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Queridos Fiéis,

Terminaram as conversas com Roma, “sem êxito”, como acham alguns, por exemplo, 
inimigos da Tradição, ou concretamente as autoridades em Roma. A Fraternidade, 
desde o princípio, mantém que não pode aceitar-se o Concílio Vaticano Segundo 
na sua totalidade. Mesmo o actual Papa escreveu num livro, na altura quando era 
Cardeal, que determinados textos do Concílio sobre a Liberdade Religiosa e sobre 
as religiões do mundo são “uma certa revisão” do Syllabus do Papa Pio IX (que é 
uma enumeração e condenação de muitas heresias da história) e “até uma espécie 
de «contra-syllabus»” (Ratzinger). Os Cardeais Ottaviani e Bacci explicaram teo-
logicamente no livrinho sobre o exame crítico da Nova Missa, que ela se distancia, 
infelizmente, muito da Teologia católica sobre a missa, a qual tem sempre sido parte 
da Fé e que ficou expressa na Sessão 22 do Concílio Tridentino. Os dois Cardeais 
acrescentam que o novo rito se distancia no conjunto e em alguns pormenores.

Não se pode aceitar inovações na Única verdadeira Religião, que a mudariam e po-
riam a nossa salvação em perigo. Santa Teresa de Ávila entendeu depois da visão do 
Inferno, melhor do que antes, que é difícil lograr a eterna salvação. Sobre esta visão 
diz ela mais tarde que era a maior Graça mística que tem recebido ao longo da sua 
vida mística. Durante a visão, viu o sítio que os diabos já lhe haviam preparado no 
Inferno e julgava que já estava mesmo no Inferno para toda a eternidade. Podemos 
imaginar o susto, que lhe perdurou depois durante muito tempo e que fez com que 
ela fizesse um esforço muito acima do que teria aplicado se não tivesse recebido esta 
visão. Esforçou-se depois em tal grau que ficou uma grande santa.

Vendo o mundo de hoje, com tantas pessoas que vivem sem fazer caso algum do que 
se passará na eternidade com as suas almas, ficamos com um medo bastante grande 
de que poderá não haver muitos que se salvam nestes nossos tempos. Considerando 
as coisas assim, é-nos claríssimo, o quanto precisamos dos Sacramentos e dos meios 
da Única verdadeira Igreja. Não será o mais importante para nós, o que é que pensa 
de nós algum Cardeal rico e gordo que leva uma bela vida em Roma e é estimado pelo 
povo, mas sim estamos preocupados com nossa própria salvação. Um dia chegará 
para cada um de nós em que o tempo de permanência neste mundo terminará, e nes-
se dia somente encontraremos a felicidade na certeza de termos utilizado as Graças 
que Nosso Senhor nos propôs pela Igreja fundada por Ele.

Quero aqui lembrar os leitores de uma coisa conhecida, mas que alguns poderiam 
não recordar. Jesus disse aos Apóstolos (Evangelho de S. João 20, 21) “Assim como 
o Pai me enviou a mim, assim eu vos envio a vós.” Há, por tanto, três instâncias que 
tratam da nossa salvação: Deus Pai, Jesus Cristo, os Apóstolos. Os Apóstolos é que 
devem directamente tratar de nós. E há três passos, com que o Inferno quer destruir 
a nossa salvação: eliminar a fé nos Apóstolos, a fé em Jesus Cristo e a fé em Deus Pai. 
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Estes três passos de negação aconteceram, nos anos 1517, 1717, 1917.

No ano 1517 Lutero, promulgando as suas “teses”, renegou a Igreja, dizendo que 
o Papa é um lobo. Não renegou somente o Papa da época, mas o papado e a Fé na 
Igreja Católica. Mas reparemos bem, Lutero não negou a Jesus Cristo; até chamava-
se “cristão” e também os “evangélicos” (quer dizer os adeptos de Lutero, chamados 
também Protestantes) chamam-se assim. Somente a próxima negação é que negou 
também a Jesus Cristo.

No ano 1717 foi fundada a Maçonaria em Inglaterra. Ela é um conjunto de pessoas 
muito inteligentes e “boas” com objectivos declaradamente muito nobres e benéfi-
cos, mas não quer nada de Jesus Cristo. A Maçonaria luta de uma maneira sublime 
contra Cristo e o Cristianismo, especialmente contra o Catolicismo. Sublime, por-
que nem sequer Fiéis Católicos inteligentes podem descobrir sempre com facilidade 
a astúcia deste movimento. A filosofia maçom não é totalmente ateia; os Maçons 
têm certa ideia de uma divindade que dirige o universo, mas Jesus para eles não é 
Deus, mas eventualmente um reformador social e nada mais. Não negam, portanto, 
a Deus. Somente a próxima “espécie de negação” é que já não aceita nada de sobre-
natural.

Isto foi no ano 1917, pelo comunismo e o materialismo, que é a negação total de 
religião, o ateísmo “perfeito”. O comunismo até é um ateísmo combatente. Não é, 
por tanto, só um sistema econômico, baseado na ideia duma propriedade comum. 
Os comunistas mataram muitos, muitos cristãos na Rússia e nos países comunistas. 
Segundo as investigações mais recentes, eram a volta de 200.000 de sacerdotes e re-
ligiosos que foram mortos no tempo de Stalin em Rússia. Mas não somente mártires! 
Também mataram por razões não-religiosas, sobretudo políticas. Os números são 
segundo historiadores à volta de 20 milhões de mortos na união soviética, em China 
65 milhões, e em outros países mais vários milhões de mortos.

O mundo chegou, com este terceiro passo de negação, ao cume de aversão de Deus. 
No mesmo ano, em que Lênin agiu, apareceu Nossa Senhora em Fátima, para lem-
brar-nos da salvação e dos meios da salvação, para lembrar-nos que Ela existe e que é 
nossa mãe e para ensinar-nos sobre mistérios importantes da nossa religião em tem-
pos, em que muitos negam estas verdades, por exemplo, o inferno, que foi mostrado 
às crianças de Fátima e a devoção ao Imaculado Coração d’Ela.

O inferno quer que o mundo se esqueça das verdades sobrenaturais. Nossa Senhora 
quer lembrar-nos delas. É um combate terrível, mais terrível do que uma guerra com 
armas de fogo ou armas atômicas. Trata-se de mais do que da vida e morte de cor-
pos, trata-se de ganhar ou perder a vida eterna. Infelizmente, o espírito de negação 
da obra de Deus pelo Protestantismo, pela Maçonaria e pelo Comunismo, infiltrou-



�

...	 Por	 que	 é	 que	 existe	 uma	 Frater-
nidade	São	Pio	X?	Por	que	é	que	nos	
tornamos	 sacerdotes?	 Não	 é	 apenas	
pelo	 prazer	 de	 celebrar	 a	 Missa	 an-
tiga.	É	para	irmos	para	o	Céu;	é	para	
salvarmos	 almas!	 Certamente,	 ao	
mesmo	 tempo	 em	 que	 preservamos	
os	tesouros	da	Igreja,	mas	com	o	ob-
jetivo	de	salvar	almas,	de	santificá-las	
arrebatando-as	do	pecado,	conduzin-
do-as	ao	Céu,	 levando-as	para	Nosso	
Senhor.

Em	que	posição	nos	encontramos	jun-
to	a	Roma?	Deixem-me	explicar	dois	
pontos.	Primeiramente,	um	olhar	no	
que	aconteceu.	Em	seguida,	um	olhar	
no	presente	e	talvez	no	futuro.

Primeiramente:	 no	 que	 aconteceu.	
Uma	provação,	talvez	a	maior	que	ja-
mais	tivemos,	deveu-se	a	um	conjun-

to	de	diversos	fatores	que	ocorreram	
ao	mesmo	tempo	e	criaram	um	estado	
de	confusão,	de	dúvida	bastante	pro-
funda	que	deixa	 lesões	—	e	das	feri-
das	 mais	 graves,	 sem	 dúvida,	 aquela	
que	nos	causa	uma	dor	enorme:	a	per-
da	de	um	de	nossos	bispos.	Isso	não	é	
pouca	coisa!	Isso	não	se	deve	somente	
à	crise	atual.	Esta	é	uma	longa	histó-
ria,	mas	ela	encontra	a	sua	conclusão	
aqui.

Duas mensagens contrárias de 
Roma

Bem,	 o	 que	 aconteceu?	 Acho	 que	 o	
primeiro	 fator	 é	 um	 problema	 que	
tem	 ocorrido	 há	 vários	 anos	 e	 que	
tenho	mencionado,	pelo	menos,	des-
de	��009.	Eu	disse	que	nos	encontra-
mos	 confrontando	 a	 contradição	 em	
Roma.	E	essa	contradição	em	nossas	

Em	que	posição	nos	encontramos	junto	a	Roma?

No dia 1º de novembro de 2012, festa de Todos os Santos, Dom Bernard Fellay ce-
lebrou uma Missa no seminário de Ecône. Durante o seu sermão, após recordar o 
sentido espiritual desta festa, ele explicou o status das relações da Fraternidade São 
Pio X com Roma

se na Igreja Católica, ou digamos melhor, nas mentes dos teólogos modernistas e nas 
mentes dos responsáveis da Igreja, e com esta infiltração dirige-se a obra de Satanás 
ao seu cume. Infelizmente, não se pode esperar quase nada do lado dos mesmos res-
ponsáveis, porque, precisamente, já não transmitem a Fé na sua totalidade.

Mas, contudo, nós queremos salvar as nossas almas e almas de muitas outras pesso-
as. Sejamos sempre fortes na Fé!

Que Deus vos abençoe,

Padre Anselmo
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relações	com	a	Santa	Sé	tem	se	mani-
festado	há	cerca	de	um	ano,	desde	se-
tembro,	quando	recebi	através	de	ca-
nais	 oficiais	 alguns	 documentos	 que	
expressavam	claramente	a	disposição	
por	 parte	 de	 Roma	 de	 reconhecer	 a	
Fraternidade,	 mas	 era	 necessário	 as-
sinar	um	documento	que	não	podía-
mos	assinar.	E	ao	mesmo	tempo	havia	
uma	outra	linha	de	informa-
ções	que	recebi,	e	era	impos-
sível	que	eu	duvidasse	de	sua	
autenticidade.	Essa	linha	de	
informações	realmente	dizia	
algo	diferente.

Isso	começou	em	meados	de	
agosto,	ao	passo	que	eu	não	
recebi	 o	 documento	 oficial	
até	���	de	setembro	de	��0��.	
Desde	 meados	 de	 agosto,	
uma	 pessoa	 no	 Vaticano	
vem	me	dizendo:	“O	Papa	irá	
reconhecer	a	Fraternidade	e	
será	 como	 foi	 com	 as	 exco-
munhões,	 em	 outras	 pala-
vras,	sem	nada	[exigido]	em	
troca.”	Assim,	foi	nesse	sen-
tido	que	me	preparei	para	a	
reunião	do	dia	���	de	setem-
bro	 ao	 preparar	 argumen-
tos,	dizendo:	“Mas	o	senhor	
refletiu	 cuidadosamente	 no	
que	 o	 senhor	 está	 fazendo?	
O	que	o	senhor	está	tentan-
do	fazer?	Isso	não	irá	funcionar.”	E,	de	
fato,	 o	 documento	 que	 nos	 foi	 apre-
sentado	era	completamente	diferente	
daquele	que	nos	foi	anunciado.

Mas	eu	não	tinha	apenas	uma	fonte,	
eu	 tinha	 diversas	 notificações	 que	
diziam	 a	 mesma	 coisa.	 Um	 Cardeal	
declarou:	“Sim,	é	verdade,	há	diferen-
ças,	mas	é	o	Papa	quem	as	quer.”	Esta	
mesma	pessoa	que	nos	deu	essa	infor-
mação	nos	disse,	depois	de	termos	re-
cebido	o	documento	oficial:	“Isso	não	
é	o	que	o	Papa	quer”.	Contradição!

O	que	devíamos	fazer?	Dada	a	serie-
dade	das	informações	que	nos	indica-
vam	que	o	Papa	queria	 fazer	alguma	
coisa	 —	 mas	 até	 onde?	 —	 Fui	 obri-
gado	a	verificar	essa	 informação.	Po-
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rém,	 era	 impossível	 comunicar	 isso	
aos	fiéis.	Essas	informações	chegaram	
através	de	canais	informais,	mas	mui-
to	 próximos	 do	 Papa.	 Mencionarei	
para	 vocês	 algumas	 das	 declarações	
que	 me	 foram	 transmitidas.	 Primei-
ramente	esta:	“Eu	sei	muito	bem	que	
seria	mais	fácil	tanto	para	mim	quan-
to	 para	 a	 Fraternidade	 que	 as	 coisas	
permanecessem	 do	 jeito	 que	 estão”.	
O	que	mostra	claramente	que	ele	sabe	
que	ele	mesmo	terá	problemas,	e	nós	
também.	Mas	até	onde	ele	quer	ir?

Outras	 declarações	 do	 Papa:	 “Digam	
à	Fraternidade	que	a	resolução	do	seu	
problema	 está	 no	 centro	 das	 priori-
dades	 do	 meu	 pontificado”.	 Ou	 isso:	
“Há	 homens	 no	 Vaticano	 que	 estão	
fazendo	tudo	que	podem	para	derru-
bar	os	projetos	do	Papa”.	E	esta	outra:	
“Não	temam;	em	seguida	vocês	pode-
rão	continuar	atacando	tanto	quanto	
quiserem,	 exatamente	 como	 fazem	
agora”.	 E	 esta	 outra	 declaração:	 “O	
Papa	está	acima	da	Congregação	para	
a	 Doutrina	 da	 Fé;	 mesmo	 se	 a	 Con-
gregação	para	a	Doutrina	da	Fé	tomar	
uma	 decisão	 desfavorável	 a	 seu	 res-
peito,	o	Papa	irá	revertê-la.”

Esse	é	o	tipo	de	informação	que	che-
gou	 até	 mim.	 Obviamente	 não	 está	
claro,	 quando,	 por	 um	 lado,	 há	 do-
cumentos	oficiais	aos	quais	você	tem	
que	dizer	não,	porque	eles	estão	nos	
pedindo	para	aceitar	o	Concílio	e	isso	
não	 é	 possível,	 e	 quando,	 por	 outro	
lado,	 tais	 informes	 lhes	 são	 comu-
nicados.	 Todavia,	 dei	 uma	 resposta	

inicial	em	que	dizia	não.	Alguém	me	
telefonou	 dizendo:	 “O	 senhor	 não	
poderia	ser	um	pouquinho	mais	pre-
ciso?”	Escrevi	uma	segunda	vez.	Não	
havia	 mais	 conteúdo	 do	 que	 da	 pri-
meira	 vez.	 E	 assim	 chegamos	 ao	 dia	
�6	 de	 março,	 quando	 eles	 me	 apre-
sentaram	 uma	 carta	 dizendo,	 “Esta	
carta	 vem	 da	 Congregação	 para	 a	
Doutrina	da	Fé,	mas	ela	está	aprovada	
pelo	Papa”.	Se	eu	não	tivesse	em	mãos	
nada	 além	 dessa	 carta,	 nossas	 rela-
ções	com	Roma	estariam	terminadas,	
porque	essa	carta	dizia	que	ninguém	
tem	 o	 direito	 de	 contrapor	 o	 Magis-
tério	 passado	 ao	 Magistério	 atual.	
Portanto,	 ninguém	 tem	 o	 direito	 de	
dizer	que	hoje	em	dia	as	autoridades	
romanas	 estão	 em	 contradição	 com	
aquelas	 de	 ontem.	 Ela	 também	 dizia	
que	a	rejeição	do	documento	de	���	de	
setembro,	 que	 estava	 explicitamen-
te	 aprovado	 pelo	 Papa,	 equivalia,	 de	
fato,	a	uma	rejeição	da	autoridade	do	
Papa.	Havia	até	mesmo	uma	referên-
cia	aos	cânones	que	falavam	do	cisma	
e	sobre	excomunhão	do	cisma.	A	carta	
continuava:	 “O	 Papa,	 em	 sua	 bonda-
de,	 está	 possibilitando	 que	 o	 senhor	
tenha	mais	um	mês	para	refletir;	se	o	
senhor	 desejar	 mudar	 a	 sua	 decisão,	
informe	a	Congregação	para	a	Doutri-
na	da	Fé	a	esse	respeito”.	Então,	está	
claro!	Não	há	nada	mais	a	fazer.	Essa	
carta	que	veio	até	mim	pelo	canal	ofi-
cial	 encerra	 o	 debate.	 Está	 acabado.	
Mas	ao	mesmo	tempo,	recebi	um	con-
selho	informal	que	me	disse:	“Sim,	o	
senhor	receberá	uma	carta	dura,	mas	
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permaneça	 calmo”	 ou,	 na	 verdade:	
“não	entre	em	pânico”.

A carta ao Papa e sua resposta

Uma	vez	que	havia	intervenções	des-
se	tipo,	tomei	coragem	de	passar	por	
cima	 da	 Congregação	 para	 a	 Dou-
trina	 da	 Fé	 e	 escrevi	 diretamente	 ao	
Papa.	 E	 também	 porque	 percebi	 que	
o	ponto	mais	delicado	em	nossas	re-
lações	era	o	seguinte:	as	autoridades	
romanas	estavam	persuadidas	de	que	
estávamos	 dizendo,	 na	 teoria,	 que	
reconhecíamos	 o	 Papa,	 mas	 na	 prá-
tica	 estávamos	 rejeitando	 tudo.	 Eles	
estão	persuadidos	que	para	nós,	des-
de	�96��,	não	sobrou	nada:	não	mais	
Papa,	não	mais	Magistério.	Pensei	que	
eu	 deveria	 corrigir	 isso,	 porque	 isso	
não	é	verdade.	Rejeitamos	muitas	coi-
sas,	não	estamos	de	acordo	com	mui-
tas	 coisas,	 mas	 quando	 dizemos	 que	
o	reconhecemos	como	Papa,	essa	é	a	
verdade,	nós	verdadeiramente	o	reco-
nhecemos	como	Papa.	Reconhecemos	
que	 ele	 é	 bastante	 capaz	 de	 praticar	
atos	pontifícios.

