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Mons. Bernard Fellay, Superior da Fraternidade Sacerdotal S. Pio X pediu a 
todos os sacerdotes e fiéis, para que, no período de 1 a 9 de Março rezassem 
uma novena pela eleição do Pontífice Romano. 

A eleição de um novo Pontífice é sempre aguardada com expectativa. Que ex-
pectativa?

Recordemos o grave múnus do Romano Pontífice. No juramento Papal pro-
mete «não diminuir ou mudar nada daquilo que encontrei conservado pelos 
meus probatíssimos antecessores e de não admitir qualquer novidade, mas 
de conservar e de venerar com fervor, como seu verdadeiro discípulo e suces-
sor, com todas as minhas forças e com todo empenho, tudo aquilo que me foi 
transmitido».

Reconhecemos ainda que, «é absolutamente necessário à salvação de toda 
criatura humana estar sujeita ao romano pontífice» (Bula Unam Sanctam 
e Quinto Concílio de Latrão, em 1516), «não só nas coisas referentes à fé e 
aos costumes, mas também nas que se referem à disciplina e ao regime da 
Igreja». 

O Senhor nos prometeu: «tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha 
Igreja e as portas dos infernos não a vencerão» (Mt 16,18).

Mas se tudo é caos?! Caos na liturgia, caos na lei, caos na doutrina. Como 
entender esta apostasia? 

Vejamos. Mons. Deschamps em 1882, na sua obra «Les Sociétés Secrètes et la 
société», comprova que «as reformas religiosas serão feitas por personagens 
de dentro da Igreja, que promoverão um concílio … que imporá a degradação 
dogmática e disciplinar, favorável à integração desta no Ecumenismo das Lo-
jas».

O maçon Rudolph Steiner declarando em 1910, que: «nós precisamos de um 
Concílio e de um Papa para proclamá-lo», identificava já a “necessidade” de 
um novo tipo de Papa «a quem os progressistas acreditavam favorecer a sua 
causa». Dom Lambert Beauduin, um amigo de Roncalli confidenciou ao Padre 
Bouyer que: «se eles elegessem Roncalli, (…), ele seria capaz de convocar um 
Concílio e de consagrar o ecumenismo». E assim aconteceu, tal como Dom 
Lambert havia predito. Roncalli foi eleito, convocou o Concílio e consagrou o 
ecumenismo. Facto que veio a ser audaciosamente comprovado em 1964, pelo 
maçon Barão Marsaudon, a afirmar que «os Católicos (…) não devem esque-
cer que todos os caminhos levam a Deus. E vão ter de aceitar que esta corajosa 
ideia do livre pensamento, a que podemos realmente chamar uma revolução, 
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difundida através das nossas lojas maçónicas, se espalhou de forma magnífi-
ca sobre a cúpula de S. Pedro». Assumiu ainda a sua ‘paternidade’ ao assumir 
que «o ecumenismo é o filho legítimo da Maçonaria» (MARSAUDON, Yves, 
«Oecuménisme vu par um Maçon de tradition», L´horizon International, 
Ed. Vitiano, Paris,1964, p. 119-120). Posteriormente, «em Paulo VI havia 
a intenção ecumênica de eliminar, ou pelo menos de remover ou atenuar, o 
que na missa era demasiado católico no seu sentido tradicional, com o fim 
de aproximar a missa católica da missa calvinista» (Jean Guitton, no livro 
de Padre Dominique BOURMAUD, “Cien Años de Modernismo”). Sim, é um 
facto evidente! Vejamos: «uma nova linguagem teológica, um novo estilo ecle-
siástico foi criado e encontramo-lo somente no esquema da Liturgia (do Con-
cílio Vaticano II). (…) É um estilo em uso entre os ortodoxos, os protestantes 
e mesmo os pagãos» (A Igreja do Presente e do Futuro, História do Concílio 
Ecuménico Vaticano II).

Que expectativa, para o novo Pontífice, pergunta-se? Aonde nos falta che-
gar neste mar de trevas? As «minhas palavras jamais passarão» (Lc 21, 33), 
diz Nosso Senhor. Disse ainda: «farão cessar o Sacrifício Perpétuo» (Antigo 
Testamento, Dn 11, 31). Logo, se um Pontífice consagrou o ecumenismo ma-
çónico, outro Pontífice paganizou o culto a Deus, para quando a abolição do 
Sacrifício Perpétuo?

Face ao quadro de apostasia que se revelou, invoquemos frequentemente S. 
José Patrono da Igreja. Consagremos as Capelas, consagrem-se diariamente, 
as  famílias e demais fiéis a este eleito de Deus, pedindo a sua protecção.

Peçamos a ajuda do Céu para o novo Pontificado!
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O dedo miraculado

Um	dia	frei	Maximiliano	deu-se	conta	
duma	infecção	má	no	dedo	indicador	
da	mão	direita,	que	deitava	abundante	
pus.	O	médico	examinou	atentamente	
o	dedo	e	disse	que	só	havia	uma	coisa	
a	fazer:	amputar	o	dedo	o	mais	rápido	
possível,	no	dia	seguinte.

Foi	um	golpe	terrível	para	frei	Maxi-
miliano.	 A	 amputação	 do	 indicador	
direito	podia	 impedir-lhe	até	a	orde-
nação	 sacerdotal,	 já	 que	 se	 tratava	
dum	 dedo	 indispensável	 para	 a	 cele-
bração	da	S.	Missa.

Frei	 Maximiliano	 estava	 desolado,	
mas	abandonou-se	nas	mãos	de	Deus.	
O	Pe.	Reitor	foi	vê-lo	à	noite;	encon-
trou-o	 sereno	 e	 contou-lhe	 que	 tam-
bém	a	ele,	quando	era	rapaz,	lhe	suce-
dera	um	caso	do	género.	Um	abcesso	
no	pé	fazia-o	gritar	de	dor.	O	médico	
marcou	 a	 amputação	 para	 a	 manhã	
seguinte.	Entretanto,	a	mãe,	cheia	de	
fé,	pegou	em	água	de	Lourdes	e	mo-
lhou	nela	um	lenço	que	colocou	sobre	
o	abcesso.	Na	manhã	seguinte,	quan-
do	o	médico	viu	o	lenço	com	água	de	
Lourdes,	 criticou	 com	 dureza	 as	 su-
perstições	religiosas.	Era	um	perfeito	
ateu.	Mas	quando	retirou	o	 lenço	do	
pé	e	se	deu	conta	que	estava	curado,	
ficou	 confuso	 e	 humilhado.	 Conver-
teu-se	e	mandou	construir	uma	Igreja	
à	sua	custa.

“Não	te	digo	mais	nada”	–	concluiu	o	

Pe.	 Reitor.	 Tirou	 do	 bolso	 um	 frasco	
com	água	de	Lourdes	e	colocou-o	so-
bre	a	mesinha.

Quando	 o	 médico	 chegou	 de	 manhã	
para	 amputar	 o	 dedo,	 frei	 Maximi-
liano	 disse-lhe:	 “Doutor, se calhar en-
contrei um medicamento capaz de curar 
sem amputação. Está ali, naquele frasco 
sobre a mesa. Quer fazer o favor de mo 
aplicar?”

O	médico	era	um	bom	cristão.	Com-
preendeu	e	consentiu	naquele	acto	de	
fé	 de	 frei	 Maximiliano;	 preparou-lhe	
a	compressa	com	a	água	de	Lourdes	e	
aplicou-lha	no	dedo.	

No	 dia	 seguinte,	 também	 o	 médico	
estava	 curioso	 para	 saber	 como	 agi-
ra	aquela	medicação	singular.	E	ficou	
também	ele	estupefacto;	não	era	pre-
ciso	nenhuma	amputação,	o	dedo	es-
tava	salvo!	A	Imaculada	providenciara	
sensivelmente	 à	 necessidade	 deste	
seu	filho	predilecto.

Contra a Maçonaria 

Frei	Maximiliano	viu	em	Roma	as	coi-
sas	mais	belas	e	as	coisas	piores.	Viu	o	
S.	Padre,	as	Basílicas,	as	catacumbas,	
as	antiguidades	romanas,	os	tesouros	
de	arte	 imortal	de	que	está	repleta	a	
Cidade	eterna.

Mas	 viu	 também	 o	 mundanismo	 e	 a	
vaidade	 dominantes;	 viu	 sobretudo	
os	 espectáculos	 clamorosos	 e	 os	 sa-
crilégios	que	a	maçonaria	organizava	

Maximiliano	Maria	Kolbe	e	a	Imaculada
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estão	 contra	 a	 Igreja	 e	 o	 Vigário	 de	
Cristo.

Ficou	encantado	com	as	coisas	belas,	
sobretudo	com	a	figura	do	Sumo	Pon-
tífice	do	qual	falava	muitas	vezes	nas	
suas	cartas	com	entusiasmo	e	estima	
comoventes:	mas	ficou	entristecido	e	
chocado	com	a	 impiedade	dos	 inimi-
gos	de	Cristo	e	da	Igreja.

Em	 �9�7	 comemorava-se	 o	 segundo	
centenário	 da	 maçonaria:	 Frei	 Maxi-
miliano	veio	a	saber	da	impiedade	dos	
cortejos	sacrílegos	organizados	pelos	
maçónicos	contra	o	Papa	nas	ruas	de	
Roma	 e	 na	 praça	 de	 S.	 Pedro.	 Sobre	
os	 estandartes	 negros,	 aparecia	 a	 fi-
gura	de	S.	Miguel	Arcanjo	sob	os	pés	
de	Lúcifer,	 com	a	 inscrição:	 “Satanás	
reinara	no	Vaticano”.	Os	verdadeiros	
maçónicos	 são	 os	 verdadeiros	 parti-
dários	de	Satanás.	O	triste	espectácu-
lo	fez	sangrar	e	estremecer	o	coração	
de	Frei	Maximiliano.	E	foi	então	que	
ele	escreveu:	“Será	possível que os nos-
sos inimigos se apliquem tanto a ponto 
de terem a preponderância e nós perma-
neçamos sem fazer nada, sem ao menos 
rezarmos, sem nos empenharmos a agir? 
Não temos, porventura armas mais po-
derosas, a protecção do Céu e da Virgem 
Imaculada?... A vencedora “sem mácula” 
e debeladora de todas as heresias, não 
cederá campo ao inimigo que reergue a 
cerviz: se encontrar servos fieis, dóceis 
ao seu comando, fará novas vítimas, 
mais do que consigamos imaginar…” 

Outra	vez,	depois	de	ter	ouvido	a	me-
ditação	do	Pe.	Reitor	sobre	a	conver-

são	do	 judeu	Afonso	Ratisbonna	por	
meio	 da	 Medalha	 Milagrosa	 e	 com	 a	
aparição	 da	 Santíssima	 Virgem	 na	
Igreja	 de	 S.	 Andrea	 delle	 Frate,	 Frei	
Maximiliano	 confiou	 a	 um	 confrade	
cheio	de	alegria	e	entusiasmo:	“Agora 
temos mesmo de rezar a Nossa Senhora 
para que esmague o demónio e todas as 
heresias, especialmente os maçónicos…” 

A Milícia da Imaculada

Foi	assim	que	nasceu	a	Milícia	da	Ima-
culada	(com	a	sigla	M.	I.).	Na	oração	
mais	 intensa	e	sofrida,	Frei	Maximi-
liano	amadureceu	um	projecto	de	luta	
contra	 os	 inimigos	 da	 S.	 Igreja,	 sob	
o	 comando	 da	 Rainha	 Universal,	 da	
guerreira	Invencível:	a	Virgem	Imacu-
lada,	Aquela	que	Deus	vaticinou	como	
vitoriosa	com	o	Filho	sobre	a	serpen-
te	 infernal:	 “Esmagar-te-á a Cabeça” 
(Gen.	�,	�5).	

A	Milícia	da	 Imaculada	devia	ser	um	
exército	de	almas	consagradas	à	Ima-
culada	como	sua	“propriedade”	e	como	
verdadeiros	“instrumentos dóceis”,	em-
penhados	na	 luta	pela	própria	santi-
ficação	e	pela	conversão	dos	inimigos	
da	 S.	 Igreja,	 particularmente	 os	 ma-
çónicos,	que	são	inimigos	infernais	de	
Cristo	e	da	Igreja.	Estas	almas	consa-
gradas	à	Imaculada,	homens,	mulhe-
res,	jovens,	rapazes	estão	organizados	
em	 três	 grupos	 que	 formam	 os	 três	
graus	da	Milícia.	

�.ª	grau:	o	grupo	de	quem	se	consagra	
à	 Imaculada,	 comprometendo-se	 a	
amá-La	e	a	fazer	um	apostolado	indi-
vidual para	A	fazer	amada	por	outros.
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��.º	 grau:	 o	 grupo	 dos	 consagrados	
que	se	compromete	a	desenvolver	um	
apostolado	mariano	não	só	individu-
al,	mas	também	organizado,	num	cír-
culo,	 associação	 ou	 centro	 M.	 I.	 com	
estatuto	próprio.

�.º	 grau:	 o	 grupo	 dos	 consagrados	
que	se	dão	à	Imaculada	incondicional-
mente,	colocando-se	à	Sua	disposição	
com	 todas	 as	 energias,	 por	 todos	 os	
meios,	 sem	 reserva,	 até	 à	 imolação	
completa.

Frei	Maximiliano	proporá	a	todas	es-
tas	almas	os	cumes	mais	vertiginosos	
do	amor		à	Imaculada	impelido	até	à	
“transubstanciação n‘Ela”.

“Instrumentos dóceis”

O	 coração	 deste	 jovem	 era	 ardente.	
O	 ideal	 da	 Imaculada,	 vencedora	 de	
Satanás,	 exaltava-o.	 A	 observação	
das	misérias	espirituais	e	morais	que	
devastavam	as	almas	impelia-o	a	não	
perder	tempo,	a	servir-se	de	todos	os	
meios	e	tentar	todas	as	vias,	até	à	au-
dácia,	para	 libertar	as	almas	da	“con-
cupiscência da carne, concupiscência dos 
olhos e soberba da vida” (Jo.	��,	�6).	

A	 audácia	 dele,	 de	 resto,	 apoiava-se	
apenas	na	omnipotência	da	Imacula-
da,	ser	seu	“instrumento dócil” e	a	In-
vencível	Guerreira	desbarataria	os	“fi-
lhos deste mundo (Lc.	�6,8)	e	“as obras 
das trevas” (Rom.	��,���).	

“Nossa Senhora não precisa de nós –	di-
zia	o	Santo	-	mas digna-Se servir-Se de 
nós para nos dar o mérito e para tornar 
mais maravilhosa a vitória com pessoas 

simples e com meios, segundo o mundo, 
tão inadaptados, que até as suas armas 
espirituais são escarnecidas e despreza-
das. 

É preciso que nós nos coloquemos como 
instrumentos dóceis nas suas mãos, uti-
lizando todos os meios lícitos, insinuan-
do-nos com a palavra, com a difusão da 
imprensa mariana e da Medalha Mila-
grosa, valorizando a acção com a oração 
e com o bom exemplo. 

Ele	foi realmente	um	“instrumento dó-
cil” entre	as mãos	da	Imaculada,	aten-
to	 para	 não	 perder	 nenhuma	 opor-
tunidade	 de	 agir,	 especialmente	 pela	
oração	 e	 o	 bom	 exemplo.	 De	 jovem	
clérigo	ou	de	sacerdote	amadurecido,	
foi	 sempre	 fácil	 vê-lo	 rezar	 o	 Santo	
Terço	nas	ruas	de	Roma	ou	de	Varsó-
via,	nos	comboios	ou	nos	barcos,	nas	
alamedas	do	Colégio	ou	nos	corredo-
res	 de	 Niepokalanow.	 Devia	 ter	 uma	
estima	imensa	no	valor	do	Terço,	pela	
salvação	das	almas,	se	ele	mesmo	es-
creve	esta	breve	máxima:	

“Quantos terços, tantas almas salvas”. 
Como	é	reconfortante	para	quem	ama	
o	Santo	Rosário!	Por	outro	lado,	anda-
va	 sempre	 com	 os	 bolsos	 fornecidos	
de	medalhas	milagrosas,	que	chamava	
de	“projécteis” e	pequenas	“minas” para	
abrir	alguma	brecha	nos	corações	dos	
homens;	e	sabia	esforçar-se	de	tantos	
modos	para	as	deixar	aqui	e	acolá	nos	
lugares	mais	adaptados	a	que	outros	
lhes	pegassem.
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É importante voltar ao tema da presença 
de ateus no dia 27 de outubro de 2011, 
em Assis, aquando da assembleia in-
terreligiosa pretendida por Bento XVI. 
Como se pode explicar que o Papa tenha 
convidado estas pessoas para uma reu-
nião que congregava representantes re-
ligiosos?

Exactamente	 ��5	 anos	 depois	 do	 en-
contro	 histórico	 que	 teve	 lugar	 em	
Assis,	 em	 ��7	 de	 Outubro	 de	 �986,	
e	 para	 solenizar	 este	 aniversário,	 o	
papa	 Bento	 XVI	 convocou	 uma	 «jor-
nada	 de	 reflexão,	 diálogo	 e	 oração	
para	a	paz	e	justiça	no	mundo»,	a	qual	
tinha	por	tema	«Peregrinos	da	verda-
de,	peregrinos	da	paz».	Ele	convidava	
a	associarem-se	a	este	caminho	os	re-
presentantes	 de	 «todas	 as	 tradições	
religiosas	 do	 mundo»	 e	 igualmente	
«de	forma	ideal,	todos	os	homens	de	
boa	vontade»	(�)	entendendo	por	esta	
denominação	 aqueles	 que	 não	 têm	
nenhuma	religião.

Uma	 grande	 novidade	 desta	 terceira	
assembleia	 de	 Assis,	 com	 relação	 às	
suas	 duas	 precedentes	 que	 haviam	
sido	 organizadas	 por	 iniciativa	 de	
João	 Paulo	 II,	 era	 assim	 constituí-
da	 pelo	 convite	 endereçado	 a	 alguns	
representantes	 do	 ateísmo	 e	 do	 ag-
nosticismo.	 O	 jornal	 do	 Vaticano,	
Osservatore	 Romano	 (��)	 escreve:	 ”O	
papa	 quis	 convidar,	 além	 dos	 repre-
sentantes	 dos	 homens	 de	 fé,	 igual-
mente	quatro	homens	de	cultura	não	

crentes”.	 Uma	 novidade	 absoluta	 no	
contexto	 das	 celebrações	 da	 jornada	
original	análoga	organizada	há	vinte	
e	cinco	anos,	mas	que	não	é	nova	no	
pensamento	do	papa	Joseph	Ratzin-
ger.	 Isso	 mesmo	 foi	 sublinhado	 por	
Melchor	 José	 Sanchez,	 secretário	 do	
Conselho	pontifical	da	cultura:	na	ori-
gem	desta	escolha	reside	a	convicção	
de	 que	 o	 homem,	 seja	 ele	 crente	 ou	
não,	 encontra-se	 permanentemente	
em	busca	da	plenitude	da	verdade.

