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Queridos fiéis,

Ainda não começámos com as obras na nova igreja. O arranque não é tão fácil 
e depende de factores nos quais manda o padre superior. Um dos factores é o 
dinheiro.

Deixem-me aproveitar para vos informar sobre alguns pormenores que se refe-
rem ao dinheiro. Gostaria de vos explicar como os montantes entram e saem na 
Fraternidade em Portugal. Não o faço para pedir dinheiro, porque sei muito bem, 
que uma grande parte dos fiéis que frequentam as nossas missas, não têm mui-
to à sua disposição; antes falo para saberdes mais ou menos, qual é a situação 
económica, pois ela também influi sem dúvida nas obras a realizar no armazém. 
Com respeito a estas obras, quer dizer à futura igreja que comprámos há um ano, 
devo dizer-vos que houve uns donativos, muito poucos, mas bons, que no entan-
to, apesar da generosidade destas pessoas, não constituem senão uma gota do 
que faria falta. Mais pessoas deveriam decidir-se a darem alguma ajuda.

Mas isto é um assunto que pelo menos não toca o nervo da vida da Tradição em 
Portugal; se não começarmos as obras agora, começaremos mais tarde. Outra 
coisa, mais concreta e imediata é o seguinte:

Para dizê-lo numa palavra, as despesas com o apostolado da Fraternidade em 
Portugal são maiores do que as ajudas que entram. Isto acontece sem culpa da 
Fraternidade. Pode pensar-se que a razão está relacionada com o custo das via-
gens entre Portugal e Espanha; mas estas viagens são um assunto, ao qual não 
podemos fazer alguma mudança; os superiores da Casa Geral decidiram assim. 
Não vale a pena, por esta razão ficarem perturbados. . A sua posição deve-se ao 
facto de a quantidade de fiéis em Portugal não justificar a permanência de dois 
Sacerdotes.

Deixem-me, então, explicar um pouco a situação económica. Com as viagens de 
carro em Portugal, quer dizer aos sítios da missa, gasta-se por mês pouco menos 
de 200,- €, incluindo portagem a Fátima (mínimo três vezes ida e volta) e com-
bustível; com as viagens em avião, que são três (idas e voltas) por mês, gasta-se 
quase 300,- € (um voo ida e volta custa menos de 100,- €, mas quando há coisas 
especiais, sobe a meio do mês); a deslocação mensal em comboio custa 70,- € 
(Porto ida e volta uma vez, e Madrid aeroporto a casa); depois há um seguro 
que custa 56 € por mês; as despesas com água, gás, luz e telefone pelas casas 
em Fátima e em Lisboa é de 240,- € (em Fátima não há despesas com gás, nem 
com telefone), e ainda 100,- € pela revista “Semper” todos os três meses. Além 
disso houve nestes cinco meses reparações em Fátima no valor de 750,- € (o valor 
real foi mais alto, mas alguém ajudou) e duas reparações do carro no valor total 
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de quase 700,- €. Todos os gastos, nos últimos cinco meses, ficaram em pouco 
menos de 7.000,- €. O dinheiro que entrou naquele período foi menos de 3000,- 
€. Este valor resultou das colectas dominicais, da assinatura da Semper (ainda 
não pagam todos os assinantes que são trinta) e de alguns donativos (mas em 
valor relativamente baixo). Às vezes acontece uma “correcção” da situação por 
um donativo bastante grande, devido à generosidade extraordinária de algum 
Fiel, como aconteceu no fim do ano passado, dando alguém 2000,- € de uma vez. 
Agradecemos por uma tal ajuda!

Graças à generosidade, sobretudo de alguns que deram grandíssimas ajudas, 
desde o princípio da Fraternidade em Portugal, foi possível comprar um edifício, 
o tal armazém. Como os Fiéis sabem, os sacerdotes procuraram durante anos 
comprar uma igreja ou infra-estrutura que pudesse ser transformada em cape-
la. De momento temos o que é possível. Porque é que foi tão difícil? Porque o 
montante de dinheiro poupado não permitiu facilmente comprar qualquer coisa. 
Várias pessoas disseram nos anos antecedentes à compra, que agora estamos 
numa altura propícia e que é agora muito fácil comprar uma igreja. Assim disse-
ram, mas estavam enganados! Não era “muito fácil”! Só se tivéssemos duas vezes 
mais, então teria sido “muito fácil”.