E	 assim	 tomei	 coragem	 de	 escrever.	
Obviamente,	 era	 um	 assunto	 delica-
do,	 porque	 era	 necessário	 dizer,	 ao	
mesmo	tempo,	que	estamos	de	acor-
do	e	que	não	estamos	de	acordo.	Essa	
carta	 extremamente	 delicada	 parece	
ter	sido	aprovada	pelo	Papa	e	foi	até	
mesmo	aprovada	posteriormente	pe-
los	cardeais.	Mas	no	texto	que	me	foi	
apresentado	 em	 junho,	 tudo	 que	 eu	
tinha	 retirado,	 porque	 não	 podia	 ser	
aceito,	 havia	 sido	 colocado	 de	 volta	

novamente.

Quando	 este	 documento	 me	 foi	 en-
tregue,	eu	disse:	“Não,	eu	não	assina-
rei	 isso;	 a	 Fraternidade	 não	 vai	 assi-
nar.”	Escrevi	ao	Papa:	“Não	podemos	
assinar	 isso”,	 explicando:	 “Até	 agora	
—	uma	vez	que	não	estamos	de	acor-
do	 a	 respeito	 do	 Concílio	 e	 uma	 vez	
que	 o	 senhor	 deseja,	 ao	 que	 parece,	
nos	 reconhecer	 —	 eu	 havia	 pensado	
que	o	senhor	estava	pronto	para	dei-
xar	o	Concílio	de	lado”.	Dei	um	exem-
plo	histórico,	aquele	da	união	com	os	
gregos	no	Concílio	de	Florença,	onde	
eles	não	chegaram	a	um	acordo	sobre	
a	 questão	 da	 nulidade	 matrimonial	
em	razão	de	infidelidade.	Os	ortodo-
xos	acham	que	esse	é	um	motivo	que	
pode	 anular	 um	 matrimônio,	 a	 Igre-
ja	Católica	não	pensa	assim.	Eles	não	
chegaram	a	um	acordo.	O	que	eles	fi-
zeram?	Eles	deixaram	o	problema	de	
lado.	Pode-se	ver	muito	claramente	a	
diferença	 entre	 o	 Decreto	 aos	 Armê-
nios,	 onde	 a	 questão	 do	 matrimônio	
é	 mencionada,	 e	 o	 caso	 dos	 gregos,	
onde	ela	é	omitida.	Fiz	essa	 referên-
cia	 enquanto	 dizia:	 “Talvez	 o	 senhor	
possa	 fazer	 a	 mesma	 coisa;	 talvez	 o	
senhor	pense	que	é	mais	importante	
nos	reconhecer	como	católicos	do	que	
insistir	 no	 Concílio.	 Mas	 agora	 com	
o	texto	que	o	senhor	está	nos	entre-
gando,	 penso	 que	 foi	 um	 erro.	 Diga-
nos,	então,	realmente,	o	que	o	senhor	
quer.	Porque	entre	nós	essas	questões	
semeiam	a	confusão”.

O	Papa	me	respondeu,	em	uma	carta	
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datada	de	�0	de	junho,	na	qual	ele	es-
tabelece	três	condições:

A	 primeira	 é	 que	 devemos	 reco-
nhecer	 que	 o	 Magistério	 é	 o	 juiz	
autêntico	da	Tradição	Apostólica	
—	isso	significa	que	o	Magistério	
é	aquele	que	nos	diz	o	que	perten-
ce	 à	 Tradição.	 Isso	 é	 verdadeiro.	
Mas	 obviamente	 as	 autoridades	
romanas	 querem	 utilizar	 isso	
para	dizer:	você	reconhece	isso	e,	
portanto,	 agora	 decidimos	 que	 o	
Concílio	é	tradicional,	e	o	senhor	
terá	que	aceitá-lo.	E	isso,	inciden-
talmente,	é	a	segunda	condição.

É	necessário	que	aceitemos	o	fato	
de	que	o	Concílio	é	uma	parte	in-
tegrante	da	Tradição,	da	Tradição	
Apostólica.	Porém,	dizemos	que	a	
observação	diária	nos	prova	o	con-
trário.	 Como	 é	 que	 alguém	 pode	
dizer	 de	 repente	 que	 este	 Concí-
lio	 é	 tradicional?	 Para	 ser	 capaz	
de	dizer	tal	coisa,	é	necessário	ter	
modificado	completamente	o	sig-
nificado	da	expressão	“Tradição”.	
E,	de	fato,	percebemos	claramen-
te	que	eles	modificaram	o	sentido	
da	palavra	“Tradição”;	porque	não	
é	 insignificante	 que	 no	 Concílio	
Vaticano	 II	 eles	 rejeitaram	 a	 de-
finição	 dada	 por	 São	 Vicente	 de	
Lérins,	 que	 é	 a	 definição	 tradi-
cional	 total:	 “Aquilo	 que	 é	 crido	
por	 todos,	 em	 todos	 os	 lugares	
e	 sempre.”	 “Aquilo	que	 foi	 crido”	
é	 um	 objeto.	 Agora,	 para	 eles,	 a	
Tradição	 é	 algo	 vivo,	 não	 é	 mais	

•

•

um	 objeto,	 é	 o	 que	 eles	 chamam	
de	“sujeito	 Igreja”,	é	a	 Igreja	que	
cresce.	Essa	é	a	Tradição,	que,	de	
tempos	em	tempos	faz	coisas	no-
vas	 e	 acumula;	 e	 esse	 acúmulo	 é	
a	Tradição	que	se	desenvolve,	que	
aumenta.	 Esse	 sentido	 é	 verda-
deiro	também,	mas	é	secundário.

Como	um	terceiro	ponto,	é	neces-
sário	aceitar	a	validade	e	a	licitude	
da	Missa	Nova.

Eu	 havia	 enviado	 a	 Roma	 os	 docu-
mentos	do	Capítulo	Geral,	nossa	De-
claração	 final,	 que	 está	 clara,	 e	 nos-
sas	 condições	 para	 eventualmente,	
quando	 chegasse	 a	 hora,	 chegarmos	
a	um	acordo	sobre	um	possível	reco-
nhecimento	 canônico.	 Essas	 são	 as	
condições	 sem	 as	 quais	 é	 impossível	
[para	a	Fraternidade]	viver;	isso	seria	
simplesmente	 uma	 autodestruição.	
Pois,	 aceitar	 tudo	 o	 que	 está	 sendo	
feito	 hoje	 em	 dia	 na	 Igreja	 significa	
destruir	a	nós	mesmos.	É	abandonar	
todos	os	tesouros	da	Tradição.

Por que há estas contradições em 
Roma?

A	reconciliação	proposta,	de	fato,	cor-
responde	a	nos	reconciliar	com	o	Va-
ticano	II.	Não	com	a	Igreja,	não	com	a	
Igreja	de	sempre.	Além	do	mais,	nós	
não	precisamos	ser	reconciliados	com	
a	Igreja	de	sempre;	nós	estamos	nela.	
E	 Roma	 diz:	 “Nós	 ainda	 não	 recebe-
mos	 a	 sua	 resposta	 oficial”.	 Mas	 por	
três	vezes	eu	respondi	que	não	podí-
amos,	que	não	iríamos	caminhar	por	
esta	via.

•
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Há	 não	 muito	 tempo,	 tivemos	 uma	
tomada	 de	 posição	 do	 presidente	
da	 Ecclesia Dei,	 que	 ao	 mesmo	 tem-
po	 é	 o	 Prefeito	 da	 Congregação	 para	
a	 Doutrina	 da	 Fé,	 afirmando	 que	 as	
discussões	 com	 a	 Fraternidade	 es-
tão	terminadas.	E	no	último	sábado,	
uma	 nova	 declaração	 da	 Ecclesia Dei 
diz:	“Não,	nós	devemos	lhes	conceder	
algum	 tempo;	 é	 compreensível	 que	
após	trinta	anos	de	debate	eles	devam	
precisar	de	algum	tempo;	nós	vemos	
que	eles	têm	um	desejo	ardente	de	se	
reconciliarem”.	Tenho	a	impressão	de	
que	eles	o	tem	mais	do	que	nós.	E	nós	
pensamos:	o	que	está	acontecendo?

Obviamente,	mais	uma	vez,	isso	está	
semeando	 confusão,	 mas	 não	 deve-
mos	 nos	 deixar	 perturbar.	 Continu-
amos	 o	 nosso	 caminho.	 Simples	 as-
sim.	Temos	aqui,	uma	vez	mais,	uma	
manifestação	 da	 contradição	 que	 se	
encontra	 em	 Roma.	 Por	 que	 há	 esta	
contradição?	 É	 claro,	 porque	 há	 pes-
soas	que	querem	continuar	nesta	via	
moderna,	no	caminho	da	destruição,	
da	demolição,	e	então	há	outros	que	
estão	começando	a	perceber	que	isso	
não	está	funcionando	e	que	nos	que-
rem	 bem.	 Mas	 podemos	 confiar	 ne-
les?	Isso	depende	das	circunstâncias;	
não	basta	nos	querer	bem.

Em	todas	essas	discussões,	cheguei	à	
conclusão	—	e	creio	que	isso	explica	o	
que	está	acontecendo	agora	—	que	o	
Papa	 realmente,	 seriamente	 gostaria	
de	 reconhecer	 a	 Fraternidade.	 Toda-
via,	 as	 condições	 que	 ele	 impõe	 são	

impossíveis	 para	 nós.	 As	 condições	
que	 se	 encontram	 em	 sua	 carta	 são	
para	nós	simplesmente	impossíveis.

Afirmar	que	o	Concílio	é	 tradicional!	
Enquanto	 tudo	 nos	 diz	 o	 contrário!	
Cinquenta	anos	de	história	da	 Igreja	
dizem	 o	 contrário!	 Dizer	 que	 a	 nova	
Missa	 é	 boa!	 Aqui	 também	 basta	
abrir	 os	 olhos	 para	 ver	 o	 desastre.	 A	
experiência	que	tivemos	nos	últimos	
anos	com	padres	que	vieram	nos	ver	
é	 esclarecedora.	 Eu	 novamente	 tive	
um	 desses	 encontros,	 bem	 recente-
mente.	Estava	na	Argentina,	quando	
tomei	 conhecimento	 de	 um	 sacerdo-
te	relativamente	jovem	que	não	sabia	
absolutamente	nada	sobre	a	Tradição,	
que	descobrira	a	Missa.	Era	a	primeira	
vez	que	ele	assistia	à	Missa	Tradicio-
nal:	até	pouco	tempo	atrás	ele	sequer	
sabia	que	ela	existia.	E	qual	foi	a	sua	
reação?	Ele	disse	que	estava	terrivel-
mente	frustrado,	furioso	com	aqueles	
que	lhe	esconderam	esse	tesouro!	Eis	
a	 sua	reação:	 “É	esta	a	Missa?	E	eles	
nunca	nos	disseram	isso!”

A Tradição é um tesouro, e não um 
anacronismo.

O	 caminho	 para	 sair	 da	 crise	 é	 mui-
to	 simples.	 Se	 quisermos	 falar	 sobre	
uma	nova	evangelização	—	os	termos	
que	 são	 usados	 não	 importam	 –,	 o	
único	 caminho	 para	 sair	 da	 crise	 é	 o	
retorno	 ao	 que	 a	 Igreja	 sempre	 fez.	
Isso	 é	 muito	 simples,	 nada	 compli-
cado.	 E	 isso	 não	 é	 ser	 anacrônico	 ou	
arcaico.	 Eu	 sei	 muito	 bem	 que	 esta-
mos	vivendo	no	mundo	de	hoje.	Nós	
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não	 estamos	 experimentando	 o	 on-
tem	ou	o	anteontem;	há	—	é	verdade	
—	novos	problemas,	mas	as	soluções	
do	Bom	Deus	estão	aí!	Estas	soluções	
são	 eternas.	 Nós	 sabemos	 que	 em	
nenhum	momento	de	nossa	vida	se-
remos	privados	da	graça.	Sempre	que	
há	uma	escolha,	sempre	que	há	uma	
tentação,	o	Bom	Deus	nos	dá	a	graça	
correspondente	 à	 situação,	 a	 fim	 de	
superá-la.	Os	mandamentos	de	Deus	
são	 tão	 válidos	 hoje	 como	 ontem.	
Deus	permanece	Deus,	vejam!

Portanto,	quando	eles	nos	dizem	que	
é	necessário	nos	adaptarmos	ao	mun-
do,	 adotar	 a	 sua	 linguagem…	 ou	 o	
que	quer	que	seja,	é	necessário	tentar	
explicar	 as	 coisas.	 Sim,	 isso	 é	 verda-
de,	mas	nós	não	precisamos	mudar	a	
Verdade.	O	caminho	para	o	Céu	per-
manece	 um	 caminho	 de	 renúncia	 ao	
pecado,	 a	 Satanás	 e	 ao	 mundo.	 Esta	
é	a	primeira	condição	que	temos	nas	
promessas	 do	 batismo:	 “Renuncias	 a	
Satanás?	 Renuncias	 às	 suas	 obras?”.	
Este	 ainda	 é	 o	 caminho;	 não	 há	 ou-
tro.	As	pessoas	hoje	fazem	discursos	
sobre	os	divorciados	e	recasados.	No	
ano	passado,	os	bispos	da	Alemanha	
afirmaram	que	uma	de	suas	metas	era	
chegar	 à	 comunhão	 para	 divorciados	
e	 recasados.	 Bem!	 A	 Igreja,	 e	 não	 só	
a	 Igreja,	mas	o	Bom	Senhor	nos	diz:	
não,	é	necessário	primeiro	regularizar	
essa	situação.	O	Bom	Deus	dá	a	graça	
àqueles	 que	 estão	 em	 uma	 situação	
difícil.	Ninguém	diz	que	é	fácil!	Quan-
do	 um	 casamento	 é	 rompido,	 é	 uma	
tragédia,	mas	o	Bom	Deus	dá	as	gra-

ças.	Aqueles	que	estão	nessa	situação	
devem	 ser	 fortes,	 e	 a	 Cruz	 de	 Nosso	
Senhor	os	ajuda,	mas	nós	não	vamos	
ratificar	 [o	 segundo	 casamento],	 ou	
fazer	o	que	fazem	aqui	na	diocese	de	
Sion,	 onde	 eles	 têm	 um	 ritual	 para	
abençoar	 essas	 uniões.	 As	 pessoas	
não	 falam	 isso	 muito	 abertamente,	
mas	 é	 uma	 realidade.	 Agora,	 fazer	
isso	 é	 abençoar	 o	 pecado;	 e	 isso	 não	
pode	vir	do	Bom	Deus!	Os	padres	ou	
os	bispos	que	o	fazem	estão	 levando	
as	 almas	 para	 o	 inferno.	 Eles	 estão	
fazendo	exatamente	o	oposto	ao	que	
eles	 foram	chamados	a	 fazer	quando	
se	tornaram	padres	ou	bispos.

Esta	é	a	realidade	com	a	qual	nos	con-
frontamos!	 E	 como	 poderia	 alguém	
dizer	sim	a	tudo	isso?	É	a	tragédia	da	
Igreja	com	que	nos	confrontamos.

Agora,	para	falar	sobre	o	futuro,	o	que	
tentaremos	fazer	com	as	autoridades	
romanas	é	lhes	dizer	não	leva	a	nada	
pretender,	em	nome	da	fé,	que	a	Igreja	
não	 possa	 estar	 equivocada.	 Porque,	
no	âmbito	da	fé,	estamos	totalmente	
de	acordo	sobre	a	assistência	do	Espí-
rito	Santo,	mas	é	necessário	abrir	os	
olhos	para	o	que	está	acontecendo	na	
Igreja!	É	necessário	parar	de	dizer:	a	
Igreja	 não	 pode	 fazer	 nada	 de	 mau,	
portanto,	a	nova	Missa	é	boa.	É	neces-
sário	parar	de	dizer:	a	Igreja	não	pode	
errar	e,	logo,	não	há	erro	no	Concílio.	
Mas	 olhem,	 então,	 para	 a	 realidade!	
Não	 pode	 haver	 contradição	 entre	 a	
realidade	que	apreendemos	e	a	fé.	É	o	
mesmo	Deus	que	fez	as	duas.	Portan-
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to,	 se	 há	 uma	 aparente	 contradição,	
certamente	 há	 uma	 solução.	 Talvez	
ainda	 não	 a	 tenhamos,	 mas	 não	 ire-
mos	negar	a	realidade	em	nome	da	fé!	
Agora,	 esta	 é	 verdadeiramente	 a	 im-
pressão	que	se	tem	a	respeito	do	que	
Roma	está	tentando	nos	impor	hoje.	
E	 aqui	 nós	 respondemos:	 não	 pode-
mos.	Isso	é	tudo.

E	 então	 nós	 continuamos,	 venha	 o	
que	vier!	Sabemos	muito	bem	que	um	
dia	essa	provação	—	que	afeta	toda	a	
Igreja	 —	 acabará,	 mas	 não	 sabemos	
como.	Nós	tentamos	fazer	tudo	o	que	
podemos.	Não	tenham	medo.	O	bom	
Deus	está	acima	de	tudo	isso;	Ele	ain-
da	é	o	mestre.	Isso	é	o	extraordinário.	
E	a	Igreja,	mesmo	nesse	estado,	ainda	
é	 santa,	 ainda	 é	 capaz	 de	 santificar.	
Se	hoje,	meus	caríssimos	irmãos,	nós	
recebemos	os	sacramentos,	a	graça,	a	
fé,	é	através	desta	Igreja	Católica	Ro-
mana,	não	por	suas	faltas,	mas	certa-
mente	 por	 esta	 Igreja	 real,	 concreta.	
Não	é	uma	imagem,	não	é	uma	idéia,	
é	a	realidade,	o	mais	belo	aspecto	do	
que	estamos	celebrando	hoje:	o	Céu!	
Bem,	o	Céu	é	preparado	cá	embaixo.	
Esta	 é	 a	 beleza	 da	 Igreja,	 esse	 terrí-
vel,	 extraordinário	 combate	 contra	
as	 forças	 do	 mal	 no	 qual	 a	 Igreja	 se	
encontra,	 e	 mesmo	 nesse	 estado	 de	
terrível	 sofrimento	 no	 qual	 ela	 está	
hoje,	ela	ainda	é	capaz	de	transmitir	
a	 fé,	 de	 transmitir	 a	 graça,	 os	 sacra-
mentos.	E	se	nós	os	oferecemos	—	es-
tes	sacramentos	e	esta	fé	—	é	através	
desta	Igreja,	é	em	nome	desta	Igreja,	
é	 como	 instrumentos	 e	 membros	 da	

Igreja	Católica	que	o	fazemos.