A	 par	 dos	 «homens	 de	 fé»	 (sic)	 pro-
testantes,	 muçulmanos	 ou	 budistas,	
encontraram-se,	 pois,	 quatro	 perso-
nalidades	«não	crentes».	Importa	ten-
tar	 compreender	 a	 presença	 destes	
últimos:	porque	é	que	o	papa	os	con-
vidou	para	esta	reunião?	Certamente,	
a	Igreja	tal	como	ela	é	compreendida	
desde	o	Vaticano	II,	«dialoga»	frater-
nalmente	com	todas	as	religiões,	e	ge-
nericamente	com	o	mundo	inteiro,	aí	
compreendendo	os	ateus.	Mas	quan-
do	se	produziu	tal	asserção,	não	se	foi	
ao	fundo	da	explicação;	a	razão	é	mais	
profunda.

É	 preciso	 advertir	 que	 se	 trata	 de	
questões	 filosóficas,	 na	 exacta	 medi-
da	em	que	os	grandes	erros	do	nosso	
tempo	são,	antes	de	tudo,	questões	fi-
losóficas.	Este	tema	exige	pois	a	nos-
sa	 atenção	 e	 reflexão,	 e	 merece	 que	
façamos	 esse	 esforço.	 Para	 não	 cair-
mos	 em	 interpretações	 incertas,	 nós	
vamos	buscar	a	resposta	nos	escritos	

Porque	é	que	Bento	XVI	convidou	Ateus	para	Assis
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e	discursos	do	próprio	papa,	pois	que	
ele	 se	 expressou	 claramente	 sobre	
este	tema.

É de Fé que se pode provar a 
Existência de Deus

Para	 bem	 compreender	 a	 sequência,	
não	é	 inútil	relembrar	certos	ensina-
mentos	 sobre	 a	 Revelação	 e	 a	 Santa	
Madre	 Igreja.	 É	 uma	 Verdade	 de	 Fé	
que	 se	 pode	 provar	 a	 existência	 de	
Deus	 a	 partir	 das	 Suas	 obras.	 Deus	
no-lo	afirmou	claramente	na	Sagrada	
Escritura,	 tanto	 no	 Antigo	 como	 no	
Novo	Testamento.	A	Santa	Igreja	de-
finiu	esta	verdade	revelada:

«Se alguém disser que o Deus único e 
verdadeiro, nosso criador e Senhor não 
pode ser conhecido com certeza pelas 
suas obras graças à luz natural da razão 
humana: seja anátema».	(�)

E	 o	 juramento	 anti-modernista	 afir-
ma:	 «Eu professo que Deus, princípio e 
fim de todas as coisas, pode ser conhecido 
e, por conseguinte igualmente demons-
trado duma maneira certa mediante a 
luz natural da razão, “por meio das coi-
sas que foram feitas» (Rom 1, 20), quer 
dizer que pelas obras visíveis da criação, 
como a causa pelo seu efeito.»

Nós	 podemos	 assim	 conhecer	 e	 de-
monstrar	 não	 somente	 a	 existência	
de	Deus,	mas	igualmente	algumas	das	
Suas	perfeições.	A	nossa	 inteligência	
conhece	isso	com	certeza,	sem	ter	ne-
cessidade	das	luzes	da	Revelação,	bem	
como	da	Fé.	E	aqueles	que	não	conhe-
cem	nem	servem	a	Deus	são	indescul-

páveis,	tal	como	nos	foi	dito	pela	boca	
de	São	Paulo.

O Agnosticismo é central no 
pensamento de Bento XVI

Após	esta	referência,	regressemos	ao	
magistério	 de	 Bento	 XVI.	 Entre	 as	
diferentes	 correntes	 filosóficas	 que	
o	 marcaram	 encontra-se	 particular-
mente	 a	 de	 Emmanuel	 Kant	 (	 �7����-
�80��).	Para	Kant,	nós	somente	pode-
mos	conhecer	o	que	reside	no	domínio	
da	 nossa	 experiência:	 tudo	 o	 que	 se	
encontra	para	lá	desta	fronteira	não	é	
susceptível	de	conhecimento;	particu-
larmente,	nós	não	podemos	conhecer	
o	que	as	coisas	são	em	si	mesmas,	ou	
seja,	 a	 sua	 própria	 natureza	 íntima.	
Este	posicionamento	filosófico	deno-
mina-se	Agnosticismo.

Uma	 consequência	 deste	 sistema	 é	
que	todas	as	questões	que	se	referem	
a	Deus	se	encontram	fora	do	alcance	
da	inteligência	humana:	a	nossa	razão	
não	pode	provar	a	existência	de	Deus,	
nem	 conhecer	 nada	 acerca	 das	 Suas	
perfeições.	Deus	é-nos	desconhecido.

A	questão	do	ateísmo,	bem	como	do	
agnosticismo,	constitui	um	tema	cen-
tral	desde	sempre	presente	no	pensa-
mento	de	Bento	XVI.	Ele	o	expôs,	par-
ticularmente,	na	sua	obra”Introdução	
ao	 Cristianismo,	 publicada	 em	 �968	
(��).Trata-se	 duma	 obra	 que	 o	 Padre	
Joseph	 Ratzinger	 escreveu	 quando	
era	 professor	 de	 Teologia	 emTubin-
gen.	 Ele	 tinha	 então	 ���	 anos;	 idade	
em	que	o	pensamento	dum	homem	se	
encontra	formado	para	o	essencial.	O	
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Cardeal	Ratzinger	reeditou	este	 livro	
no	 ano	 ��000,	 enriquecendo-o	 então	
com	 um	 prefácio,	 para	 demonstrar	
que	 o	 seu	 pensamento	 é	 sempre	 o	
mesmo	(5).

Neste	livro	o	Padre	Ratzinger	compara	
a	situação	do	fiel	com	a	do	não	crente.	
Leiamo-lo	 para	 bem	 compreender	 o	
seu	 pensamento	 (6).	 Ele	 começa	 por	
assimilar	 a	 obscuridade	 ou	 as	 tenta-
ções	 contra	 a	 fé,	 como	 disso	 podem	
ter	 tido	 conhecimento	 os	 maiores	
santos-	 e	 certamente	 mais	 que	 o	 co-
mum	dos	cristãos-	à	dúvida	contra	Fé;	
quando	na	realidade	existe	um	abismo	
entre	ambas	as	realidades;	visto	que	a	
tentação	contra	a	qual	se	luta	reforça	
a	Fé,	enquanto	que	a	dúvida	consenti-
da	a	destrói	completamente.

Neste	 quadro	 conceptual,	 Ratzinger	
estabelece	um	paralelo	entre	o	fiel	e	o	
não	crente,	como	se	a	situação	de	am-
bos	fosse	idêntica.	O	crente,	diz	Rat-
zinger,	está	«continuamente ameaçado 
de queda no vazio»,	 ameaçado	 na	 sua	
fé	pela	dúvida.	Todavia	«o que aconte-
ce ao crente, em combate com as vagas 
de dúvida, acontece igualmente ao não 
crente, o qual experimenta a dúvida da 
sua descrença; ele não pode afirmar que 
este universo visível, que ele decreta ser 
o Todo, constitui verdadeiramente todo 
o real. (...). Consequentemente, o crente 
será sempre ameaçado pela descrença, e 
o não crente será sempre ameaçado pela 
fé.»

Na	 Doutrina	 Católica,	 a	 Fé	 é	 edifica-
da	no	 testemunho	de	Deus,	na	Pala-

vra	do	próprio	Deus,	que	Se	revelou	a	
nós,	e	nada	pode	existir	de	mais	certo	
do	que	a	Sua	Palavra.	A	Fé	é	absoluta-
mente	certa,	ela	exclui	toda	a	dúvida.	
Colocá-la	em	dúvida,	é	perdê-la,	é	des-
truí-la	totalmente.

Para	o	padre	Ratzinger,	ao	contrário,	
o	 crente	 não	 se	 encontra	 seguro	 da	
sua	fé,	e	o	não	crente	não	está	segu-
ro	da	sua	descrença.	O	crente	diz	para	
si	mesmo	«talvez	isso	seja	falso!»,	tal	
como	o	não	crente	diz	«talvez	isso	seja	
verdadeiro!».	 «Diferentemente afirma, 
o crente como o não crente, cada um à 
sua maneira, conhecerá a dúvida como a 
fé, caso não procurem enganar-se a eles 
mesmos. (…) Constitui uma lei funda-
mental do destino humano, que ele rea-
lize a sua existência nesta dialéctica per-
manente entre a dúvida e a fé, entre a 
tentação e a certeza.»	E	« “o talvez não” 
do não crente deveria perturbar-nos, 
como nós desejamos que o “talvez” cris-
tão o perturbe a ele (não crente)»	(7).

Para	 ele	 (não	 crente)	 não	 existe	 cer-
teza	 nem	 ciência	 fora	 das	 certezas	
matemáticas.	 Ora	 «ninguém é capaz 
de apresentar uma prova matemática de 
Deus e do Seu reino»,	o	que	é	bem	ver-
dade.	 A	 isso	 é	 necessário	 responder	
que	nós	possuímos	provas	filosóficas	
da	 existência	 de	 Deus,	 as	 quais	 são	
bem	 superiores	 às	 provas	 matemáti-
cas!	(8)

Mais	à	frente	no	livro,	o	Padre	Ratzin-
ger	 faz	 ainda	 a	 esta	 reflexão	 surpre-
endente:	«Se aprofundarmos a análise, 
reencontraremos o problema das três 
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formas do tema de Deus na História: 
monoteísmo, politeísmo e ateísmo. Ve-
rificar-se-ia então, creio eu, a unidade 
subjacente destas três vias de aproxima-
ção; unidade que, certamente, não é si-
nónimo de identidade. (…) Certamente, 
a antinomia entre estas três fórmulas e 
seu conteúdo salta aos olhos; mas existe 
igualmente uma relação entre elas, que 
os simples termos não deixam prever. 
Efectivamente, nessas três declinações, 
(podê-lo-íamos demonstrar) domina a 
convicção da unidade e da unicidade do 
absoluto».	(9)

Estas	diferentes	 citações	esclarecem-
nos	 suficientemente	 acerca	 da	 posi-
ção	 do	 teólogo	 Ratzinger.	 Para	 ele,	
«face	ao	problema	de	Deus»,	a	atitude	
do	homem,	de	todo	o	homem,	é	a	dú-
vida,	a	incerteza.	Crer	e	não	crer	são	
dois	lados	da	dúvida.

Uma	declaração	de	Joseph	Ratzinger,	
tornado	 papa,	 provará	 a	 perfeita	 co-
erência	e	continuidade	do	seu	pensa-
mento,	 o	 qual	 permaneceu	 imutável	
ao	 longo	 de	 toda	 a	 sua	 vida.	 A	 6	 de	
Abril	de	��006	aquando	dum	encontro	
com	jovens	da	diocese	de	Roma,	disse:	
«Finalmente, para chegarmos à questão 
definitiva, eu diria: ou Deus existe, ou 
não existe. Há somente duas opções. (…) 
Não se pode, em última análise, “provar” 
um ou outro desígnio, todavia a grande 
opção do Cristianismo é a opção pela ra-
cionalidade e pela prioridade da razão. 
Parece-me uma excelente opção, que nos 
mostra que por detrás de tudo se encon-
tra uma grande inteligência, na qual 

podemos confiar.»	 (�0)	 Portanto,	 para	
Bento	XVI	a	existência	de	Deus	é	uma	
escolha	não	demonstrável,	não	cons-
titui	senão	uma	opção	persuasiva.

Este	 agnosticismo	 do	 papa	 (��)	 não	
nos	 deve	 surpreender	 se	 tivermos	
compreendido	 bem	 a	 essência	 do	
modernismo,	do	qual	o	agnosticismo	
constitui	 um	 dos	 elementos	 funda-
mentais.

São	 Pio	 X	 explicava	 tudo	 isto	 na	 sua	
encíclica	“Pascendi”,	a	qual	condenou	
o	 modernismo.	 Constitui	 mesmo	 a	
primeira	 frase	 da	 exposição	 da	 dou-
trina	 modernista	 na	 encíclica:	 «Os 
modernistas estabelecem como base da 
sua filosofia religiosa a doutrina denomi-
nada comummente de agnosticismo. A 
razão humana encerrada rigorosamente 
no círculo dos fenómenos, quer dizer, nas 
coisas que aparecem, não possui nem a 
faculdade, nem o direito, de lhes ultra-
passar os limites; ela não é portanto ca-
paz de se elevar até Deus, nem mesmo 
para Lhe reconhecer a existência através 
das criaturas.»	 A	 origem	 e	 o	 funda-
mento	do	modernismo	é,	portanto,	o	
agnosticismo.

O	 santo	 Papa	 explica	 como	 é	 que	 o	
modernista	 concilia	 em	 si	 mesmo	 o	
agnóstico	e	o	crente:	na	exacta	medi-
da	 em	 que	 a	 existência	 de	 Deus	 não	
é	 acessível	 à	 razão,	 não	 mais	 que	 os	
motivos	de	credibilidade,	então	o	ho-
mem	irá	encontrar	o	que	ele	chama	“a	
sua	fé”	em	si	mesmo,	na	sua	própria	
consciência	 (���).	 Lendo	 São	 Pio	 X	 e	
Bento	 XVI,	 torna-se	 claro	 que	 Bento	
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XVI	 é	 no	 sentido	 estrito	 do	 termo	 -	
um	modernista.

O que, segundo o Papa, os Agnósticos 
possuem para facultar aos Crentes

Nós	 podemos	 agora	 compreender	
melhor,	 porque	 é	 que	 o	 papa	 convi-
dou	ateus	para	Assis.	Já	em	��009,	ele	
tinha	 lançado	 a	 ideia	 de	 fundar	 um	
“átrio	dos	gentios”	(em	referência	ao	
átrio	do	Templo	de	Jerusalém	que	era	
acessível	 aos	 pagãos).	 Esta	 estrutura	
querida	por	Bento	XVI,	e	que	ele	vin-
culou	 ao	 Conselho	 Pontifical	 da	 cul-
tura,	 possui	 como	 objectivo	 dialogar	
com	 os	 não	 crentes.	 Na	 medida	 em	
que	os	agnósticos	e	os	ateus	são	por	
assim	dizer	«peregrinos	da	verdade»,	
eles	também	possuem	o	seu	lugar	no	
Templo	da	nova	religião	universal.

O	 agnosticismo	 está	 na	 base	 da	 reu-
nião	 de	 Assis.	 É	 ele,	 que	 explica	 a	
presença	 dos	 representantes	 do	 hu-
manismo	 ateu.	 Um	 desses	 represen-
tantes,	 Madame	 Júlia	 Kristeva,	 no	
seu	discurso	na	Basílica	Santa	Maria	
dos	 Anjos,	 «celebrou	 o	 humanismo»	
(��).	Ela	apelou	a	«ousar o humanismo: 
edificando cumplicidades entre o huma-
nismo cristão e aquele que, procedendo 
da Renascença e das Luzes, ambiciona 
esclarecer os arriscados caminhos da li-
berdade».	 O	 humanismo	 a	 que	 ela	 se	
refere	 encontra-se	 fundado	 sobre	 a	
recusa	 da	 ordem	 sobrenatural,	 exal-
tando	 a	 grandeza	 do	 homem	 sem	 a	
Graça.	 Constitui	 um	 outro	 nome	 da	
religião	do	homem	(���).

O	Cardeal	Ratzinger	tinha	explicado	o	

que	espera	dos	agnósticos:	«Eu falaria 
de boa vontade duma forma necessária 
de correlação entre razão e fé, razão e 
religião, chamadas a uma purificação e a 
uma regeneração mútuas.»	(�5)	Assim,	
deste	modo,	a	razão	(	a	qual	é	tomada	
aqui	 no	 seu	 sentido	 humanista	 e	 ra-
cionalista)	 vai	 «purificar»	 e	 «regene-
rar»	a	fé.	O	que	é	que	isso	quer	dizer?	
Quer	 dizer	 fazê-la	 duvidar,	 impedin-
do-a	de	se	tornar	intolerante:	«Aquele 
que procura falar sobre a fé a pessoas 
condicionadas pela vida e mentalidade 
modernas (…) se ele for até ao fundo das 
coisas, este estranho empreendimento, 
perante os homens do nosso tempo, mos-
trar-lhe-á não somente a dificuldade em 
se fazer compreender, mas ainda lhe re-
velará a insegurança da sua própria Fé, 
o poder da descrença que se atravessa no 
caminho da sua própria vontade de crer»	
(�6).

Para	 o	 papa,	 é	 pelo	 intercámbio	 e	 a	
confrontação que	se	progride,	que	se	
procede	 ao	 avanço	 do	 pensamento	
comum.	«A dúvida, que impede, quer o 
crente quer o descrente, de se entrinchei-
rarem na sua torre de marfim, poderia 
então tornar-se um lugar de comunhão. 
Longe de se flectirem sobre si mesmos, 
eles (crente e descrente) aí encontrarão 
( na dúvida) uma ocasião de recípro-
ca abertura»	(�7).	O	«crente»	e	o	não	
crente	 vão	 reencontrar-se	 sobre	 o	
campo	da	dúvida,	realidade	que	pos-
suem	em	comum,	como	se	viu,	e	onde	
o	«crente»	vai	beneficiar	daquilo	que	o	
não	crente	lhe	faculta.
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Assim,	deste	mode,	cada	um	dos	dois,	
«fé»	e	dúvida,	enriquece	o	outro,	facul-
tando-lhe	qualquer	coisa	que	lhe	falta:	
a	dúvida	fornece	à	«fé»	uma	parte	da	
sua	 inquietação,	 de	 instabilidade,	 de	
reposição	 em	 causa.	 É,	 com	 efeito,	 a	
negação	do	acto	de	Fé,	no	qual	a	nossa	
inteligência	adere,	com	plena	certeza	
e	segurança,	a	Deus,	que	a	ela	Se	re-
vela.

Finalmente,	 o	 papa	 exprimiu-se	 na	
alocução	 que	 proferiu	 aquando	 da	
jornada	de	Assis.	Ele	procedeu	ao	elo-
gio	 do	 agnosticismo,	 afirmando	 que	
os	 agnósticos	 «colocam em causa os 
adeptos das religiões, para que eles não 
considerem Deus como sua propriedade, 
de modo a que se sintam autorizados a 
cometer violência para com os outros».	
A	 fé	 tem	 assim	 a	 necessidade	 de	 ser	
purificada	e	submetida	à	prova	do	ag-
nosticismo.	Segundo	esta	concepção,	
«adeptos	 das	 religiões»	 e	 agnósticos	
vão	 poder	 «reencontrar-se»	 e	 «com-
prometerem-se	 resolutamente	 pela	
dignidade	 do	 homem,	 servindo	 jun-
tos	a	causa	da	paz».