Do dinheiro poupado ficou um resto depois da compra. Este “resto” está agora a 
ser “comido” da maneira que acima descrevi. Como já disse: não vou pedir mais 
dinheiro aos Fiéis de Portugal. Mas queria que soubessem desta situação. Pesso-
almente, não sei o que é que acontecerá quando a reserva estiver a zero. Esta si-
tuação, graças a Deus, neste momento não é ainda iminente, mas devemos lem-
brar-nos que desejamos fazer obras de construção na futura igreja. Uns dizem: 
“quando o dinheiro já não chegar, então o sacerdote já não irá a Espanha”. Não 
sei se têm razão, ou se antes a consequência não será outra. Esperemos que não.

Queridos, para que a minha palavra não seja somente sobre o “mamon”, per-
mito-me lembrar que o mês de Maio é o mês de Maria e o mês de Junho está 
dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Este presente número da Semper já não 
chegará às vossas mãos nos dias de Maio, mas pelo menos em Junho convém 
lembrarmo-nos do Amor Divino que se dirige à humanidade! É um belo costume 
rezar todos os dias a Ladainha do Sagrado Coração neste mês . Cremos nesta 
Caridade Divina, como também São Paulo e monsenhor Lefebvre disseram “cre-
didimus caritati”. O Sagrado Coração é rico para os que O invocam!

Que Deus vos abençoe,

padre Anselmo
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Desenvolvimento ou contradi-
ções?

Ao	Católico	convenientemente	infor-
mado,	e	com	mais	 forte	razão	ao	sa-
cerdote,	 ao	 religioso,	 impõe-se	 hoje	
a	escolha	seguinte:	ou	resistir	à	nova	
corrente	eclesial	e	então	ser	taxado	de	
rebelião	à	autoridade	ou,	adaptando-
se	a	esta	orientação	negar	ipso facto	a	
infalibilidade	da	Igreja,	que	até	o	Vati-
cano	II	em	lugar	de	“guardar,	transmi-
tir	e	explicar	fielmente	o	depósito	da	
Fé”	 (Primeiro	 Concílio	 do	 Vaticano)	
teria	durante	um	tão	grande	número	
de	séculos	ignorado,	errado	e	jurado,	
sem	 saber	 o	 que	 ela	 devia	 crer”	 (São	
Vicente	de	Lérins,	“Commonitorium”).

A	adaptação	à	nova	orientação	eclesial	
é	sem	dúvida	nenhuma	mais	cómoda	à	
natureza	humana	que	odeia	o	esforço	
e	a	luta,	mas	é	o	caminho	mais	directo	
para	a	apostasia	e	está	igualmente	em	
oposição	ao	mais	elementar	bom	sen-
so.	Admitindo	que	as	contradições	ac-
tuais	com	o	que	sempre	foi	crido,	en-
sinado	e	portanto	posto	em	prática	na	
Igreja,	venha	desta	mesma	Igreja,	por	
quê	se	deveria	prestar	 fé	hoje	a	uma	
instituição	 que	 se	 enganou	 ontem	 e	
poderia	então	enganar-se	ainda	hoje?

Estes	mesmos	inovadores	que	impõe	
as	suas	inovações	em	nome	da	Igreja	
parecem	ressentir-se	do	peso	decisivo	
desta	objeção	e	por	isso	afirmam	que	

as	 novidades	 actuais	 “se	 inscrevem	
na	única	Tradição	da	 Igreja”	 (cardeal	
Ratzinger),	 como	 sendo	 desenvolvi-
mentos	 da	 única	 e	 imutável	 verda-
de.	 Mas	 não	 basta	 afirmar	 que	 uma	
novidade	 se	 inscreve	 na	 Tradição	 da	
Igreja;	é	necessário	que	ela	se	inscre-
va	 realmente	 e	 isto	 é	 evidentemente	
impossível	 quando	 estas	 novidades	
devem	abertamente	chocar-se	com	a	
Tradição.	 A	 menos	 que	 se	 queira	 re-
nunciar	à	lógica,	com	o	seu	princípio	
de	 não	 contradição	 e	 às	 declarações	
solenes	do	primeiro	Concílio	dogmá-
tico	do	Vaticano	sobre	a	imutabilida-
de	substancial	da	Tradição	(Dz	�800),	
incorrendo	na	excomunhão	do	cânon	
correspondente	 (Dz	 �8�8).	 Na	 reali-
dade,	a	única	e	imutável	Verdade	não	
se	pode	desenvolver,	e	portanto	pro-
gredir,	como	jamais	progrediu	duran-
te	dois	mil	anos,	por	meio	de	contra-
dições.	 As	 contradições	 doutrinárias	
na	Igreja	sempre	foram	denominadas	
erros	 ou	 heresias,	 elas	 não	 podem	
ser	propagadas	como	sendo	progres-
so	 e	 desenvolvimentos	 doutrinais	 a	
não	 ser	 no	 triunfo	 actual	 da	 heresia	
modernista,	 cuja	essência	 reside	 jus-
tamente	 na	 consideração	 de	 que	 “na 
tradição, tudo é relativo e sujeito às mu-
danças”	(São	Pio	X,	“Alocução	consis-
torial”,	A.A.S.,	t.	40,	�907,	p.	��68).