Possam	 os	 Santos	 no	 Céu,	 possam	
os	 anjos	 vir	 em	 nosso	 socorro	 e	 nos	
ajudar!	 Obviamente,	 não	 é	 fácil,	 ob-
viamente	estamos	temerosos.	É	o	que	
diz	 o	 Gradual	 de	 hoje.	 É	 necessário	
temer	a	Deus.	Àqueles	que	O	temem,	
o	 bom	 Deus	 dá	 tudo.	 Não	 receemos	
temer	ao	Senhor.	O	temor	de	Deus	é	
o	começo	da	sabedoria.	Possa	ele	nos	
conduzir	pelos	labirintos	da	vida	aqui	
embaixo	 em	 direção	 ao	 Céu,	 onde	 a	
Santíssima	Virgem	Maria,	Rainha	de	
todos	 os	 Santos,	 Rainha	 dos	 Anjos,	
é	 verdadeiramente	 a	 nossa	 proteto-
ra,	 verdadeiramente	 nossa	 Mãe.	 Se	
dizemos	 que	 Nosso	 Senhor	 quer	 ser	
tudo	em	todos,	devemos	dizer	quase	
o	mesmo	sobre	a	Santíssima	Virgem.	
Temos	uma	Mãe	no	Céu	que	recebeu	
de	 Deus	 um	 poder	 extraordinário,	
o	 poder	 de	 esmagar	 a	 cabeça	 de	 Sa-
tanás,	 de	 esmagar	 todas	 as	 heresias.	
Portanto,	nós	também	podemos	dizer	
que	ela	é	a	Mãe	da	Fé,	a	Mãe	da	Graça.	
Vamos	 a	 Ela.	 Consagremo-nos	 a	 Ela	
nossas	vidas,	nossas	famílias,	nossas	
alegrias,	 nossos	 sofrimentos,	 nossos	
projetos,	 nossos	 desejos.	 Possa	 Ela	
nos	 conduzir	 àquele	 porto	 eterno,	
para	 que	 possamos	 sempre	 gozar	 da	
felicidade	 eterna	 com	 todos	 os	 san-
tos,	aquela	visão	de	Deus	que	é	a	visão	
beatífica.	Assim	seja.	Amém.

A fim de preservar seu caráter próprio, o 
estilo oral deste sermão foi mantido.
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Caros	confrades,	caros	religiosos,	ca-
ríssimos	fiéis,	queridos	amigos,

A	 minha	 intenção	 é	 de	 vos	 falar	 das	
qualidades	da	milícia	espiritual,	cris-
tã,	 católica,	 das	 condições	 que	 deve	
revestir	o	combate	pela	Fé;	e	eviden-
temente	 de	 vos	 dizer	 algumas	 pala-
vras	acerca	da	situação	da	Fraternida-
de	face	a	Roma.

No	livro	de	Job	é	dito:	«Militia	est	vita	
hominis	 super	 terram	 et	 sicut	 dies	
mercenarii	dies	ejus»	(Job	�,�).	A	vida	
do	homem	sobre	a	terra	constitui	um	
tempo	 de	 serviço,	 e	 os	 seus	 dias	 são	
como	os	do	mercenário.	É	a	Escritura,	
é	Job	que	ministra	esta	figura	muito	
interessante.

Se	 a	 vida	 de	 todo	 o	 homem	 sobre	 a	
Terra	 constitui	 um	 combate,	 com	
mais	forte	razão	a	vida	do	católico,	do	
cristão	 baptizado,	 confirmado	 e	 por-
tanto	 comprometido	 neste	 combate	
por	 Nosso	 Senhor	 Jesus	 Cristo,	 por	
Cristo-Rei.	E	eu	diria	que	se	a	vida	de	
todo	o	cristão	constitui	um	combate,	
a	 vida	 do	 cristão,	 hoje,	 constitui	 por	
excelência	uma	luta,	um	combate,	um	
tempo	de	serviço.

Nesta	frase	nós	encontramos	enuncia-

da	a	necessidade	de	combate,	é	neces-
sário,	é	a	nossa	condição,	e	isso	não	é	
novo,	é	sempre	e	em	todo	o	lado	que	o	
combate	é	necessário.	Existe	um	com-
bate	 na	 vida,	 mas	 existe	 sobretudo	
um	combate	para	conquistar	a	eterni-
dade,	o	que	implica	muita	coisa.

É	 por	 isso	 que	 é	 necessário	 possuir	
um	 espírito	 combativo.	 O	 que	 é	 que	
é	 requerido	 da	 parte	 dum	 soldado?	
Certamente	que	ele	seja	capaz	de	 lu-
tar,	de	se	bater,	que	ele	seja	corajoso,	
valente.

Este	texto	muito	curto	faz	referência	
a	uma	Providência,	pois	que	tanto	um	
bom	 soldado	 como	 um	 mercenário	
encontram-se	 ao	 serviço	 dum	 chefe,	
portanto	 nós	 combatemos	 por	 Deus	
Nosso	 Senhor	 Jesus	 Cristo.	 Nosso	
Senhor	Jesus	Cristo	é	o	nosso	chefe,	
Ele	é	nosso	soberano,	mas	Ele	é	igual-
mente	o	Mestre	e	Senhor	da	História,	
e	a	Sua	Providência	governa	todas	as	
circunstâncias	particulares.

São	 João	 da	 Cruz	 afirma	 que	 tudo	 é	
Providência,	no	sentido	de	que	tudo	o	
que	nos	acontece	nos	é	enviado	duma	
forma	inteiramente	consciente	e	que-
rida	pela	Providência.

A	útil	lição	da	passada	provação	-	��	de	Outubro	de	��0���

No sábado 13 de Outubro de 2012, por ocasião das jornadas da Tradição, em Ville-
preux (França), Monsenhor Alfonso de Galarreta pronunciou esta conferência, onde 
ele analisa o estado das relações da Fraternidade São Pio X com Roma. A presente 
versão desta conferência é um pouco mais curta que o original, pois falta a última 
parte.
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Uma perspectiva sobrenatural do 
combate da fé

Consequentemente	 um	 soldado,	 um	
mercenário,	 lutam	 e	 combatem	 por	
uma	 vitória,	 e	 na	 exacta	 medida	 em	
que	a	vida	cá	em	baixo	é	um	combate,	
isso	quer	dizer,	isso	significa	que	a	vi-
tória	não	reside	neste	mundo	terreno.	
Se	 toda	 a	 nossa	 vida	 é	 um	 combate,	
tal	 significa	 que	 a	 nossa	 vitória	 é	 na	
eternidade.

Eu	 penso	 que	 é	 necessário	 que	 nós	
guardemos	esta	perspectiva	de	Fé	so-
brenatural	do	combate.

Nós	 lutamos	 nesta	 vida	 sobre	 a	 Ter-
ra	por	uma	coroa	eterna.	Todavia	não	
é	 para	 vos	 desmobilizar	 que	 eu	 digo	
isto,	 porque	 um	 cristão,	 um	 católi-
co	 sabe	 que	 o	 combate	 é	 conduzido	
nesta	vida,	que	ele	é	muito	real,	que	é	
necessário	batermo-nos.	Mas	tendo	o	
conhecimento	que	a	vitória	definitiva	
se	situa	na	eternidade,	nós	não	possu-
ímos,	por	assim	dizer,	não	possuímos	
verdadeira	necessidade	de	conquistar	
a	 vitória	 nesta	 vida,	 se	 Deus	 o	 não	
quer,	pois	que	a	nossa	vitória,	em	úl-
tima	 instância,	 consubstancia-se	 no	
conquistar	da	eternidade,	para	nós	e	
para	os	nossos.

Além	disso,	este	pequeno	versículo	de	
Job	 demonstra-nos	 outros	 aspectos	
deste	combate,	por	exemplo:	é	peno-
so-penoso,	no	sentido	etimológico	da	
palavra-	o	combate	pela	Fé,	o	comba-
te	espiritual,	sobrenatural,	pressupõe	
sofrimentos	 e	 provações,	 contradi-
ções,	 e	 nesta	 vida	 também	 derrotas.	

Santa	Teresa	de	Jesus	possui	um	texto	
muito	belo,	onde	ela	afirma	que	aqui-
lo	que	é	solicitado	ao	cristão	não	é	o	
vencer,	 mas	 sim	 o	 lutar,	 ou	 melhor:	
ela	demonstra	que	combater	pela	Fé	é	
já	uma	vitória	do	cristão.

E	um	outro	autor	dizia:	De	facto,	Deus	
não	 exige	 de	 nós	 a	 vitória,	 mas	 sim,	
exige	de	nós	o	não	sermos	vencidos.	
Constitui	 uma	 realidade	 do	 maior	
interesse,	 como	 reflexão,	 verificareis	
que	 podereis	 aplicar	 tudo	 isto	 a	 esta	
crise	da	Igreja.

Deus	 não	 nos	 solicita	 o	 vencermos,	
é	 Ele	 Quem	 dá	 a	 vitória,	 se	 quiser,	
quando	quiser,	como	quiser.	Isso	não	
Lhe	 custa	 absolutamente	 nada.	 Mas	
o	 que	 Deus	 nos	 solicita	 a	 nós,	 é	 de	
defender	 o	 Bem	 que	 possuímos,	 não	
sendo	assim	vencidos.

O magistério do cardeal Pie

Existe	 um	 texto	 do	 Cardeal	 Pie	 que	
gostaria	de	vos	 ler;	é	cheio	de	Fé,	de	
ensinamentos,	 e	 está	 admiravelmen-
te	bem	expresso:«	o	sábio	da	Idumeia	
disse:	«A	vida	do	Homem	sobre	a	Ter-
ra	 é	 um	 combate»	 (Job	 VII,�)	 e	 esta	
verdade	não	é	menos	aplicável	às	so-
ciedades	do	que	aos	indivíduos.	Com-
posto	 de	 duas	 substâncias	 essencial-
mente	distintas,	todo	o	filho	de	Adão	
transporta	no	seu	seio,	como	a	esposa	
de	Isaac,	dois	homens	que	se	contra-
dizem	 e	 se	 combatem	 (Gn.	 XXV,����).	
Estes	 dois	 homens,	 ou	 se	 quiserdes,	
estas	 duas	 naturezas	 possuem	 ten-
dências	 e	 inclinações	 contrárias,	 Ar-
rastado	pela	lei	dos	sentidos,	o	homem	
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terrestre	 encontra-se	 em	 perpétua	
insurreição	 contra	 o	 homem	 celeste,	
regido	pela	lei	do	espírito(	Gal,	V,��)	
:	 antagonismo	 profundo,	 e	 que	 não	
poderia	terminar	aqui	na	Terra	senão	
pela	defecção	vergonhosa	do	espírito,	
entregando	as	armas	à	carne,	e	aban-
donando-se	à	sua	discrição.»	(�)

Assim	portanto	a	única	maneira	de	al-
cançar	a	paz	neste	combate,	portanto	
o	pacifismo,	é	a	vitória	da	carne,	e	se	
não	quisermos	essa	forma	de	paz,	so-
mos	obrigados	a	combater	até	à	nossa	
morte,	 porque	 o	 triunfo	 reside	 para	
além	 de	 tudo	 isso.	É	assim	da	maior	
congruência	 aquilo	 que	 o	
Cardeal	Pie	nos	quer	 trans-
mitir:

«	 Digamo-lo	 pois,	 meus	 ir-
mãos,	a	vida	do	homem	so-
bre	a	Terra,	a	vida	da	virtu-
de,	a	vida	do	dever,	constitui	
a	 nobre	 aliança,	 constitui	 a	
Santa	 Cruzada	 de	 todas	 as	
faculdades	 da	 nossa	 alma,	
sustentada	 pelo	 reforço	 da	
Graça,	 sua	 aliada,	 contra	
todas	 as	 forças	 reunidas	 da	
carne,	do	mundo	e	do	Infer-
no:	Militia	est	vita	hominis	
super	terram.»

Tal	 constitui	 um	 comba-
te	 para	 nós,	 mas	 constitui	
igualmente	um	combate	so-
cial,	 público.	 «Ora	 se	 procedermos	 à	
consideração	destes	mesmos	elemen-
tos	de	que	falámos	e	que	actuam	por	
emulação,	 destas	 mesmas	 forças	 ini-

migas,	 não	 já	 num	 plano	 individual,	
mas	 incorporadas	 na	 assembleia	 de	
homens	denominada	sociedade,	então	
a	luta	adquire	maiores	proporções».	E	
o	 Bispo	 de	 Poitiers	 cita	 a	 Escritura,	
o	 Génesis:	 «	 As	 duas	 crianças	 que	 se	
ferem	e	entrechocam	no	teu	seio,	diz	
o	Senhor	a	Rebecca,	constituem	duas	
Nações;	os	teus	dois	filhos	serão	dois	
povos,	 dos	 quais	 um	 será	 dominado	
pelo	 outro,	 devendo	 obedecer-lhe.»	 (	
Gen.	 XXV,���).	 Neste	 quadro	 concep-
tual,	meus	irmãos,	o	género	humano	
compõe-se	 de	 dois	 povos,	 o	 povo	 do	
espírito	 e	 o	 povo	 da	 matéria;	 o	 pri-
meiro	 personificando	 a	 alma,	 com	

tudo	o	que	nela	há	de	nobre	e	elevado;	
o	outro	representa	a	carne	com	tudo	
o	que	nela	existe	de	grosseiro	e	de	ter-
restre.	A	maior	desgraça	que	se	pode	
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abater	 sobre	 uma	 Nação	 consiste	 na	
cessação	de	combates	entre	estas	po-
tências	adversas.	Este	armistício	viu-
se	no	paganismo.

E	 o	 Espírito	 Santo,	 que	 nos	 traçou	
um	 quadro	 de	 todas	 estas	 torpezas	
sociais	e	domésticas,	que	resultavam	
desta	 monstruosa	 capitulação	 (	 Sab,	
XIV)	 termina	 o	 seu	 retrato	 por	 este	
derradeiro	traço:	Será	que	os	homens	
vivendo,	sem	nisso	pensar,	neste	ma-
rasmo,	 mil	 vezes	 mais	 mortífero	 do	
que	 uma	 guerra,	 iludir-se-ão	 até	 ao	
ponto	 de	 denominar	 como	 paz	 tão	
grandes	e	numerosos	males.»	-Esta	é	
bem	a	situação	actual,	(	do	tempo	do	
Cardeal	Pie,	em	meados	do	século	XIX	
)	não	é?	A	paz,	a	paz,	a	paz!

«	 Insensibilidade	 funesta,	 prossegue	
o	Cardeal	Pie,	a	qual	não	era	outra	se-
não	 a	 da	 morte,	 paz	 lúgubre	 que	 se-
ria	necessário	comparar	ao	silencioso	
e	 tranquilo	 trabalho	 dos	 vermes	 que	
roem	o	cadáver	no	seu	sepulcro».

«	o	género	humano	enlanguescia	nes-
te	estado	de	prostração	e	abatimento	
moral,	quando	o	Filho	de	Deus	desceu	
sobre	 a	 Terra,	 transportando	 não	 a	
paz	 mas	 a	 espada	 (	 Mat.	 X,���).	 Este	
gládio	do	Espírito	que	o	Deus	criador	
havia	estatuído	nas	mãos	do	homem	
para	combater	contra	a	carne,	e	que	o	
homem	havia	ignominiosamente	dei-
xado	cair	das	suas	mãos,	esse	gládio,	
NOSSO	 SENHOR	 JESUS	 CRISTO,	 o	
recolheu	 da	 ignóbil	 poeira	 onde	 por	
longo	tempo	dormiu;	e	após	o	haver	
retemperado	com	o	Seu	Sangue,	após	

de	alguma	maneira	o	ter	experimenta-
do	no	Seu	próprio	Corpo,	Ele	(Nosso	
Senhor	Jesus	Cristo)	restituiu-o	com	
mais	 acrisolado	 gume,	 e	 mais	 pene-
trante	do	que	nunca	ao	novo	povo	que	
Ele	veio	fundar	sobre	a	Terra.	E	então	
recomeçou	 no	 seio	 da	 Humanidade,	
para	não	mais	terminar	senão	no	fim	
do	mundo,	o	antagonismo	do	espírito	
e	da	carne:	Non	veni	pacem	mittere,	
sed	gladium.»

É	um	longo	texto	do	Cardeal	Pie,	mas	
como	 vós	 podeis	 verificar	 pode-se	
dizer	que	tudo	lá	está,	tudo	é	dito,	e	
muito	bem	dito.	A	necessidade	deste	
combate,	de	que	nos	fala	Job,	a	pala-
vra	de	Deus,	não	constitui	um	comba-
te	somente	interior,	individual,	encer-
rado	 no	 lar	 doméstico,	 ou	 na	 escola,	
constitui	um	combate	também	essen-
cialmente	social,	político	e	religioso.

Há	 dois	 espíritos,	 há	 duas	 cidades.	
Este	combate	inelutável,	nós	nele	nos	
devemos	comprometer,	nós	devemos	
continuá-lo.

Em	 meu	 entender	 este	 quadro	 vos	
permite	 bem	 compreender	 em	 que	
consiste	o	combate	da	Fé,	o	combate	
católico,	o	combate	cristão	na	cidade,	
o	combate	da	Tradição	nesta	crise	pa-
vorosa	da	Igreja,	nesta	apostasia.	Con-
sequentemente	eu	vou	passar	agora	a	
algumas	 reflexões	 sobre	 a	 nossa	 re-
cente	batalha,	aquela	que	nós	atraves-
sámos	o	ano	passado,	extremamente	
difícil,	 não	 por	 causa	 do	 inimigo	 co-
mum,	verdade	seja,	mas	por	causa	das	
diferenças	 que	 existiram	 entre	 nós,	
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diferenças	 inteiramente	 lógicas,	 ex-
plicáveis,	humanas,	porque	não	deve-
mos	rasgar	os	nossos	vestidos	porque	
descobrimos	que	nós	somos	homens.	
Nós	 temos	 as	 mesmas	 limitações	 do	
que	os	outros,	quero	dizer	–	na	raiz,	
desde	o	pecado	original:	A	ignorância,	
a	malícia,	a	fraqueza.