Estes	 poucos	 textos	 do	 papa,	 exami-
nados	em	paralelo-	e	nós	procurámos	
inclusive	 abreviá-los	 tanto	 quanto	
possível-	 esclarecem-se	 uns	 aos	 ou-
tros	 e	 mostram-nos	 Bento	 XVI,	 não	
tal	como	alguns	o	imaginam,	ou	que-
reriam	que	ele	fosse,	mas	tal	como	ele	
é	na	realidade:	por	um	lado	ele	coloca	
em	dúvida	a	certeza	que	conduz	à	de-
monstração	 pela	 razão	 da	 existência	
de	Deus	(preambula	fidei);	por	outro	

lado,	 ele	 submete	 à	 dúvida	 a	 certeza	
da	própria	fé	(	virtude	teologal	sobre-
natural).

Abbé	Hervé	Gresland

Notas:

Angelus	de	�	de	Janeiro	de	��0��
Osservatore	Romano	(OR)	de	língua	
francesa	(	ORLF)	de	��7-�0-��0��.	p.��
Concílio	 Vaticano	 I,	 Constituição	
Dogmática	Dei	Filius.
Traducção	 francesa	 sob	 o	 título:	 Fé	
Cristã	ontem	e	hoje,	Mame	�969.
Novo	 aparecimento	 em	 língua	 fran-
cesa,	sob	o	título	A	fé	cristã	ontem	e	
hoje,	Cerf	��005.
Salvo	indicação	em	contrário,	as	cita-
ções	que	se	seguem	são	extraídas	do	
primeiro	 capítulo	 do	 livro,	 páginas	
��	a	��.
Obra	citada,	página	��0.
Uma	coisa	é	afirmar	que	a	existência	
de	Deus	é	indemonstrável	pela	razão,	
outra	 é	 afirmar	 que	 essa	 demons-
tração	 carece	 de	 certeza.	 Ratzinger	
coloca	em	dúvida	uma	tal	certeza-	e	
portanto	 inquina	 indirectamente	
a	 possibilidade	 para	 a	 razão	 huma-
na	 de	 alcançar	 essa	 demonstração,	
todavia	 não	 a	 nega	 explicitamente,	
porque	ele	conhece	certamente	as	as-
serções	do	Concílio	Vaticano	I	sobre	a	
demonstração	pela	razão	da	existên-
cia	de	Deus.	Mas	na	medida	em	que	
é	historicista,	ele	procura	uma	outra	
via	para	se	dirigir	ao	homem	contem-
porâneo,	o	qual	 “a	priori”	 recusa	 tal	
possibilidade.	(	tal	constitui	o	objec-
tivo	do	seu	livro).
Obra	citada,	página	58.
Diálogo	do	papa	com	os	jovens,	res-
posta	à	questão	número	5	de	Giovan-
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ni,	estudante	do	Liceu	científico-	téc-
nico	“Giovanni	Giorgi”	em	Roma.
Poder-se-á	 acusar	 o	 papa	 de	 ser	 ag-
nóstico,	 quando	 acontece	 que	 ele	
denuncia	a	 influência	do	agnosticis-
mo?	A	resposta	é	que	tal	não	consti-
tui	verdadeira	contradição,	na	exacta	
medida	 em	 que	 estas	 contradições	
nutrem	o	seu	pensamento	em	ordem	
ao	 desenvolvimento	 de	 ulteriores	
sínteses	 que	 constituirão	 a	 moldura	
do	espírito	humano	no	futuro.
É	 esta	 realidade	 que	 é	 denominada	
imanentismo,	que	é	a	outra	faceta	do	
modernismo.	 Seria	 preciso	 um	 tex-

��.

���.

to	bem	mais	longo	para	desenvolver	
aqui	esse	tema.
Giovanni	 Maria	 Vian,	 director	 de	
l’Or,	ORLF	de	�/��/��0��
A	 integridade	 do	 discurso	 de	 Júlia	
Kristeva	 pode	 ser	 lido	 no	 seu	 sítio:
www.kristeva.fr/assise��0��.html
Aquando	 dum	 diálogo	 com	 Jurgen	
Habermas	em	Munique	em	��00��;	ci-
tado	por	Monsenhor	Tissier	de	Mal-
lerais:	 A	 estranha	 teologia	 de	 Bento	
XVI.	Edições	du	Sel,	��0�0,p.	���7.
Fé	cristã	ontem	e	hoje	p.8-9.
Loc.	Cit.	Página.��

��.

���.

�5.

�6.
�7.

Em	 certas	 épocas	 do	 ano	 há	 estrelas	
(as	estrelas	cadentes)	que	passam	no	
céu	deixando	atrás	delas	durante	uns	
segundos	um	rasto	de	luz.	Da	mesma	
maneira	Jesus	Cristo,	“céu	de	justiça”	
mal	 entrou	 no	 mundo	 logo	 deixou	
atrás	de	si	um	rasto	da	cor	do	sangue	
e	 a	 Igreja	 assinala	 este	 facto	 estabe-
lecendo	logo	no	dia	a	seguir	ao	Natal	
festas	cor	de	sangue

No	 dia	 ��6	 de	 Dezembro	 é	 a	 festa	 de	
Santo	 Estêvão,	 o	 primeiro	 adulto	 a	
derramar	o	seu	sangue	pela	causa	de	
Jesus	 Cristo.	 No	 dia	 ��7	 é	 a	 festa	 de	
São	 João	 Evangelista,	 mártir	 no	 seu	
coração	 e	 no	 seu	 corpo	 que	 foi	 mer-
gulhado	em	azeite	a	ferver	em	Roma.	

No	dia	��8	de	Janeiro	é	a	festa	dos	San-
tos	Inocentes.	No	dia	��9	é	a	festa	de	
São	Tomás	de	Cantuária	que	morreu	
como	mártir	ao	ser	decapitado	na	sua	
própria	igreja	por	ordem	de	Henrique	
VIII.	 São	 Tomás	 tinha-se	 recusado	 a	
submeter-se	às	ordens	do	Rei	que	iam	
contra	a	Lei	de	Deus	e	da	Igreja.	

A	 Igreja,	 ao	 fixar	 estas	 festas,	 quer	
evidentemente	 nos	 relembrar	 que	
o	 Presépio	 é	 somente	 uma	 etapa	 na	
vida	 do	 Salvador	 pois	 o	 objectivo	 fi-
nal	continua	a	ser	o	Calvário.	Ou,	por	
outras	 palavras:	 A	 Paixão	 de	 Nosso	
Senhor	Jesus	Cristo	começa	já	em	Be-
lém.	 No	 Presépio,	 o	 Deus	 Menino	 já	
está	 no	 caminho	 da	 	 crucificação.	 Já	

Esperança	��0��
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na	manjedoura	Ele	nos	diz	o	que	dirá	
mais	tarde	na	sua	vida	pública	ou	seja:	
”Que	aquele	que	me	quiser	seguir,	pe-
gue	na	sua	cruz	e	me	siga”.

A	nossa	cruz	são	as	provações	que	o	
céu	 nos	 envia,	 as	 contrariedades	 da	
nossa	 vida	 actual,	 os	 esforços	 que	
devemos	 fazer	para	permanecer	fiéis	
na	Fé	e	na	Virtude.	O	caminho	do	céu	
passa	 irremediavelmente	 pelo	 Calvá-
rio.

Eis	 aqui	 então	 um	 novo	 ano	 que	 co-
meça,	um	ano	que	se	vai	e	outro	que	
chega	 e	 isso	 não	 tem	 a	 mesma	 im-
portância	 para	 as	 crianças	 e	 para	 os	
jovens	sendo	no	entanto,	muito	mais	
importante	 para	 aqueles	 que	 já	 per-
correram	mais	de	metade	da	sua	vida.	
É	a	prova	de	quão	breve	é	a	vida;	sen-
do	que	quanto	mais	nos	aproximamos	
do	seu	fim,	mais	rapidamente	passam	
os	 anos:	 é	 a	 lei	 da	 gravidade	 segun-
do	a	qual	os	corpos	que	caem	no	va-
zio	 vêem	 a	 sua	 velocidade	 aumentar	
à	 medida	 que	 eles	 se	 aproximam	 do	
centro	da	terra.

Qual	é	o	sentido	da	vida?	Se	o	tempo	
não	vai	desaguar	na	eternidade,	então	
a	vida	não	tem	sentido	nenhum,	não	
tem	nenhum	propósito	e		não	passa-
rá	então	de	um	voo	ao	acaso	que	será	
um	 dia	 interrompido	 por	 uma	 falha	
do	 motor	 e	 donde	 não	 ficarão	 mais	
tarde	 que	 alguns	 ossos,	 ossos	 esses	
que	brevemente	serão	reduzidos	a	pó.	
Será	que	é	a	pensar	desta	maneira	que	
vamos	começar	este	ano?	Com	o	sen-
timento	de	que	esta	 	nossa	vida	efé-

mera	é	absurda	e	que	apenas	temos	à	
nossa	frente	a	um	vazio	escancarado?	
Certamente	 que	 não.	 O	 nosso	 modo	
de	 pensar	 é	 outro.	 Nós	 podemos	
avançar	 no	 bom	 sentido,	 basta	 que	
nos	 deixemos	 incluir	 na	 eternidade	
e	que	a	metamos	no	tempo	terrestre,	
em	qualquer	momento	da	nossa	vida.	
É	essa	possibilidade	que	Deus	nos	dá	
na	pessoa	do	seu	filho	incarnado.	“Co-
meço	 do	 Evangelho	 de	 Jesus	 Cristo	
segundo	 São	 Marcos”,	 tal	 é	 o	 início	
impressionante	da	narração	feita	por	
São	 Marcos.	 Graças	 ao	 Verbo,	 Deus,	
o	Soberano	e	Eterno	Senhor	da	vida,	
reside	no	tempo;	Ele	fez-se	carne	para	
aparecer	 na	 nossa	 fugaz	 existência.	
Eis	 aí	 o	 verdadeiro	 começo.	 A	 Boa	
Nova	 é	 fundadora	 de	 tempos	 novos.	
Ao	 fazer-se	 homem,	 Deus	 intervém	
no	contingente	e	 lhe	dá	uma	consis-
tência	 absoluta.	 O	 Filho	 que	 estava	
ao	pé	de	Deus,	encontra-se	agora	no	
meio	 de	 nós	 cuja	 vida	 é	 necessaria-
mente	 temporária.	 Ele	 está	 no	 meio	
de	nós	com	a	sua	carne,	o	seu	sangue,	
a	 sua	 vida,	 o	 seu	 reino,	 a	 sua	 glória,	
a	 sua	 eternidade.	 Nós	 acedemos	 ao	
rochedo	 da	 eternidade	 graças	 a	 Ele.	
Por	isso,	para	a	Igreja,	a	Incarnação	é	
o	evento	histórico	decisivo	que	mar-
ca	a	viragem	para	a	salvação	de	toda	
a	humanidade.	A	criança	do	Presépio	
dá	 finalmente	 um	 sentido	 à	 vida	 de	
todas	as	épocas	passadas	ou	futuras.

Eis	que	Deus	nos	permite	a	todos	de	
começar	este	ano	e	dará	à	maioria	de	
nós	a	possibilidade	de	o	percorrermos	
até	ao	seu	fim	e	assim	nós	lhe	consa-
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gramos	o	seu	primeiro	dia;	o	Deus	de	
Belém	não	será	esquecido	nem	negli-
genciado.	A	alegria	do	Natal,	passados	
somente	oito	dias,	felizmente	não	se	
apagará.

Nós	vos	desejamos	a	todos	um	bom	e	
santo	ano	de	��0��.	O	que	é	que	que-
rerá	isso	dizer?	Isso	significa	que	nós	
vos	desejamos	tudo	o	que	há	de	bom,	
todo	o	bem	e	tudo	o	que	vos	sirva	para	
o	vosso	crescimento	temporal	e	espi-
ritual,	 compreendendo	 vós	 porém,	
que	Deus	só	no-lo	dará	se	isso	nos	for	
necessário	 e	 que	 não	 deveremos	 pôr	
em	 causa	 a	 sua	 bondade	 se	 Ele	 não	
nos	der	nada	do	que	lhe	pedimos.Com	
efeito,	o	que	diríeis	vós	de	um	pobre	
que	 depois	 de	 se	 lhe	 ter	 assegurado	
receber	amanhã	uma	grande	fortuna,	
este	pobre	amaldiçoasse	o	seu	benfei-
tor	porque	ele	,	no	dia	de	hoje,	só	lhe	
deu	 alguns	 tostões?	 Esse	 benfeitor	
imensamente	 bom	 e	 infinitamente	
rico	é	Deus.	Essa	fortuna	cuja	imensa	
grandeza	 desafia	 as	 nossas	 mais	 au-
daciosas	expectativas	é	o	céu.	Iremos	
nós	 blasfemar	 porque	 só	 recebemos	
alguns	tostões	de	felicidade	hoje,	este	
hoje	da	vida	presente	que	tão	depres-
sa	se	vai?

Os votos dos cristãos

E	não	deveríamos	nós,	ao	fazermos	os	
nossos	votos	para	o	ano	novo,	desejar	
em	 primeiro	 lugar	 a	 nossa	 santifica-
ção	e	por	isso	pedir	também	além	de	
um	bom	ano,	um	ano	santo?	Abram	o	
livro	do	vosso	Catecismo	e	este,	com	
palavras	simples	vos	irá	relembrar	da-

quilo	 que	 é	 verdadeiramente	 impor-
tante	na	vida,	aquilo	que	é	essencial,	
a	única	coisa	verdadeiramente	neces-
sária	a	saber	a	fidelidade	à	Lei	Divina,	
o	amor	de	Deus	e	do	próximo	donde	
nascerá	o	zelo:	e	todas	as	outras	virtu-
des	cristãs,	sobretudo	as	mais	humil-
des,	 os	 dias	 bem	 ritmados	 pela	 ora-
ção,	a	vida	da	graça	enriquecida	pelos	
sacramentos.	Que	belo	programa!

O	 estado	 de	 perfeita	 satisfação	 aqui	
na	terra	é	uma	mera	ilusão;	o	paraíso	
tão	 sonhado	 não	 existe	 sobre	 a	 ter-
ra,	ele	está	noutro	sítio,	é	isto	talvez	
outra	 lição	 que	 teremos	 de	 aprender	
hoje	e	durante	todo	o	resto	deste	ano.	
A	ânsia	de	encontrar	o	contentamen-
to,	a	felicidade,	faz-nos	lembrar	o	rico	
proprietário	das	Sagradas	Escrituras.	
As	 suas	 terras	 produziram	 muito.	
“Que	 irei	 fazer	 agora?”	 pergunta-se	
ele.	“Não	tenho	onde	guardar	a	minha	
colheita.”	Ele	acredita	então	ter	atin-
gido	a	felicidade	suprema,	ter	realiza-
do	 todos	 os	 seus	 desejos.”	 Eu	 direi	 à	
minha	alma:	Descansa,	come	e	bebe,	
goza	a	vida.	Tens	alimentos	em	reser-
va	para	muitos	anos.	“Agarrado	à	ma-
téria,	ele	acredita	que	é	a	abundância	
de	 riquezas	 que	 lhe	 assegurará	 a	 fe-
licidade.	 A	 feliz	 exploração	 das	 suas	
terras	deu-lhe	uma	colheita	que	bate	
todos	os	recordes.	A	partir	daí,	ele	vai	
viver	em	abundância,	vai	desfrutar	de	
todos	os	prazeres.	Mas	a	voz	de	Deus	
diz-lhe	 então:”	 ó	 homem	 insensato,	
esta	noite	mesma	irás	entregar	a	tua	
alma.	Para	quem	serão	todas	as	rique-
zas	que	amassaste?”	Por	isso	é	muito	
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imprudente	o	homem	esquecer,	 com	
o	passar	dos	anos,	que	ele	caminha	de	
um	mundo	para	outro,	sendo	o	outro	
mundo	eterno,	tanto	no	bem	como	no	
mal.	Nós	não	moramos	permanente-
mente	aqui	na	terra	e	só	por	aqui	pas-
samos	 à	 procura,	 o	 que	 espero	 para	
todos	vós,	da	cidade	futura,	do	para-
íso,	o	nosso	sonho	de	sempre	que	só	
existe	 no	 céu.	 Às	 vezes	 acreditamos,	
pelo	menos	alguns,	que	o	tempo	pode	
realizar	as	promessas	que	se	atribuem	
ao	céu	e	seguimos	então	um	caminho	
que,	 longe	de	nos	 levar	ao	objectivo,	
nos	 conduz	 ao	 abismo,	 às	 trevas	 do	
vazio	 e	 ao	 desespero	 eterno.	 Assim	
nos	 enganamos	 a	 nós	 próprios.	 ”As-
sim	é	daquele	que	amontoa	riquezas	
para	si	próprio,	diz	São	Lucas,	em	vez	
de	se	enriquecer	perante	Deus.”

Eis	o	resultado	da	procura	terrena.	O	
tempo	é	enganador,	pois	a	cada	minu-
to	que	passa,	a	morte	está	à	espreita.

Mas	o	que	é	que	esperamos	realmen-
te?	Para	além	dos	�65	dias	deste	ano	
e	dos	anos	que	nos	restam	a	viver,	ele-
vemos	 o	 nosso	 olhar	 para	 Deus	 que	
vem	a	nós.	A	santa	acção	que	O	torna	
presente	entre	nós	é	sempre	uma	pie-
dosa	preparação	para	o	nosso	último	
dia	e	a	nossa	passagem	imediata	para	
a	 eternidade.	 O	 tempo	 desvanece-se	
inexoravelmente.	 Mas,	 numa	 troca	
admirável,	à	criatura	votada	à	morte	
que	somos	nós,	Deus	traz	pelo	Seu	Fi-
lho	a	vida	sobrenatural,	a	salvação	que	
cura	a	miséria	do	pecado.	Ele	integra	à	
eternidade	o	tempo	sem	consistência,	

e	dá	incorruptibilidade	à	carne	desti-
nada	a	tornar-se	 	novamente	pó.	Ele	
nos	convida	à	santa	Mesa	para	nos	fa-
zer	participar	na	sua	natureza	Divina	
e	nos	encher	da	grande	felicidade	que	
é	a	sua	presença.

