minha Santa 
Mãe que é medianeira de todas as Gra-
ças, que distribui todas as Graças. É por 
ela que eu triunfarei de todos os meus 
inimigos. É por ela que eu reconduzirei 
ao seio da minha igreja a fé católica inte-
gra. depositai confiança na minha mãe, 
virgem imaculada na sua fé.

Que	Ela	nos	guarde,	a	Santíssima	Vir-
gem,	a	Fé	Imaculada.

Monsenhor	Bernardo	Tissier	de	Mal-
lerais

(Sermão	pronunciado	em	Saint	Nico-
las	de	Chardonnet,	no	Domingo	�	de	
Julho	 de	 ��0���,	 Festa	 da	 Santíssima	
Trindade)

“Querida”	liberdade!

No	dia	��	de	dezembro	e	com	a	assina-
tura	do	Cardeal	William	Levada,	Pre-
feito	da	Congregação	para	a	Doutrina	
da	Fé,	o	Vaticano	publicou	uma	“nota 
sobre certos aspectos da evangelização”.	
Alguns	viram	nisto	um	retorno	à	dou-
trina	mais	tradicional.	De	fato,	anali-
sando-a	mais	detidamente,	podemos	

ver	 que	 não	 é	 assim.	 É	 verdade	 que	
se	 condena	 certo	 relativismo	 religio-
so;	no	entanto,	não	se	expõe	a	razão	
essencial	 que	 impulsiona	 a	 Igreja	 há	
dois	 mil	 anos	 a	 enviar	 seus	 missio-
nários	 ao	 mundo	 inteiro.	 E	 esse	 era,	
porém,	o	objetivo	da	nota!

Com	 efeito,	 o	 documento	 evoca	 (§	
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�0)	 a	 ordem	 dada	 por	 Cristo:	 “Ide,	
pois,	 fazei	discípulos	de	todas	as	na-
ções,	 batizando-os	 no	 nome	 do	 Pai,	
do	 Filho	 e	 do	 Espírito	 Santo,	 ensi-
nando-lhes	 a	 guardar	 tudo	 o	 que	 Eu	
vos	 ensinei”,	 mas	 não	 expõe	 a	 razão	
em	que	se	funda	este	mandato,	e	que	
se	encontra	nestas	outras	palavras	de	
Nosso	Senhor,	que	nem	se	citam	nem	
são	 comentadas	 no	 mencionado	 do-
cumento:	 “Quem	 crer	 e	 for	 batizado	
se	 salvará;	 quem	 não	 crer,	 se	 conde-
nará”.	 A	 Igreja	 é	 missionária	 porque	
quer	 arrancar	 as	 almas	 da	 perdição	
e	entregá-las	a	Jesus	Cristo.	É	 isso	o	
que	gostaríamos	de	ter	lido!

O	 Prefeito	 da	 Congregação	 para	 a	
Doutrina	da	Fé	parece	querer	ignorar	
esta	verdade	essencial.	Ao	menos	crê	
nela?	 Contenta-se	 em	 citar	 (§	 7)	 di-
versos	documentos	do	último	Concí-
lio,	tais	como:	“Os	não	cristãos	podem	
salvar-se	por	meio	da	graça	que	Deus	
dá	<<por	vias	que	só	Ele	conhece>>”.	
Agora	 bem,	 se	 podemos	 salvar-nos	
em	 outras	 religiões	 à	 margem	 da	 re-
ligião	católica,	que	sentido	há	em	que	
a	Igreja	seja	missionária?	E	a	resposta	
é:	só	para	dar	lugar	a	uma	amizade.	“A	
Igreja	 pode	 passar	 por	 alto	 que	 nes-
te	mundo	lhes	falta	um	grande	bem:	
conhecer	o	verdadeiro	rosto	de	Deus	
e	 a	 amizade	 com	 Jesus	 Cristo,	 Deus	
conosco”	(§	7).	Por	que	não	afirma	o	
Cardeal	 que	 esta	 amizade	 com	 Cris-
to	 não	 pode	 existir	 verdadeiramente	
fora	da	Igreja	Católica?	O	que	faz	ele	
do	dogma	“Fora	da	Igreja	não	há	sal-
vação”?	Deixa	em	silêncio	esta	verda-

de,	porque	é	preciso	salvar	e	justificar	
o	espírito	“profético”	de	Assis	iniciado	
por	 João	 Paulo	 II	 e	 continuado	 pelo	
Papa	 Bento	 XVI	 com	 o	 encontro	 de	
Nápoles	há	algumas	semanas.