O	 que	 produziu	 toda	 a	 dificuldade,	
daquilo	que	aconteceu	no	ano	escolar	
passado,	consubstanciou-se	em	todas	
essas	realidades:	as	dificuldades	ou	as	
provações	entre	nós,	que	constituem	
aliás	 as	 mais	 difíceis	 e	 as	 mais	 dolo-
rosas.	É	por	isso	que	elas	não	deverão	
ser	 objecto	 duma	 análise	 superficial	
e	irreflectida,	e	ainda	menos	deverão	
comportar	 soluções	 menos	 ponde-
radas.	 É	 como	 um	 pequeno	 conflito	
familiar:	 é	 necessário	 resolvê-lo	 com	
muita	 delicadeza,	 muita	 caridade,	
muita	 prudência,	 muita	 subtileza	
–	 mas	 é	 necessário	 resolvê-lo,	 certa-
mente!

Breve resumo histórico das nossas 
relações com Roma

Eu	quero	transmitir-vos	o	meu	pensa-
mento,	pois	que	nesta	crise	ouvem-se	
muitas	opiniões	diferentes,	vozes	di-
vergentes,	e	é	possível	que	haja	ainda	
recaídas,	também	digo	para	mim	mes-
mo	que	era	necessário	que	conhecês-
seis	o	meu	pensamento.	Eu	vou	pois	
retomar	 rapidamente	 alguns	 factos	
para	 me	 explicar,	 fazendo	 um	 pouco	
de	 História,	 a partir do fim da cru-
zada do Rosário,	esta	cruzada	de	ora-
ções	cujo	objecto	era	oferecer	���	mi-

lhões	de	terços,	cruzada	que	terminou	
no	 Pentecostes	 deste	 ano.	 Foi	 após	
o	fim	da	cruzada	que	nós	recebemos	
três	respostas,	uma	atrás	da	outra,	da	
parte	de	Roma.	Nesse	momento	havia	
a	 proposta	 (duma	 declaração	 doutri-
nal)	da	Fraternidade,	apresentada	no	
mês	 de	 Abril,	 e	 foi	 após	 Pentecostes	
que	nós	recebemos	uma	primeira	res-
posta	da	Congregação	para	a	doutrina	
da	Fé.

E	 nesta	 resposta,	 as	 autoridades	 ro-
manas	 diziam-nos	 claramente	 que	
elas	 rejeitavam,	 que	 elas	 não	 aceita-
vam	a	nossa	proposta,	e	procediam	a	
várias	correcções	que,	em	síntese,	nos	
diziam:	é necessário aceitar o concí-
lio Vaticano II, é necessário aceitar 
a legitimidade da nova missa, é ne-
cessário aceitar o magistério vivo,	
quer	 dizer	 que	 elas,	 as	 autoridades	
romanas,	 são	 os	 intérpretes	 autênti-
cos	da	Tradição,	portanto	são	eles	que	
dizem	o	que	é	Tradição	e	o	que	não	é	
Tradição;	é	necessário	aceitar	o	novo	
Código	de	Direito	Canónico.	Eis	a	sua	
resposta.

Em	sequência,	e	eu	considero	que	isto	
foi	uma	resposta	da	Providência,	pro-
cessou-se	a	nomeação	de	Monsenhor	
Muller.	 Eles	 nomearam-no	 à	 cabeça	
da	 Congregação	 para	 a	 Doutrina	 da	
Fé	 e	 igualmente	 como	 presidente	 da	
comissão	 Ecclesia	 Dei-	 aquela	 que	
tem	 a	 seu	 cargo	 todos	 aqueles	 que	
estão	vinculados	à	Ecclesia	Dei,	e	que	
está	em	contacto	com	a	Fraternidade	
São	 Pio	 X.	 Pois	 bem!	 Este	 bispo	 que	
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foi	nomeado	para	chefiar	o	dicastério	
da	 doutrina	 da	 Fé,	 bem	 como	 a	 Ec-
clesia	Dei-	além do facto de que ele 
coloca em dúvida várias verdades 
de fé – hoje	é	ele	o	guarda	da	Fé.	É,	
digamos,	um	velho	conhecimento	da	
Fraternidade,	 pois	 que	 era	 bispo	 de	
Ratisbona,	 diocese	 onde	 se	 encontra	
o	 nosso	 Seminário	 de	 Zaitzkofen,	 e	
nós	 já	 havíamos	 tido	 dificuldades	 e	
afrontamentos	 com	 ele.	 Mesmo	 há	
três	 anos,	 ele	 tinha	 ameaçado	 o	 bis-
po	que	ia	proceder	às	ordenações	em	
Zaitzkofen	de	o	excomungar,	naquele	
caso	o	bispo	era	eu.	Ele	ameaçou-me	
de	excomunhão,	bem	como	aos	diáco-
nos	que	 iam	receber	o	sacerdócio,	os	
novos	padres.	Posteriormente	ele	ter-
giversou;	 de	 qualquer	 maneira	 é	 um	
dos	que	não	nos	estima,	que	não	gos-
ta	de	nós,	é	claro,	até	já	declarou	que	
os	bispos	da	Fraternidade	só	têm	uma	
coisa	a	fazer:	depor	o	seu	episcopado	
entre	as	mãos	do	Santo	Padre	e	irem	
encerrar-se	 num	 convento.	 É	 ainda	
assim	 bastante	 cruel,	 não	 é?	 Depois	
ele	muito	simplesmente	disse	que	nós	
não	tínhamos	senão	de	aceitar	o	con-
cílio,	 e	 é	 tudo.	 Não	 havia	 mais	 nada	
para	discutir.

Quando	nós	esperávamos	a	luz	do	Es-
pírito	Santo,	tivemos	esta	resposta.

Seguidamente,	antes	do	Capítulo	Ge-
ral,	 o	 nosso	 Superior	 Geral	 havia	 es-
crito	ao	papa	para	saber	se	verdadei-
ramente	era	esta	a	sua	resposta,	pois	
que	em	grande	parte,	o	problema	que	
nós	conhecemos	promanava	do	facto	

de	 que	 existia	 uma	 dupla	 mensagem	
de	Roma.

Certas	autoridades	diziam-nos:	A	res-
posta	da	Congregação	da	Fé	é	oficial,	
eles	 fazem	 o	 seu	 trabalho,	 mas	 vós	
não	 a	 tendes	 em	 consideração,	 é	 ne-
cessário	apreciá-la	pelo	seu	mérito;	de	
qualquer	 maneira	 nós	 queremos	 um	
acordo,	nós	queremos	reconhecer-vos	
tal	qual	sois.

Todavia	 a	 resposta	 da	 Congrega-
ção	da	Fé,	bem	como	a	nomeação	de	
Monsenhor	 Muller	 não	 fluíam	 nesse	
sentido,	no	sentido	da	segunda	men-
sagem.	 Neste	 enquadramento,	 para	
desenganar	 a	 sua	 consciência,	 Mon-
senhor	 Fellay	 escreveu	 ao	 papa	 com	
o	 objectivo	 de	 saber	 se	 essa	 era	 ver-
dadeiramente	 a	 sua	 resposta,	 o	 seu	
pensamento.	 E	 precisamente	 antes	
do	 Capítulo,	 durante	 o	 retiro	 que	 o	
precedeu,	 Monsenhor	 Fellay	 recebeu	
uma	resposta,	-era	a	primeira	vez	que	
havia	 uma	 resposta	 do	 papa	 a	 Mon-
senhor	 Fellay-	 e	 ele	 comunicou-nos,	
à	mesa	de	domingo,	no	fim	do	retiro:	
eis	 que	 eu	 recebi	 uma	 carta	 do	 papa	
onde	 ele	 confirma	 que	 a	 resposta	 da	
Congregação	 da	 Fé	 constitui	 verda-
deiramente	a	sua	resposta,	que	ele	a	
aprovou.	E	ele	recorda,	reconduzindo-
as	a	três	pontos,	as	suas	exigências,	as	
suas	condições,	«sine	qua	non»,	para	
que	se	proceda	a	um	reconhecimento	
canónico:

reconhecer	que	o	magistério	vivo	
constitui	 o	 intérprete	 autêntico	
da	Tradição,	quer	dizer	-	as	auto-

�.
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ridades	romanas;

que	o	concílio	Vaticano	II	está	em	
perfeito	acordo	com	a	Tradição;	é	
necessário	aceitá-lo;

que	nós	devemos	aceitar	a	valida-
de	e	a	 legitimidade	da	nova	mis-
sa.

Eles	colocaram	os	termos:	(licéité)	(li-
citud)	–	provavelmente	que	em	fran-
cês	este	termo	possui	um	sentido	um	
pouco	ambíguo	–	para	eles	 isso	quer	
dizer	simplesmente	 legal,	que	possui	
as	 formas	 legais, mas na linguagem 
canónica, é muito mais profundo, 
isso quer dizer que constitui uma 
verdadeira lei, que possui força de 
lei.

Contudo,	 a	 Santa	 Igreja	 não	 pode	
possuir	 lei	 contrária	 à	 Fé	 Católica.	 E	
nós	contestámos	sempre,	nesse	senti-
do,	a	legalidade	da	reforma	litúrgica,	
bem	como	da	nova	missa,	porque	ela	
não	pode	possuir	força	de	lei	no	seio	
da	 Santa	 Igreja,	 é	 impossível	 porque	
contrário	à	Fé,	na	exacta	medida	em	
que	com	tal	reforma	eles	arruínam	a	
Fé,	e	eles	empregaram	bem	os	termos	
validade	e	legitimidade.

Dito	 de	 outra	 maneira,	 como	 podeis	
observar,	 aceitando	 estas	 condições,	
seria	 em	 todo	 o	 essencial	 do	 nosso	
combate	–	este	combate	das	duas	cida-
des,	dos	dois	espíritos	–	que	se	impo-
ria	como	necessário	ceder	e	trair.	En-
tão	evidentemente,	sobre	este	ponto,	
a	Divina	Providência	nos	tinha	traça-
do	o	caminho	do	Capítulo.	Era	Roma	

��.
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que	dizia:	Não,	permanece-se	sobre	o	
plano	doutrinal,	e	vós	aceitais	tudo	o	
que	vós	haveis	rejeitado	até	agora.

O Capítulo geral ( 9-14 Julho 2012)

Consequentemente	teve	lugar	o	Capí-
tulo;	 eu	 não	 posso	 facultar-vos	 mui-
tos	 pormenores,	 que	 são	 mantidas	
em	 segredo,	 mas	 Monsenhor	 Fellay,	
ele	próprio,	 já	deu	a	 conhecer	 certos	
aspectos,	 e	 existem	 elementos	 que	
foram	indicados	na Declaração final,	
constituem	 as	 condições	 que	 vós	 co-
nheceis.	O	que	eu	vos	posso	comuni-
car,	 é	 que	 a	 Divina	 Providência	 nos	
assistiu	 durante	 o	 Capítulo	 de	 uma	
forma	clara	e	tangível.

Tudo	 se	 processou	 muito	 bem,	 digo-
vo-lo	muito	simplesmente,	nós	pude-
mos	falar	tranquilamente,	livremente,	
abertamente,	 nós	 pudemos	 abordar	
os	 problemas	 cruciais,	 mesmo	 que	
tivéssemos	 de	 deixar	 os	 outros,	 as	
questões	 que	 estavam	 previstas	 no	
programa	 inicial.	 Nós	 empregámos	
todo	 o	 tempo	 necessário	 para	 discu-
tir	e	confrontámos	os	pontos	de	vista,	
como	convém	entre	membros	de	uma	
mesma	 congregação,	 de	 um	 mesmo	
exército.	 Isso	 não	 constitui	 proble-
ma,	 a	 Fraternidade	 não	 é	 uma	 esco-
la	de	moças,	não	é?	Então	se	alguma	
vez	há	discussões	entre	nós,	também	
não	se	deve	fazer	disso	uma	história.	
Lede	o	Cardeal	Pie	quando	ele	susten-
ta	discussões	públicas	com	os	bispos,	
em	França,	no	século	XIX.	Ele	justifi-
ca-as,	e	explica	porquê,	ele	diz	que	se	
trata	 dum	 combate,	 e	 consequente-
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mente	–	é	tudo!	Tudo	isto	para	dizer	
que	também	não	devemos	fazer	disto	
um	drama.	O	drama	seria	abandonar	
a	 Fé;	 mas	 que	 haja	 discussões	 sobre	
questões	de	oportunidade	prudencial	
sobre	isto	ou	aquilo,	é	normal.	Há	as-
pectos	diferentes,	há	temperamentos,	
existem	situações…	É	extremamente	
complicado;	não	se	pode	logo	desem-
bainhar	a	espada	para	cortar	o	nó	gór-
dio,	 dizendo:	 Eis	 como	 eu	 resolvo	 a	
situação	com	um	só	golpe,	não!	O	Ca-
pítulo	passou-se	como	eu	vo-lo	digo,	
e	penso	que	nós	verdadeiramente	ex-
traímos	lições	úteis	das	provações	por	
que	passámos;	mesmo	se	nem	tudo	é	
perfeito,	o	que	constitui	outro	aspec-
to	que	é	necessário	ter	em	conta.	Na	
nossa	vida	tudo	se	passa	na	imperfei-
ção;	Lede	a	História	da	Igreja!	Não	se	
deve	solicitar	uma	perfeição	que	não	
pertence	a	este	mundo,	mas	é	neces-
sário	permanecer	com	os	olhos	fixos	
no	essencial,	sobre	aquilo	que	conta;	
então	 depois	 podemos	 passar	 por	
cima	de	muitas	outras	realidades.	Na	
vossa	vida	não	é	assim	que	procedeis	
em	 família?	 Sim,	 é	 assim	 que	 proce-
deis.	 Senão,	 nada	 nem	 ninguém	 se	
aguenta	 neste	 mundo,	 nesta	 vida,	 e	
mesmo	entre	nós.

Alguns	 inquietam-se:	 ah!	 Sim,	 e	 no	
caso	 presente!	 –	 É	 necessário	 obser-
var	 a	 complexidade	 do	 problema,	
a	 complexidade	 da	 situação.	 E	 não	
esqueçamos	 que	 existe	 também	 a	
realidade	 das	 nossas	 paixões.	 Elas	
existem,	 mesmo	 em	 nós.	 Tudo	 isto	
para	 vos	 dizer	 que	 no	 meu	 entender	

não	devemos	ficar	agastadiços	nestas	
questões.	 É	 necessário	 verificar	 se	 o	
essencial	está	lá	ou	não.

No	 meu	 entender,	 nós	 verdadeira-
mente	superámos	a	crise,	nós	a	ultra-
passámos	e	passámos	adiante,	e	como	
se	 impunha,	 sobretudo	 nas	 medidas	
práticas,	graças	às	discussões	que	nos	
permitiram	clarificar	entre	nós	as	re-
alidades,	sopesar	bem	os	argumentos,	
sob	todos	os	aspectos,	seleccioná-los,	
para	 alcançar	 uma	 mais	 perfeita	 cla-
rividência,	lucidez	perante	a	situação,	
o	 que	 constitui	 a	 vantagem	 das	 pro-
vações,	se	delas	se	extraem	as	devidas	
lições.	A	partir	destas	lições	extrema-
mente	importantes	e	ricas,	nós	esta-
belecemos	 condições	 que	 poderiam	
permitir	 encarar	 hipoteticamente	
uma	normalização	canónica,	e	a	este	
propósito,	 se	 reflectirdes	bem,	o	que	
foi	 realizado	 reconduz-se	 na	 reinte-
gração	de	toda	a	questão	doutrinal	e	
litúrgica,	para	dela	produzir	uma	con-
dição	prática.

As condições para uma eventual 
normalização canónica

É	 seguro,	 que	 como	 vos	 dizia,	 nem	
tudo	está	perfeito,	e	nós	mesmos	ul-
teriormente	 nos	 consciencializámos	
disso	 com	 rapidez,	 que	 a	 distinção	
entre	 condições	 sine	 qua	 non	 e	 con-
dições	desejáveis	não	era	muito	justa,	
nem…	 desejável.	 De	 facto,	 para	 nós,	
entre	 as	 condições	 que	 indicámos	
como	 desejáveis,	 existem	 condições	
sine	qua	non,	mas	preferencialmente	
de	 ordem	 prática,	 canónica,	 concre-
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ta.	 Estas	 condições,	 a	 Casa	 geral	 da	
Fraternidade	 as	 havia	 já	 solicitado	 a	
Roma,	e	quanto	à	maioria	–	após	dis-
putas	múltiplas,	das	idas	e	vindas	nu-
merosas-	Roma	estava	prestes	a	con-
cedê-las,	 e	mesmo	actualmente.	Mas	
o	 objectivo	 do	 Capítulo,	 a	 sua	 preo-
cupação,	consubstanciava-se	em	bem	
definir	 não	 aquilo	 que	 se	 apresenta	
como	uma	consequência,	o	que	se	vai	
seguir,	 mas	 o	 essencial	 prévio,	 que	
nós	não	havíamos	definido	até	ao	pre-
sente.	Dito	de	outra	forma,	no	caso	da	
figura	dum	papa,	dum	próximo	papa	
que	 pretenderia	 verdadeiramente	 fa-
zer	 um	 acordo	 com	 a	 Fraternidade,	
quais	são	as	condições	de	ordem	dou-
trinal,	 que	 concernem	 à	 doutrina,	 à	
fidelidade	à	Fé,	à	Tradição,	à	confissão	
pública	da	Fé,	e	mesmo	à	resistência	
pública	oposta	àqueles	que	difundem	
os	erros,	mesmo	tratando-se	de	auto-
ridades	 eclesiásticas.	 Foi	 sobre	 este	
ponto	 que	 nós	 definimos	 com	 muita	
precisão	as	duas	primeiras	condições	
sine	qua	non.

E	é	evidente	que	tudo	está	lá.	Eu	pos-
so	relê-las	para	vós.