As falsas promessas dos tempos 
futuros

Alguns	 vos	 farão	 promessas	 de	 paz	
sendo	 isso	 mesmo	 o	 que	 esperavam	
os	 habitantes	 do	 pequeno	 reino	 de	
Israel,	 há	 alguns	 800	 anos	 antes	 de	
Cristo.	E	eis	então	que	um	homem,	de	
nome	Amós,	se	 faz	ouvir.	Mas	o	que	
ele	 diz,	 longe	 de	 tranquilizar,	 espan-
ta	 e	 inquieta.	 Sem	 consideração	 de	
maior	 ele	 denuncia	 activamente:	 “Aí	
daqueles	 que	 derrubam	 a	 Justiça,	 ai	
daqueles	 que	 odeiam	 quem	 defende	
o	 Direito,	 ai	 daqueles	 que	 detestam	
quem	fala	com	integridade.	Pois	bem,	
já	que	esmagais	o	fraco,	estas	casas	de	
pedra	 lavrada	 que	 construístes	 para	
vós	próprios,	não	as	habitareis.	”Que-
rem	então	expulsar	este	homem,	que	
vá	dar	sentenças	para	outro	lado.	Por	
única	resposta,	Amos	conta	o	que	lhe	
aconteceu:	“Eu	era	um	simples	pastor,	
disse	ele,	e	cultivava	sicómoros.	Foi	o	
Senhor	que	me	retirou	dos	meus	reba-
nhos.	Foi	o	Senhor	que	me	disse:	“Vai	
profetizar	ao	meu	povo	de	Israel”	

Amos	 é	 um	 profeta.	 Quer	 ele	 queira	
quer	 não,	 ele	 foi	 escolhido	 por	 Deus	
e	 por	 Ele	 foi	 enviado.	 Mas	 o	 que	 ele	
disse	 não	 foi	 ele	 que	 o	 inventou	 e	 é	
o	 próprio	 Deus	 quem	 fala	 por	 seu	
intermédio,	 quem	 mostra	 que	 Ele	 é	
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um	Deus	justo.	“Eu	sei	que	os	vossos	
crimes	são	muitos	e	que	os	vosso	pe-
cados	são	enormes,	vós	os	opressores	
do	 justo.	 “Deus	 é	 justo	 e	 a	 sua	 ira	 á	
apenas	 a	 expressão	 do	 seu	 amor,	 da	
sua	impaciência,	se	se	pode	dizer	isso,	
de	dar	a	conhecer	aos	homens	aquilo	
que	 os	 pode	 salvar.“Procurem	 fazer	
o	 bem	 e	 não	 o	 mal	 afim	 de	 viverdes	
e	que	dessa	maneira	o	Senhor	esteja	
convosco.	 “Falando	 assim	 Deus	 não	
fala	só	para	o	povo	que	ouve	o	profe-
ta	Amós.	Deus,	pelo	seu	profeta,	fala	
para	 todos	 os	 homens	 que	 querem	
ouvi-lo,	 aos	 homens	 de	 ��0��	 como	
aos	 homens	 que	 viveram	 800	 anos	
antes	 de	 Cristo.	 É	 portanto	 também	
a	nós	que	Deus	dirige	estas	palavras:	
“Que	 o	 Direito	 flua	 como	 a	 água	 e	 a	
Justiça	como	uma	torrente	que	nunca	
se	esgota”	.

Por	intermédio	do	seu	profeta	Amós,	o	
próprio	Deus	nos	diz	como	fazer	para	
que	este	ano	corresponda	aos	nossos	
desejos,	para	que	ele	seja	um	ano	de	
paz	em	Cristo	Jesus	Nosso	Senhor.

Mas	como	havemos	de	ter	esperança?	
Não	 é	 certamente	 contando	 unica-
mente	com	as	nossas	próprias	forças,	
mas	a	esperança	nos	ensina	que	quan-
do	a	Providência	permite	uma	prova-
ção	em	várias	frentes,	que	nos	enche	
de	medo,	Deus	nos	envia	a	sua	graça	
na	 exacta	 medida	 da	 provação	 e	 da	
tentação.	Ora	aí	está	então	um	verda-
deiro	estímulo;	pois	se	os	tempos	são	
difíceis	é	talvez	então	o	momento	de	
nos	alegrarmos	pois	este	tempo		tam-

bém	é	um	tempo	de	graças.	

O	Espírito	de	Deus	é	aquele	que	não	
nos	 deixa	 órfãos	 nos	 momentos	 da	
provação,	 aquele	 que	 tudo	 nos	 ensi-
na.	 Quais	 serão	 então	 as	 graças	 des-
ta	 época	 de	 desordem,	 de	 confusão?	
Parece-me	que	do	excesso	mesmo	da	
desordem,	 triste	 privilégio	 da	 nossa	
época,	pode	nascer	nos	corações	rec-
tos,	uma	sede	de	ordem,	de	verdade,	
de	 pureza	 que	 será	 a	 graça	 do	 nosso	
tempo.	Àqueles	que	estão	feridos,	es-
candalizados,	 traumatizados,	 acon-
tece	muitas	vezes	que	a	Fé	e	a	Moral	
Católicas	 lhes	 apareçam	 finalmente	
como	a	salvação	da	sua	vida,	uma	ân-
cora	sólida	que	lhes	permitirá	manter	
a	rota	enquanto	que	todos	os	outros	
andam	 à	 deriva.	 Na	 desordem	 e	 na	
confusão	actuais,	nesta	maré	negra	ou	
cor-de-rosa	que	o	liberalismo	despeja	
sobre	o	nosso	pobre	país,	a	pureza	do	
Evangelho,	 pregado	 sem	 concessões	
de	espécie	alguma,	brilha	com	um	bri-
lho	 surpreendente.	 Aos	 assaltos	 fu-
riosos	das	perversões	de	toda	a	espé-
cie	Deus	responde	com	um	acréscimo	
de	graças.	Enojados	com	o	liberalismo	
da	 nossa	 sociedade	 e	 os	 seus	 frutos	
amargos,	possam	as	nossas	almas	não	
cair	no	desânimo,	no	derrotismo	e	na	
falta	de	esperança.	É	justamente	este	
ano	que	o	Senhor	espera	de	nós	que	
tenhamos	esperança	e	que	não	fique-
mos	a	gemer	e	a	nos	lamentar	de	ma-
neira	 pessimista	 sobre	 a	 dureza	 real	
dos	tempos.

O	 acto	 da	 Esperança	 leva-nos	 ao	 en-
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contro	 de	 Jesus,	 o	 Salvador.	 “Meu	
Deus,	eu	espero	com	firmeza	na	vos-
sa	graça	neste	mundo	e	na	vida	eter-
na	no	outro,	se	eu	for	fiel	aos	vossos	
mandamentos.”

Pois	bem,	o	que	vos	hei-de	de	desejar	
senão	que	tenham	esperança?	Porque	
observar	 os	 mandamentos	 com	 cada	
vez	maior	generosidade	num	mundo	
cada	vez	mais	alheado	da	Fé	Católica,	
num	meio	que	se	afasta	cada	vez	mais	
dos	 princípios	 elementares	 da	 moral	
e	do	bom	senso,	tudo	isto	poderia	nos	
desanimar	se	não	tivéssemos	a	espe-
rança.	Este	mundo	em	que	vivemos	é	
um	mundo	que	virou	as	costas	a	Deus.	
Quanto	às	autoridades	civis,	 elas	es-
tão	 impotentes,	 imersas	 na	 imorali-
dade,	escravizadas	pelo	mundialismo	
sem	pátria,	correndo	unicamente	em	
seu	 proveito	 próprio.	 Então,	 temos	
que	 ter	 a	 esperança,	 esta	 ancora	 so-
lidamente	 agarrada	 às	 promessas	 de	
Deus	 e	 que	 nos	 afaz	 aguentar	 firme	
apesar	 das	 contracorrentes,	 dos	 tur-
bilhões	 desta	 sociedade,	 da	 loucura	
dos	homens	sem	fé	nem	lei.

No	 decurso	 das	 minhas	 leituras,	 eu	
anotei	 as	 seguintes	 reflexões:	 “Qual-
quer	que	seja	a	gravidade	das	circuns-
tâncias,	 tão	 aguda	 que	 seja	 a	 crise	
e	 tão	 extremo	 que	 seja	 o	 mal,	 existe	
uma	voz	secreta	que	nos	ordena	a	ter	
mais	esperança	no	nosso	tempo.	Dito	
de	outra	maneira:	O	esforço	que	se	faz	
hoje	em	dia	contra	o	Cristianismo	só	
é	tão	enérgico	porque	o	seu	propósi-
to	é	poder	proporcionar	a	vitória	aos	

muitos	 e	 potentes	 elementos	 e	 ins-
trumentos	actuais	do	Bem.	Trabalhe-
mos	 pois	 pelo	 intermédio	 da	 nossa	
caridade,	da	nossa	paciência,	da	nos-
sa	modéstia	para	tornar	aceitável	aos	
nossos	próprios	adversários	a	vitória	
final.	Sejamos	tais	que	nos	nossos	sen-
timentos,	 nos	 nossos	 discursos,	 nas	
nossas	maneiras	de	proceder,	em	to-
das	as	nossas	relações,	façamos	amar	
e	 desejar	 o	 triunfo	 dos	 princípios	 de	
que	 somos	 os	 guardiões	 e	 os	 defen-
sores,	 princípios	 esses	 cuja	 aplicação	
franca	e	prudente,	pode	somente	ela,	
procurar	aos	povos	as	realidades	por	
eles	procuradas.”

Que	vos	hei-de	eu	então	desejar?	De-
sejo-vos	a	graça	de	aguentar,	desejo-
vos	a	graça	de	permanecer	fiéis.	Nós	
recebemos	no	Baptismo	a	virtude	da	
Esperança.	Estejamos	sempre	prontos	
a	testemunhar	a	Fé	Católica,	a	Moral	
Católica.	 Não	 nos	 o	 esqueçamos	 de	
que	nós	somos	os	discípulos	daquele	
que	“tem	as	palavras	de	vida	eterna”.	
Mesmo	se	hoje	a	Igreja	e	a	sociedade	
nos	dão	o	espectáculo	dum	monte	de	
desastres	materiais	e	morais	sem	pre-
cedentes,	 mesmo	 se	 tudo	 foi	 sujeito	
aos	 efeitos	 destruidores	 duma	 refor-
mulação	estéril	e	muitas	vezes	sacrí-
lega,	mesmo	se	nada	foi	poupado,	nós	
devemos	 sempre	 estar	 entre	 aqueles	
que	resistem	à	grande	demissão.	A	de-
sordem	imoral	na	qual	nós	sobrevive-
mos	não	tem	qualquer	futuro.	Fortifi-
cados	pela	Confirmação,	alimentados	
pela	Comunhão,	renovados	pela	Con-
fissão,	eis	o	que	ao	longo	de	todo	este	
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ano	 nos	 enxertará	 em	 Cristo	 Jesus,	
eis	 o	 que	 será	 ao	 longo	 de	 todo	 este	
ano	a	fonte	donde	brotará	a	fidelida-
de,	a	perseverança,	a	firmeza,	a	fonte	
do	entusiasmo	e	da	santidade.

O	que	acontecerá	neste	ano	de	��0��?	
O	fim	do	mundo?	Muitos	dizem	que	
sim.	 Só	 Deus	 sabe.	 Mas,	 em	 contra-
partida	o	que	nós	sabemos	e	que	não	
é	nada	de	novo	é	que	devemos	estar	
sempre	vigilantes,	por	causa	da	vinda	
sempre	possível	e	imprevista	do	Mes-
tre.	 Aquilo	 que	 nós	 sabemos,	 é	 que	
tudo	 concorre	 para	 o	 bem	 daqueles	
que	 amam	 a	 Deus.	 Por	 conseguinte,	
preenchamos	todos	os	dias	deste	ano	
com	um	grande	amor	a	Deus.	A	este	

Deus	 consagremos	 neste	 dia	 toos	 os	
nossos	pensamentos,	todas	as	nossas	
palavras,	todas	as	nossas	acções,	tudo	
o	que	somos	e	tudo	o	que	possuímos.	
Ponhamo-nos	ao	serviço	de	Deus	que	
é	 tão	 bom.	 Ernest	 Hello	 escreveu:	
“Todo	aquele	que	não	começa	por	se	
pôr	de	 joelhos	corre	 todos	os	 riscos”	
Ponhamo-nos	 portanto	 de	 joelhos	
neste	dia	�	de	Janeiro,	de	joelhos	para	
nos	humilhar,	de	joelhos	para	dizer	a	
nossa	contrição,	de	joelhos	para	dizer	
a	 nossa	 esperança,	 de	 joelhos	 para	
não	correr	em	��0��	qualquer	risco	de	
maior.

Abbé	Xavier	Beauvais

Padre, o Sr. ama o Sacrifício da Missa?

Sim,	 porque	 Ela	 regenera	 o	 mun-
do.	

Que glória dá a Deus a Missa?

Uma	glória	infinita.	

Que devemos fazer durante a Missa?

Compadecer-nos	e	amar.	

Padre, como devemos assistir à Santa 
Missa?

Como	assistiram	a	Santíssima	Vir-

gem	e	as	piedosas	mulheres.	Como	
assistiu	S.	João	Evangelista	ao	Sa-
crifício	 Eucarístico	 e	 ao	 Sacrifício	
cruento	da	Cruz.	

Padre, que benefícios recebemos ao as-
sistir à Santa Missa?

Não	se	podem	contar.	Vê-lo-ás	no	
céu.	 Quando	 assistires	 à	 Santa	
Missa,	renova	a	tua	fé	e	medita	na	
Vítima	que	se	imola	por	ti	à	Divi-
na	Justiça.	Não	te	afastes	do	altar	
sem	derramar	lágrimas	de	dor	e	de	

A	missa	do	Padre	Pio
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amor	a	Jesus,	Crucificado	por	tua	
salvação.	 A	 Virgem	 Dolorosa	 te	
acompanhará	e	será	tua	doce	 ins-
piração.	

Padre, que é sua Missa?

Uma	 união	 sagrada	 com	 a	 Paixão	
de	Jesus.	Minha	responsabilidade	
é	 única	 no	 mundo.	 (Dizia-o	 cho-
rando.)

Que devo descobrir na sua Santa Mis-
sa?

Todo	o	Calvário.	

Padre, diga-me tudo o que o senhor sofre 
durante a Santa Missa.

Sofro	 tudo	 o	 que	 Jesus	 sofreu	 na	
sua	 Paixão,	 embora	 sem	 propor-
ção,	só	enquanto	pode	fazê-lo	uma	
criatura	humana.	E	isto,	apesar	de	
cada	uma	de	minhas	faltas	e	só	por	
sua	bondade.	

Padre, durante o Sacrifício divino o se-
nhor carrega os nossos pecados?

Não	posso	deixar	de	fazê-lo,	já	que	
é	uma	parte	do	Santo	Sacrifício.

O senhor considera a si mesmo um pe-
cador?

Não	 o	 sei,	 mas	 temo	 que	 assim	
seja.	

Eu já vi o senhor tremer ao subir aos de-
graus do altar. Por quê? Pelo que tem de 
sofrer?

Não	pelo	que	tenho	de	sofrer,	mas	
pelo	que	tenho	de	oferecer.	

Em que momento da Missa o senhor so-

fre mais?

Na	Consagração	e	na	Comunhão.	

Padre, esta manhã na Missa, ao ler a 
história de Esaú, que vendeu os direitos 
de sua primogenitura, seus olhos se en-
cheram de lágrimas.

Parece-te	 pouco	 desprezar	 o	 dom	
de	Deus!?	

Por que, ao ler o Evangelho, o senhor cho-
rou quando leu estas palavras: “Quem 
come a minha carne e bebe o meu san-
gue...”

Chora	comigo	de	ternura!	

Padre, por que o senhor chora quase sem-
pre que lê o Evangelho na Missa?

A	nós	nos	parece	que	não	tem	im-
portância	que	um	Deus	fale	às	suas	
criaturas	 e	 elas	 O	 contradigam	 e	
continuamente	 O	 ofendam	 com	
sua	ingratidão	e	incredulidade.	

Sua Missa, Padre, é um sacrifício cruen-
to?

Herege!	

Perdão, Padre, quis dizer que na Missa 
o Sacrifício de Jesus não é cruento, mas 
a sua participação em toda a Paixão o é. 
Engano-me?

Não,	 nisso	 não	 te	 enganas.	 Creio	
que	tens	toda	a	razão.	

Quem lhe limpa o sangue durante a Mis-
sa?

Ninguém.	

Padre, por que o senhor chora no Ofer-
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tório?

Queres	saber	o	segredo?	Pois	bem:	
porque	é	o	momento	em	que	a	alma	
se	separa	das	coisas	profanas.	

Durante sua Missa, Padre, o povo faz 
um pouco de barulho...

Se	estivesses	no	Calvário,	não	ou-
virias	gritos,	blasfêmias,	ruídos,	e	
ameaças?	Havia	um	alvoroço	enor-
me.	

Não o distraem os ruídos?

Em	nada.	

Padre, por que sofre tanto na Consagra-
ção?

Não	 sejas	 maldoso...	 (Não	 quero	
que	me	perguntes	isso...)	

Padre, diga-me: por que sofre tanto na 
Consagração?

Porque	nesse	momento	se	produz	
realmente	 uma	 nova	 e	 admirável	
destruição	e	criação.	

Padre, por que chora no altar, e que sig-
nificam as palavras que pronuncia na 
Elevação? Pergunto por curiosidade, 
mas também porque quero repeti-las 
com o senhor.

Os	 segredos	 do	 Rei	 Supremo	 não	
podem	 revelar-se	 nem	 profanar-
se.	 Perguntas-me	 por	 que	 choro,	
mas	eu	não	queria	derramar	essas	
pobres	lagrimazinhas,	mas	torren-
tes	de	lágrimas.	Não	meditas	neste	
grandioso	mistério?	

Padre, o senhor sofre, durante a Missa, a 

amargura do fel?

Sim,	muito	frequentemente...	

Padre, como pode estar-se de pé no Al-
tar?

Como	estava	Jesus	na	Cruz.	

No altar, o senhor está pregado na Cruz, 
como Jesus no Calvário?

E	ainda	me	perguntas?	

Como se acha o senhor?

Como	Jesus	no	Calvário.	

Padre, os carrascos deitaram a Cruz no 
chão para pregar os cravos em Jesus?

Evidentemente.	

Ao senhor também lhos pregam?

E	de	que	maneira!	

Também deitam a Cruz para o senhor?

Sim,	mas	não	devemos	ter	medo.	

Padre, durante a Missa o senhor pro-
nuncia as Sete Palavras que Jesus disse 
na Cruz?

Sim,	 indignamente,	 mas	 também	
as	pronuncio.	

E a quem diz: “Mulher, eis aí teu filho”?

Digo	para	Ela:	“Eis	aqui	os	filhos	de	
Teu	Filho”.	

O senhor sofre a sede e o abandono de 
Jesus?

Sim.	

Em que momento?

Depois	da	Consagração.	
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Até que momento?

Costuma	ser	até	a	Comunhão.	

O senhor diz que tem vergonha de di-
zer: “Procurei quem me consolasse e não 
achei”. Por quê?

Porque	nossos	sofrimentos	de	ver-
dadeiros	 culpados	 não	 são	 nada	
em	comparação	com	os	de	Jesus.	

Diante de quem sente vergonha?

Diante	de	Deus	e	da	minha	cons-
ciência.	

Os Anjos do Senhor o reconfortam no Al-
tar em que o senhor se imola?

Pois...	não	o	sinto.	

Se não lhe vem o consolo até à alma du-
rante o Santo Sacrifício, e o senhor sofre, 
como Jesus, o abandono total, nossa pre-
sença não serve para nada.