Portanto,	 às	 almas	 rectas,	 às	 quais	 a	
“perversão	 modernista	 da	 inteligên-

O	dever	de	resistir

				Artigo do jornal Sim Sim Não Não,	Janeiro	de	1993
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cia”	(Marcel	de	Corte)	ainda	não	tirou	
o	“medo	da	contradição”	(R.	Amerio),	
impõe-se	 o	 dever	 de	 resistir	 à	 nova	
orientação	 eclesial	 porque	 ela	 está,	
em	 todos	 os	 domínios,	 em	 contradi-
ção	com	o	passado	da	Igreja.

A arma dos inovadores

Para	 evitar	 ou	 ao	 menos	 conter	 esta	
resistência,	 os	 autores	 e	 partidários	
desta	reviravolta	modernista	na	Igreja	
recorreram	 a	 numerosos	 meios,	 mas	
sobretudo	à	arma	da	obediência.

Mas	 então	 levantam-se	 três	 pergun-
tas:

�.	Obediência	a	quê?,	��.	Que	obediên-
cia?,	�.	Obediência	a	quem?

Obediência a quê?

Desde	 o	 Concílio,	 a	 Igreja	 não	 deu	
mais	 uma	 ordem	 que	 tenha	 carac-
terísticas	 próprias	 duma	 ordem	 de	
modo	que	se	saiba	com	exatidão:	qual	
é	o	objeto	desta	ordem	e	se	o	legisla-
dor	tem	vontade	de	obrigar.

A	 própria	 reforma	 litúrgica,	 que	 foi	
durante	longo	tempo	o	ponto	nevrál-
gico	do	conflito,	não	teve	uma	real	e	
correcta	 promulgação	 jurídica,	 se	 é	
certo	 que	 a	 promulgação	 duma	 nova	
lei	deva	ser	feita	“de tal modo que reve-
le a vontade do legislador de estabelecer 
a lei, e que ele coloque a comunidade em 
condições de conhecê-la”	(Roberti	Pala-
zzini,	“Dicionário	de	Teologia	Moral”,	
verbete:	promulgação	da	Lei).	Ora,	o	
próprio	Cardeal	Bugnini,	factotum	da	
reforma,	 tratando	 da	 “obrigação	 do	

[novo]	 missal”	 nos	 demonstra	 que	
não	é	jamais	oportuno	responder	aos	
pedidos	 instantes	 dos	 Bispos	 para	
uma	 declaração	 oficial.	 Quando,	 à	
instância	 de	 D.	 Sustar,	 Secretário	 do	
Conselho	 das	 Conferências	 Episco-
pais	Europeias,	a	Congregação	para	o	
Culto	elaborou	uma	resposta	e	a	sub-
meteu	 ao	 Secretário	 de	 Estado,	 este	
respondeu	a	�5	de	Outubro	de	�97�	
(prot.	no.	��4�874):	“Dada a delicadeza 
do assunto, objecto de polémica, parece 
oportuno que Vossa Excelência respon-
da àquela que vos escreveu de maneira 
pessoal por uma carta não oficial sem 
número de protocolo”:	“Queira-se escla-
recer o problema sem ofender ninguém”,	
escreve	D.	Bugnini.