A	 primeira:	 «Liberdade de guardar, 
transmitir e ensinar a santa dou-
trina do magistério constante da 
santa Igreja, bem como da verdade 
imutável da Tradição Divina». Tudo	
isso	 vos	 parece	 certamente	 uma	 lin-
guagem	 um	 pouco	 difícil,	 de	 facto	 é	
extremamente	 precisa.	 «Guardar»,	
isso	 quer	 dizer	 que	 nós	 aí	 tenhamos	
a	 garantia	 duma	 normalização,	 da	

parte	 do	 papa	 que	 nos	 reconheceria.	
Dito	de	outra	maneira:	assegurar-nos	
mediante	 um	 acordo	 escrito,	 de	 po-
dermos	guardar,	transmitir	e	ensinar	
a	santa	doutrina;	a	santa	doutrina,	do	
magistério	constante.	Porque	as	auto-
ridades	romanas	possuem	uma	noção	
evolutiva	 do	 magistério,	 e	 se	 se	 diz	
“magistério”	tal	não	é	suficiente,	se	se	
diz	 “magistério	 de	 sempre”	 também	
permanece	ainda	duvidoso	na	lingua-
gem	 deles;	 consequentemente	 nós	
determinámos	 –“Verdade imutável 
da Tradição Divina.”

Porquê	 verdade	 imutável?	 Porque	
para	 eles	 a	 Tradição	 é	 viva…	 Assim	
podeis	verificar	que	é	uma	linguagem	
muito	 precisa,	 enriquecidos	 com	 a	
experiência	das	discussões	que	man-
tivemos	durante	quase	um	ano	e	meio	
com	a	comissão	romana.	Prossigamos	
com	 este	 primeiro	 ponto:	 «	 Liberda-
de	 de	 defender	 a	 verdade,	 corrigir,	
repreender,	 mesmo	 publicamente,	
os	fautores	de	erros	ou	novidades	do	
modernismo,	do	 liberalismo	do	Con-
cílio	Vaticano	 II,	bem	como	das	suas	
consequências».	 Eu	 penso	 que	 difi-
cilmente	se	pode	acrescentar	alguma	
coisa.	 Tudo	 aí	 está.	 Trata-se	 duma	
liberdade	de	confessar	e	de	atacar	pu-
blicamente	 os	 erros,	 uma	 liberdade	
de	ensinar	publicamente	as	verdades	
negadas	ou	diminuídas,	e	também	de	
nos	opormos	(	nós	Fraternidade)	pu-
blicamente	 àqueles	 que	 difundem	 os	
erros,	mesmo	que	estes	sejam	autori-
dades	eclesiásticas.
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Que	erros?	Os	erros	modernistas,	 li-
berais,	os	que	se	enraízam	no	Vatica-
no	II	e	nas	reformas	que	dele	proma-
naram,	ou	das	suas	consequências	de	
ordem	doutrinal,	litúrgica	ou	canóni-
ca.	Tudo	está	aí.

Em	 sequência,	 segundo	 ponto:	 «uso 
exclusivo da liturgia de 1962», por-
tanto	toda	a	liturgia	de	�96��,	não	so-
mente	 a	 Santa	 Missa,	 tudo,	 mesmo	
o	 Pontifical.	 Manter	 a	 prática	 sacra-
mental	 que	 nós	 possuímos	 actual-
mente,	compreendendo	aí	tudo	o	que	
se	refere	aos	sacramentos	da	Ordem,	
da	 Confirmação,	 e	 do	 Matrimónio.	
Vós	bem	observais	como	aí	incluímos	
certos	aspectos	da	prática	sacramen-
tal	e	canónica	que	nos	são	necessários	
para	 possuirmos	 verdadeiramente,	
no	caso	dum	acordo	ou	dum	reconhe-
cimento,	a	liberdade	prática	e	real,	no	
quadro	duma	situação	que	continua-
ria	a	ser	mais	ou	menos	modernista.	
Nós	reordenamos	se	é	necessário,	nós	
reconfirmamos,	e	no	que	concerne	ao	
matrimónio	 nós	 não	 aceitamos,	 evi-
dentemente,	 certas	 novas	 causas	 de	
nulidade.

Neste	enquadramento,	sempre	a	ma-
nutenção	das	condições	sine	qua	non:	
garantia de pelo menos um bispo.	
Como	vos	dizia,	nem	tudo	está	perfei-
to:	 porque	 todos	 estamos	 de	 acordo,	
na	Fraternidade,	sobre	o	facto	de	que	
há	que	solicitar	vários	bispos	auxilia-
res,	uma	prelatura;	todos	estamos	de	
acordo,	nisso	não	há	problema,	antes	
não	 constituía	 problema,	 agora	 tam-

bém	não	constitui.	Assim	não	há	que	
ficarmos	 agastados	 por	 causa	 disso.	
Pelo	contrário,	nós	definimos	bem	em	
que	consistiu	o	problema,	na	medida	
em	que	também	do	nosso	lado	não	es-
tava	 claramente	 definido,	 e	 também	
porque	 havia	 uma	 dupla	 mensagem	
do	lado	de	Roma.

Decidiu-se	igualmente	nesse	capítulo	
que	se	a	Casa	geral	lograsse	conseguir	
algo	de	válido	e	interessante	com	es-
tas	condições,	teria	lugar	um	Capítulo	
deliberativo;	 significa	 isso	 que	 a	 sua	
decisão	 obrigaria	 necessariamen-
te	 (aos	 membros	 da	 Fraternidade).	
Quando	 se	 reúne	 Capítulo	 consulti-
vo,	 solicita-se	 conselho,	 mas	 depois	
a	 autoridade	 decide	 livremente.	 Um	
Capítulo	 deliberativo	 significa	 que	 a	
decisão	tomada	pela	maioria	absoluta	
–	metade	mais	um,	o	que	nos	pareceu	
razoável-	essa	decisão	seria	observada	
pela	Fraternidade.

Tal	como	o	demonstrou	o	último	Capí-
tulo,	quando	pudemos	falar	entre	nós,	
tal	como	era	necessário,	conseguimos	
superar	o	problema	das	discrepâncias	
que	 havíamos	 experimentado.	 Está	
claro	 que	 um	 Capítulo	 deliberativo	
constitui	 uma	 medida	 muito	 sábia	 e	
suficiente	para	aprovar	eventualmen-
te	o	que	puder	conseguir-se	de	Roma.	
Porque	é	quase	impossível	que	a	maio-
ria,	 mais	 o	 superior	 da	 Fraternidade	
–	depois	de	uma	discussão	franca,	de	
uma	 análise	 a	 fundo	 de	 todos	 os	 as-
pectos,	de	todas	as	consequências	–	é	
impensável	 que	 a	 maioria	 se	 equivo-
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que	em	matéria	prudencial.

Na	 vida	 presente	 não	 há	 garantias	
absolutas,	 na	 medida	 em	 que	 cada	
um	–	começando	por	si	mesmo	–	não	
possui	garantias	sobre	como	procede-
rá	amanhã.	Deste	modo	um	Capítulo	
é	amplamente	suficiente	para	sair	do	
beco	sem	saída	em	que	nos	encontrá-
vamos,	porque	se	vós	prestardes	aten-
ção,	o	nosso	último	Capítulo	colocou	
exactamente	 as	 mesmas	 condições	
que	Roma,	mas	em	sentido	contrário:	
exigem-nos	aquilo,	e	nós	o	contrário.	
Evidentemente	 que	 a	 possibilidade	
dum	 acordo	 se	 distancia;	 sobretudo	
o	risco	dum	mau	acordo	encontra-se,	
parece-me,	 definitivamente	excluído.	
Definitivamente:	não	quer	dizer	para	
sempre,	mas	para	esta	vez.

Também	evitámos	uma	divisão	entre	
nós,	e	não	é	pouca	coisa;	tinha	que	se	
pensar	nisso,	e	compreender	que	nos	
íamos	dividir	todos,	na	Fraternidade,	
nas	Congregações,	nas	 famílias;	e	na	
medida	 em	 que	 somos	 mais	 fortes	 e	
denodados	 no	 combate,	 ter-nos-ía-
mos	 destroçado	 mutuamente,	 com	
um	vigor,	uma	constância,	que	podeis	
imaginar!

Esta	era	a	realidade.	Todavia,	graças	a	
essa	compreensão	entre	nós,	graças	a	
esta	decisão,	mesmo	imperfeita,	con-
seguimos	superar	uma	divisão	que	te-
ria	constituído	uma	forma	de	desonra	
em	 ordem	 àquilo	 que	 defendemos,	
em	ordem	à	verdadeira	Fé,	em	ordem	
ao	 nosso	 combate,	 e	 uma	 afronta	 ao	
testemunho	 que	 herdámos	 daqueles	

que	 na	 Fé	 nos	 precederam:	 Monse-
nhor	Lefebvre	e	Monsenhor	de	Castro	
Mayer.

Condições tendo em vista o bem que 
poderíamos operar na Santa Igreja

Além	disso,	como	vos	dizia,	graças	ao	
que	 temos	 vivido,	 as	 provas,	 as	 dis-
cussões,	 por	 vezes	 as	 contradições,	
lográmos	 alcançar	 uma	 melhor	 com-
preensão	 da	 realidade,	 uma	 melhor	
definição.	A	posição	da	Fraternidade	é	
muito	mais	precisa	e	lúcida	neste	mo-
mento	do	que	há	seis	meses,	é	muito	
melhor.	Não	excluímos	a	possibilida-
de	de	que	o	caminho	eleito	pela	Pro-
vidência	para	o	retorno	à	Fé	se	realize	
primeiro	mediante	a	 conversão,	pelo	
regresso	à	Doutrina	de	um	papa,	com	
uma	parte	dos	Cardeais;	de	nenhuma	
maneira	excluímos	isso.	Tal	não	é	mais	
difícil	do	que	o	outro	caminho,	o	ca-
minho	prático.	Todavia,	simplesmen-
te	nós	dizemos:	Suponhamos	que	não	
se	processe	primeiro	um	retorno	à	Fé	
por	parte	de	Roma,	do	regresso	de	um	
próximo	papa	à	Tradição,	na	Teologia,	
nos	princípios,	na	Fé,	no	Magistério;	
no	caso	em	que	esse	papa	pretendera	
apenas	 permitir	 oficialmente	 a	 Tra-
dição,	quais	são	as	condições	que	nos	
autorizariam	 a	 aceitar	 uma	 norma-
lização	 canónica,	 em	 ordem	 ao	 bem	
que	 poderíamos	 operar	 na	 Igreja,	 e	
que	é	considerável	–	isso	também	não	
deve	ser	negado.

No	meu	entender,	constitui	um	aper-
feiçoamento	 no	 mesmo	 sentido.	 Já	
procedemos	 à	 correcta	 definição	 de	
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quais	 seriam	 as	 condições	 susceptí-
veis	de	nos	protegerem	totalmente	na	
Fé,	e	no	combate	íntegro	pela	mesma	
Fé.	 Mas	 conjecturar	 sobre	 o	 futuro	
pertence	 à	 profecia	 e	 à	 adivinhação;	
não	sabemos	o	que	o	Bom	Deus	nos	
vai	 mandar.	 Apresento-vos	 um	 caso	
eventual,	 uma	 hipótese:	 suponha-
mos	 que	 amanhã	 haja	 um	 papa,	 na	
situação	actual	modernista,	mas	que	
não	seja	modernista	na	sua	teologia,	
no	 seu	 pensamento-	 como	 é	 o	 caso	
actualmente;	 suponhamos	 que	 não	
seja	 modernista	 na	 sua	 teologia,	 no	
seu	coração,	no	seu	foro	íntimo,	e	que	
queira	 realmente	 regressar	 à	 Tradi-
ção,	 carecendo	 todavia	 de	 um	 pouco	
de	 convicção,	 na	 exacta	 medida	 em	
que	para	resistir	–	e	vós	sabei-lo	bem	
–	 é	 necessária	 muita	 convicção;	 para	
resistir	na	verdadeira	Fé	e	perseverar,	
para	fazer	frente	a	todo	o	modernis-
mo	que	 infesta	a	 Igreja,	é	necessária	
uma	 convicção	 realmente	 heróica.	
Suponhamos	que	tal	papa	não	possua	
tal	 convicção,	 ou	 que	 a	 possua,	 mas	
seja	 débil,	 temeroso,	 condicionado	
pelo	 ambiente	 –	 aqui	 faço	 referência	
a	casos	proporcionados	pela	História	
da	 Igreja;	 HOUVE	 BISPOS	 E	 PAPAS	
DESTE	GÉNERO.	Houve	papas	muito	
bons	na	doutrina,	mas	que	eram	pes-
soalmente	 indignos,	 tal	 como	 houve	
papas	fracos,	tal	como	houve	excelen-
tes	 papas	 que	 se	 equivocaram,	 agora	
dizemos	que	se	equivocaram	em	cer-
tas	 decisões	 históricas	 que	 tiveram	
consequências	enormes.

Neste	quadro	conceptual,	na	eventu-

alidade	 dum	 papa	 que	 não	 dispuses-
se	 da	 convicção,	 da	 fortaleza,	 ou	 os	
meios,	para	 reconstituir	para	 restau-
rar,	 ele	 mesmo,	 a	 situação	 actual	 da	
Igreja,	 nesta	 crise	 de	 Fé,	 ele	 poderia	
muito	 bem	 utilizar-nos	 (à	 Fraterni-
dade)	 como	 ponta	 de	 lança,	 podia	
muito	bem	facultar-nos	as	condições	
requeridas	 para	 que	 possamos,	 nós	
mesmos,	operar	como	ponta	de	lança	
contra	este	abcesso.	Além	disso,	pen-
sando	 bem,	 se	 um	 papa	 um	 dia	 nos	
outorga	 tais	 condições,	 ele	 mesmo	
desferirá	 o	 primeiro	 golpe	 contra	 o	
edifício	do	Vaticano	II	e	da	Igreja	con-
ciliar;	porque	por	este	mesmo	facto	já	
admitiria	 que	 o	 Concílio	 contém	 er-
ros,	e	que	é	assim	susceptível	de	recu-
sa,	e	é	tempo	de	regressar	à	Tradição.	
Se	um	papa	tomasse	em	consideração	
estas	 exigentes	 condições,	 quase	 im-
possíveis	humanamente,	declarar-se-
ia	 imediatamente	 a	 guerra	 à	 Igreja	
conciliar.	 A	 suposta	 Igreja	 conciliar	
seria	dinamitada,	é	claro.	Por	esta	ra-
zão,	a	nossos	olhos,	as	questões	canó-
nicas	constituem	apenas	pormenores.	
Porque	quando	um	papa	quiser	conce-
der-nos	os	dois	primeiros	pontos,	tal	
quererá	 significar	 que	 já	 se	 encontra	
disposto	a	tudo	nos	conceder,	inclusi-
ve	no	plano	canónico;	e	isso	sem	dúvi-
da	o	solicitaremos.

NOTA-	�-	Panegírico	de	São	Luís,	rei	
de	 França,	 pregado	 pelo	 Cardeal	 Pie	
na	Catedral	de	Blois,	no	Domingo	��9	
de	Agosto	de	������,	e	na	Catedral	de	
Versalhes	no	Domingo	���	de	Agosto	
de�������.
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Na	 exacta	 medida	 em	 que	 Deus,	 diz	
um	 bispo,	 quis	 ser	 homem,	 Ele	 con-
sentiu	 para	 todo	 o	 sempre	 em	 ser	
representado	cá	em	baixo	por	um	ho-
mem.	E	este	homem,	é	em	Roma	que	
está	 colocado	–	expressão	abreviada,	
mas	 poderosa,	 que	 diz	 tudo	 sobre	 a	
grande	questão	do	mundo,	e	que	irra-
dia	a	verdadeira	 luz	 sob	a	qual	é	ne-
cessário	olhar	o	Papa	(�).

O	Homem-Deus	foi	o	Homem	da	dor,	
Ele	 não	 praticou	 senão	 obras	 de	 jus-
tiça	clemente	e	de	misericórdia	pura,	
ele	foi	odiado,	caluniado,	achincalha-
do,	 entregue	 à	 morte.	 Aqueles	 que	
Ele	 tinha	 instruído	pela	Sua	palavra,	
curado	pelos	Seus	milagres,	libertado	
pela	Sua	doutrina	–	gritaram:	Nós	não	
queremos	que	Ele	reine	sobre	nós!	Ele	
experimentou	 o	 cálice	 das	 infâmias	
e	 das	 iniquidades	 humanas.	 Os	 Seus	
amigos,	 eles	 mesmos,	 O	 abandona-
ram,	O	renegaram;	Ele	tinha	alimen-
tado	 com	 a	 Sua	 carne	 aquele	 que	 O	
vendeu.	O	poder	público,	proclaman-
do	a	Sua	inocência,	fê-l’O	açoitar	com	
varas,	 antes	 de	 O	 entregar	 à	 morte.	
Mataram-n’O	 em	 nome	 da	 verdade,	
invocando	 o	 interesse	 do	 povo,	 bem	
como	o	interesse	do	céu,	e	uma	vil	po-
pulaça	teve	licença	de	O	insultar	mes-
mo	no	pretório	e	até	sobre	a	Cruz.	Eis	
o	 Homem-Deus,	 escondido	 e	 como	
que	aniquilado	no	seio	do	Homem	das	
dores.	Do	Céu,	que	parece	encerrado,	
nenhum	socorro;	sobre	a	Terra,	o	Seu	

domínio	é	o	Calvário,	o	Seu	trono,	um	
patíbulo.

Entretanto,	Ele	reina.	O	título	da	Sua	
Realeza,	 escrito	 pela	 mão	 que	 O	 en-
trega,	encontra-se	cravado	no	instru-
mento	 de	 suplício	 pelas	 mãos	 que	 O	
crucificam.	Que	esforços	serão	 feitos	
para	 retirar	 esta	 Cruz,	 para	 dela	 ar-
rancar	este	título	real!	Todavia	a	Cruz	
é	 estável,	 e	 o	 título	 real	 está	 escrito	
para	toda	a	eternidade.	Sem	duvidar	
jamais	 da	 Sua	 fraqueza,	 nem	 da	 Sua	
vitória,	 o	 Divino	 supliciado	 havia	
dito:	Eu	venci	o	mundo.	Ele	expira;	as	
trevas	 envolvem	 a	 Terra,	 os	 mortos	
saem	 das	 sepulturas.	 Advertido	 por	
estas	perturbações,	o	homem	da	força	
pública,	aquele	que	acaba	de	assegurar	
a	 execução	 da	 sentença	 iníqua,	 reco-
nhece	e	adora	a	Vítima:	Era	verdadei-
ramente	o	Filho	de	Deus!	É	necessário	
recordarmo-nos	desta	história	e	desta	
figura	antes	que	esbocemos	a	figura	e	
a	história	de	Pio	IX.	Nós	não	nos	en-
contramos	 nas	 condições	 ordinárias	
da	 biografia.	 Não	 vamos	 bosquejar	
um	homem	semelhante	aos	outros.