Com	o	rigor	da	verdade,	lendo	o	docu-
mento	se	entende	que	o	católico	deve	
ser	missionário	porque	o	anúncio	da	
fé	responde	a	um	desejo	que	ele	tem	
no	 mais	 profundo	 de	 si	 com	 ordem	
a	fazer	participar	os	outros	nos	bens	
que	 recebeu.	 Assim,	 a	 evangelização	
permite	 enriquecer	 o	 outro	 (§	 ��),	 o	
que	 não	 é	 falso,	 mas	 gravemente	 in-
completo.	 Ignora-se	 na	 realidade	
toda	a	ordem	sobrenatural.	Do	êxito	
do	 impulso	 evangelizador	 encarado	
pela	Igreja	depende	a	salvação	eterna	
de	uma	grande	quantidade	de	almas.	
Quem	aceite	o	ideal	evangélico	na	sua	
vida	 terrestre	 e	 o	 ponha	 em	 prática	
com	 a	 graça	 de	 Deus,	 depois	 de	 sua	
morte	 gozará	 eternamente	 da	 visão	
de	 Deus	 no	 Paraíso.	  Porém,	 quem	
não	 o	 faça	 se	 condenará	 no	 fogo	 do	
Inferno	 por	 toda	 a	 eternidade.	 Este,	
sim,	é	todo	o	drama	da	salvação!

Esta	é	a	razão	pela	qual	Cristo	morreu	
na	Cruz,	pela	qual	fundou	Sua	Igreja,	
que	 é	 a	 única	 depositária	 do	 Evan-
gelho,	 pela	 qual	 tantos	 missionários	
deixaram	 tudo	 e	 ainda	 derramaram	
seu	sangue	ao	longo	de	dois	mil	anos:	
para	ganhar	as	almas	para	Jesus	Cris-
to.	Isso	é	o	que	desejávamos	ler	neste	
documento	e	está	ausente	dele!

Por	 que	 não	 se	 afirma	 esta	 doutrina	
tradicional?	 Porque	 muitos	 homens	
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de	 Igreja	 estão	 impregnados	 de	 uma	
noção	errónea	sobre	a	liberdade.	Com	
efeito,	se	perguntamos	a	um	homem	
na	 rua	 a	 sua	 definição	 de	 liberdade,	
responderá	 que	 consiste	 no	 direito	
de	fazer	o	que	se	queira,	como	queira,	
quando	queira,	e	sem	nenhum	impe-
dimento.	É	a	definição	liberal	de	liber-
dade,	que	saiu	das	lojas	maçónicas,	e	
que	conduz	à	ruína	de	toda	a	autori-
dade,	sobretudo	a	da	Igreja	Católica.

Na	 realidade,	 a	 verdadeira	 liberdade	
é	 a	 capacidade	 que	 todo	 o	 homem	
possui	para	escolher	o	melhor	bem	de	
vários	bens.	É,	como	dizia	Leão	XIII,	
“a	 faculdade	 de	 mover-se	 dentro	 do	
bem”.	 Porque	 não	 somos	 livres	 para	
amar	ou	não	a	nossos	pais:	devemos	
amá-los!	A	liberdade	nos	ajudará	a	es-
colher	o	melhor	meio	de	manifestar-
lhes	 nosso	 amor.	 Do	 mesmo	 modo,	
não	somos	livres	para	amar	e	adorar,	
ou	 não,	 o	 verdadeiro	 Deus:	 devemos	
amá-l’O	 e	 servi-l’O	 da	 melhor	 ma-
neira	 possível!	 Quem	 venera	 a	 outro	
que	não	seja	o	verdadeiro	Deus	Uno	e	
Trino	está	no	erro	e	põe	em	jogo	sua	
salvação	 eterna.	 Esta	 é	 a	 linguagem	
que	os	missionários	têm	tido	há	vin-
te	 séculos,	 ainda	 quando	 os	 homens	
a	 quem	 se	 dirigissem	 pudessem	 ter	
sido	 pessoas	 sinceras.	 Mas	 a	 sinceri-
dade	não	faz	a	verdade…	A	Igreja	quer	
levar	o	Evangelho	até	os	extremos	da	
Terra	porque	tem	uma	obsessão	pela	
salvação	das	almas.