Em	seguida,	em	face	das	dificuldades	
criadas	por	certos	grupos,	aos	Bispos	
locais,	 a	 Sagrada	 Congregação	 para	
o	culto	propôs	o	 recurso	à	Comissão	
para	a	interpretação	exacta	dos	Docu-
mentos	 do	 Concílio,	 mas	 a	 �0	 de	 ju-
nho	de	�974	(no.	��589��)	a	Secretaria	
de	 Estado	 repelia	 a	 proposição	 pela	
razão	 textual	 que	 uma	 resposta	 fa-
vorável	à	reforma	teria	sido	encarada	
como	“um acto odioso nas relações com 
a tradição litúrgica”.	“Ainda uma vez se 
queria evitar ofender alguém”,	comenta	
D.	 Bugnini	 (A.	 Bugnini,	 “A Reforma“A	 Reforma	
Litúrgica”,	 �948-�975).	 Maneira	 in-
crível	 de	 promulgar	 uma	 reforma	 (e	
que	reforma):	nem	a	vontade	do	legis-
lador	de	obrigar	foi	jamais	notificada,	
nem	a	comunidade	foi	posta	em	con-
dições	de	conhecer	esta	vontade	sem	
equívoco	possível.
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E	 não	 apenas	 no	 domínio	 litúrgico,	
mas	em	todos	os	domínios	o	reformis-
mo	progrediu	“mais por silêncio calcu-
lado e por omissões”	do	que	por	ordens	
explícitas	(Pe.	Calmel,	O.P.)	segundo	a	
táctica	própria	dos	modernistas	(cf.	S.	
Pio	 X,	 “Pascendi”).	 Obediência	 a	 quê	
então?	Obediência	a	uma	nova	orien-
tação	eclesial	 imposta	de	 facto,	atra-
vés	de	indicações	sempre	insuficientes	
para	 justificar	 qualquer	 reação,	 mas	
sempre	 suficientes	 para	 promover	 o	
aniquilamento	 da	 tradição	 em	 todos	
os	 domínios.	 Na	 prática,	 jamais	 se	
impôs	explicitamente	ao	católico,	em	
nome	da	obediência,	uma	negação	da	
sua	própria	fé	(caso	em	que	ele	estaria	
em	condições	de	avaliar	o	alcance	da	
obediência	que	lhe	era	exigida	e	teria	
sido	 colocado	 em	 circunstâncias	 que	
motivariam	a	sua	necessária	recusa).		
Mas	foi-lhe	imposta	e	é	imposta	uma	
nova	 orientação	 eclesial	 que,	 impli-
cando	a	negação	de	tudo	o	que	a	Igreja	
ensinou	e	fez	sobre	a	base	destes	prin-
cípios	doutrinários	até	o	Vaticano	II,	
conduz	directamente	à	apostasia.

Que Obediência?

Na	 ausência	 de	 ordem	 que	 tenha	 as	
características	 que	 deve	 ter	 toda	 or-
dem,	 não	 se	 pode	 falar	 de	 obediên-
cia	 no	 sentido	 próprio.	 Mas	 quando	
se	 quer	 falar	 também	 de	 obediência,	
como	 de	 facto	 se	 fala,	 a	 contradição	
entre	a	nova	corrente	eclesial	e	a	anti-
ga	é	tão	evidente	(impõe-se	hoje	o	que	
se	deplorava	ontem	e	vice-versa)	que	
se	pede	aos	católicos	uma	obediência	

ilimitada	 quanto	 ao	 objecto	 e	 cega	
quanto	ao	grau.	Ora,	a	obediência	ili-
mitada	—	a	moral	católica	no-lo	ensi-
na	—	só	a	Deus	se	deve,	senhor	supre-
mo	de	todos	e	de	tudo,	ao	passo	que	
a	obediência	que	se	deve	aos	homens,	
inclusive	ao	Papa	—	é	limitada:

�.	Pelo	direito	divino,	natural	e	posi-
tivo;

��.	Por	toda	autoridade	superior;

�.	Pela	matéria	subtraída	ao	seu	poder	
(cf.	 “Enciclopédia	 Católica”,	 verbete:	
obediência	 e	 Roberti	 Palazzini,	 “Di-
cionário	de	Teologia	Moral”,	verbete:	
obediência).

Assim,	o	Papa,	só	ou	em	Concílio,	não	
pode	 contradizer	 o	 que	 está	 contido	
explicita	 ou	 implicitamente	 na	 Divi-
na	Revelação,	porque	a	autoridade	do	
Papa	neste	caso	é	limitada	pelo	direito	
divino.	Ele	não	pode	sozinho,	mesmo	
em	Concílio	com	os	Bispos,	contradi-
zer	o	que	já	foi	definido	ou	dado	como	
certo	por	seus	predecessores	ou	o	que	
foi	 sempre	 e	 universalmente	 crido	 e	
ensinado	na	Igreja.	Com	efeito,	isto	é	
uma	 matéria	 subtraída	 ao	 seu	 poder	
e	ao	poder	do	Concílio,	o	qual,	neste	
domínio,	pode	exercer	um	julgamen-
to	 confirmativo,	 jamais	 dubitativo,	
exactamente	como	um	juiz	que	no	tri-
bunal	tem	o	poder	de	aplicar	a	lei,	mas	
não	 de	 discuti-la	 (cf.	 “Dicionário	 de	
Teologia	Católica”,	verbete:	Concílio	T	
III,	col.	665).	E	finalmente,	do	mesmo	
modo	que	não	se	deve	obediência	aos	
bispos	contra	o	Papa,	porque	a	auto-
ridade	 do	 Papa	 é	 superior	 à	 dos	 Bis-
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pos,	 deve-se	 ainda	 menos	 obedecer	
ao	 Papa	 contra	 Nosso	 Senhor	 Jesus	
Cristo,	porque	a	autoridade	de	Cristo	
supera	e	fundamenta	a	autoridade	do	
Papa.