Este	não	nasceu	para	as	obras	comuns.	
Numa	carne	submetida	às	enfermida-
des	 comuns	 e	 à	 morte,	 ele	 (O	 Papa)	
incorpora,	como	nós,	um	espírito	ex-
posto	ao	erro,	mas	não	encerrado	em	
todas	 as	 nossas	 limitações	 nem	 sub-
metido	a	todas	as	nossas	falhas.	Deus	
vinculou-o	por	um	juramento	eterno	
e	assiste-o	especialmente.	Ele	é	aque-

O	Papa,	sucessor	de	Nosso	Senhor	Jesus	Cristo
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le	a	quem	o	Salvador	disse:	Eu	estou	
contigo.	Aqui	a	carne	mortal	envolve	
mais	imortalidade	do	que	em	nós.	Ele	
é	Pedro	que	não	morre,	sentado	num	
Trono	que	não	se	desmorona.	Ele	é	o	
representante	de	Deus,	que	Deus	co-
locou	em	Roma,	porque	Roma	consti-
tui	o	local	onde	apraz	a	Deus	habitar;	
e	 a	 sua	 História	 encerra	 mais	 o	 ele-
mento	Divino	do	que	qualquer	outra.	
Fraco,	 difamado,	 ridicularizado,	 cru-
cificado	 como	 o	 Homem	 das	 dores,	
invencível	como	o	Homem-Deus,	nas	
condições	do	Calvário,	Ele	continua	a	
obra	do	Calvário;	obra	incomparável,	
prosseguida	e	engrandecida	desde	há	
dezoito	séculos	perante	homens	pros-
ternados	 diante	 do	 milagre	 ou	 estu-
pefactos	e	furiosos	face	ao	problema.	
O	Papa	ensina,	expia,	 liberta,	morre,	
ele	reina.

Ele	leva	um	nome	incomunicável;	ele	
é	o	Papa,	o	Pai!	Qualquer	língua,	mes-
mo	rebelde,	assim	o	denomina,	e	ne-
nhuma	o	não	denomina	assim.	A	sua	
realeza	 paternal,	 a	 mais	 antiga	 que	
existe	 no	 mundo,	 é	 simultaneamen-
te,	globalmente,	a	mais	contestada	do	
tempo	 histórico,	 mas	 a	 mais	 segura	
do	futuro.	Neste	ponto,	o	sentimento	
profundo	dos	mais	inteligentes	entre	
os	seus	inimigos	está	de	acordo	com	a	
crença	dos	seus	fiéis	mais	firmes.	Por-
quê?	 Os	 seus	 fiéis	 cobrem	 o	 mundo;	
avalia-se	o	seu	número	em	duzentos	
milhões,	 todavia	 encontram-se	 dis-
seminados,	reduzidos	de	facto,	como	
força	 activa,	 a	 um	 punhado;	 os	 seus	
inimigos	são	porém	em	número	des-

comunal,	 poderosos,	 ardentes,	 coli-
gados,	munidos	de	armas	soberanas.	
Eles	desejam	e	eles	profetizam	a	que-
da	 do	 Papado.	 Qual	 porém	 a	 causa	
do	seu	desespero?	Qual	a	causa	para	
que	o	Papado,	cercado	de	armadilhas,	
pressionado	 por	 soldados,	 mortifica-
do	 de	 golpes,	 escoltado	 de	 injúrias	 e	
de	escárnios,	viva,	marche,	e	não	veja	
parte	alguma	de	terra	longínqua,	nem	
povo	 inimigo	 que	 ele,	 o	 Papado,	 não	
espere	 conquistar?	 Tal	 constitui	 o	
milagre,	tal	constitui	o	problema,	tal	
constitui	 o	 triunfo	 permanente	 do	
Homem	das	dores.

Nós	temos	sob	os	olhos	este	escânda-
lo	da	razão	humana.	E	como	a	razão	
humana	não	foi	nunca	mais	revoltada	
contra	o	Deus	da	Cruz	do	que	agora,	
e	jamais	negou	com	maior	obstinação	
os	Seus	direitos	sobre	o	mundo	do	que	
hoje,	nunca	o	seu	escândalo	foi	maior.	
Pode	 dizer-se	 que	 ela	 (a	 razão)	 tudo	
venceu.	O	que	não	destruiu,	ela	alte-
rou-o	à	sua	maneira.	Ela	subverteu	as	
instituições,	formatou	os	espíritos	na	
dúvida,	 paralisou	 os	 corações.	 Rom-
pendo	 com	 a	 Ordem	 Sobrenatural,	
as	 suas	 leis	 (da	 razão)	 proclamaram	
a	exautoração	de	Deus	Nosso	Senhor	
Jesus	 Cristo,	 Cuja	 Divindade	 e	 até	 a	
existência	 histórica	 foi	 negada	 pela	
ciência.

A	razão	impôs	sobre	a	Terra	um	direi-
to	de	sua	autoria,	o	direito	do	homem,	
denominado	 mais	 tarde	 o	 “Direito	
novo”,	 o	 qual	 constitui	 simplesmen-
te	o	direito	do	seu	capricho.	Armada	
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com	 este	 direito,	 a	 razão	 renegou	 e	
desprezou	 todo	 o	 Direito	 anterior,	
todo	 o	 Direito	 da	 Terra	 e	 todo	 o	 Di-
reito	 do	 Céu.	 Ela	 despojou	 violenta-
mente	os	Reis	da	sua	coroa,	os	povos	
da	 sua	 nacionalidade,	 os	 indivíduos	
da	 sua	 propriedade,	 as	 almas	 da	 sua	
crença,	os	Altares	da	sua	liberdade.	Os	
seus	sofismas	corrompem	pelo	medo	
os	homens	aos	quais	ainda	não	conse-
guiram	arruinar	o	bom	senso:	toda	a	
resistência	é	vã.	Jamais	déspota	mais	
insolente	disse	à	consciência:	Cala-te!	
Jamais	a	consciência	foi	abandonada	
aos	 apupos	 dos	 facínoras	 com	 maior	
desdém.	 Quem	 portanto	 constitui	
ainda	um	freio	para	a	 razão,	e	então	
porque	é	que	tendo	ela	(a	razão)	tudo	
vencido,	 ainda	 não	 se	 apoderou	 de	
tudo?

Um	 só	 homem	 se	 ergue	 perante	 a	
razão	 sobre	 as	 ruínas	 da	 civilização	
cristã,	 impedindo-as	 de	 se	 dispersa-
rem	 em	 poeira,	 preservando	 por	 en-
tre	 estas	 ruínas	 o	 espírito	 que	 tudo	
pode	renovar	na	sequência	das	tradi-
ções	eternas,	sob	as	asas	da	Cruz.	Este	
homem	 pacífico	 DIZ	 NÃO	 À	 RAZÃO	
HUMANA	 SEPARADA	 DA	 RAZÃO	
DIVINA;	não	ao	seu	direito	novo;	não	
aos	 seus	 empreendimentos	 arreba-
tados	 contra	 os	 direitos	 dos	 povos	 e	
contra	os	direitos	de	Deus,	pois	quan-
do	ambos	são	separados	-	anulam-se;	
constituindo	 o	 Papado	 a	 integração	
plena	 e	 verdadeira	 expressão	 desses	
direitos.	 Na	 sua	 fraqueza,	 invencível	
até	agora,	o	Papado	salvaguarda	o	que	
não	poderia	perecer	sem	que	o	géne-

ro	 humano	 se	 visse	 imediatamente	
reposicionado	sob	a	pata	envenenada	
do	despotismo	antigo.

Roma	 pertencerá	 a	 Pedro,	 Sacerdo-
te	 de	 Nosso	 Senhor	 Jesus	 Cristo,	 ou	
pertencerá	 a	 Nero,	 sacerdote	 da	 sua	
própria	 divindade?	 O	 problema	 co-
loca-se	 hodiernamente	 tal	 como	 há	
dezoito	 séculos,	 mais	 resolutamente	
aceite	pela	apostasia	do	que	o	foi	pela	
incredulidade.	 «Nós	 não	 queremos	
que	 Ele	 reine	 sobre	 nós!»	 Este	 grito	
da	sinagoga	é	fomentado	por	homens	
que	 receberam	 o	 Baptismo.	 E	 como	
nos	primeiros	dias,	a	Terra	treme,	as	
trevas	 descem,	 os	 mortos	 saem	 dos	
sepulcros.	Que	fantasmas	não	assom-
bram	os	olhares	dos	vivos?	Sim,	o	se-
pulcro	 de	 Nero	 pode-se	 reabrir.	 Mas	
Pedro	não	morre!

Pedro!	 Posicionada	 atrás	 dele,	 des-
pertada	pela	sua	voz,	emocionada	de	
admiração	 e	 amor,	 saudando-o	 com	
títulos	 magníficos	 que	 lhe	 conferem	
os	doutores,	a	Catolicidade	nomeia-o	
(	ao	Papa)	ainda	Moisés,	O	Patriarca	
Universal,	 o	 Pai	 dos	 Pais,	 O	 Herdei-
ro	dos	Apóstolos,	a	Boca	e	o	chefe	do	
apostolado,	 o	 Refúgio	 dos	 Bispos,	 o	
Pastor	de	todos	os	pastores,	o	vínculo	
de	unidade.

Louis	Veuillot	(�����-������)

(�)	 O	 texto	 original	 indica	 aqui	 «o	
doce	e	grande	Pio	IX».	Esta	substitui-
ção	pretende	sublinhar	o	alcance	uni-
versal	da	reflexão	desenvolvida	nestas	
linhas,	 bem	 como	 a	 pertinência	 que	
ainda	hoje	possuem.
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Veneráveis	 Irmãos:	 Saúde	 e	 Bênção	
Apostólica!

�.	 Pelos	 inescrutáveis	 desígnios	 de	
Deus	fomos	elevados	de	nossa	peque-
nez	ao	cargo	de	Supremo	Pastor	do	Re-
banho	de	Cristo,	em	dias	bem	críticos	
e	amargos,	pois	o	antigo	inimigo	anda	
em	 redor	 deste	 Rebanho	 e	 lhe	 arma	
laços	em	tão	pérfida	astúcia,	que	hoje,	
principalmente,	parece	haver-se	cum-
prido	aquela	profecia	do	Apóstolo	aos	
anciãos	da	Igreja	de	Éfeso:	“Sei	que…	
vos	hão	de	assaltar	lobos	vorazes,	que	
não	pouparão	o	Rebanho”	(At	��0,��9).	
Dos	males	que	afligem	a	Religião	não	
há	quem,	animado	de	zelo	pela	Glória	
divina,	deixe	de	investigar	as	causas	e	
razões,	acontecendo	que,	como	as	en-
contra	 cada	 qual	 diversas,	 proponha	

diferentes	meios,	de	acordo	com	a	sua	
opinião	pessoal,	para	defender	e	res-
taurar	o	Reino	de	Deus	na	Terra.	Não	
proscrevemos,	Veneráveis	Irmãos,	os	
pareceres	 alheios,	 mas	 estamos	 com	
os	 que	 pensam	 que	 esta	 depressão	 e	
debilidade	das	almas,	de	que	derivam	
os	 maiores	 males,	 provêm,	 princi-
palmente,	 da	 ignorância	 das	 Coisas	
Divinas.	 Esta	 opinião	 concorda	 in-
teiramente	com	o	que	o	Deus	mesmo	
declarou	pelo	Profeta	Oséias:	“Não	há	
conhecimento	 de	 Deus	 na	 Terra.	 A	
maldição	 e	 a	 mentira,	 e	 o	 homicídio	
e	o	roubo	e	o	adultério	tudo	inunda-
ram;	 o	 sangue	 junta-se	 ao	 sangue	 e	
por	causa	disto	a	Terra	se	cobrirá	de	
luto	e	todos	os	seus	moradores	desfa-
lecerão”	(Os	��,�-�).

CARTA	ENCíCLICA

de	sua	Santidade	o	Papa	São	Pio	X

Acerbo Nimis

Sobre o Ensino do Catecismo

Aos Veneráveis Irmãos Patriarcas, Primazes, Arcebispos, Bispos e Mais Ordinários 
em Paz e Comunhão com a Santa Sé Apostólica

Em	Outubro	de	�9���	foi	editado	pela	primeira	vez	em	Roma	o	Ca-
tecismo	de	São	Pio	X.	Fez	agora	cem	anos.	São	Pio	X	reviu	pessoal-
mente	todo	o	texto;	tendo	confiado	a	redacção	italiana	a	escritores	
de	prestígio.	Era	uma	época	em	que	o	reino	de	Itália,	laico,	proibia	o	
ensino	da	religião	nas	escolas	oficiais.
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Necessidade da Instrução

��.	 Quão	 fundadas	 são,	 desgraçada-
mente,	 estas	 lamentações,	 hoje,	 que	
existe	 tão	 crescido	 número	 de	 pes-
soas,	entre	o	Povo	Cristão,	que	igno-
ram	totalmente	as	coisas	que	é	mister	
conhecer	 para	 conseguir	 a	 Salvação	
Eterna!	Ao	dizer	–	Povo	Cristão	–	não	
nos	referimos	somente	à	plebe,	ou	às	
classes	inferiores	–	às	quais	servem	de	
escusa	 o	 acharem-se	 com	 freqüência	
submetidas	 a	 homens	 tão	 duros	 que	
lhes	não	deixam	tempo	nem	para	cui-
dar	de	si	mesmas,	nem	das	coisas	que	
se	referem	à	sua	alma	–	mas	e	princi-
palmente	falamos	daqueles	aos	quais	
não	 falta	 entendimento	 nem	 cultura	
e	até	se	mostram	dotados	de	profana	
erudição,	apesar	de	que	em	coisas	de	
Religião	 vivem	 da	 maneira	 mais	 te-
merária	 e	 imprudente	 que	 imaginar	
se	 possa.	 Dificílimo	 seria	 ponderar	 a	
espessura	das	trevas	que	os	envolvem	
e	–	o	que	mais	 triste	é	–	a	 tranqüili-
dade	com	que	nelas	permanecem!	De	
Deus,	 Soberano	 Autor	 e	 Moderador	
de	todas	as	coisas,	e	da	Sabedoria	da	
Fé	Cristã	não	se	preocupam,	de	forma	
que	verdadeiramente	nada	sabem	da	
Encarnação	 do	 Verbo	 de	 Deus,	 nem	
da	 Perfeita	 Restauração	 do	 Gênero	
Humano,	 por	 Ele	 consumada;	 nada	
sabem	acerca	da	Graça,	principal	au-
xílio	 para	 alcançar	 os	 Bens	 Eternos;	
nada,	 acerca	 do	 Augusto	 Sacrifício	
nem	 dos	 Sacramentos,	 mediante	 os	
quais	 conseguimos	 e	 conservamos	 a	
Graça.	Quanto	ao	pecado,	não	conhe-
cem	sua	malícia	nem	o	opróbrio	que	

consigo	traz,	de	sorte	que	não	põem	
o	 menor	 cuidado	 em	 evitá-lo	 ou	 ex-
piá-lo,	e	 chegam	ao	Dia	Extremo	em	
disposição	tal	que,	para	não	os	deixar	
sem	 qualquer	 Esperança	 de	 Salva-
ção,	 o	 Sacerdote	 se	 vê	 constrangido	
a	aproveitar	os	derradeiros	instantes	
de	vida	para	sumariamente	lhes	ensi-
nar	Religião,	ao	invés	de	empregá-los	
principalmente,	 conforme	 conviria,	
em	movê-los	a	afetos	de	Caridade;	isto	
quando	não	sucede	que	o	moribundo	
sofra	 de	 tão	 culpável	 ignorância	 que	
tenha	 por	 inútil	 o	 auxílio	 do	 Sacer-
dote	 e	 resolva	 tranqüilamente	 fran-
quear	os	Umbrais	da	Eternidade	sem	
haver	prestado	a	Deus	conta	dos	seus	
pecados.	Por	 isso,	o	Nosso	Predeces-
sor	 Bento	 XIV	 justamente	 escreveu:	
“Afirmamos	 que	 a	 maior	 parte	 dos	
condenados	às	penas	 eternas	 padece	
sua	perpétua	desgraça	por	ignorar	os	
Mistérios	 da	 Fé,	 que	 necessariamen-
te	se	devem	conhecer	e	crer,	para	ser	
contado	no	número	dos	eleitos”	(Ins-
tit.	XXVII,	���).

�.	 Sendo	 assim,	 Veneráveis	 Irmãos,	
que	 há	 de	 surpreendente,	 pergunto,	
em	 que	 a	 corrupção	 dos	 costumes	 e	
sua	 depravação	 sejam	 tão	 grandes	 e	
cresçam	 diariamente,	 não	 digo	 nas	
nações	 bárbaras,	 mas	 até	 nos	 pró-
prios	Povos	que	ostentam	o	nome	de	
Cristãos?	Com	razão	dizia	o	Apóstolo	
São	Paulo,	escrevendo	aos	Efésios:	“A	
fornicação	e	toda	espécie	de	impureza	
ou	avareza	nem	sequer	se	nomeie	en-
tre	vós,	como	convém	a	Santos;	nem	
palavras	 torpes,	 nem	 chocarrices”	
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(Ef	 �,�-��).	 Como	 fundamento	 deste	
Pudor	 e	 Santidade,	 com	 os	 quais	 se	
moderam	 as	 paixões,	 determinou	 a	
Ciência	das	Coisas	Divinas:	“E	assim,	
cuidai,	irmãos,	em	andar	com	Prudên-
cia;	não	como	 insensatos,	mas	como	
circunspectos…	 Portanto,	 não	 sejais	
imprudentes,	mas	considerai	qual	é	a	
Vontade	de	Deus”	(Ef	�,	��.	��).