Frente	 a	 esta	 exigência,	 a	 lei	 divina	
ou	 humana	 apresentam	 ao	 homem	

quais	são	os	fins	e	delimita	os	meios	a	
empregar	para	alcançá-los.	O	homem	
não	se	inclina	facilmente	à	verdade	e	
ao	bem	porque	a	alma	está	ferida	pelo	
pecado	original	e	sujeita	à	desordem	
das	paixões.	A	consciência	está	obscu-
recida.	O	papel	da	lei	é,	pois,	ajudá-la	
a	ordenar-se	ao	fim.	Daí	que,	longe	de	
ser	 inimiga	 da	 liberdade,	 a	 lei	 –	 em	
particular	a	civil	–	é	garantia	de	liber-
dade	 moral.	 Fazendo	 eco	 aos	 Papas,	
sobretudo	Leão	XIII,	o	Cardeal	Billot,	
cuja	lucidez	lhe	fazia	prevenir	a	crise	
que	ia	sobrevir,	apontou	muito	clara-
mente:	 “Este	 princípio	 fundamental	
do	liberalismo	é	absurdo	(…)	absurdo,	
no	 sentido	 que	 pretende	 que	 o	 bem	
principal	do	homem	radica	na	ausên-
cia	de	toda	obrigação	capaz	de	impe-
dir	ou	restringir	sua	 liberdade	(…)	A	
liberdade	não	pode	ser	um	fim	em	si	e	
o	fim	supremo”.

Na	declaração	 “Dignitatis	humanae”,	
o	 Concílio	 Vaticano	 II	 adotou	 a	 dou-
trina	liberal.	Julguem	por	si	mesmos:	
“Esta	liberdade	consiste	em	que	todos	
os	 homens	 hão-	 de	 estar	 imunes	 de	
coacção,	tanto	por	parte	de	indivídu-
os	como	de	grupos	sociais	e	de	qual-
quer	poder	humano,	e	isto	de	tal	ma-
neira,	 que	 em	 matéria	 religiosa,	 não	
se	obrigue	a	ninguém	a	obrar	contra	
sua	consciência”.	Para	evitar	este	tex-
to,	Dom	Lefebvre	enviou	estas	linhas	
ao	 Secretariado	 do	 Concílio	 Vatica-
no	II:	 “Da	mesma	forma,	a	 liberdade	
humana	não	pode	ser	definida	como	
ausência	 de	 toda	 coacção,	 e	 isto	 sob	
pena	 de	 destruir	 toda	 autoridade.	 A	
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coação	pode	ser	física	ou	moral.	A	co-
acção	moral	é	muito	útil	na	esfera	reli-
giosa	e	se	encontra	ao	longo	de	toda	a	
Escritura:	<<o	princípio	da	sabedoria	
é	 o	 temor	 de	 Deus>>	 (…)	 Uma	 coisa	
é	afirmar	a	necessidade	actual	de	que	
a	autoridade	deixe	uma	margem	mais	
ampla	de	liberdade,	e	outra	é	preten-
der	 que	 esse	 estado	 de	 facto	 é	 mais	
conforme	à	dignidade	humana.	Seme-
lhante	 pretensão	 implicaria	 admitir	
implicitamente	o	direito	ao	escânda-
lo,	seja	por	meio	do	vício,	seja	através	
do	erro.	Deus	nos	livre!”

Portanto,	é	preciso	voltar	à	doutrina	
tradicional.	 A	 verdadeira	 evangeliza-

ção	 não	 consiste	 só	 em	 apresentar	 a	
verdade	senão	também	em	denunciar	
os	graves	perigos	a	que	se	expõem	os	
que	 querem	 viver	 no	 erro.	 Essa	 é	 a	
verdadeira	caridade.	Liberdade,	liber-
dade,	 quantas	 almas	 se	 perdem	 em	
seu	nome!

Assim,	pois,	queridos	 leitores,	na	ac-
tual	 confusão	 dos	 espíritos,	 estude-
mos	a	verdade	católica,	que	é	a	única	
que	 devemos	 propagar	 por	 amor	 a	
Deus	e	por	caridade	às	almas.	Fora	da	
verdade	não	há	verdadeira	liberdade.

Que	Deus	os	abençoe!

Rev.	Pe.	Christian	Bouchacourt,	FSSPX

O	homem	compõe-se	de	corpo	e	alma.	
A	sua	natureza	é	a	de	um	animal	ra-
cional.	A	sua	alma	possui	duas	facul-
dades	nobres,	que	constituem	princí-
pios	de	operação:	A	 inteligência,	que	
confere	ao	homem	a	capacidade	de	co-
nhecer	a	essência	das	coisas	sensíveis,	
e	a	vontade,	a	qual	constitui	o	apetite	
ou	desejo	racional	do	Bem.	Estas	duas	
faculdades	nunca	haverão	de	separar-
se,	porque	a	vontade	sem	inteligência	
é	 cega,	 e	 a	 inteligência	 sem	 vontade	
é	 inerte.	 O	 homem	 dispõe,	 analoga-
mente,	da	sensibilidade,	a	qual	é	prin-
cípio	das	emoções,	paixões,	instintos	

ou	tendências,	as	quais	possuem	forte	
pendor	para	o	mal,	depois	do	pecado	
original;	mas	possuem-no	não	de	uma	
forma	que	destrua	a	liberdade	huma-
na,	 bem	 como	 a	 capacidade	 humana	
de	conhecer	a	realidade.