Conclusão:	o	próprio	Papa	não	tem	o	
poder	de	exigir	dos	católicos	esta	obe-
diência	sem	limites	que	se	exige	deles	
hoje	em	nome	do	Concílio	Vaticano	II:	
ninguém,	 e	 ainda	 menos	 a	 autorida-
de	instituída	por	Deus,	pode	impor	a	
apostasia,	seja	ela	prática	ou	teórica.

A	moral	católica,	ademais,	ensina	que	
a	obediência	cega	que	“crê firmemente 
sem examinar o objeto [da ordem]”	 (L.	
Billot,	 S.J.,	 “De	 Ecclesia”,	 T.	 XVII),	 é	
devida	somente	a	Deus	e	ao	Magisté-
rio	infalível	da	Igreja,	o	qual	não	está	
de	 nenhum	 modo	 implicado	 nem	 na	
nova	orientação	eclesial,	nem	mesmo	
no	Concílio.

Por	conseguinte,	ninguém,	nem	mes-
mo	 o	 Papa,	 tem	 o	 poder	 de	 exigir	
dos	 católicos	 a	 obediência	 cega	 (sem	
exame	 do	 objeto)	 que	 se	 exige	 hoje	
deles	 em	 nome	 do	 Concílio	 pastoral	
Vaticano	 II,	 como	 se	 se	 tratasse	 de	
um	 super-Concílio,	 para	 falar	 como	
o	 Cardeal	 Ratzinger,	 ou	 então	 dum	
Concílio	 não	 apenas	 infalível	 (o	 que	
ele	não	é),	mas	mesmo	tendo	o	direito	
de	contradizer	(o	que	é	ilícito	mesmo	
para	os	concílios	dogmáticos)	a	Sagra-
da	Escritura,	o	Magistério	 constante	
da	 Igreja,	 todos	 os	 Papas	 e	 todos	 os	
Concílios	dogmáticos	em	conjunto.

Obediência a quem?

A	 pergunta	 não	 é	 de	 todo	 estranha,	
se	 pensarmos	 que	 a	 autoridade	 de	
instituição	divina	na	 Igreja	está	hoje	
paralisada	 por	 uma	 falsa	 colegialida-
de	que	reduziu	a	autoridade	do	Papa	
a	um	papel	de	representação,	e	subme-
teu	a	autoridade	de	direito	divino	dos	
bispos	 às	 Conferências	 episcopais,	
de	instituição	humana.	Ela	fez	assim	
destas	 duas	 autoridades	 o	 disfarce	
dos	neo-modernistas	que,	através	dos	
diferentes	 órgãos	 colegiais,	 exercem	
hoje	o	poder	efetivo	na	Igreja.

A	táctica	própria	dos	modernistas	de	
se	infiltrarem	por	toda	a	parte	e	de	se	
manterem	 ocultos	 o	 mais	 possível,	
encontrou	uma	aplicação	no	governo	
pós-conciliar	 da	 Igreja,	 ainda	 mais	
do	que	nos	documentos	do	Concílio.	
Nestes	 documentos	 o	 modernismo	
está	 presente	 por	 toda	 a	 parte,	 mas	
está	 também	 cuidadosamente	 es-
condido	 pela	 presença	 de	 fórmulas	
irrepreensíveis,	 que	 contrabalançam	
as	fórmulas	 inquietantes	(do	mesmo	
modo	que,	inversamente,	textos	irre-
preensíveis	estão	às	vezes	neutraliza-
dos	por	uma	simples	nota).	De	 igual	
maneira,	no	pós-concílio,	os	neo-mo-
dernistas	legislam	em	todos	os	domí-
nios,	mas	sob	a	 cobertura	da	autori-
dade	legítima.