Sentença	justa;	porque	a	vontade	hu-
mana	 apenas	 conserva	 algum	 resto	
daquele	amor	à	honestidade	e	à	reti-
dão,	inspirados	ao	homem	por	Deus,	
seu	Criador,	amor	que	o	impelia	para	
um	bem,	não	velado	por	sombras,	mas	
claramente	visto.	Mas,	depravada	pela	
corrupção	do	pecado	original	e	esque-
cida	de	Deus,	seu	Gerador,	a	vontade	
humana	 inclina-se	 a	 amar	 a	 vaidade	
e	 a	 procurar	 a	 mentira.	 Extraviada	 e	
cega	 pelas	 más	 paixões,	 necessita	 de	
um	 guia	 que	 lhe	 mostre	 o	 caminho	
para	que	retome	as	Veredas	da	Justi-
ça,	que	desgraçadamente	abandonou.	
Este	 guia,	 que	 não	 é	 preciso	 buscar	
fora	do	homem,	e	de	que	a	natureza	
o	proveu,	é	a	própria	razão;	mas	se	à	
razão	 falta	 aquela	 luz,	 irmã	 sua,	 que	
é	a	Ciência	das	Coisas	Divinas,	suce-
derá	que	um	cego	guiará	outro	cego	e	
ambos	cairão	no	abismo.	O	Santo	Rei	
Davi,	glorificando	a	Deus	por	esta	Luz	
da	 Verdade	 que	 havia	 infundido	 na	
razão	humana,	dizia:	“A	luz	do	Vosso	
rosto,	Senhor,	está	impressa	em	nós”.	
E	indicava	o	efeito	desta	comunicação	
da	Luz,	acrescentando:	“Infundistes	a	
alegria	em	meu	coração”	(Sl	��,	6-�).

Efeitos das Doutrina Cristã

��.	 Descobre-se	 facilmente	 que	 assim	
é,	 porque,	 de	 fato,	 a	 Doutrina	 Cris-
tã	 nos	 faz	 conhecer	 a	 Deus	 e	 o	 que	
chamamos	 suas	 Infinitas	 Perfeições,	
quiçá	mais	fundamente	que	as	forças	
naturais.	 E	 de	 que	 forma?	 Mandan-
do-nos	ao	mesmo	tempo	reverenciar	
a	Deus	por	obrigação	de	“Fé”,	que	se	
refere	 à	 razão;	 por	 dever	 de	 “Espe-
rança”,	que	se	refere	à	vontade,	e	por	
dever	de	“Caridade”,	que	se	refere	ao	
coração,	 com	 o	 qual	 torna	 o	 homem	
inteiramente	 submetido	 a	 Deus,	 seu	
Criador	 e	 Moderador.	 De	 igual	 for-
ma	 só	 a	 Doutrina	 Cristã	 estabelece	
o	 homem	 na	 posse	 de	 sua	 eminente	
dignidade	 natural	 como	 filho	 do	 Pai	
Celestial,	que	está	nos	Céus,	e	que	o	
fez	à	Sua	imagem	e	semelhança	para	
viver	eternamente	feliz	com	Ele.	Mas	
desta	 mesma	 dignidade	 e	 do	 conhe-
cimento	 que	 dela	 se	 deve	 ter,	 deduz	
Cristo	que	os	homens	devem	amar-se	
como	 irmãos	 e	 viver	 na	 Terra	 como	
convém	 aos	 Filhos	 da	 Luz,	 “não	 em	
glutonerias	 e	 embriaguez,	 não	 em	
desonestidades	e	dissoluções,	não	em	
contendas	 e	 emulações”	 (Rm	 ��,��).	
Manda-nos,	 outrossim,	 que	 nos	 en-
treguemos	 às	 Mãos	 de	 Deus,	 que	 é	
quem	 cuida	 de	 nós;	 que	 socorramos	
os	 pobres,	 façamos	 o	 bem	 a	 nossos	
inimigos	 e	 prefiramos	 os	 Bens	 Eter-
nos	 da	 alma	 aos	 perecedores	 bens	
temporais.	 E,	 mesmo	 sem	 esmiuçar	
tudo,	 não	 é,	 porventura,	 a	 Doutrina	
de	Cristo	que	recomenda	e	prescreve	
ao	 homem	 soberbo	 aquela	 humilda-
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de	 que	 é	 o	 verdadeiro	 manancial	 de	
Sua	Glória?	“Todo	aquele,	pois,	que	se	
humilhar,	esse	será	o	maior	no	Reino	
dos	 Céus”	 (Mt	 ���,��).	 Nesta	 Celestial	
Doutrina	nos	é	ensinada	igualmente	a	
Prudência	de	Espírito,	que	serve	para	
nos	 proteger	 da	 prudência	 da	 carne;	
a	Justiça,	por	meio	da	qual	damos	a	
cada	um	o	que	lhe	pertence;	a	Forta-
leza,	 que	 nos	 torna	 capaz	 de	 sofrer	
e	 padecer	 tudo	 generosamente	 por	
Deus	e	pela	Bem-aventurança	Eterna;	
enfim,	 a	 Temperança,	 que	 nos	 torna	
amável	a	Pobreza	por	Amor	de	Deus,	
e	que	em	meio	de	nossas	humilhações	
faz	 com	 que	 nos	 gloriemos	 na	 Cruz.	
De	maneira	que	pela	Sabedoria	Cristã	
não	 somente	 recebe	 nossa	 inteligên-
cia	a	Luz	que	nos	permite	alcançar	a	
Verdade,	 mas	 até	 a	 vontade	 fica	 em-
polgada	 daquele	 Amor	 que	 nos	 con-
duz	a	Deus	e	a	Ele	nos	une	mediante	o	
exercício	da	Virtude.

�.	 Longe	 estamos	 de	 afirmar	 que	 a	
malícia	 da	 alma	 e	 a	 corrupção	 dos	
costumes	não	possam	co-existir	com	
a	consciência	da	Religião.	Prouvera	a	
Deus	 que	 os	 fatos	 demonstrassem	 o	
contrário.	 Mas	 compreendemos	 que	
quando	 e	 espírito	 está	 envolto	 pelas	
espessas	 trevas	 da	 ignorância,	 não	
se	 pode	 capacitar	 nem	 da	 retidão	 da	
vontade	 nem	 dos	 bons	 costumes,	
porque	 se,	 caminhando	 com	 olhos	
abertos,	pode	o	homem	apartar-se	do	
bom	caminho,	o	que	sofre	de	cegueira	
está	 em	 perigo	 iminente	 de	 desviar-
se.	 Acrescente-se	 que	 em	 quem	 não	
está	de	todo	apagado	o	archote	da	Fé,	

resta	ainda	uma	Esperança	de	que	se	
emende	 e	 se	 cure	 da	 corrupção	 dos	
costumes;	 mas	 quando	 a	 ignorância	
se	 junta	 à	 depravação,	 já	 não	 resta	
possibilidade	 de	 remédio,	 mas	 está	
aberto	o	caminho	da	ruína.

O Primeiro Ministério.

6.	Posto	que	da	ignorância	da	Religião	
procedem	tão	graves	danos,	e,	de	ou-
tro	lado,	são	tão	grandes	a	necessida-
de	e	a	utilidade	da	Doutrina	Religiosa,	
desde	que,	desconhecendo-a,	em	vão	
se	esperaria	que	alguém	cumprisse	as	
obrigações	 de	 Cristão,	 convém	 saber	
agora	 a	 quem	 compete	 preservar	 as	
almas	 desta	 perniciosa	 ignorância	 e	
instruí-las	 em	 tão	 indispensável	 Ci-
ência.	O	que,	Veneráveis	Irmãos,	não	
oferece	 dificuldade	 alguma,	 porque	
essa	 transcendente	 missão	 recai	 so-
bre	os	Pastores	de	Almas.	Estes,	efe-
tivamente,	 acham-se	 obrigados	 por	
preceito	do	próprio	Cristo	a	conhecer	
e	 apascentar	 as	 ovelhas	 que	 lhes	 fo-
ram	confiadas.	Apascentar	é,	antes	do	
mais,	doutrinar.	“Eu	vos	darei	Pasto-
res	segundo	o	Meu	Coração,	que	vos	
apascentarão	 com	 a	 Ciência	 e	 com	 a	
Doutrina”	(Jr	�,��).

Assim	falava	Jeremias,	inspirado	por	
Deus;	 pelo	 que	 dizia	 o	 Apóstolo	 São	
Paulo:	“Cristo	não	me	enviou	para	Ba-
tizar,	 mas	 para	 pregar”	 (�Cor	 �,��).	
Advertindo	assim	que	o	principal	Mi-
nistério	de	quantos	exercem,	em	cer-
to	sentido,	o	governo	da	 Igreja,	con-
siste	em	ensinar	aos	fiéis	a	Doutrina	
Sagrada.
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�.	 Inútil	 se	 nos	 afigura	 aduzir	 novas	
provas	 da	 excelência	 deste	 Ministé-
rio	e	da	estima	que	merece	de	Deus.	
Certo	é	que	Deus	exalta	grandemen-
te	a	Piedade	que	nos	move	a	procurar	
o	 alívio	 das	 humanas	 misérias;	 mas,	
quem	 negará	 que	 muito	 acima	 dela	
devem	ser	colocados	o	zelo	e	o	traba-
lho	mediante	os	quais	o	entendimen-
to	recebe	o	ensino	e	os	conselhos	refe-
rentes,	não	às	necessidades	terrenas,	
mas	 aos	 Bens	 Celestiais?	 Nada	 pode	
ser	 mais	 grato	 a	 Jesus	 Cristo,	 Salva-
dor	das	almas,	que	pelo	Profeta	Isaías	
disse	de	Si	Mesmo:	“Fui	enviado	para	
Evangelizar	os	pobres”	(Lc	��,���).

Importa	 muito,	 Veneráveis	 Irmãos,	
insistir	para	que	todos	os	Sacerdotes	
compreendam	bem	que	ninguém	tem	
maior	 obrigação	 e	 dever	 mais	 impe-
rioso.	 Porque,	 quem	 negará	 que	 no	
Sacerdote	 hão	 de	 unir-se	 a	 Ciência	 e	
a	 Santidade	 de	 Vida?	 “Nos	 lábios	 do	
Sacerdote	deve	estar	o	depósito	da	Ci-
ência”	(Ml	��,�).	E,	com	efeito,	a	Igre-
ja	 o	 exige	 rigorosamente	 de	 quantos	
aspiram	a	 ingressar	no	Sacerdócio.	E	
por	 que	 isto?	 Porque	 o	 Povo	 Cristão	
espera	receber	do	sacerdote	o	ensina-
mento	da	Divina	Lei	e	porque	Deus	o	
destina	para	propagá-la.	“De	sua	boca	
se	há	de	aprender	a	Lei,	pois	que	ele	é	
o	Anjo	do	Senhor	dos	Exércitos”	(Ml	
��,�).	 Por	 isso,	 nas	 Ordens	 Sacras,	 o	
Bispo	diz,	dirigindo-se	aos	que	vão	ser	
elevados	 ao	 Sacerdócio:	 “Que	 vossa	
Doutrina	seja	remédio	espiritual	para	
o	Povo	de	Deus,	e	os	cooperadores	de	
nossa	 Ordem	 sejam	 prudentes,	 para	

que,	meditando	dia	e	noite	acerca	da	
Lei,	 creiam	 no	 que	 leram	 e	 ensinem	
aquilo	 em	 que	 acreditam”	 (Pontifical	
Romano).

Se	não	há	Sacerdote	algum	a	quem	não	
correspondam	estas	obrigações,	quais	
não	serão	as	daqueles	que	pelo	nome	
e	autoridade	que	ostentam	e	por	sua	
mesma	 dignidade	 têm	 a	 seu	 cargo	 e	
como	que	por	compromisso	a	Cura	das	
Almas?	Estes	devem	ser	colocados	de	
algum	modo	nas	fileiras	dos	Pastores	
e	Doutores	que	Jesus	Cristo	deu	aos	
fiéis	“para	que	não	sejam	como	meni-
nos	flutuantes,	e	levados,	ao	sabor	de	
todo	 vento	 de	 doutrina,	 pela	 malig-
nidade	dos	homens,	pela	astúcia	dos	
que	induzem	ao	erro,	mas,	praticando	
a	Verdade	na	Caridade,	cresçamos	em	
todas	as	coisas	naquele	que	é	a	Cabe-
ça,	o	Cristo”	(Ef	��,	���-��).

Disposições da Igreja.

��.	Por	isso,	o	Sacrossanto	Concílio	de	
Trento,	 falando	 dos	 Pastores	 de	 Al-
mas,	julgou	que	a	primeira	e	a	maior	
de	suas	obrigações	era	a	de	ensinar	o	
Povo	Cristão	(Sess.	V,	c.	��	de	Refor.	 ;	
XXII,	c.	��;	sess.	XXIV.	c.	��	e	�	de	Re-
for.	 ).	 Dispôs,	 em	 conseqüência,	 que	
ao	menos	nos	Domingos	e	Festas	So-
lenes	 dessem	 ao	 Povo	 Instrução	 Re-
ligiosa,	 e	 durante	 os	 Santos	 Tempos	
de	 Avento	 e	 Quaresma	 diariamente	
ou	ao	menos	 três	vezes	por	 semana.	
Mas	não	só	isto,	porque	acrescenta	o	
Concílio	que	os	Párocos	estão	obriga-
dos,	ao	menos	nos	Domingos	e	Dias	
de	Festa,	a	ensinar,	por	si	ou	por	ou-
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tros,	aos	meninos	as	Verdades	da	Fé	
e	a	Obediência	que	devem	a	Deus	e	a	
seus	 pais;	 e	 lhes	 manda,	 outrossim,	
que,	 quando	 tenham	 de	 administrar	
algum	Sacramento,	 instruam	em	sua	
virtude	 os	 que	 o	 vão	 receber,	 expli-
cando-o	 por	 meio	 de	 Pregações	 em	
língua	vulgar.

9.	Em	sua	Constituição	“Etsi	Minime”,	
Nosso	Predecessor	Bento	XIV	resumiu	
estas	prescrições	e	as	determinou	cla-
ramente,	 dizendo:	 “Duas	 obrigações	
impõe	 principalmente	 o	 Concílio	 de	
Trento	 aos	 Pastores	 de	 almas:	 uma,	
que	 todos	 os	 Dias	 de	 Festa	 falem	 ao	
Povo	acerca	das	Coisas	Divinas;	outra,	
que	ensinem	aos	meninos	e	aos	igno-
rantes	 os	 Elementos	 da	 Lei	 Divina	 e	
da	 Fé”.	 Este	 Sapientíssimo	 Pontífice	
distingue	 justamente	o	duplo	Minis-
tério,	a	saber,	a	Pregação,	que	habitu-
almente	se	chama	Explicação	do	Evan-
gelho,	e	o	Ensino	da	Doutrina	Cristã.	
Não	faltarão,	porventura,	Sacerdotes	
que,	movidos	do	desejo	de	poupar-se	
trabalho,	crêem	que	com	as	Homilias	
satisfazem	 a	 obrigação	 de	 ensinar	 o	
Catecismo.	Quem	quer	que	reflita	des-
cobrirá	o	carácter	erróneo	desta	opi-
nião;	porque	a	Pregação	do	Evangelho	
está	destinada	aos	que	já	possuem	os	
Elementos	da	Fé	e	vem	a	ser	como	o	
pão	que	se	deve	dar	aos	adultos;	mas,	
pelo	 contrário,	 o	 Ensino	 do	 Catecis-
mo	é	aquele	alimento	de	que	São	Pe-
dro	 queria	 que	 todos	 o	 desejassem	
avidamente	 com	 simplicidade,	 como	
meninos	recém-nascidos.	Este	Ofício	
de	Catequista	consiste	em[�]	escolher	

algumas	Verdades	relativas	à	Fé	e	aos	
Bons	Costumes	Cristãos	e	expô-las	e	
explicá-las	em	todos	os	seus	aspectos.	
E	como	o	fim	do	ensino	é	a	Perfeição	
da	 Vida,	 o	 Catequista	 há	 de	 compa-
rar	o	que	Deus	manda	obrar	e	o	que	
os	 homens	 realmente	 fazem,	 depois	
do	 que,	 e	 havendo	 extraído	 oportu-
namente	 algum	 exemplo	 da	 Sagrada	
Escritura,	da	História	da	Igreja	ou	das	
Vidas	dos	Santos,	há	de	aconselhar	o	
seu	auditório	e	como	que	indicar-lhe	
a	dedo	a	norma	a	que	se	deve	ajustar	
a	vida,	e	terminará	exortando	os	pre-
sentes	a	fugir	dos	vícios	e	a	praticar	a	
Virtude.

Instrução Popular.

�0.	Não	ignoramos,	em	verdade,	que	
o	Ofício	de	Ensinar	a	Doutrina	Cristã	
não	é	grato	a	muitos,	que	o	estimam	
em	pouco	e	acaso	impróprio	para	con-
seguir	 o	 elogio	 popular;	 isto	 posto,	
entendemos	 que	 semelhante	 juízo	
pertence	aos	que	se	deixam	levar	pela	
leviandade	mais	do	que	pela	Verdade.	
Não	 negamos	 certamente	 a	 aprova-
ção	 devida	 aos	 Oradores	 Sacros	 que,	
movidos	 do	 sincero	 desejo	 da	 Glória	
Divina,	se	empregam	na	defesa	e	rei-
vindicação	 da	 Fé	 ou	 em	 fazer	 o	 Pa-
negírico	 dos	 Santos;	 mas	 seu	 labor	
requer	 outra	 preliminar,	 a	 dos	 Cate-
quistas,	 pois,	 faltando	 esta,	 não	 há	
fundamento	 e	 em	 vão	 se	 fadigam	 os	
que	edificam	a	casa.	Assaz	freqüente	é	
que	floridos	discursos,	recebidos	com	
aplauso	por	nutridas	assembléias,	so-
mente	sirvam	para	agradar	ao	ouvido	
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e	não	comovam	as	almas.	Em	troca,	o	
Ensino	 Catequético,	 ainda	 que	 sim-
ples	 e	 humilde,	 merecem	 que	 se	 lhe	
apliquem	estas	palavras	que	Deus	ins-
pirou	a	Isaías:	“Do	mesmo	modo	que	
a	chuva	e	a	neve	descem	do	Céu	e	a	ele	
não	retornam,	mas	empapam	a	terra	e	
a	penetram	e	fecundam,	a	fim	de	que	
produzam	semente	para	semear	e	pão	
para	comer,	assim	será	a	Palavra	que	
sai	da	minha	boca:	não	tornará	a	mim	
vazia,	mas	obrará	tudo	aquilo	que	Eu	
quero	e	executará	felizmente	aquelas	
coisas	para	que	Eu	a	enviei”	(Is	��,�0-
��).	O	mesmo	juízo	se	há	de	formular	
daqueles	Sacerdotes	que,	para	melhor	
exporem	as	Verdades	da	Religião,	pu-
blicam	eruditos	volumes,	motivo	pelo	
qual	são	dignos,	certamente,	de	copio-
sos	elogios;	mas,	sem	embargo,	quão	
reduzido	é	o	número	dos	que	consul-
tam	 as	 obras	 deste	 gênero	 e	 destas	
tiram	os	frutos	que	corresponderiam	
aos	desejos	do	autor!	Mas	o	Ensino	da	
Doutrina	Cristã,	se	feito	como	se	deve	
fazê-lo,	 nunca	 é	 inútil	 para	 os	 que	 o	
escutam.