A	 utilidade	 é	 para	 vós.	 Por	 acaso	
foi	inútil	a	presença	da	Virgem	Do-
lorosa,	de	São	João	e	das	piedosas	
mulheres	 aos	 pés	 de	 Jesus	 agoni-
zante?	

Que é a Sagrada Comunhão?

É	 toda	 uma	 misericórdia	 interior	
e	exterior,	todo	um	abraço.	Pede	a	
Jesus	que	se	deixe	sentir	sensivel-
mente.	

Quando Jesus vem, visita somente a 
alma?

O	ser	inteiro.	

Que faz Jesus na Comunhão?

Deleita-se	na	sua	criatura.	

Quando se une a Jesus na Santa Comu-
nhão, que quer peçamos a Deus pelo se-
nhor?

Que	eu	seja	outro	Jesus,	todo	Je-
sus	e	sempre	Jesus.	

O senhor sofre também na Comunhão?

É	o	ponto	culminante.	

Depois da Comunhão, continuam seus 
sofrimentos?

Sim,	 mas	 não	 sofrimentos	 de	
amor.	

A quem se dirigiu o último olhar de Jesus 
agonizante?

À	sua	Mãe.	

E o senhor para quem olha?

Para	meus	irmãos	de	exílio.	

O senhor morre na Santa Missa?

Misticamente,	 na	 Sagrada	 Comu-
nhão.	

É por excesso de amor ou de dor?

Por	 ambas	 as	 coisas,	 porém	 mais	
por	amor.	

Se o senhor morre na Comunhão, conti-
nua a ficar no Altar? Por quê?

Jesus	morto	permanecia	pendente	
da	Cruz	no	Calvário.	

Padre, o senhor disse que a vítima mor-
re na Comunhão. Colocam o senhor nos 
braços de Nossa Senhora?

Nos	de	São	Francisco.	

Padre, Jesus desprega os braços da Cruz 
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para descansar no Senhor?

Sou	eu	quem	descansa	n’Ele!	

Quanto ama a Jesus?

Meu	 desejo	 é	 infinito,	 mas	 a	 ver-
dade	é	que,	infelizmente,	tenho	de	
dizer	nada	e	me	causa	pena.	

Padre, por que o senhor chora ao pro-
nunciar a última palavra do Evangelho 
de São João: “E vimos sua glória como do 
Unigénito Pai, cheio de graça e de verda-
de”?

Parece-te	pouco?	Se	os	Apóstolos,	
com	 seus	 olhos	 de	 carne,	 viram	
essa	glória,	como	será	a	que	vere-
mos	 no	 Filho	 de	 Deus,	 em	 Jesus,	
quando	se	manifestar	no	céu?	

Que união teremos então com Jesus?

A	Eucaristia	nos	dá	uma	ideia.	

A Santíssima Virgem assiste à sua Mis-
sa?

Julgas	que	a	Mãe	não	se	interessa	
por	seu	Filho?	

E os Anjos?

Em	multidões.	

Padre, quem está mais perto do Altar?

Todo	o	Paraíso.	

O senhor gostaria de celebrar mais de 
uma Missa por dia?

Se	eu	pudesse,	não	quereria	descer	
do	Altar.	

Disseram-me que traz com o senhor o 
seu próprio Altar...

Sim,	porque	se	realizam	estas	pala-
vras	do	Apóstolo:	“Eu	trago	no	meu	
corpo	 os	 estigmas	 de	 Jesus”.	 “Es-
tou	 cravado	 com	 Cristo	 na	 Cruz.”	
“Castigo	o	meu	corpo,	e	o	reduzo	à	
escravidão...”

Nesse caso, não me engano quando digo 
que estou vendo Jesus Crucificado!

(Nenhuma	resposta)

Padre, o senhor se lembra de mim na 
Santa Missa?

Durante	 toda	 a	 Missa,	 desde	 o	
princípio	até	o	fim,	lembro-me	de	
ti.

A Missa do Padre Pio, em seus primeiros 
anos, durava mais de duas horas. Sem-
pre foi um êxtase de amor e de dor. Seu 
rosto estava inteiramente concentrado 
em Deus e cheio de lágrimas. Um dia, ao 
confessar-me, perguntei-lhe sobre este 
grande mistério:

Padre, quero fazer-lhe uma pergunta.

Diz-me,	filho.	

Padre, queria perguntar-lhe que é a Mis-
sa?

Por	que	me	perguntas	isto?

Para ouvi-la melhor, Padre.

Filho,	posso	dizer-te	que	é	a	minha	
Missa.

Pois é isso o que quero saber, Padre.

Meu	 filho,	 estamos	 na	 Cruz,	 e	 a	
Missa	é	uma	contínua	agonia.

Tirada de Tradition Catolica, nº 141, 
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nov. 98 citando “Assim Falou o Padre 
Pio” (S. Giovanni Rotondo, Foggia, Itá-

lia, 1974) com o Imprimatur de D. Fan-
ton, Bispo Auxiliar de Vicenza.

Destruir a Missa

Conferência	de	Dom	Marcel	Lefebvre,	
���	de	março	de	�97�

Qual	 é	 a	 crise	 que	 estamos	 atraves-
sando	 atualmente?	 Manifesta-se,	 no	
meu	 entender,	 sob	 quatro	 aspectos	
fundamentais	 para	 a	 Santa	 Igreja.	
Manifesta-se,	à	primeira	vista,	acredi-
to	eu,	e	me	parece	que	é	um	dos	aspec-
tos	mais	graves,	porque,	para	mim,	se	
se	 estuda	 a	 história	 da	 Igreja,	 dá-se	
conta	de	que	a	grande	crise	que	atra-
vessou	o	século	XVI,	crise	espantosa,	
que	arrebatou	à	Santa	Igreja,	milhões	
e	 milhões	 de	 almas,	 regiões	 inteiras,	
Estados	 na	 sua	 totalidade,	 esta	 crise	
foi,	antes	de	tudo,	uma	crise	do	culto	
litúrgico;	e	que,	se	atualmente	existem	
divisões	 entre	 aqueles	 que	 se	 dizem	
cristãos,	há	que	se	atribuir	mais	que	
a	outras	causas	à	forma	de	celebrar	o	
culto	litúrgico;	e	se	os	protestantes	se	
separaram	da	Igreja,	a	causa	principal	
é	que	os	instigadores	do	protestantis-
mo,	 como	 Lutero,	 disseram,	 desde	 o	
primeiro	momento:	“Se queremos des-
truir a Igreja temos que destruir a Santa 
Missa”.	Esta	foi	a	chave	de	Lutero.

Tinha-se	 dado	 conta	 de	 que,	 se	 che-
gasse	a	por	as	mãos	na	Santa	Missa,	
se	conseguisse	reduzir	o	Sacrifício	da	
Missa	a	uma	pura	refeição,	a	uma	co-
memoração	ou	recordação,	a	uma	sig-
nificação	da	comunidade	cristã,	a	uma	
rememoração	ou	memorial	da	Paixão	
de	Nosso	Senhor	e,	como	consequên-
cia,	que	ficasse	mais	débil	o	mais	sa-
grado	que	há	na	Igreja,	o	mais	santo	
que	 nos	 legou	 Nosso	 Senhor,	 o	 mais	
sacrossanto,	 ele	 conseguiria	 destruir	
a	Igreja.	E	certamente,	conseguiu,	por	
desgraça,	arrebatar	à	Igreja	nações	in-
teiras,	obrando	dessa	forma.

A Missa, um sacrifício

Pois	bem.	Hoje	existe	uma	tendência,	
que	 ninguém	 pode	 negar,	 de	 pôr	 as	
mãos	 sobre	 a	 Santa	 Missa.	 Chega-se	
a	alterar	coisas	que	são	essenciais	na	
Santa	Missa.	E	quais	são	estas	coisas	
essenciais,	 na	 Santa	 Missa?	 Em	 pri-
meiro	lugar,	a	Santa	Missa	é	um sacri-
fício.	Um	sacrifício	não	é	uma	refeição.	
Mas,	na	atualidade,	se	quis	desterrar	
até	a	palavra	sacrifício.	Se	fala	de	Ceia	
Eucarística,	 se	 fala	de	comunhão	eu-
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carística...,	 se	 fala	 de	 tudo	 o	 que	 se	
quer,	 com	 tal	 de	 não	 mencionar	 se-
quer	a	palavra	sacrifício.

E	 apesar	 disso,	 a	 Missa	 é,	 essencial-
mente,	 um	 sacrifício,	 o	 Sacrifício	 da	
Cruz;	não	é	outra	coisa.	Substancial-
mente,	o	Sacrifício	da	Cruz	e	o	Sacri-
fício	da	Missa	são	a	mesma	coisa	e	o	
mesmo	e	único	Sacrifício.

Não	há	outra	mutação	que	na	forma	
de	oblação.	Nosso	Senhor	se	ofereceu	
de	 uma	 forma	 sangrenta,	 cruenta,	
no	altar	da	Cruz,	sendo	Ele	mesmo	o	
Sacerdote	e	a	Vítima.	E	sobre	nossos	
altares,	se	oferece,	sendo	igualmente	
o	Sacerdote	e	a	Vítima,	por	ministério	
dos	sacerdotes.

Somente	o	sacerdote	é	o	Ministro	con-
sagrado	 pelo	 Sacramento	 da	 Ordem,	
configurado,	 pelo	 Caráter,	 ao	 Sacer-
dócio	de	Nosso	Senhor	Jesus	Cristo,	
oferecendo	 o	 Sacrifício	 da	 Missa,	 na	
pessoa	de	Cristo: “in persona Christi”.

A presença real

Se	se	tira	a	Transubstanciação	da	Mis-
sa...	Já	que	vos	falei	de	Sacrifício,	fale-
mos	agora	da	segunda	coisa	necessá-
ria,	essencial,	que	é	a	Presença	Real	de	
Nosso	Senhor,	na	Sagrada	Eucaristia.	
Se	 se	 elimina	 a	 Transubstanciação...	
Esta	palavra	é	de	uma	importância	ca-
pital,	porque,	ao	suprimi-la,	se	omite	
a	presença	real,	e	deixa,	portanto,	de	
haver	Vítima.

Deixa	de	haver	Vítima	para	o	Sacrifí-
cio.	E,	portanto,	deixa	de	haver	Mis-
sa.	 Dizendo	 de	 outra	 maneira:	 deixa	

de	 existir	 Sacrifício	 e	 nossa	 Missa	 é	
vã.	 Ficamos	 sem	 Missa.	 (Deixou	 de	
ser	o	Sacrifício	que	nos	deu	Nosso	Se-
nhor,	na	Santa	Ceia	e	na	Cruz,	e	que	
mandou	os	Apóstolos	o	perpetuarem	
sobre	o	altar).	É	o	segundo	elemento	
indispensável.	 Primeiro,	 o	 Sacrifício,	
logo,	a	Presença	Real.	Falemos	agora	
do	Caráter	sacerdotal	do	Ministro.

É o sacerdote, não os fieis

É	o	sacerdote	o	que	recebeu	o	encargo,	
de	Deus	Nosso	Senhor,	para	continu-
ar	 o	 Sacrifício.	 E	 de	 nenhuma	 forma	
os	fieis.	É	certo	que	os	fieis	têm	de	se	
unir	ao	Sacrifício,	unir-se	de	todo	co-
ração,	com	toda	a	sua	alma,	à	Vítima,	
que	está	sobre	o	altar,	como	deve	fazer	
também	o	sacerdote.	Mas	os	fieis	não	
podem	 oferecer,	 de	 forma	 alguma,	 o	
Santo	 Sacrifício,	 “in persona Christi”,	
como	o	sacerdote.

O	 sacerdote	 está	 configurado	 ao	 Sa-
cerdócio	de	Cristo,	está	marcado	para	
sempre,	 para	 a	 eternidade.	 “Tu es 
sacerdos in aeternum”...	 Somente	 ele	
pode	oferecer	verdadeiramente	o	Sa-
crifício	da	Missa,	o	Sacrifício	da	Cruz.	
E,	por	conseguinte,	somente	ele	pode	
pronunciar	 as	 palavras	 da	 Consagra-
ção.

De joelhos!

Não	 é	 normal	 que	 os	 leigos	 se	 colo-
quem	ao	redor	do	altar	e	que	pronun-
ciem	todas	as	palavras	da	Missa,	jun-
to	 com	 o	 sacerdote.	 Porque	 eles	 não	
são	sacerdotes	no	sentido	próprio	em	
que	o	é	o	sacerdote	consagrado.	Tam-
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pouco	podemos	considerar	como	coi-
sa	normal	o	ter	suprimido	todo	sinal	
de	 respeito	 à	 Real	 Presença.	 À	 força	
de	não	ver	nenhum	respeito	à	Sagra-
da	 Eucaristia,	 acaba	 por	 não	 se	 crer	
na	 Presença	 Real.	 E	 quem	 se	 atreve-
rá	 a	 chegar,	 por	 tal	 caminho,	 a	 coisa	
parecida,	 depois	 de	 meditar	 a	 divina	
Palavra,	 segundo	 a	 qual	 “ao nome de 
Jesus, que se dobre todo joelho, no céu, 
na terra e nos infernos”?	Se	somente	ao	
nome	há	que	ajoelhar-se,	vamos	per-
manecer	de	pé,	quando	está	presente	
em	realidade,	na	Sagrada	Eucaristia?

Ao	lugar	onde	se	oferece	um	sacrifício,	
se	dá	o	nome	de	altar.	Por	isso,	não	se	
pode	 aceitar,	 como	 substituto	 do	 al-
tar,	 uma	 mesa	 comum,	 destinada	 às	
refeições,	que,	segundo	recordava	São	
Paulo,	 se	 encontram	 nos	 refeitórios	
das	casas,	para	comer	e	beber.	O	altar	
tem	que	ser	peça	que	não	se	traslade	
e	onde	se	oferece	e	se	derrama	o	san-
gue.	No	momento	em	que	se	converte	

o	altar	em	mesa	de	refeitório	se	deixa	
de	ser	altar.

Tomado do protestantismo

Suprimir	todos	os	altares	que	são	ver-
dadeiramente	tais,	pôr,	em	seu	lugar,	
uma	 mesa	 de	 madeira,	 diante	 do	 al-
tar	 que	 foi	 solenemente	 consagrado,	
é,	 precisamente,	 fazer	 desaparecer	 a	
noção	 de	 Sacrifício,	 que	 vimos	 é	 de	
importância	capital	para	a	 Igreja	Ca-
tólica.	 E	 é	 desta	 forma	 como	 chegou	
e	se	consolidou	o	protestantismo.	Por	
esta	desaparição	da	ideia	de	Sacrifício,	
passou	a	Inglaterra	inteira	ao	cisma	e	
logo	à	heresia.

...	 Deslizando,	 deslizando,	 pouco	 a	
pouco,	 vamos	 tornar-nos	 protestan-
tes,	sequer	sem	dar-nos	conta.

(Granby,	Canada,	���/0�/7�)

Retirado do Livro “La Misa Nueva 
- Mons. Marcel Lefebvre”	 Editora IC-
TION, Buenos	Aires	�98�
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Aos Veneráveis Irmãos Patriarcas, Pri-
mazes, Arcebispos, Bispos a outros 
Ordinários em paz e comunhão com a 
Sé Apostólica: acerca do Matrimônio 
Cristão em face das atuais condições, 
exigências, erros e vícios da família e da 
sociedade. 

Veneráveis	Irmãos:	

Saudação	e	bênção	apostólica.	

�.	 Quão	 grande	 seja	 a	 dignidade	 da	
casta	 união	 conjugal,	 podemos	 prin-
cipalmente	 reconhecê-lo,	 Veneráveis	
Irmãos,	pelo	fato	de	Cristo,	Nosso	Se-
nhor,	Filho	do	Pai	Eterno,	tendo	tor-
nado	a	carne	do	homem	decaído,	não	
só	ter	incluído,	de	forma	particular,	o	
matrimônio	—	princípio	e	fundamen-
to	 da	 sociedade	 doméstica	 e	 até	 de	
toda	a	sociedade	humana	—	naquele	
desígnio	 de	 amor	 por	 que	 realizou	 a	
universal	 restauração	 do	 gênero	 hu-
mano;	mas,	depois	de	o	ter	reintegra-
do	na	pureza	primitiva	de	sua	divina	
instituição,	tê-lo	elevado	à	dignidade	
de	verdadeiro	e	“grande”	(Ef	5,	���)	sa-
cramento	da	Nova	Lei,	confiando,	por	
isso,	toda	a	sua	disciplina	e	cuidado	à	
Igreja,	Sua	Esposa.	

��.	 Para	 que,	 todavia,	 esta	 renovação	
do	matrimônio	produza,	em	todos	os	

povos	do	mundo	inteiro	e	de	todos	os	
tempos,	 os	 seus	 desejados	 frutos,	 é	
preciso,	primeiro,	que	as	inteligências	
humanas	se	esclareçam	acerca	da	ver-
dadeira	doutrina	de	Cristo	a	respeito	
do	 matrimônio;	 e	 convém	 ainda	 que	
os	esposos	cristãos,	fortificada	a	fra-
queza	 da	 sua	 vontade	 pela	 graça	 in-
terior	de	Deus,	façam	concordar	todo	
o	 seu	modo	de	pensar	e	de	proceder	
com	essa	puríssima	lei	de	Cristo,	pela	
qual	assegurarão	a	si	próprios	e	à	sua	
família	a	verdadeira	felicidade	a	paz.	

�.	Mas,	ao	contrário,	quando	desta	Sé	
Apostólica,	como	de	um	observatório,	
olhamos	à	nossa	volta,	verificamos	na	
maior	 parte	 dos	 homens,	 com	 o	 es-
quecimento	desta	obra	divina	de	res-
tauração,	a	ignorância	total	da	altíssi-
ma	santidade	do	matrimônio	cristão.	
Vós	 o	 verificais,	 tão	 bem	 como	 Nós,	
Veneráveis	 Irmãos,	 e	 o	 deplorais	 co-
nosco.	 Desconhecem	 essa	 santidade,	
ou	a	negam	impudentemente	ou,	ain-
da,	apoiando-se	nos	princípios	falsos	
de	 uma	 moralidade	 nova	 e	 absoluta-
mente	 perversa,	 a	 calcam	 aos	 pés.	
Esses	 erros	 perniciosíssimos	 e	 esses	
costumes	 depravados	 começaram	 a	
espalhar-se	até	entre	os	fiéis	e	pouco	
a	pouco,	de	dia	para	dia,	tendem	a	in-

Carta	Encíclica	do	Papa	Pio	XI.

Casti connubii

Acerca	do	Matrimónio	Cristão
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sinuar-se	no	meio	deles;	por	isso,	em	
razão	da	Nossa	missão	de	Vigário	de	
Cristo	na	terra,	de	Supremo	Pastor	e	
Mestre,	 julgamos	 que	 Nos	 compete	
levantar	a	Nossa	voz	Apostólica	para	
afastarmos	dos	pascigos	envenenados	
as	 ovelhas	 que	 Nos	 foram	 confiadas,	
e,	tanto	quanto	em	Nós	caiba,	conser-
vá-las	imunes.	