Segue-se	que,	em	realidade,	o	católico	
que,	como	é	de	seu	dever	de	consciên-
cia,	resiste	à	nova	orientação	eclesial,	
resiste	não	à	autoridade	legítima,	mas	
ao	 poder	 oculto	 que	 a	 suplantou	 e	 a	
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manipula.	 E	 pouco	 importa	 que	 esta	
transferência	ilegítima	da	autoridade	
para	os	órgãos	colegiais	seja	alcançada	
com	 o	 acordo,	 mais	 ou	 menos	 cons-
ciente,	dos	detentores	da	autoridade	
legítima	divinamente	instituída:	“não 
está no poder do homem renunciar a um 
direito divino”	(Pio	IX,	“Quartus	supra	
vigesimum”).

O dever

Entre	aqueles	que	não	estão	de	acordo,	
no	seu	íntimo,	com	a	nova	orientação	
eclesial	 e	 que	 não	 se	 sentem	 obriga-
dos	a	obedecer-lhe,	muitos	justificam	
inércia	 e	 passividade	 repetindo	 para	
si	e	para	outros	que	“portae inferi non 
praevalebunt”	 (as	 portas	 do	 inferno	
não	prevalecerão	absolutamente	con-
tra	ela.	Mt.	�6,�8):	a	indefectibilidade	
foi	prometida	à	Igreja	e	isto	hoje	dis-
pensaria	 de	 resistir	 ou	 de	 combater	
aos	 que	 trabalham	 por	 destruí-la	 de	
dentro	(pois	se	trata	realmente	disto,	
dado	que	não	se	pode	compreender	a	
auto destruição	 da	 Igreja	 no	 sentido	
próprio,	uma	vez	que	a	Igreja,	mesmo	
quando	seus	ministros	a	maltratam,	é	
sempre	 a	 esposa fiel do	 Verbo	 Encar-
nado).	 Entretanto	 eles	 não	 pensam	
que	a	indefectibilidade	foi	prometida	
justamente	à	Igreja	e	não	aos	homens	
(da	Igreja),	nem	mesmo	a	presença	da	
Igreja	em	tal	ou	tal	parte	do	mundo.	A	
história	da	Igreja	está	aí	para	atestá-
lo:	o	“não	prevalecerão”	não	impediu	
que	 a	 África	 católica	 fosse	 apagada	
pela	 invasão	muçulmana;	não	salvou	
do	cisma	as	já	gloriosas	igrejas	orien-

tais,	não	 impediu	que	a	 Inglaterra,	a	
Suécia,	a	Suíça,	os	Países	Baixos,	Ale-
manha	 e	 outras	 nações	 européias	 já	
católicas	 tombassem	 com	 a	 pseudo-
reforma	 protestante	 no	 cisma	 e	 na	
heresia.	 Porque	 se	 é	 verdade	 que	 “as	
portas	do	inferno	não	prevalecerão”	e	
que	a	promessa	de	Deus	não	pode	dei-
xar	de	realizar-se	“isto não significa que 
a promessa se deva entender no sentido 
fatalista e que os membros da Igreja, em 
particular os sacerdotes, devam deixar a 
Deus apenas o cuidado de manter e de 
guardar a Igreja, sua Fé e seus costumes. 
Mesmo aqui Deus se serve das causas 
segundas. A Igreja universal é segura-
mente sustentada e guardada por Deus, 
mas a vida e a duração das igrejas parti-
culares dependem, em grande parte, da 
cooperação dos fiéis. Partes importantes 
da Igreja se perderam por culpa dos fiéis 
e mais ainda por culpa dos sacerdotes”	
(Bartmann,	 “Dogmática”,	 V.	 II,	 pg.	
449).

Daí	o	dever	que,	hoje,	 incumbe	a	to-
dos	 sobretudo	 ao	 clero	 e	 aos	 religio-
sos,	mas	igualmente	aos	simples	fiéis,	
de	resistir	à	nova	corrente	eclesial.

Que resistência?

A	 resistência	 que	 exigem	 as	 circuns-
tâncias	 actuais	 é	 uma	 resistência	 ex-
terna	 e	 interna.	 Recusar	 o	 compro-
misso	com	a	nova	orientação	eclesial,	
conservar	a	fé	e	as	práticas	recebidas	
pela	Igreja	antes	da	crise	actual,	mani-
festar	abertamente	seu	próprio	desa-
cordo,	testemunhar,	em	suma,	sua	fi-
delidade	à	fé	Católica	e	não	deixar	que	
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os	demolidores,	no	interior	da	Igreja,	
tenham	a	consciência	tranquila:	tudo	
isso	é	o	que	chamamos	resistência	ex-
terna.	 A	 que	 denominamos	 resistên-
cia	interna	necessita	de	um	raciocínio	
mais	longo.