A	 ordem	 sobrenatural	 da	 Graça,	 res-
taurada	 pelo	 Redentor,	 corrobora	 as	
sobreditas	potências	racionais	e	sen-
síveis,	 outorgando-lhes	 uma	 força	
maior	para	conhecer	a	Verdade	e	recu-
sar	a	falsidade,	amar	o	Bem,	e	evitar	
o	 mal,	 ordenando	 simultaneamente	
as	más	tendências,	ou	inclinações	da	
sensibilidade,	que	tendem	à	ira	exces-

A	revolução	nas	profundidades	da	alma
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siva	ou	ao	medo	(	apetite	irascível	que	
tende	 a	 um	 bem	 árduo,	 dificilmente	
alcançável	)	bem	como	à	sensualidade	
(	apetite	concupiscível	que	tende	a	um	
bem	 sensível,	 aprazível	 e	 facilmente	
alcançável).

A	partir	da	pós-	modernidade	(	Niet-
zsche-	Freud),	a	“escola	de	Francfurt”	
bem	como	o	“estruturalismo”	francês	
esforçaram-se	 por	 levar	 a	 revolução	
não	só	à	sociedade,	mas	 	também	ao	
próprio	 homem,	 nas	 profundidades	
racionais	e	sensíveis	da	sua	alma.	Exa-
minaremos	então	melhor	a	profundi-
dade	da	alma	racional	e	sensível,	bem	
como	os	meios	para	restaurar	a	alma	
humana	 –	 e	 o	 próprio	 homem.	 Ho-
mem	 ameaçado	 de	 aniquilação	 pela	
filosofia	pós-	moderna	e	pela	teologia	
neomodernista.

A força aniquiladora das paixões

As	 paixões,	 cujo	 princípio	 radica	 na	
sensibilidade,	 devem	 regular-se	 para	
que	 sejam	 boas.	 Em	 si	 mesmas	 são	
neutras:	tornam-se	más	se	não	estive-
rem	reguladas	ou	estiverem	descoor-
denadas;	 quer	 dizer:	 quando	 tomam	
um	 meio	 pelo	 fim.	 Efectivamente,	 o	
desejo	do	fim	é	infinito,	e	quando	um	
homem	 toma	um	meio	pelo	fim,	en-
tão	esse	meio	é	por	ele	desejado	infi-
nitamente.

No	âmbito	natural	são	a	recta	razão	e	
a	boa	vontade	as	faculdades	que	regu-
lam	as	paixões;	no	plano	sobrenatural	
são	a	Fé	e	a	Caridade	teologais	as	que	
movem	 mais	 facilmente	 em	 direcção	
ao	fim.	As	paixões	ou	tendências	bem	

ordenadas	configuram-se	então	como	
sobremaneira	 úteis	 para	 operarem	 e	
alcançarem	o	fim	da	melhor	maneira:	
é	 óptimo	 estudar	 com	 paixão,	 amar	
a	 Deus	 apaixonadamente;	 todavia,	
abandonadas	a	si	mesmas,	as	paixões	
tornam-se,	depois	do	pecado	original,	
forças	propulsoras	fortemente	dissol-
ventes	do	homem	no	que	este	possui	
de	específico:	inteligência	e	livre-arbí-
trio.	Nessa	exacta	medida	converten-
do-se	 em	 vícios	 e	 hábitos	 maus,	 que	
inclinam	ao	mal.

A	 sensibilidade	 (	 sentidos	 externos:	
vista,	audição,	 tacto,	paladar	e	olfac-
to;	e	sentidos	internos:	imaginação	e	
memória)	pertencem	tanto	ao	animal	
como	 ao	 homem.	 Já	 nos	 brutos	 se	
manifesta	em	toda	a	sua	profundida-
de	no	que	ao	amor	concerne	(	a	 leoa	
que	defende	os	seus	filhos	das	hienas)	
e	quanto	ao	ódio	(	o	 leão	que	despe-
daça	 a	 gazela).	 Mas	 a	 profundidade	
da	 sensibilidade	 é	 todavia	 maior	 no	
homem.