��.	 Convém	 repeti-lo,	 para	 inflamar	
o	 zelo	 dos	 Ministros	 do	 Senhor;	 já	 é	
crescidíssimo,	 e	 aumenta	 cada	 dia	
mais,	 o	 número	 dos	 que	 tudo	 igno-
ram	 em	 matéria	 de	 Religião,	 ou	 têm	
de	 Deus	 e	 da	 Fé	 Cristã	 conceito	 tal,	
que,	 em	 plena	 Luz	 da	 Verdade	 Cató-
lica,	lhes	permite	viver	como	pagãos.	
Ai!	Quão grande é o número, não di-Quão	grande	é	o	número,	não	di-
remos	de	meninos,	mas	de	adultos	e	
até	 de	 anciãos,	 encurvados	 pela	 ida-
de,	 que	 ignoram	 absolutamente	 os	

principais	Mistérios	da	Fé,	e,	ouvindo	
falar	 de	 cristo,	 respondem:	 “Quem	
é	 Ele…	 para	 que	 eu	 creia	 n’Ele?”	 (Jo(Jo	
9,�6).	 Daí	 o	 terem	 por	 lícito	 forjar	 e	
manter	ódio	contra	o	próximo,	 fazer	
contratos	 iníquos,	 explorar	 negócios	
infames,	 fazer	 empréstimos	 usurá-
rios	 e	 constituir-se	 réus	 de	 outras	
prevaricações	 semelhantes.	 Daí	 que,	
ignorantes	da	Lei	de	Cristo	–	que	não	
somente	proíbe	toda	ação	torpe,	mas	
também	todo	pensamento	voluntário	
e	o	desejo	de	cometê-la	–	muitos	que,	
seja	 lá	pelo	que	for,	quase	se	abstêm	
dos	prazeres	vergonhosos,	alimentam	
em	suas	almas,	que	carecem	de	Prin-
cípios	 Religiosos,	 os	 pensamentos	
mais	 perversos,	 e	 tornam	 o	 número	
de	suas	 iniqüidades	maior	que	o	dos	
cabelos	de	sua	cabeça.	E	deve-se	repe-
tir	que	estes	vícios	não	se	encontram	
somente	entre	a	gente	do	Campo	e	o	
Povo	Baixo	das	Cidades,	mas	também,	
e	 acaso	 com	 maior	 freqüência,	 entre	
homens	de	outra	categoria,	 inclusive	
entre	os	que	se	envaidecem	de	seu	sa-
ber	e,	apoiados	em	uma	vã	erudição,	
pretendem	 ridicularizar	 a	 Religião	 e	
“blasfemar	 de	 tudo	 quanto	 não	 co-
nhecem”	(Jd	�0).

���.	 Se	 é	 coisa	 vã	 esperar	 colheita	 de	
terra	 que	 não	 foi	 semeada,	 como	 se	
pode	 esperar	 gerações	 adornadas	 de	
boas	 obras,	 se	 oportunamente	 não	
foram	instruídas	na	Doutrina	Cristã?	
Donde	justamente	inferimos	que,	se	a	
Fé	enlanguesce	em	nossos	dias	a	pon-
to	 de	 que	 em	 muitos	 sujeitos	 parece	
morta,	é	que	se	tem	cumprido	descui-
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dadamente,	 ou	 se	 omitiu	 de	 todo,	 a	
obrigação	de	ensinar	as	Verdades	con-
tidas	no	Catecismo.	Inútil	será	dizer,	
para	 encontrar	 escusa,	 que	 a	 Fé	 nos	
foi	dada	gratuitamente	e	conferida	a	
cada	 um	 no	 Batismo.	 Porque,	 certa-
mente,	 quando	 fomos	 batizados	 em	
Jesus	Cristo,	fomos	enriquecidos	com	
a	posse	da	Fé;	mas	esta	divina	semente	
não	chega	a	“crescer…	e	lançar	grandes	
ramos”	(Mc	��,���)	se	fica	abandonada	
a	 si	 mesma	 e	 à	 sua	 nativa	 Virtude.	
Tem	o	homem,	desde	que	vem	a	este	
mundo,	a	faculdade	de	entender;	mas	
esta	faculdade	necessita	da	excitação	
da	palavra	materna	para	converter-se	
em	 ato,	 como	 se	 costuma	 dizer	 nas	
escolas.	 Isto,	 precisamente,	 acontece	
ao	 homem	 Cristão,	 que,	 ao	 renascer	
pela	 água	 e	 pelo	 Espírito	 Santo,	 traz	
como	 que	 em	 germe	 a	 Fé;	 necessita,	
porém,	do	ensinamento	da	Igreja	para	
que	esta	Fé	possa	nutrir-se,	desenvol-
ver-se	e	dar	fruto.	Pelo	que	escrevia	o	
Apóstolo:	 “A	Fé	provém	do	ouvir	e	o	
ouvir	depende	da	Pregação	da	Palavra	
de	Cristo”	(Rm	�0,��).	E,	para	mostrar	
a	necessidade	do	ensino,	acrescentou:	
“Como	ouvirão	falar,	se	não	há	quem	
lhes	pregue?”	(Rm	�0,���).

Normas.

��.	Se,	pelo	que	até	aqui	foi	exposto,	
já	se	pode	ver	qual	a	 importância	da	
Instrução	Religiosa	do	Povo,	devemos	
fazer	 quanto	 nos	 seja	 possível	 a	 fim	
de	 que	 o	 Ensino	 da	 Sagrada	 Doutri-
na,	 que,	 servindo-nos	 das	 palavras	
do	Nosso	Predecessor	Bento	XIV,	é	a	

instituição	mais	útil	para	a	Glória	de	
Deus	e	a	Salvação	das	Almas	(Const.	
Etsi	Minime,	��),	se	mantenha	sem-
pre	 florescente	 ou,	 onde	 tenha	 sido	
descuidada,	 se	 restaure.	Assim,	pois,	
Veneráveis	Irmãos,	querendo	cumprir	
esta	 grave	 obrigação	 do	 Apostolado	
Supremo	 e	 fazer	 que	 em	 toda	 parte	
se	 observem	 em	 matéria	 tão	 impor-
tante	as	mesmas	práticas,	em	virtude	
de	 Nossa	 Suprema	 Autoridade,	 esta-
belecemos	 para	 todas	 as	 Dioceses	 as	
seguintes	 disposições,	 que	 deverão	
ser	rigorosamente	observadas	e	cum-
pridas:

���.	 I.	 Todos	 os	 Párocos,	 e	 em	 geral	
quantos	 Sacerdotes	 exercem	 a	 Cura	
de	Almas,	hão	de	instruir	com	respei-
to	 ao	 Catecismo,	 durante	 uma	 hora	
inteira,	todos	os	Domingos	e	Dias	de	
Festa	do	ano,	sem	excetuar	nenhum,	
a	todos	os	meninos	e	meninas	naqui-
lo	que	devem	crer	e	praticar	para	al-
cançar	a	Salvação	Eterna.

��.	 II.	 Os	 mesmos	 hão	 de	 preparar	
as	meninas	e	meninos,	em	época	fixa	
do	ano,	e	mediante	Instrução	que	há	
de	durar	vários	dias,	a	receber	digna-
mente	os	Sacramentos	da	Penitência	
e	Confirmação.

�6.	 III.	 Além	 disso,	 hão	 de	 preparar	
com	especial	cuidado	aos	jovenzinhos	
e	jovenzinhas,	para	que,	santamente,	
se	 aproximem	 pela	 primeira	 vez	 da	
Sagrada	 Mesa,	 valendo-se	 para	 este	
fim	 de	 oportunas	 Instruções	 e	 Exor-
tações,	durante	todos	os	dias	da	Qua-
resma,	 e,	 se	 for	 necessário,	 durante	
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vários	outros	depois	da	Páscoa.

��.	IV.	Em	todas	as	Paróquias	se	eri-
girá	 canonicamente	 a	 Associação	
que	 vulgarmente	 se	 denomina	 Con-
gregação	da	Doutrina	Cristã	[Cf.	CD,	
�0],	com	a	qual,	principalmente	onde	
aconteça	ser	escasso	o	número	de	Sa-
cerdotes,	 terão	 os	 Párocos	 auxiliares	
do	 Estado	 Secular	 para	 o	 Ensino	 do	
Catecismo,	os	quais	se	ocuparão	neste	
Ministério,	 tanto	 por	 zelo	 da	 Glória	
de	 Deus,	 como	 para	 lucrar	 as	 Santas	
Indulgências	que	os	romanos	Pontífi-
ces	têm	enriquecido	essa	Associação.

���.	V.	Nas	grandes	cidades,	principal-
mente	onde	haja	Faculdades	maiores,	
Liceus	e	Colégios,	fundem-se	Escolas	
de	 Religião,	 para	 instruir	 nas	 Verda-
des	da	Fé	e	nas	práticas	da	Vida	Cristã	
a	Juventude	que	freqüenta	as	Escolas	
Públicas	em	que	se	não	menciona	as	
Coisas	de	Religião.

�9.	 VI.	 Porque	 nestes	 tempos	 de	 de-
sordem	 a	 Idade	 Madura	 não	 está	
menos	 que	 a	 Infância	 necessitada	
de	 Instrução	 Religiosa,	 os	 Párocos	 e	
quantos	 Sacerdotes	 tenham	 Cura	 de	
Almas,	 além	 da	 costumada	 Homilia	
sobre	o	Santo	Evangelho,	que	hão	de	
fazer	todos	os	Dias	de	Festa,	na	Missa	
Paroquial,	escolham	a	hora	mais	opor-
tuna	para	o	comparecimento	dos	fiéis	
–	excetuando	a	destinada	à	Doutrina	
dos	meninos	–	e	façam	Instruções	Ca-
tequéticas	aos	adultos,	em	forma	sim-
ples	e	acomodadas	às	suas	 inteligên-
cias,	 devendo	 para	 isso	 acomodar-se	
ao	 Catecismo	 do	 Concílio	 de	 Trento;	

de	tal	modo	que	no	espaço	de	quatro	
ou	 cinco	 anos	 expliquem	 quanto	 se	
refere	 ao	 Símbolo,	 aos	 Sacramentos,	
ao	 Decálogo,	 à	 Oração	 e	 aos	 Manda-
mentos	da	Igreja.

��0.	VII.	Todas	as	coisas,	Veneráveis	Ir-
mãos,	mandamos	e	estabelecemos	em	
virtude	de	Nossa	Autoridade	Apostóli-
ca.	Agora,	obrigação	vossa	é	procurar,	
cada	qual	em	sua	própria	Diocese,	que	
estas	prescrições	se	cumpram	inteira-
mente	e	sem	tardança.	Velai,	pois,	e,	
com	a	autoridade	que	vos	é	peculiar,	
procurai	 que	 nossos	 mandamentos	
não	caiam	em	olvido	ou	–	o	que	seria	
igual	 –	 se	 cumpram	 com	 negligência	
e	 frouxidão.	 Para	 evitar	 esta	 falta,	
haveis	 de	 empregar	 as	 recomenda-
ções	mais	assíduas	e	imperativas	aos	
Párocos,	a	fim	de	que	não	expliquem	
o	 Catecismo	 sem	 preparação,	 mas	
preparando-se	antes	com	esmero,	de	
modo	que	não	falem	a	 linguagem	da	
sabedoria	 humana,	 senão	 que	 “com	
simplicidade	de	coração	e	sinceridade	
diante	de	Deus”	(��Cor	�,���)	sigam	o	
exemplo	de	Cristo,	que,	embora	expu-
sesse	“coisas	que	estavam	ocultas	des-
de	 a	 criação	 do	 mundo”	 (Mt	 ���,���),	
sem	embargo	“as	dizia	todas	ao	povo	
por	meio	de	Parábolas”	ou	exemplos,	
“e	 sem	 Parábolas	 não	 lhes	 pregava”	
(Mt	 ���,���).	 Sabemos	 também	 que	 o	
mesmo	 fizeram	 os	 Apóstolos,	 ensi-
nados	por	Jesus	Cristo,	e	deles	dizia	
São	Gregório	Magno:	 “Puseram	todo	
cuidado	em	pregar	aos	povos	ignoran-
tes	coisas	simples	e	acessíveis,	e	não	
coisas	altas	e	árduas”	(Moral.	 lib.	��,	
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c.	��6).	E,	em	Coisas	de	Religião,	uma	
grande	 parte	 de	 homens	 de	 nosso	
tempo	deve	ser	considerada	ignoran-
te.

O Trabalho do Ensino.

���.	 Não	 quiséramos	 que	 alguém,	 em	
razão	desta	mesma	simplicidade	que	
convém	 observar,	 imaginasse	 que	
o	 Ensino	 Catequético	 não	 requeira	
trabalho	 nem	 meditação;	 pelo	 con-
trário,	são	de	maior	necessidade	que	
em	qualquer	outra.	É	mais	fácil	achar	
um	Orador	que	fale	com	abundância	
e	brilho,	que	um	Catequista	cujas	ex-
plicações	 mereçam	 elogios	 em	 tudo.	
Todos,	portanto,	hão	de	ter	em	conta	
que,	por	grande	que	seja	a	 facilidade	
de	conceitos	e	de	expressão	de	que	se-
jam	 naturalmente	 dotados,	 nenhum	
falará	da	Doutrina	Cristã	com	provei-
to	espiritual	dos	adultos	e	dos	meni-
nos,	se	antes	não	se	preparou	com	es-
tudos	e	séria	meditação.	Enganam-se	
os	 que,	 fiando-se	 na	 inexperiência	 e	
aviltamento	 intelectual	 do	 Povo,	 jul-
gam-se	 poderem	 proceder	 negligen-
temente	 nesta	 matéria.	 O	 contrário	
é	que	é	a	verdade;	quanto	mais	seja	a	
incultura	 do	 auditório,	 maior	 zelo	 e	
cuidado	se	requerem	para	 lograr	que	
as	 Verdades	 mais	 sublimes,	 tão	 ele-
vadas	 sobre	 o	 entendimento	 da	 ge-
neralidade	dos	homens,	penetrem	na	
inteligência	dos	ignorantes,	os	quais,	
não	menos	que	os	sábios,	necessitam	
conhecê-las	 para	 alcançar	 a	 Eterna	
Bem-Aventurança.

����.	 Seja-nos	 permitido,	 Veneráveis	

Irmãos,	 dizer-vos	 ao	 terminar	 esta	
Carta,	 o	 que	 disse	 Moisés:	 “Aquele	
que	seja	do	Senhor,	reúna-se	comigo”	
(Ex	 ���,��6).	 Rogamos-vos	 e	 suplica-
mos	que	observeis	quão	grandes	são	
os	estragos	que	produz	nas	almas	a	só	
ignorância	das	Coisas	Divinas.	Talvez	
muitas	outras	obras	úteis	e	dignas	de	
elogio	se	encontrem	estabelecidas	por	
vós	nas	vossas	Dioceses,	para	bem	de	
vossos	 respectivos	 rebanhos;	 mas,	
com	 preferência	 a	 todas	 elas,	 e	 com	
todo	 o	 empenho,	 todo	 o	 zelo	 e	 toda	
a	constância	que	vos	sejam	possíveis,	
haveis	 de	 cuidar	 esmeradamente	 de	
que	o	conhecimento	da	Doutrina	Cris-
tã	 chegue	 a	 penetrar	 na	 mente	 e	 no	
coração	 de	 todos.	 “Comunique	 cada	
qual	 ao	 próximo	 –	 repetimos	 com	 o	
Apóstolo	São	Pedro	–	a	graça	segundo	
a	 recebeu,	 como	 bons	 dispensadores	
dos	dons	de	Deus,	os	quais	são	multi-
formes”	(�Pe	��,�0).

Que,	mediante	a	intercessão	da	Ima-
culada	 e	 Bem-Aventurada	 Virgem,	
vosso	zelo	e	piedosa	 indústria	se	ex-
citem	 com	 a	 Bênção	 Apostólica,	 que	
amorosamente	 vos	 concedemos,	 a	
vós,	a	vosso	Clero	e	ao	Povo	que	vos	
está	 confiado,	 e	 seja	 testemunha	 de	
Nosso	 afeto	 e	 primícias	 dos	 Divinos	
Dons.

Dado	 em	 Roma,	 junto	 de	 São	 Pedro,	
no	dia	��	de	Abril	do	ano	de	�90�,	se-
gundo	de	Nosso	Pontificado.

Pio,	Papa	X



�6	

Festividade	da	Passagem	do	Ano

No	Priorado	da	Fraternidade	em	Fátima

Dia	��	de	Dezembro

�9:00 Santa	Missa
��0:00 Terço	na	Capelinha	das	Aparições	•

���:00 Jantar	no	Priorado
���:�� Terço	em	frente	do	Santíssimo

Dia	�	de	Janeiro

0:�0 Brinde	de	Novo	Ano
��:�0 Missa	Festiva

Avisos:

O	Padre	Montagut,	superior	de	Espanha	e	Portugal,	estará	connosco.

Os	 interessados	 queiram	 comunicar	 a	 sua	 presença,	 pelo	 menos	 alguns	
dias	antes.

Pedimos	ajuda	para	o	prato	principal	do	jantar.

O	momento	do	terço	na	Capelinha	pode	ainda	mudar.

•

•

•

•