Dia	 ���	 de	 dezembro	 de	 �99��	 foi	 o	
oitavo	aniversário	do	falecimento	do	
Padre	Francisco	Maria	Putti,	que	fun-
dou	 o	 periódico	 Si Si No No	 para	 re-
confortar	os	hesitantes	e	os	isolados,	
para	 despertar	 os	 adormecidos,	 para	
ser	 uma	 repreensão	 pública	 aos	 de-
molidores	da	 Igreja	e	para	relembrar	
à	 autoridade	 a	 gravidade	 da	 crise	 da	
Igreja.	Em	sua	fé	viva	ele	não	cessou	ja-
mais	de	se	espantar	com	a	indiferença	
de	tantos	“bons”	sobretudo	ministros	
de	 Deus	 e	 membros	 da	 hierarquia,	 e	
repetia	que	se	todos	aqueles	que	esta-
vam	em	condições	de	avaliar	a	desas-
trosa	realidade,	tivessem	encontrado	
coragem	 de	 manifestar	 sem	 temor	 a	
sua	própria	desaprovação,	o	neo-mo-
dernismo	 jamais	 teria	 triunfado	 na	
Santa	Igreja	de	Deus.	Infelizmente,	a	
desforra	 modernista	 surpreendeu	 o	
mundo	católico	—	clero,	 religiosos	e	
leigos	—	num	momento	de	grandíssi-
ma	fraqueza	espiritual.	O	pós-Concí-
lio	fez	realmente	desabar	numerosas	
fachadas,	 há	 muito	 mantidas	 em	 pé	
somente	 graças	 aos	 esforços	 tenazes	
e	generosos	dos	Pontífices	Romanos,	
desgraçadamente	 não	 secundados	
pelos	próprios	membros	do	episcopa-
do	 que	 desobedecem	 assaz	 frequen-
temente.	 Basta-nos	 relembrar	 aqui	
“esta resistência, muitas vezes passiva 

mas real”	 oposta	 às	 disposições	 anti-
modernistas	de	São	Pio	X,	não	apenas	
pelos	modernistas e seus simpatizantes,	
mas	também	por	eminentes	cardeais;	
resistência	posta	às	claras	e	documen-
tada	 na	 causa	 da	 canonização	 deste	
grande	Pontífice	(cf.	Beatificationis et 
canonizationis servi Dei Pii Papae dis-
quisitio circa quadam objectiones modi 
agendi servi Dei respicientes in moder-
nismi debellatione,	Typis polyglottis Va-
ticanis,	�950,	p.	59).

“Existe uma escola	[na	Igreja],	escrevia	
então	 o	 cardeal	 de	 Lai,	 que encoraja 
e defende o princípio das idéias largas, 
do mínimo a crer e a fazer, escola que de 
degrau em degrau desce ao puro racio-
nalismo, ao cepticismo e ao panteísmo”	
(ibi.,	pg.	65).	Era	a	escola	dos	católi-
cos	poluídos	pelo	liberalismo	“escola”	
que	triunfou	no	Concílio	Vaticano	II.	
Com	esta	 luz	compreende-se	a	signi-
ficação	e	toda	a	gravidade	dos	apelos	
insistentes	 à	 oração	 e	 à	 penitência	
que	desde	cerca	de	dois	séculos	a	San-
tíssima	 Virgem	 dirigiu	 a	 um	 mundo	
católico	disposto	a	usufruir	das	van-
tagens	 materiais	 da	 religião	 cristã,	
mas	sempre	mais	hostil	às	exigências	
da	Fé	que	manda	amar	a	Deus	sobre	
todas	as	coisas	e	até	pelo	sacrifício	de	
si	mesmo.

Se	 inimigos	 exteriores	 e	 traidores	
internos	 da	 Igreja	 foram	 os	 princi-
pais	 responsáveis	 pelo	 desastre	 pós-
conciliar,	 este	 desastre	 foi	 contudo	
longamente	 preparado	 e	 em	 seguida	
possibilitado	por	um	grande	número	
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de	sacerdotes	e	de	religiosos	espiritu-
almente	 negligentes	 e	 ociosos.	 Estes	
acreditavam	ter	feito	bastante	ao	sal-
var	o	santuário	de	sua	própria	alma	da	
profanação	total.	Esta	responsabilida-
de	foi	igualmente	partilhada	por	uma	
grande	 massa	 de	 leigos	 descuidados	
de	 espantosa	 e	 culpável	 ignorância	 e	
alheios	ao	esforço	acéptico	que	impõe	
a	vida	cristã	mesmo	não	consagrada.	
Um	 semelhante	 mundo	 católico,	 sa-
tisfeito	 com	 pertencer	 de	 um	 modo	
puramente	exterior	à	 Igreja,	não	po-
deria	encontrar	estas	graças	extraor-
dinárias	 de	 luz	 e	 de	 força	 requerida	
pela	 urgência	 extraordinária	 dum	
ataque	desencadeado	contra	a	Fé	em	
Nome	da	autoridade	e	da	obediência	
a	um	Concílio	ecumênico.