Efectivamente,	 possui	 duas	 faculda-
des	 que	 se	 situam	 acima	 da	 sensibi-
lidade:	a	inteligência,	que	tende	a	co-
nhecer	a	Verdade,	e	a	vontade,	a	qual	
ama	o	Bem	universal,	que	é	 infinito.	
Ora	bem,	se	o	homem,	que	se	ordena	
por	natureza	e	por	Graça	à	Verdade	e	
ao	Bem	infinito,	se	desordena	devido	
às	 paixões,	 então	 a	 sua	 sede	 ou	 ten-
dência	 desordenada	 torna-se	 insaci-
ável,	na	exacta	medida	em	que	a	sua	
vontade	 persegue	 um	 bem	 aparente,	
que	 é	 um	 mal,	 desejando-o	 infinita-
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mente,	como	se	constituísse	um	fim;	
daí	que	a	sua	maldade	seja	tendencial-
mente	infinita.

A	revolução	compreendeu-o,	e	tem-no	
posto	 em	 prática	 no	 interior	 do	 ho-
mem,	desde	�9��0	até	hoje,	através	de	
uma	 enorme	 explosão	 de	 desordem	
no	 campo	 religioso	 (	 �9���,	 Vaticano	
II),	e	no	plano	temporal	(	�9��8,	rebe-
lião	cultural).

O porquê de uma depravação que 
tende ao infinito

«Se	 a	 vontade,	 que	 está	 constituída	
para	 amar	 o	 Bem	 supremo	 e	 univer-
sal,	 se	 desvia	 –	 explica	 Garrigou-La-
grange	 –	 então	 essa	 tendência	 ao	
universal	não	desaparece,	mas	incor-
pora-se	 nesse	 mesmo	 desvio,	 o	 qual	
se	torna	por	isso	tendencialmente	ili-
mitado.	 Como	 que	 enlouquece,	 exer-
cendo	 uma	 má	 influência	 em	 todas	
as	 demais	 faculdades	 (	 inteligência	 e	
sensibilidade)»	(�).

São	Tomás	explica	que	a	concupiscên-
cia,	 ou	 sensibilidade	 concupiscível,	
enquanto	segue	a	natureza,	não	pode	
tender	ao	infinito,	porque	possui	como	
objecto	o	que	é	requerido	pela	nature-
za,	e	esta	sempre	solicita	um	bem	fini-
to	e	limitado.	Mas	se	tal	sensibilidade	
concupiscível	 é	 contrária	à	natureza,	
isto	é,	 se	é	desordenada,	então	pode	
tender	ao	infinito,	pois	procede	duma	
razão	 desviada,	 e	 é	 próprio	 da	 razão	
proceder	 até	 ao	 infinito,	 concebendo	
o	universal	sem	limites,	propondo-o	à	
sensibilidade	como	objecto	seu	(��).

O	leão	sacia-se,	uma	vez	caçadas	uma	
ou	 duas	 gazelas,	 porque	 o	 seu	 apeti-
te	concupiscível	é	natural,	e	por	isso,	
finito.	 Pelo	 contrário,	 se	 o	 homem	
se	 torna	 depravado	 ou	 subversivo	 (	
como	 foi	 cientificamente	 planeado	
em	Franckfurt	e	em	França,	no	Maio	
de	 �9��8,	 pelos	 «filhos	 deste	 século»,	
os	quais	«	são	mais	sagazes	do	que	os	
filhos	 da	 luz)	 ,	 a	 sua	 concupiscência	
torna-se	 tendencialmente	 ilimita-
da,	porque	a	sua	trilogia	 inteligência	
–	 vontade	 -	 	 imaginação	 lhe	 proporá	
sempre	 novas	 e	 maiores	 riquezas	 ou	
prazeres	para	obter.

A	 inteligência	 possui	 como	 objecto	
não	 os	 fenómenos	 sensíveis,	 limita-
dos	e	finitos,	mas	sim	o	ser	inteligível,	
universal,	que	ela	abstrai	de	uma	re-
alidade	 sensível.	 Pode	 analogamente	
conhecer	o	porquê	das	coisas,	as	suas	
causas,	 os	 seus	 fins,	 e	 por	 isso	 pode	
elevar-se	desde	os	efeitos	até	à	Causa	
Primeira	 incausada,	 que	 é	 Deus.	 To-
davia	 também	 aqui	 a	 profundidade	
da	alma	humana	tende	ao	infinito,	na	
exacta	medida	em	que	se	acha	escla-
recida	pela	inteligência,	e	não	apenas	
pela	imaginação	ou	fantasia	sensível,	
como	 os	 animais.	 A	 imaginação	 faz	
desejar	 ao	 leão	 tanta	 carne	 quanto	
necessita	para	saciar	a	sua	fome,	nem	
mais,	nem	menos.	A	 inteligência	hu-
mana,	pelo	contrário,	tende	à	Verda-
de	 universal	 e	 infinita,	 e	 quando	 se	
deprava	ou	subverte,	então	propõe	à	
vontade	 bens	 aparentes,	 desordena-
dos,	como	se	fossem	bens	infinitos	e	
ilimitados	(	por	exemplo:	as	riquezas,	
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as	honras,	ou	os	prazeres	sensuais).