Divisão da Encíclica

��.	Resolvemos,	pois,	 falar-vos,	Vene-
ráveis	 Irmãos,	 e,	 por	 meio	 de	 vós,	 a	
toda	a	Igreja	de	Cristo	e	até	a	todo	o	
gênero	 humano,	 a	 respeito	 da	 natu-
reza	 do	 matrimônio	 cristão,	 da	 sua	
dignidade,	 das	 vantagens	 a	 benefí-
cios	que	dele	dimanam	para	a	família	
e	 para	 a	 própria	 sociedade	 humana;	
dos	 gravíssimos	 erros	 contrários	 a	
esta	parte	da	doutrina	evangélica,	dos	
vícios	 contrários	 à	 vida	 conjugal,	 e,	
enfim,	dos	principais	remédios	que	é	
mister	empregar,	seguindo	os	passos	
do	 Nosso	 predecessor	 de	 feliz	 me-
mória,	Leão	XIII,	cuja	Carta	Encíclica	
Arcanum	 (Enc.	 Arcanum	 divinae	 sa-
pientiae),	acerca	do	matrimônio	cris-
tão,	 publicada	 há	 50	 anos,	 fazemos	
Nossa	 e	 confirmamos	 pela	 presente	
Encíclica;	e	declaramos	que,	se	expo-
mos	 mais	 largamente	 alguns	 pontos	
de	acordo	com	as	condições	e	necessi-
dades	da	nossa	época,	aquela	Encícli-
ca	não	só	não	se	tornou	obsoleta	mas	
conserva	seu	pleno	vigor.	

Os supremos princípios

5.	 E,	 para	 tomarmos	 como	 ponto	 de	
partida	 aquela	 mesma	 Encíclica,	 que	

é	quase	toda	consagrada	a	provar	a	di-
vina	instituição	do	matrimônio,	a	sua	
dignidade	 de	 sacramento	 e	 a	 sua	 in-
quebrantável	 perpetuidade,	 lembre-
mos	em	primeiro	lugar	o	fundamento	
que	permanece	intacto	e	inviolável:	o	
matrimônio	 não	 foi	 instituído	 nem	
restaurado	 pelos	 homens,	 mas	 por	
Deus;	não	foi	pelos	homens,	mas	pelo	
restaurador	da	própria	natureza,	Cris-
to	 Nosso	 Senhor,	 que	 o	 matrimônio	
foi	 resguardado	 por	 lei,	 confirmado	
e	elevado;	por	 isso	essas	 leis	não	po-
dem	depender	em	nada	das	vontades	
humanas	nem	sujeitar-se	a	nenhuma	
convenção	contrária	dos	próprios	es-
posos.	 É	 esta	 a	 doutrina	 da	 Sagrada	
Escritura	(Gn	�,	��7-��8;	��,	����-���;	Mt	
�9,	�	e	seg.;	Ef	5,	���	e	seg.);	é	esta	a	
constante	 e	 universal	 tradição	 da	
Igreja,	esta	a	definição	solene	do	Sa-
grado	Concílio	de	Trento,	que,	toman-
do	 as	 próprias	 palavras	 da	 Sagrada	
Escritura,	proclama	e	confirma	que	a	
perpetuidade	e	a	indissolubilidade	do	
matrimônio,	bem	como	a	sua	unidade	
e	imutabilidade,	provêm	de	Deus,	seu	
autor	(Conc.	Trid.	sess.	����).	

6.	Mas,	embora	o	matrimônio	por	sua	
própria	 natureza	 seja	 de	 instituição	
divina,	 também	 a	 vontade	 humana	
tem	nele	a	sua	parte,	e	parte	notabi-
líssima;	pois	que,	enquanto	é	a	união	
conjugal	de	determinado	homem	e	de	
determinada	mulher,	não	nasce	senão	
do	 livre	 consentimento	 de	 cada	 um	
dos	esposos:	este	ato	livre	da	vontade	
por	 que	 cada	 uma	 das	 partes	 entre-
ga	 e	 recebe	 o	 direito	 próprio	 do	 ma-
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trimônio	 (Cf.	Cod.	 Iur.	Can.	 c.	�08�,	
§	 ��)	 é	 tão	 necessário	 para	 constituir	
um	 verdadeiro	 matrimônio,	 que	 ne-
nhum	 poder	 humano	 o	 pode	 suprir	
(Cf.	Cod.	Iur.	Can.	c.	�08�,	§	�).	Esta	
liberdade,	 todavia,	diz	respeito	a	um	
ponto	somente,	que	é	o	de	saber	se	os	
contraentes	efetivamente	querem	ou	
não	contrair	matrimônio	e	se	o	que-
rem	 com	 tal	 pessoa;	 mas	 a	 natureza	
do	 matrimônio	 está	 absolutamente	
subtraída	 à	 liberdade	 do	 homem,	 de	
modo	que,	desde	que	alguém	o	tenha	
contraído,	se	encontra	sujeito	às	suas	
leis	divinas	e	às	suas	propriedades	es-
senciais.	 O	 Doutor	 Angélico,	 disser-
tando	acerca	da	fidelidade	conjugal	e	
da	 prole,	 diz:	 “No	 matrimônio	 estas	
coisas	 derivam	 do	 próprio	 contrato	
conjugal,	de	tal	modo	que,	se	no	con-
sentimento	que	produz	o	matrimônio	
se	 formulasse	 uma	 condição	 que	 lhe	
fosse	contrária,	não	haveria	verdadei-
ro	matrimônio”	(Sum.	Theol.	part.	III,	
Suplem.,	q.	XLIX,	art.	�.º).

7.	A	união	conjugal	é,	pois,	acima	de	
tudo,	um	acordo	mais	estreito	que	o	
dos	corpos;	não	é	um	atrativo	sensí-
vel	nem	uma	inclinação	dos	corações	
o	que	a	determina,	mas	uma	decisão	
deliberada	 e	 firme	 das	 vontades:	 e	
desta	conjunção	dos	espíritos,	por	de-
terminação	de	Deus,	nasce	um	víncu-
lo	sagrado	e	inviolável.	

8.	 Esta	 natureza	 própria	 e	 especial	
do	contrato	o	torna	irredutivelmente	
diferente	das	 relações	que	 têm	entre	
si	os	simples	animais,	sob	o	único	im-

pulso	de	um	cego	instinto	natural,	em	
que	 não	 existe	 nenhuma	 razão	 nem	
vontade	 deliberada;	 torna-o	 total-
mente	diferente,	também,	dessas	uni-
ões	 humanas	 irregulares,	 realizadas	
fora	de	qualquer	vinculo	verdadeiro	e	
honesto	 por	 vontades	 destituídas	 de	
qualquer	 direito	 de	 convívio	 domés-
tico.	

9.	Em	virtude	disto,	 claro	está	que	a	
autoridade	 legítima	 tem	 o	 direito	 e	
até	o	dever	de	proibir,	 impedir	e	pu-
nir	as	uniões	vergonhosas	que	repug-
nam	à	razão	e	à	natureza;	mas,	como	
se	trata	de	algo	que	resulta	da	própria	
natureza	humana,	não	é	menos	certa	
aquela	própria	advertência,	dada	pelo	
Nosso	 Predecessor	 Leão	 XIII,	 de	 fe-
liz	 memória	 (Enc.	 Rerum	 Novarum,	
�5	de	maio	de	�89�):	“Na	escolha	do	
gênero	de	vida,	não	há	dúvida	de	que	
todos	têm	liberdade	plena	e	inteira	ou	
de	seguir	o	conselho	de	Jesus	Cristo	
relativo	 à	 virgindade,	 ou	 de	 se	 ligar	
pelo	 vínculo	 matrimonial.	 Nenhuma	
lei	humana	poderia	tirar	ao	homem	o	
direito	 natural	 a	 primordial	 do	 casa-
mento,	ou	 limitar	de	qualquer	modo	
aquilo	que	é	a	própria	causa	da	união	
conjugal,	estabelecida	desde	o	princí-
pio	pela	autoridade	de	Deus:	“crescite	
et	multiplicamini”	(Gn	�,	��8).	

�0.	Por	 isso,	a	união	santa	do	verda-
deiro	 casamento	 é	 constituída,	 ao	
mesmo	tempo,	pela	vontade	divina	e	
humana:	de	Deus	vem	a	própria	 ins-
tituição	do	matrimônio,	os	seus	fins,	
as	suas	leis	e	os	seus	bens;	com	o	au-
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xílio	e	coadjuvação	de	Deus,	é	aos	ho-
mens,	mediante	o	dom	generoso	que	
uma	 criatura	 humana	 faz	 a	 outra	 da	
sua	própria	pessoa,	por	todo	o	tempo	

da	sua	vida,	que	se	deve	qualquer	ma-
trimônio	particular,	com	os	deveres	e	
benefícios	estabelecidos	por	Deus.	

��.	No	momento	em	que	nos	prepara-
mos	para	expor	quais	e	quão	grandes	
sejam	estes	bens	divinamente	conce-
didos	ao	verdadeiro	matrimônio,	aco-
dem-Nos	à	mente,	Veneráveis	Irmãos,	
as	palavras	daquele	preclaríssimo	dou-
tor	da	Igreja,	que	recentemente	come-
moramos	com	a	Encíclica	Ad	salutem,	
no	XV	centenário	de	sua	morte	[Enc.	
Ad	salutem,	��0	de	abril	de	�9�0]:	“São	
todos	estes	os	bens”,	diz	Santo	Agos-
tinho,	“por	causa	dos	quais	as	núpcias	
são	boas:	a	prole,	a	fidelidade,	o	sacra-
mento”	 (Santo	 Agost.	 De	 bono	 conj.	
c.	XXIV,	n.	���).	Que	com	bom	direito	
se	 pode	 afirmar	 conterem	 estes	 três	
pontos	um	esplêndido	compêndio	de	
toda	 a	 doutrina	 acerca	 do	 matrimô-
nio	 cristão,	 declara-o	 eloqüentemen-
te	o	mesmo	santo,	ao	dizer:	“Na	fide-
lidade,	 tem-se	 em	 vista	 que,	 fora	 do	
vínculo	conjugal,	não	haja	união	com	
outro	ou	com	outra:	na	prole,	que	esta	
se	acolha	amorosamente,	se	sustente	
com	 solicitude,	 se	 eduque	 religiosa-
mente;	com	o	sacramento,	enfim,	que	
não	 se	 rompa	 a	 vida	 comum,	 e	 que	
aquele	ou	aquela	que	se	separa	não	se	
junte	a	outrem	nem	mesmo	por	causa	
dos	filhos.	É	esta	como	que	a	regra	das	
núpcias,	na	qual	se	enobrece	a	fecun-

didade	 da	 incontinência”.	 (S.	 Agost.	
De	Gen.	ad	 lit.,	 livro	 IX.,	 cap.	VII;	n.	
���).	

O primeiro bem: os filhos

���.	 Entre	 os	 benefícios	 do	 matrimô-
nio	ocupa,	portanto,	o	primeiro	lugar	
a	 prole.	 Em	 verdade,	 o	 próprio	 Cria-
dor	do	gênero	humano,	o	qual,	em	sua	
bondade,	quis	servir-se	do	ministério	
dos	 homens	 para	 a	 propagação	 da	
vida,	nos	deu	este	ensino	quando,	no	
paraíso	 terrestre,	 instituindo	 o	 ma-
trimônio,	disse	aos	nossos	primeiros	
pais	e,	neles,	a	todos	os	futuros	espo-
sos:	“crescei	a	multiplicai-vos	e	enchei	
a	terra”.	(Gen	�,	��8).	Esta	mesma	ver-
dade	 a	 deduz	 brilhantemente	 Santo	
Agostinho	das	palavras	do	Apóstolo	S.	
Paulo	a	Timóteo	(�	Tim	5,	���),	dizen-
do:	 “que	 a	 procriação	 dos	 filhos	 seja	
a	 razão	do	matrimônio	o	Apóstolo	o	
testemunha	nestes	 termos:	eu	quero	
que	as	jovens	se	casem.	E,	como	se	lhe	
dissessem:	mas	por	quê?,	 logo	acres-
centa:	 para	 procriarem	 filhos,	 para	
serem	mães	de	família”.	(S.	Agost.	De	
bono	conj.	cap.	XXIV,	n.	���).	

��.	Para	apreciar	a	grandeza	deste	be-
nefício	de	Deus	e	a	excelência	do	ma-
trimônio,	basta	considerar	a	dignida-
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de	do	homem	e	a	sublimidade	do	seu	
fim.	Na	verdade,	o	homem	ultrapassa	
todas	 as	 outras	 criaturas	 visíveis,	 já	
pela	excelência	de	sua	natureza	racio-
nal.	Mas	acresce	que,	se	Deus	quis	as	
gerações	dos	homens,	não	foi	somen-
te	para	que	eles	existissem	e	enches-
sem	a	terra,	mas	para	que	honrassem	
a	Deus,	o	conhecessem,	o	amassem	e	
o	gozassem	eternamente	no	Céu;	em	
conseqüência	 da	 admirável	 elevação	
do	 homem,	 feito	 por	 Deus	 à	 ordem	
sobrenatural,	 este	 fim	 ultrapassa	
tudo	o	que	“os	olhos	vêem,	os	ouvidos	
ouvem	 e	 o	 coração	 do	 homem	 pode	
conceber”.	(Cf.	�	Co	��,	9).	Por	isso	se	
vê	 facilmente	 quão	 grande	 dom	 da	
bondade	 divina	 e	 que	 precioso	 fruto	
do	matrimônio	é	a	prole,	nascida	pela	
virtude	 onipotente	 de	 Deus	 e	 com	 a	
cooperação	dos	esposos.	

Concidadãos dos santos, familiares 
de Deus

���.	 Os	 pais	 cristãos	 compreenderão,	
além	 disso,	 que	 não	 são	 destinados	
só	a	propagar	e	conservar	na	terra	o	
gênero	 humano	 e	 não	 só	 também	 a	
formar	quaisquer	adoradores	do	ver-
dadeiro	Deus,	mas	a	dar	filhos	à	Igre-
ja,	a	procriar	concidadãos	dos	santos	
e	familiares	de	Deus	(Ef	��,	�9),	a	fim	
de	 que	 o	 povo	 dedicado	 ao	 culto	 do	
nosso	 Deus	 e	 Salvador	 cresça	 cada	
vez	mais,	de	dia	para	dia.	E,	embora	
os	 cônjuges	 cristãos,	 conquanto	 se-
jam	 santificados	 eles	 próprios,	 não	
possam	transmitir	a	sua	santificação	
aos	 filhos,	 porque	 a	 geração	 natural	

da	vida	se	tornou,	ao	contrário,	cami-
nho	de	morte,	pelo	qual	passa	à	prole	
o	pecado	original,	eles	participam,	to-
davia,	de	algum	modo,	da	condição	da	
primeira	 união	 no	 paraíso	 terrestre,	
cabendo-lhes	 oferecer	 a	 sua	 prole	 à	
Igreja,	a	fim	de	que	esta	mãe	fecundís-
sima	de	filhos	de	Deus	a	regenere	pela	
água	 purificadora	 do	 batismo	 para	 a	
justiça	 sobrenatural	 e	 a	 torne	 prole	
de	 membros	 de	 Cristo,	 participantes	
da	glória,	à	qual	 todos	aspiramos	do	
íntimo	do	coração.	

�5.	 Se	 uma	 mãe	 verdadeiramente	
cristã	meditar	nestas	coisas,	compre-
enderá	certamente	que	se	lhe	aplicam,	
no	sentido	mais	alto	e	cheio	de	conso-
lação,	estas	palavras	do	Nosso	Reden-
tor:	“A	mulher...	quando	deu	à	luz	uma	
criança,	 já	não	recorda	os	seus	sofri-
mentos,	pela	alegria	que	sente	porque	
um	 homem	 veio	 ao	 mundo”	 (Jo	 �6,	
���);	 tornando-se	superior	a	 todas	as	
dores,	 a	 todos	 os	 cuidados,	 a	 todos	
os	 encargos	 da	 maternidade,	 muito	
mais	justa	e	santamente	do	que	aque-
la	matrona	romana,	mãe	dos	Gracos,	
gloriar-se-á	no	Senhor	de	uma	flores-
centíssima	coroa	de	filhos.	Ambos	os	
cônjuges	olharão	 estes	filhos,	 recebi-
dos	das	mãos	de	Deus,	com	alvoroço	
e	reconhecimento,	como	a	um	talento	
que	 lhes	 foi	 confiado	 por	 Deus,	 não	
já	 para	 o	 empregar	 somente	 no	 seu	
próprio	interesse	ou	no	da	pátria	ter-
restre,	mas	para	Lho	restituir	depois,	
com	o	seu	 fruto,	no	dia	do	Juízo	Fi-
nal.	
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A educação cristã

�6.	O	bem	dos	filhos	não	termina	cer-
tamente	 no	 benefício	 da	 procriação;	
é	preciso	que	se	 lhe	 junte	outro,	que	
consiste	 na	 devida	 educação	 da	 pro-
le.	 Apesar	 de	 toda	 a	 sua	 sabedoria,	
Deus	 teria	 provido	 deficientemente	
a	 sorte	 dos	 filhos	 e	 de	 todo	 o	 gêne-
ro	 humano	 se	 àqueles	 a	 quem	 deu	 o	
poder	e	o	direito	de	gerar	não	tivesse	
dado	 também	 o	 dever	 e	 o	 direito	 de	
educar.	 Ninguém	 efetivamente	 pode	
ignorar	que	o	filho	não	pode	bastar-se	
e	 prover-se	 a	 si	 mesmo,	 nem	 sequer	
no	 que	 respeita	 à	 vida	 natural	 nem,	
muito	menos,	no	que	se	refere	à	vida	
sobrenatural,	mas	precisa	por	muitos	
anos	do	auxílio	de	outrem,	de	forma-
ção	a	educação.	É,	aliás,	evidente	que,	
conforme	 as	 exigências	 da	 natureza	
e	a	ordem	divina,	este	dever	e	direito	
de	educação	da	prole	pertence	em	pri-
meiro	 lugar	 àqueles	 que	 começaram	
pela	geração	a	obra	da	natureza	e	aos	
quais	é	proibido	expor	a	que	se	perca	a	
obra	começada,	deixando-a	imperfei-
ta.	 Ora,	 a	 esta	 tão	 necessária	 educa-
ção	dos	filhos	provê	do	melhor	modo	
possível	o	matrimônio	em	que,	estan-
do	os	pais	ligados	entre	si	por	vínculo	
indissolúvel,	 sempre	 se	 coadjuvem	 e	
auxiliem	mutuamente.	

�7.	Mas,	tendo	já	tratado	longamente	
em	outro	lugar	da	Educação	Cristã	da	
juventude	(Enc.	Divini	illius	Magistri,	
��	 de	 dezembro	 de	 �9��9),	 podemos	
resumir	tudo	isto,	repetindo	as	pala-
vras	 de	 Santo	 Agostinho:	 “a	 prole...	

seja	recebida	com	amor	e	seja	educada	
religiosamente”.	 (Santo	 Agostinho,	
De	 Gen.	 ad	 litt.,	 livro	 IX,	 cap.	 7,	 n.	
���),	o	que	está	também	sucintamente	
expresso	no	Código	de	Direito	Canô-
nico:	“o	fim	primário	do	Matrimônio	
é	a	procriação	e	educação	da	prole”	(C.	
J.	C.	c.	�0�8,	§	�).	

�8.	 Nem	 se	 deve	 passar	 em	 silêncio	
que,	 sendo	 de	 tanta	 dignidade	 e	 de	
tanta	 importância	 ambos	 os	 deveres	
confiados	aos	pais	para	o	bem	dos	fi-
lhos,	 qualquer	 honesto	 uso	 da	 facul-
dade	 dada	 por	 Deus	 para	 a	 geração	
de	uma	nova	vida,	 segundo	a	ordem	
do	 Criador	 e	 da	 própria	 lei	 natural,	
é	 exclusivo	 direito	 a	 prerrogativa	 do	
matrimônio	e	deve	manter-se	absolu-
tamente	dentro	dos	 limites	sagrados	
do	casamento.	

Segundo bem: A fidelidade conjugal

�9.	 O	 segundo	 bem	 do	 matrimônio,	
mencionado	 por	 Santo	 Agostinho,	
como	 dissemos,	 é	 o	 bem	 da	 Fé,	 que	
é	a	mútua	fidelidade	dos	cônjuges	no	
cumprimento	 do	 contrato	 matrimo-
nial,	 de	 sorte	 que	 tudo	 o	 que	 com-
pete,	 por	 este	 contrato,	 sancionado	
pela	lei	divina,	só	ao	cônjuge,	não	lhe	
seja	negado	nem	permitido	a	terceira	
pessoa;	e	que	nem	ao	próprio	cônjuge	
seja	concedido	aquilo	que	não	se	pode	
conceder,	por	contrário	às	leis	e	direi-
tos	divinos	e	inconciliável	com	a	fide-
lidade	conjugal.	

Unidade absoluta

��0.	 Esta	 fidelidade,	 portanto,	 exige	
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em	primeiro	lugar	a	unidade	absoluta	
do	 casamento	 que	 o	 próprio	 Criador	
esboçou	 no	 matrimônio	 dos	 nossos	
primeiros	 pais,	 não	 querendo	 que	
ele	 fosse	 senão	 entre	 um	 só	 homem	
e	 uma	 só	 mulher.	 E,	 embora	 depois	
Deus,	 supremo	 Legislador,	 alargasse	
por	algum	tempo	esta	primeira	 lei,	é	
indubitável	que	a	Lei	Evangélica	res-
tabeleceu	plenamente	a	antiga	e	per-
feita	 unidade,	 ab-rogando	 qualquer	
dispensa,	o	que	claramente	mostram	
as	 palavras	 de	 Jesus	 Cristo	 e	 a	 dou-
trina	e	a	prática	constante	da	 Igreja.	
Com	bom	direito	declarou,	pois,	sole-
nemente	o	Sagrado	Concílio	de	Tren-
to:	 “Cristo	 Nosso	 Senhor	 ensinou	
mais	claramente	que	por	este	vínculo	
se	unem	só	duas	pessoas,	quando	dis-
se:	Não	são,	pois,	já	duas,	mas	uma	só	
carne”	(Conc.	Trident.,	sess.	XXIV).	

Fidelidade da castidade

���.	E	Nosso	Senhor	Jesus	Cristo	não	
quis	somente	proibir	qualquer	forma	
do	que	se	chama	poligamia	e	polian-
dria,	 quer	 sucessiva,	 quer	 simultâ-
nea,	 ou	 qualquer	 outra	 ação	 externa	
desonesta,	mas	ainda,	para	assegurar	
completamente	 a	 inviolabilidade	 do	
santuário	sagrado	da	família,	proibiu	
os	 próprios	 pensamentos	 voluntá-
rios	e	desejos	de	tais	coisas:	“Mas	eu	
vos	digo	que	todo	aquele	que	vir	uma	
mulher	com	olhos	de	concupiscência	
já	 cometeu	 adultério	 com	 ela	 no	 seu	
coração”	(Mt	5,	��8).	E	estas	palavras	
de	 Cristo	 não	 podem	 ser	 anuladas	
nem	 sequer	 pelo	 consentimento	 do	

outro	 cônjuge,	 porque	 representam	
a	 própria	 lei	 de	 Deus	 e	 da	 Natureza,	
que	nenhuma	vontade	humana	pode	
destruir	 ou	 modificar	 (Confr.	 Decr.	
S.	Ofício,	��	de	março	de	�679,	prop.	
50).	

����.	E	até,	para	que	o	bem	da	fidelidade	
resplandeça	com	todo	o	seu	brilho,	as	
próprias	manifestações	mútuas	de	fa-
miliaridade	entre	os	cônjuges	devem	
ser	 caracterizadas	 pela	 castidade,	 de	
sorte	que	os	cônjuges	se	comportem	
em	tudo	segundo	a	lei	divina	e	natural	
e	procurem	seguir	sempre	a	vontade	
do	 seu	 sapientíssimo	 Criador,	 com	
grande	reverência	para	com	a	obra	de	
Deus.	

Amor conjugal e auxílio mútuo

���.	Esta	fidelidade	da	castidade,	como	
lhe	 chama	 admiravelmente	 Santo	
Agostinho,	 resultará	 mais	 fácil	 e	 até	
muito	mais	agradável	e	nobre	por	ou-
tra	 consideração	 importantíssima:	 a	
do	amor	conjugal,	que	penetra	todos	
os	deveres	da	vida	familiar	e	que	tem	
no	 matrimônio	 cristão	 como	 que	 o	
primado	 da	 nobreza.	 “Requer,	 além	
disso,	a	fidelidade	do	matrimônio	que	
marido	 e	 a	 mulher	 estejam	 entre	 si	
unidos	por	um	amor	especial,	santo	e	
puro,	 e	que	não	 se	amem	um	ao	 ou-
tro	 como	 os	 adúlteros,	 mas	 do	 mes-
mo	 modo	 que	 Cristo	 amou	 a	 Igreja;	
porque	 o	 Apóstolo	 prescreveu	 esta	
regra	 quando	 disse:	 “Homens,	 amai	
vossas	mulheres	como	Cristo	amou	a	
Igreja”	 (Ef	 5,	 ��5;	 cf.	 Col.	 �,	 �9);	 cer-
tamente	 Ele	 a	 amou	 com	 aquela	 sua	
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caridade	 infinita,	 não	 por	 vantagem	
própria,	mas	propondo-se	unicamen-
te	à	utilidade	da	Esposa	(Catec.	Rom.,	
II,	cap.	VIII,	q.	����).	Falamos,	pois,	de	
um	amor	fundado	já	não	somente	na	
inclinação	dos	sentidos,	que	em	breve	
se	desvanece,	nem	também	somente	
nas	 palavras	 afetuosas,	 mas	 no	 ínti-
mo	afeto	da	alma,	manifestado	ainda	
exteriormente,	porque	o	amor	se	pro-
va	 com	 obras	 (Cf.	 São	 Greg.	 M.,	 Ho-
mil.	XXX	in	Evang.	Jo	���,	���-��,	n.	�).	
Esta	ação	na	sociedade	doméstica	não	
compreende	 somente	 o	 auxílio	 mú-
tuo,	 mas	 deve	 estender-se	 também,	
ou	 melhor,	 visar	 sobretudo	 a	 que	 os	
cônjuges	se	auxiliem	entre	si	por	uma	
formação	e	perfeição	interior	cada	vez	
melhores,	de	modo	que	na	sua	união	
de	 vida	 progridam	 cada	 vez	 mais	 na	
virtude,	principalmente	na	verdadei-
ra	caridade	para	com	Deus	e	para	com	
o	próximo,	essa	caridade	que	“resume	
toda	a	lei	e	os	profetas”	(Mt	����,	��0).	
Em	suma,	todos	podem	e	devem,	seja	
qual	 for	 a	 sua	 condição	 e	 o	 honesto	
modo	de	vida	que	tenham	escolhido,	
imitar	o	modelo	perfeitíssimo	de	toda	
a	 santidade,	 proposto	 por	 Deus	 aos	
homens,	 que	 é	 Nosso	 Senhor	 Jesus	
Cristo,	e	com	o	auxílio	de	Deus	chegar	
ao	 cume	 da	 perfeição	 cristã,	 como	 o	
provam	 os	 exemplos	 de	 muitos	 san-
tos.	

����.	Esta	mútua	formação	interior	dos	
cônjuges,	com	a	assídua	aplicação	em	
se	 aperfeiçoarem	 reciprocamente,	
pode	 dizer-se	 com	 toda	 a	 verdade,	
como	ensina	o	Catecismo	Romano	(p.	

II,	cap.	VIII,	q.	��),	causa	e	razão	pri-
mária	do	matrimônio,	não	se	conside-
rando	já	por	matrimônio,	no	sentido	
mais	restrito,	a	instituição	destinada	
à	 legítima	procriação	e	educação	dos	
filhos,	mas,	no	sentido	mais	lato,	a	co-
munidade,	a	intimidade	e	a	sociedade	
de	uma	vida	inteira.*	

A ordem no amor

��5.	Com	este	mesmo	amor	se	devem	
conciliar	tanto	os	outros	direitos	como	
os	outros	deveres	do	matrimônio,	de	
modo	 que	 sirva	 não	 só	 como	 lei	 de	
justiça	mas	 também	como	norma	de	
caridade	aquela	palavra	do	Apóstolo:	
“O	marido	dê	à	mulher	aquilo	que	lhe	
é	devido;	igualmente	a	mulher	ao	ma-
rido”	(�	Cor	7,	�).	

��6.	Ligada,	enfim,	com	o	vínculo	des-
ta	 caridade	 a	 sociedade	 doméstica,	
florescerá	necessariamente	aquilo	que	
Santo	 Agostinho	 chama	 a	 ordem	 do	
amor.	Essa	ordem	implica	de	um	lado	
a	 superioridade	 do	 marido	 sobre	 a	
mulher	e	os	filhos,	e	de	outro	a	pronta	
sujeição	e	obediência	da	mulher,	não	
pela	violência,	mas	como	a	recomenda	
o	Apóstolo	com	estas	palavras:	“Sujei-
tem-se	as	mulheres	aos	seus	maridos	
como	ao	Senhor;	porque	o	homem	é	
cabeça	da	mulher,	como	Cristo	é	cabe-
ça	da	Igreja”.	(Ef	5,	����-���).	

��7.	 Tal	 sujeição	 não	 nega	 nem	 tira	 à	
mulher	 a	 liberdade	 a	 que	 tem	 pleno	
direito,	 quer	 pela	 nobreza	 da	 perso-
nalidade	 humana,	 quer	 pela	 missão	
nobilíssima	de	esposa,	mãe	e	compa-
nheira,	nem	a	obriga	a	condescender	
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com	 todos	 os	 caprichos	 do	 homem,	
quando	 não	 conformes	 à	 própria	 ra-
zão	 ou	 à	 dignidade	 da	 esposa,	 nem	
exige	enfim	que	a	mulher	se	equipare	
às	 pessoas	 que	 se	 chamam	 em	 direi-
to	 “menores”,	 às	 quais,	 por	 falta	 de	
maior	madureza	de	juízo	ou	por	inex-
periência	das	coisas	humanas,	não	se	
costuma	conceder	o	livre	exercício	dos	
seus	direitos;	mas	proíbe	essa	licença	
exagerada	que	despreza	o	bem	da	fa-
mília,	proíbe	que	no	corpo	desta	famí-
lia	se	separe	o	coração	da	cabeça,	com	
grande	detrimento	de	todo	o	corpo	e	
perigo	 próximo	 de	 ruína.	 Se	 efetiva-
mente	o	homem	é	a	cabeça,	a	mulher	
é	 o	 coração;	 e,	 se	 ele	 tem	 o	 primado	
do	governo,	também	a	ela	pode	e	deve	
atribuir-se	como	coisa	sua	o	primado	
do	amor.	

Hierarquia doméstica

��8.	O	grau	e	o	modo	desta	sujeição	da	
mulher	ao	marido	pode	variar	segun-
do	a	variedade	das	pessoas,	dos	luga-
res	a	dos	tempos;	e	até,	se	o	homem	
menosprezar	o	seu	dever,	 compete	à	
mulher	supri-lo	na	direção	da	família.	
Mas	em	nenhum	tempo	e	lugar	é	líci-
to	subverter	ou	prejudicar	a	estrutura	
essencial	da	própria	família	e	a	sua	lei	
firmemente	estabelecida	por	Deus.	

��9.	 Da	 observância	 desta	 ordem	 en-
tre	o	marido	e	a	mulher	já	falou	com	
muita	sabedoria	o	nosso	predecessor	
Leão	 XIII,	 de	 feliz	 memória,	 na	 En-
cíclica	 que	 já	 recordamos	 acerca	 do	
Matrimônio	 Cristão:	 “O	 marido	 é	 o	
chefe	da	família	e	a	cabeça	da	mulher;	

e	 esta,	 portanto,	 porque	 é	 carne	 da	
sua	carne	e	osso	dos	seus	ossos,	não	
deve	sujeitar-se	a	obedecer	ao	marido	
como	escrava,	mas	como	companhei-
ra,	isto	é,	de	tal	modo	que	a	sujeição	
que	lhe	presta	não	seja	destituída	de	
decoro	 nem	 de	 dignidade.	 Naquele	
que	 governa	 e	 naquela	 que	 obedece,	
reproduzindo	nele	a	imagem	de	Cris-
to	e	nela	a	da	Igreja,	seja,	pois,	a	ca-
ridade	 divina	 a	 perpétua	 reguladora	
dos	seus	deveres”	(Enc.	Arcanum,	�0	
de	fev.	de	�880).	

�0.	 São	 estas,	 portanto,	 as	 virtudes	
que	se	compreendem	no	bem	da	fide-
lidade:	 unidade,	 castidade,	 caridade,	
nobre	e	digna	obediência;	palavras	que	
querem	dizer	outras	tantas	vantagens	
dos	cônjuges	e	do	seu	casamento,	en-
quanto	 asseguram	 ou	 promovem	 a	
paz,	a	dignidade	e	a	felicidade	do	ma-
trimônio.	Não	admira,	pois,	que	esta	
fidelidade	 seja	 sempre	 considerada	
entre	os	insignes	benefícios	próprios	
do	matrimônio.	

O terceiro bem: O Sacramento

��.	Entretanto,	o	conjunto	de	tantos	
benefícios	completa-se	e	coroa-se	por	
este	bem	do	matrimônio	cristão	a	que	
chamamos,	 com	 a	 palavra	 de	 Santo	
Agostinho,	 “sacramento”,	 o	 qual	 sig-
nifica	a	indissolubilidade	do	vínculo	e	
também	a	elevação	e	consagração	que	
Jesus	Cristo	fez	do	contrato	como	si-
nal	eficaz	da	graça.	
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���.	E,	antes	de	mais	nada,	no	que	res-
peita	à	 indissolubilidade	do	contrato	
nupcial,	o	próprio	Cristo	nele	insiste,	
dizendo:	“Não	separe	o	homem	aquilo	
que	 Deus	 uniu”	 (Mt	 �9,	 6);	 e:	 “Todo	
aquele	que	abandona	a	sua	mulher	e	
toma	 outra	 comete	 adultério;	 e	 todo	
aquele	que	toma	a	mulher	abandona-
da	pelo	marido	comete	adultério”	(Lc	
�6,	�8).	

��.	 Nesta	 indissolubilidade	 coloca	
Santo	 Agostinho,	 em	 termos	 claros,	
aquilo	a	que	ele	chama	o	bem	do	sa-
cramento,	 com	 estas	 claras	 palavras:	
“Por	sacramento,	pois,	se	entende	que	
o	matrimônio	seja	indissolúvel	e	que	
o	 repudiado	 ou	 a	 repudiada	 não	 se	
una	a	outrem,	nem	sequer	por	causa	
dos	filhos”.	(S.	Agost.,	De	Gen.	ad	litt.,	
liv.	IX,	c.	7,	n.	���).	

���.	 Esta	 inviolável	 firmeza,	 embora	
não	pertença	a	cada	matrimônio	com	
a	 mesma	 medida	 de	 perfeição,	 cabe,	
todavia,	a	todos	os	verdadeiros	matri-
mônios,	porque	a	palavra	do	Senhor:	
“Não	separe	o	homem	aquilo	que	Deus	
uniu”,	tendo	sido	pronunciada	a	pro-
pósito	 do	 matrimônio	 dos	 primeiros	
progenitores,	 protótipo	 de	 qualquer	
outro	matrimônio	futuro,	deve	neces-
sariamente	abranger	de	modo	absolu-
to	todos	os	verdadeiros	matrimônios.	
Se,	 antes	 de	 Cristo,	 a	 sublimidade	 e	
severidade	 da	 lei	 primitiva	 fora	 um	
pouco	atenuada	e	Moisés	permitira	a	
alguns	 membros	 do	 próprio	 povo	 de	

Deus,	 em	 virtude	 da	 dureza	 de	 seus	
corações,	dar	o	 libelo	de	repúdio	por	
determinados	 motivos,	 Jesus	 Cristo,	
pelo	 seu	 poder	 de	 Legislador	 supre-
mo,	revogou	essa	permissão	de	maior	
liberdade	 e	 reintegrou	 no	 seu	 pleno	
vigor	a	lei	primitiva	por	estas	palavras	
que	nunca	mais	se	poderão	esquecer:	
“Não	separe	o	homem	aquilo	que	Deus	
uniu”.	 Muito	 sabiamente,	 pois,	 res-
pondia	 um	 Nosso	 predecessor	 de	 fe-
liz	memória,	Pio	VI,	ao	Bispo	de	Éger	
nos	seguintes	termos:	“Por	isso	se	vê	
claramente	que	o	matrimônio,	ainda	
no	 estado	 de	 natureza	 e	 certamente	
muito	antes	de	ter	sido	elevado	à	dig-
nidade	 de	 sacramento	 propriamente	
dito,	 importava	consigo,	pela	sua	di-
vina	 instituição,	 a	 perpetuidade	 e	 a	
indissolubilidade	do	vínculo,	de	modo	
que	não	pudesse	ser	dissolvido	depois	
por	nenhuma	lei	civil.	É	por	isso	que,	
embora	 o	 casamento	 possa	 existir	
sem	o	Sacramento,	como	entre	os	in-
fiéis,	 ainda	 nesse	 matrimônio	 deve,	
todavia,	 existir	 e	 certamente	 existe	
aquele	vínculo	perpétuo,	que	desde	a	
primeira	origem	é	tão	inerente	ao	ma-
trimônio,	 que	 não	 está	 sujeito	 a	 ne-
nhum	 poder	 civil.	 Por	 isso,	 qualquer	
matrimônio	que	se	diga	contraído	ou	
está	 contraído	de	modo	que	seja	 um	
verdadeiro	 matrimônio,	 e	 neste	 caso	
terá	anexo	esse	vínculo	que	por	direi-
to	divino	é	inerente	a	qualquer	verda-
deiro	matrimônio;	ou	então	se	supõe	
contraído	sem	esse	vínculo	perpétuo,	

II. A Indissolubilidade
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e	 neste	 caso	 não	 é	 matrimônio	 mas	
união	 ilícita,	 contrária	 pelo	 seu	 ob-
jeto	à	 lei	divina,	e	que,	por	 isso,	não	
se	 pode	 licitamente	 contrair	 nem	
manter”.	 (Pio	 VI,	 Rescript.	 ad	 Episc.	
Agriens.,	��	de	julho	de	�789).	