Reside	aqui	a	força	propulsora	e	ani-
quiladora	das	paixões,	que	a	revolução	
vem	 desencadeando	 e	 exacerbando,	
especialmente	desde	a	escola	de	Fran-
cfurt	(	�9��0)	até	aos	nossos	dias.	Nes-
te	 quadro	 conceptual,	 se	 queremos	
restaurar	a	ordem	da	sociedade,	deve-
mos	restabelecê-la	primeiro	nos	indi-
víduos,	e	precisamente	aí	apresentar	
batalha	 em	 ordem	 à	 supra-referida	
restauração.	 Pois	 que	 é	 exactamente	
assim	que	procede	a	subversão,	a	qual	
depois	de	ter	conquistado	a	hegemo-
nia	 cultural	 da	 sociedade	 (Gramsci),	
compreendeu	 que	 devia	 ir	 mais	 lon-
ge,	(Adorno	e	Marcuse,	Levy-Strauss,	
Sartre)	e	proceder	à	conquista	da	sen-
sibilidade,	 da	 inteligência	 e	 da	 von-
tade	 de	 cada	 homem	 em	 particular,	
para	 depravá-lo	 integralmente	 –	 até	
ao	infinito.

A	luta	na	hora	presente	desenvolve-se	
no	seio	do	indivíduo	e	em	torno	dele,	
um	indivíduo	que	foi	corrompido	nos	
planos	 sensível,	 volitivo	 e	 intelec-
tual.	 Daí	 que	 seja	 mister	 restaurá-lo	
–	 natural	 e	 sobrenaturalmente	 –	 em	
todo	 o	 seu	 ser,	 que	 está	 constituído	
por	instintos,	paixões	ou	tendências,	
inteligência	e	vontade.	Só	a	inteligên-
cia	 não	 basta	 para	 salvar	 o	 homem:	
ela	deve	iluminar	uma	vontade	boa,	e	
esta	deve	ser	servida	por	uma	sensibi-
lidade	sã	e	não	degenerada.

A	vontade	espiritual	segue	e	deseja	o	
objecto	que	a	 inteligência	 lhe	 faz	co-
nhecer	 como	 bom.	 Neste	 enquadra-

mento,	 a	 inteligência	 humana	 pode	
remontar-se,	 com	 certeza,	 mediante	
um	silogismo	 indutivo,	das	criaturas	
ao	Criador,	dos	efeitos	finitos	e	limi-
tados	à	Causa	infinita	e	ilimitada.	As-
sim	pois,	também	a	profundidade	da	
vontade	carece	de	limite	porque	pos-
sui	como	objecto	o	Bem	infinito.	Por	
isso	 tende	 para	 o	 infinito	 e	 somente	
Deus	 a	 pode	 saciar.	 Fundamenta-se	
assim	porque	é	que	a	verdadeira	feli-
cidade	e	bem-aventurança	do	homem	
não	podem	consistir	em	nenhum	bem	
criado	 (	 prazeres,	 riquezas	 e	 honras	
terrenas	 ),	 mas	 sim	 no	 Bem	 infinito	
e	Incriado.	É	assim	necessário	medir	
bem	 as	 palavras.	 Quando	 se	 afirma	
que	a	alma	humana	possui	uma	pro-
fundidade	 infinita,	 tal	 asserção	 não	
significa	que	a	alma	seja	em	si	mesma	
ontologicamente	 infinita,	 pois	 que	 é	
criada,	 contingente,	 e	 por	 isso	 mes-
mo	 finita.	 Somente	 Deus	 é	 infinito	
em	Si	mesmo.	Significa	apenas	que	a	
alma	tende	objectivamente	ao	infini-
to,	mediante	as	suas	faculdades	pode	
e	deve	reconhecer	e	amar	o	seu	Cria-
dor,	o	seu	fundamento	objectivo	que	
é	Deus,	suma	Verdade	e	sumo	Bem.	

O campo de batalha

As	raízes	dos	vícios	e	das	virtudes	en-
contram-se	 nas	 camadas	 profundas	
da	 alma	 humana.	 As	 virtudes	 aper-
feiçoam	o	homem	e	conferem	às	suas	
faculdades	a	facilidade	de	obrar	bem.	
Os	 vícios	 corrompem	 as	 faculdades	
humanas,	 facilitando-lhes	 a	 prática	
do	 mal,	 como	 se	 fossem	 escravas	 do	
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pecado.	A	batalha	trava-se	neste	âm-
bito:	as	raízes	das	virtudes	e	dos	vícios	
nas	faculdades	ou	potências	cognosci-
tivas	e	volitivas	espirituais	e	sensíveis	
da	alma.

A	 raiz	 comum	 de	 todos	 os	 vícios	 é	 a	
tendência	 desordenada	 ao	 amor	 de	
si	 mesmo	 ou	 “amor	 próprio,”	 o	 qual	
se	 opõe	 diametralmente	 ao	 amor	 do	
sumo	 Bem,	 que	 é	 Deus,	 O	 Qual	 se	
distingue	 realmente	 do	 homem,	 e	 o	
transcende.	 Do	 orgulho	 derivam	 as	
outras	duas	concupiscências,	que	são	
a	sensualidade	e	a	avareza.

A	educação	das	paixões	constitui	pois	
um	 alicerce	 de	 capital	 importância.	
Não	se	trata	de	as	anular	ou	reprimir,	
enquanto	tais,	mas	sim	de	as	discipli-
nar,	subordinando-as	à	inteligência	e	
à	 vontade	 (	 Suma	 Teológica,	 I-II,	 qq.	
����-��8)	 .	 São	 “energias”que	 podemos	
utilizar	para	o	bem,	ou	para	o	mal.	A	
alma,	 se	 não	 está	 dotada	 de	 paixões	
fortes,	não	poderá	sobressair,	nem	no	
bem,	 nem	 no	 mal;	 daí	 decorre	 a	 ne-
cessidade	de	estudar	a	 sua	natureza,	
canalizá-las	e	sublimá-las,	quer	dizer	
elevá-las	 a	 Deus,	 O	 Qual	 constitui	 o	
nosso	 fim	 último.	 Caso	 contrário,	 as	
paixões	 nos	 arrastarão	 e	 esmagarão	
como	as	cheias	dum	rio,	rumo	ao	mal	
e	 à	 desordem,	 forcejando	 em	 tomar	
por	fim	o	que	não	constitui	senão	um	
meio.	

A	 educação	 das	 paixões	 consta	 de	
duas	partes:	uma	negativa,	a	mortifi-
cação,	e	a	outra	positiva,	a	sublimação	
ou	elevação	a	Deus.	Efectivamente,	a	

mortificação	somente	nos	conduziria	
à	 “repressão”	 pura	 e	 simples	 dumas	
forças	 naturais	 que	 acabariam	 rom-
pendo,	mais	tarde	ou	mais	cedo,	os	di-
ques	de	protecção	–	esmagando-nos.

Ainda	que	as	paixões	constituam	im-
pulsos	naturais	muito	fortes	(	como	as	
correntes	alpinas),	não	são,	contudo,	
irresistíveis	(	basta	cavar-lhes	sulcos,	
ou	 abrir-lhes	 um	 encanamento,	 para	
escoá-las	ordenadamente).	O	homem,	
mesmo	depois	da	culpa	original,	é	li-
vre	de	as	seguir,	ou	não,	de	endereçá-
las	pelos	caminhos	do	Bem,	ou	de	por	
elas	se	deixar	arrastar	para	as	trevas	
do	mal.	A	regra	a	estatuir	é	a	seguinte:	
A	 ideia	 ou	 imagem	 inclinam	 à	 acção	
cuja	representação	nos	facultam.	Daí	
que	se	configure	a	necessidade	de	sus-
citar	e	 fomentar	 ideias	e	 imagens	de	
actos	e	objectos	bons,	que	nos	corro-
borem	 nas	 boas	 obras.	 Se	 nutrirmos	
ideias	 e	 sensações	 boas,	 acalentare-
mos	 por	 isso	 mesmo	 boas	 inclina-
ções	 e	 operaremos	 rectamente.	 Pelo	
contrário,	 se	 cultivarmos	 ideias	 ou	
imagens	ruins,	possuiremos	más	ten-
dências	e	procederemos	mal.	Eis	aqui	
porque	é	que	a	Santa	Madre	Igreja,	a	
Igreja	de	Nosso	Senhor	Jesus	Cristo,	
porfia	 em	 educar	 o	 homem	 inteiro:	
inteligência,	vontade	e	sensibilidade,	
com	 as	 suas	 tendências,	 instintos	 e	
paixões;	a	contra-Igreja	ou	“sinagoga	
de	Satanás”	(	Ap	��.9)	,	pelo	contrário,	
procura	desordenar	a	todo	o	homem-	
inteligência,	vontade	e	paixões.
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Noé, uma figura emblemática para o 
nosso tempo