Exceções da indissolubilidade

�5.	 Se	 esta	 indissolubilidade	 parece	
sofrer	alguma	exceção,	embora	rarís-
sima,	 como	 em	 certos	 matrimônios	
naturais,	 contraídos	 somente	 entre	
os	infiéis,	ou	entre	fiéis	em	matrimô-
nios	 ratos	 mas	 não	 consumados,	 tal	
exceção	não	depende	da	vontade	dos	
homens,	 mas	 sim	 do	 direito	 divino,	
de	 que	 é	 única	 guarda	 e	 intérprete	
a	 Igreja	 de	 Cristo.	 Mas	 tal	 faculdade	
nunca	poderá	aplicar-se	por	nenhum	
motivo	ao	matrimônio	cristão	rato	e	
consumado.	Neste,	efetivamente,	as-
sim	 como	 o	 vínculo	 conjugal	 obtém	
a	 plena	 perfeição,	 também	 resplan-
dece	por	vontade	de	Deus	a	máxima	
estabilidade	 e	 indissolubilidade,	 que	
nenhuma	autoridade	humana	poderá	
abalar.	

A íntima razão da indissolubilidade

�6.	Se	quisermos	perscrutar	reveren-
temente	a	íntima	razão	desta	vontade	
divina,	 facilmente	 a	 encontraremos,	
Veneráveis	 Irmãos,	 naquela	 signifi-
cação	mística	do	matrimônio	cristão,	
que	plena	e	perfeitamente	se	verifica	
no	 matrimônio	 consumado	 entre	 os	
fiéis.	De	fato,	o	matrimônio	dos	cris-
tãos,	segundo	o	testemunho	do	Após-
tolo,	na	sua	epístola	aos	Efésios,	a	que	
no	princípio	nos	referimos	(Ef	5,	���),	

representa	 a	 união	 perfeitíssima	 de	
Cristo	com	a	Igreja:	“É	grande	este	sa-
cramento,	 mas,	 digo,	 em	 Cristo	 e	 na	
Igreja”;	esta	união	nunca	poderá	dis-
solver-se	por	nenhuma	separação,	en-
quanto	viver	Cristo	e	por	ele	a	Igreja.	
Claramente	 ensina	 Santo	 Agostinho	
com	 estas	 palavras:	 “Em	 Cristo	 e	 na	
Igreja	 garantiu-se	 efetivamente	 isto:	
que	o	vivo	não	se	separe	eternamen-
te	do	vivo	por	nenhum	divórcio.	Tão	
zelosa	 é	 a	 observância	 deste	 sacra-
mento	na	cidade	de	nosso	Deus...	isto	
é,	na	Igreja	de	Cristo...,	que,	quando,	
para	ter	filhos,	ou	as	mulheres	tomam	
marido	 ou	 os	 homens	 tomam	 mu-
lher,	não	é	lícito	abandonar	a	mulher	
estéril	 para	 tomar	 outra	 fecunda.	 Se	
algum	faz	isto,	é	réu	de	adultério,	não	
pela	lei	deste	século	(em	que,	median-
te	o	repúdio,	se	concede	contrair	ma-
trimônio	 com	 outra,	 sem	 considerar	
isso	como	crime,	o	que,	segundo	o	tes-
temunho	do	Senhor,	o	Santo	Moisés	
permitiu	 aos	 Israelitas,	 por	 causa	 da	
dureza	dos	seus	corações)	—	mas	pela	
lei	 do	 Evangelho,	 assim	 como	 tam-
bém	é	ré	de	adultério	a	mulher	que	se	
casar	 com	 outro”	 (Santo	 Agostinho,	
De	nupt.	et	concup.,	livro	I,	cap.	�0).	

As vantagens da indissolubilidade

�7.	 Quantas	 e	 quão	 grandes	 vanta-
gens	derivam	da	indissolubilidade	do	
matrimônio,	 facilmente	 o	 entende	
todo	 aquele	 que	 refletir	 um	 instante	
quer	no	bem	dos	próprios	cônjuges	e	
dos	filhos,	quer	na	salvação	de	toda	a	
sociedade	 humana.	 Em	 primeiro	 lu-
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gar,	 os	 cônjuges	 têm	 na	 estabilidade	
absoluta	 do	 vínculo	 aquele	 sinal	 cer-
to	 de	 perenidade	 que	 é	 exigido	 por	
sua	 natureza	 pela	 generosa	 doação	
de	toda	a	pessoa	e	pela	íntima	união	
dos	 corações,	 visto	 que	 a	 verdadeira	
caridade	 não	 conhece	 limites	 (�	 Cor	
��,	8).	Ela	constitui,	além	disso,	pela	
castidade	 fiel,	 um	 sólido	 baluarte	 de	
defesa	contra	as	tentações	de	infideli-
dade,	quer	internas,	quer	externas,	se	
elas	sobrevierem;	excluindo	qualquer	
ansiedade	 ou	 terror	 de	 que,	 pela	 ad-
versidade	ou	velhice,	o	outro	cônjuge	
se	afaste,	estabelece-lhe	uma	tranqüi-
lidade	 segura.	 Concorre	 igualmente	
para	aumentar	a	dignidade	dos	cônju-
ges	e	o	seu	mútuo	auxílio,	da	manei-
ra	mais	oportuna,	 recordando-lhes	o	
pensamento	 do	 vínculo	 indissolúvel	
que	não	com	vistas	a	interesses	cadu-
cos	nem	para	satisfação	dos	prazeres,	
mas	para	cooperarem	juntamente	na	
consecução	de	bens	mais	altos	e	eter-
nos,	 é	 que	 eles	 contraíram	 o	 pacto	
nupcial	que	só	a	morte	poderá	dissol-
ver.	Admiravelmente	ainda,	a	estabili-
dade	do	matrimônio	provê	ao	cuidado	
e	educação	dos	filhos,	obra	de	longos	
anos,	cheia	de	graves	deveres	e	de	fa-
digas,	 que	 mais	 facilmente	 poderão	
realizar	 os	 pais	 unindo	 suas	 forças.	
E	não	são	menores	os	benefícios	que	
dela	dimanam	para	toda	a	sociedade.	
De	fato,	a	experiência	ensina	que	con-
corre	imensamente	para	a	honestida-
de	de	vida	em	geral	e	para	a	 integri-
dade	 dos	 costumes	 a	 inquebrantável	
estabilidade	 dos	 matrimônios,	 e	 que	

a	estrita	observância	dessa	ordem	as-
segura	a	felicidade	e	a	salvação	do	Es-
tado.	E	que	o	Estado	será	o	que	forem	
as	famílias	e	o	que	forem	os	homens	
de	 que	 se	 compõe,	 como	 o	 corpo	 de	
membros.	 Donde	 vem	 que	 todos	 os	
que	defendem	energicamente	a	invio-
lável	 estabilidade	 do	 matrimônio	 se	
tornam	 altamente	 beneméritos	 quer	
do	bem	privado	dos	esposos	e	de	seus	
filhos,	quer	do	bem	público	da	socie-
dade	humana.	

A graça sacramental

�8.	Mas	neste	benefício	do	Sacramen-
to,	 além	 das	 vantagens	 da	 inviolável	
estabilidade,	se	contêm	ainda	outras,	
mais	excelentes,	admiravelmente	de-
signadas	 no	 próprio	 vocábulo	 de	 Sa-
cramento;	para	os	cristãos,	esta	pala-
vra	não	é	vã	e	vazia	de	sentido,	porque	
sabem	que	Cristo,	instituidor	e	aper-
feiçoador	 dos	 veneráveis	 Sacramen-
tos	(Conc.	Trid.	Sess.	XXIV),	ao	elevar	
à	 dignidade	 de	 verdadeiro	 e	 real	 Sa-
cramento	da	Nova	Lei	o	matrimônio	
dos	seus	fiéis,	o	tornou,	de	fato,	sinal	
e	fonte	daquela	especial	graça	interior	
por	que	“eleva	o	amor	natural	à	maior	
perfeição,	confirma	a	sua	indissolúvel	
unidade	e	santifica	os	próprios	cônju-
ges”	(Cone.	Trid.	Sess.	XXIV).	

�9.	Visto	que	Cristo	estabeleceu	ainda	
que	o	válido	consentimento	matrimo-
nial	entre	os	fiéis	fosse	o	sinal	da	gra-
ça,	daí	deriva	que	o	caráter	de	Sacra-
mento	está	tão	intimamente	anexo	ao	
matrimônio	cristão	que,	entre	os	ba-
tizados,	 não	 pode	 haver	 matrimônio	
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“que	não	seja	ao	mesmo	tempo	Sacra-
mento”	(Cod.	Jur.	Can.	c.	�0���).	

Outros dons especiais

��0.	Por	isso,	quando	os	fiéis	prestam	
esse	 consentimento	 sinceramente,	
abrem	 para	 si	 mesmos	 o	 tesouro	 da	
graça	sacramental,	onde	podem	hau-
rir	as	forças	sobrenaturais	para	cum-
prir	 a	 sua	 missão	 e	 os	 seus	 deveres	
fielmente,	santamente,	com	perseve-
rança,	até	a	morte.	

���.	 É	 que	 este	 sacramento,	 naqueles	
que	 não	 lhe	 opõem	 obstáculo	 posi-
tivo,	 não	 só	 aumenta	 o	 princípio	 de	
vida	sobrenatural,	isto	é,	a	graça	san-
tificante,	mas	lhes	acrescenta,	ainda,	
outros	 dons	 especiais,	 disposições	 e	
germes	 de	 graça;	 aumenta	 e	 aperfei-
çoa	as	forças	da	natureza,	a	fim	de	que	
os	 cônjuges	 possam	 não	 só	 compre-
ender	 bem	 mas	 sentir	 intimamente,	
apreciar	com	firme	convicção	e	 reso-
luta	vontade,	e	praticar	tudo	o	que	se	
refere	 ao	 estado	 conjugal	 e	 aos	 seus	
fins	e	deveres;	para	tal	efeito	confere-
lhes,	enfim,	direito	ao	auxílio	da	graça	
todas	as	vezes	que	dele	precisam	para	
cumprir	as	obrigações	deste	estado.	

Cooperação generosa

����.	 Assim	 como	 é	 lei	 da	 providência	
divina,	 na	 ordem	 sobrenatural,	 que	
o	 homem	 não	 colha	 o	 fruto	 comple-
to	dos	Sacramentos,	recebidos	depois	
do	uso	da	razão,	se	não	cooperar	com	
a	 graça,	 assim	 também	 a	 graça	 pró-
pria	do	matrimônio	permaneceria	em	
grande	parte	talento	inútil	sepultado	

na	 terra	 se	 os	 cônjuges	 não	 aprovei-
tassem	 as	 forças	 sobrenaturais,	 cui-
dando	de	cultivar	e	fazer	frutificar	as	
preciosas	sementes	da	graça.	Mas,	se,	
ao	contrário,	se	esforçam	quanto	po-
dem	 por	 ser	 dóceis	 à	 graça,	 poderão	
suportar	 os	 encargos	 do	 seu	 próprio	
estado,	 cumprir	 os	 deveres	 e	 sentir-
se-ão,	 por	 virtude	 de	 tão	 grande	 Sa-
cramento,	fortificados,	santificados	e	
como	que	consagrados.	Porque,	como	
ensina	Santo	Agostinho,	assim	como	
pelo	Batismo	e	pela	Ordem	o	homem	
é	 designado	 e	 ajudado	 ou	 para	 levar	
uma	vida	cristã	ou	para	exercer	o	mi-
nistério	sacerdotal,	e	nunca	lhe	pode-
rá	faltar	o	auxílio	sacramental,	assim	
também	(ainda	que	sem	o	caráter	sa-
cramental)	 os	 fiéis,	 unidos	 uma	 vez	
pelo	vínculo	do	sacramento	do	matri-
mônio,	nunca	mais	poderão	ser	priva-
dos	do	seu	auxílio	e	do	seu	laço.	E	até,	
como	afirma	o	mesmo	Santo	Doutor,	
esse	vínculo	sagrado	o	levarão	consi-
go,	ainda	quando	caídos	em	adultério,	
embora	 não	 já	 para	 glória	 da	 graça,	
mas	 para	 castigo	 da	 culpa,	 “do	 mes-
mo	 modo	 que	 a	 alma	 do	 apóstata,	
quebrando	a	união	com	Cristo,	ainda	
depois	 de	 perdida	 a	 fé,	 não	 perde	 o	
Sacramento	da	fé	recebido	na	água	da	
regeneração”	(S.	Agostinho,	De	nupt.	
et	concup.,	livro	I,	cap.	�0).	

Imagem de uma união divina

���.	Que	os	esposos,	pois,	não	presos	
mas	 adornados	 pela	 cadeia	 áurea	 do	
Sacramento,	não	entravados	mas	for-
talecidos	por	ele,	empreguem	todos	os	
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seus	esforços	a	fim	de	que	sua	união,	
não	só	pela	força	e	significação	do	Sa-
cramento	mas	também	por	seu	espí-
rito	e	por	seus	costumes,	sempre	seja	
e	 permaneça	 imagem	 viva	 da	 união	
fecundíssima	 de	 Cristo	 com	 a	 Igreja,	
que	é	certamente	mistério	venerando	
de	perfeitíssima	caridade.	

����.	 Se	 se	 considerarem	 todas	 estas	
coisas,	 Veneráveis	 Irmãos,	 com	 pon-
deração	 e	 fé	 viva;	 se	 estes	 preciosos	

bens	 do	 matrimônio,	 a	 prole,	 a	 fide-
lidade	 e	 o	 sacramento,	 forem	 postos	
na	devida	luz,	ninguém	poderá	deixar	
de	admirar	a	sabedoria,	a	santidade	e	
a	bondade	divina	que	tão	abundante-
mente	 providenciou	 que	 ao	 mesmo	
tempo	se	mantivesse	a	dignidade	e	a	
felicidade	dos	cônjuges	e	se	obtivesse	
a	conservação	e	propagação	do	gênero	
humano,	somente	pela	casta	e	sagra-
da	união	do	vínculo	nupcial.

A	deslealdade	suprema	para	com	Deus	
é	a	heresia!	É	o	pecado	dos	pecados,	a	
mais	repugnante	das	coisas	que	Deus	
reprova	 neste	 mundo	 enfermo.	 No	
entanto,	 quão	 pouco	 entendemos	 de	
sua	odiosidade	excessiva!	É	a	poluição	
da	verdade	de	Deus,	o	que	é	a	pior	de	
todas	as	impurezas.

Porém,	como	somos	quase	indiferen-
tes	a	ela!	Nós	a	fitamos	e	permanece-
mos	 calmos.	 Encostamos	 nela	 e	 não	
trememos.	 Misturamo-nos	 com	 seus	
fautores	e	não	temos	medo.

Nós	a	vemos	tocar	as	coisas	santas	e	
não	 percebemos	 o	 sacrilégio.	 Inala-
mos	seu	odor	e	não	mostramos	qual-
quer	sinal	de	detestação	ou	desgosto.	
Alguns	de	nós	afetamos	ter	sua	ami-

zade;	e	alguns	até	buscam	atenuar	as	
culpas	dela.

Nós	 não	 amamos	 a	 Deus	 o	 bastante	
para	 termos	 raiva	 pela	 glória	 d’Ele.	
Não	 amamos	 os	 homens	 o	 bastante	
para	 sermos	 caridosamente	 sinceros	
pelas	almas	deles.

Tendo	perdido	o	tato,	o	paladar,	a	vi-
são	e	todos	os	sentidos	das	coisas	ce-
lestiais,	somos	capazes	de	armar	ten-
da	 no	 meio	 dessa	 praga	 odienta,	 em	
tranquilidade	 imperturbável,	 recon-
ciliados	com	sua	repulsividade,	e	não	
sem	declarações	em	que	nos	gabamos	
de	 admiração	 liberal,	 talvez	 até	 com	
uma	demonstração	solícita	de	simpa-
tias	tolerantes	[por	seus	fautores].

A	heresia
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Por	 que	 estamos	 tão,	 tão	 abaixo	 dos	
santos	antigos,	e	mesmo	dos	apósto-
los	modernos	destes	últimos	tempos,	
na	abundância	de	nossas	conversões?

Porque	 não	 temos	 a	 antiga	 firmeza!	
Falta-nos	o	velho	espírito	da	Igreja,	o	
velho	gênio	eclesiástico.

Nossa	 caridade	 é	 insincera,	 pois	 não	
é	 severa;	 e	 não	 é	 persuasiva,	 pois	 é	
insincera.	Carecemos	de	devoção	pela	
verdade	como	verdade,	como	verdade	
de	Deus.

Nosso	 zelo	 pelas	 almas	 é	 débil,	 pois	
não	 temos	 zelo	 pela	 honra	 de	 Deus.	
Agimos	como	se	Deus	ficasse	lisonjea-
do	com	conversões,	ao	invés	de	serem	
almas	 que	 tremem,	 resgatadas	 por	
um	excesso	de	misericórdia.

Dizemos	 aos	 homens	 meia-verdade,	

a	 metade	 que	 calha	 melhor	 à	 nossa	
própria	pusilanimidade	e	aos	precon-
ceitos	deles;	e	depois	nos	admiramos	
de	tão	poucos	se	converterem,	e	que,	
desses	poucos,	tantos	apostatem.

Somos	tão	fracos	a	ponto	de	nos	sur-
preendermos	de	que	nossa	meia-ver-
dade	não	teve	tanto	sucesso	quanto	a	
verdade	inteira	de	Deus.

Onde	 não	 há	 ódio	 à	 heresia,	 não	 há	
santidade.

Um	homem,	que	poderia	ser	um	após-
tolo,	torna-se	uma	úlcera	na	Igreja	por	
falta	de	justa	indignação”	(Pe.	Frede-
rick	William	FABER	[�8���-�86�],	The	
Precious	 Blood,	 or:	 The	 Price	 of	 Our	
Salvation	 [O	 Preciosíssimo	 Sangue,	
ou:	O	Preço	de	Nossa	Salvação],	�860,	
pp.	����-��6.