A	 sociedade	 já	 foi	 subvertida	 pela	
revolução	francesa;	a	família	foi	sub-
vertida	pelo	liberalismo	e	pelo	comu-
nismo;	o	indivíduo,	por	último,	conse-
quentemente,	sofre	desde	há	mais	de	
cinquenta	anos,	um	assalto	cada	vez	
mais	violento.	A	maior	parte	dos	ho-
mens	cederam,	pervertendo-se.	Mui-
to	poucos	se	não	deixaram	animalizar	
pelo	niilismo	estruturalista.	Neste	es-
tado	de	coisas,	que	futuro	nos	espera?	
Todavia	como	a	História	é	Mestra	da	
Vida	(	sobretudo	a	História	Sagrada-	
Antigo	 e	 Novo	 Testamento),	 podere-
mos	prever,	de	um	modo	genérico,	os	
sucessos	vindouros	à	 luz	da	Teologia	
da	História.

Hodiernamente,	após	meio	século	de	
total	 subversão	 (	 em	 que	 o	 próprio	
Magistério	 da	 Santa	 Madre	 Igreja	 se	
extinguiu,	 junto	 com	 o	 Santo	 Sacri-
fício	 da	 Missa)	 do	 homem,	 das	 suas	
tendências,	paixões	e	 instintos;	após	
a	quase	 total	destruição	das	 suas	 fa-
culdades	nobres	(	 inteligência	e	von-
tade)	por	obra	da	referida	subversão,	
que	 as	 tornou	 escravas	 da	 sensibili-
dade	desordenada,	pouco	se	pode	fa-
zer,	humanamente	falando.	Sòmente	
resta	 orar	 e	 fazer	 penitência.	 Parece	
que	 a	 revolução	 genética	 nos	 levará	
a	 reproduzir	 em	 laboratório,	 ou	 seja	
artificialmente,	o	ADN	humano	(	não	
a	criá-lo	do	nada),	pelo	que	nos	apro-
ximamos		duma	situação	análoga	da-
quela	em	que	se	encontrava	a	huma-

nidade	nos	tempos	da	Torre	de	Babel,	
que	os	homens	queriam	fazer	chegar	
ao	Céu	(	ou	seja,	queriam	fazer-se	se-
melhantes	a	Deus,	e	quase	criadores).	
Deus,	contudo,	interveio,	e	confundiu	
as	línguas:	deteve-se	a	construção	da	
Torre.	 Analogamente,	 a	 corrupção	
quase	 universal	 da	 humanidade	 nos	
tempos	 de	 Noé,	 provocou	 o	 Dilúvio.	
Pode	afirmar-se	que	Noé	é	o	homem	
mais	actual	para	a	hora	presente.	Re-
tirou-se	para	uma	montanha	durante	
���0	longos	anos,	para	construir	uma	
embarcação	enorme;	 todos	 troçavam	
dele:	um	navio	numa	montanha!	Mas	
quando	chegou	o	Dilúvio	só	se	salva-
ram	os	que	tinham	achado	resguardo	
na	 Arca	 de	 Noé.	 Talvez	 seja	 hoje	 ne-
cessário	proceder	analogamente:	pre-
pararmos,	com	a	ajuda	de	Deus,	uma	
arca	de	salvação-	a	Graça	Santificante	
nas	profundidades	da	nossa	alma	(	a	
adega	do	vinho)	 ,	e	esperar	o	castigo	
Divino,	o	qual	constitui	a	única	reali-
dade	que	poderá	reordenar	uma	plan-
ta	tão	torcida	como	está	a	humanida-
de	actual.	Salva	nos	Domine,	perimus!	
(	Mt	8,���).	Nolite	timere	pusillus	grex	
(Lc	 ���,���).	 Ego	 vici	 mundum	 (	 Jn	
���,��).	“	Senhor!	Salva-nos	que	pere-
cemos.”			“Não	temas	pequenino	reba-
nho.”	“Eu	venci	o	mundo.”	

NOTAS

R.	Garrigou-	Lagrange,	A	vida	eterna	
e	as	profundidades	da	alma,	Madrid,	
edições	Rialp,�9�0,	pag.���.
Suma	Teológica,	I-II,	q.�0,	art.��
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