Entretanto,	tudo	concorre	para	o	bem	
daqueles	que	tendem	para	Deus	com	
um	 coração	 sincero,	 mesmo	 aquilo	
que,	como	a	actual	crise	eclesial,	pare-
cia	menos	favorável	à	vida	espiritual.	
De	fato,	a	actual	crise	da	Igreja,	para	
quem	quer	compreendê-la,	é	um	ape-
lo	a	abandonar	toda	a	presunção	pela	
qual	se	diria	que	o	facto	de	pertencer	
à	 Igreja	 pudesse	 salvar	 sem	 uma	 Fé	
vivida	 e	 conhecida.	 “Endireitai vossos 
caminhos e vossas obras e eu estarei con-
vosco neste lugar. Não vos fieis absoluta-
mente em palavras mentirosas”	“Aí está 
o santuário de Yahvé. Eu vou tratar este 
templo que traz o meu nome e no qual 
vós colocais vossa confiança, e este lugar 
que eu dei a vós e a vossos pais, como eu 
tratei a Silo [o qual não foi salvo da des-
truição apesar de ter obrigado durante 

muito tempo a Arca do Senhor]”	 (Jr.	
7,�-4	e	�4).

O	 remédio,	 portanto,	 deve	 atingir	 a	
raiz	do	mal:	a	ausência	de	fé	viva	ani-
mada	 por	 uma	 fervorosa	 caridade,	 e	
portanto	a	ausência	de	espírito	sobre-
natural,	foram	as	causas	profundas	da	
crise	actual	e	por	conseguinte,	na	me-
dida	 em	 que	 cada	 um	 se	 esforça	 por	
readiquirir	ou	aumentar	em	si	esta	fé	
viva	e	este	espírito	sobrenatural,	nes-
ta	mesma	medida	terá	dado	sua	mais	
valiosa	 contribuição	 à	 superação	 da	
crise.	 É	 a	 este	 compromisso	 pessoal	
e	 interior	 que	 chamamos	 resistência	
interna.	O	deserto	da	fé	em	que	vive	
hoje	o	católico,	torna	mais	árduo,	mas	
não	impossível,	este	compromisso.	É	
sempre	possível,	de	facto,	retornar	ao	
luminoso	Magistério	oposto	aos	erros	
modernos	pelos	Pontífices	Romanos,	
de	Pio	IX	a	Pio	XII,	é	sempre	possível	
procurar	ou	frequentar,	ou	ao	menos	
manter-se	em	contacto	com	estes	oá-
sis	de	fé	viva	e	de	espírito	sobrenatu-
ral	que	são	os	priorados	de	Sua	Exce-
lência	Dom	Marcel	Lefebvre.	Enfim,	é	
sempre	possível	para	todos,	por	toda	
a	parte	e	 sempre,	 rezar.	Este	esforço	
que	 nas	 circunstâncias	 actuais,	 não	
pode	deixar	de	se	impor,	será	também	
uma	 forma	 de	 reparação	 que	 atrairá	
sobre	nós,	sobre	a	Igreja,	sobre	as	al-
mas,	a	misericórdia	de	Deus.	“Ipse cas-
tigavit nos propter iniquitates nostras et 
Ipse salvabit nos propter misericordiam 
suam”.	Ele	nos	castigou	por	causa	de	
nossas	 iniqüidades	e	nos	salvará	por	
causa	de	sua	misericórdia	(Tb.	��,	5).
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A	mortificação,	assim	como	a	humil-
dade,	estabelecidas	de	um	modo	per-
manente	na	vida	religiosa	pela	práti-
ca	 dos	 três	 conselhos	 evangélicos	 de	
pobreza,	 castidade	 e	 obediência,	 são	
coisas	tão	contrárias	ao	espírito	mun-
dano	que	este	se	esforçará	sempre	por	
negar-lhes	 a	 necessidade.	 O	 natura-
lismo	 prático	 sempre	 renascente	 sob	
uma	 outra	 	 forma	 —	 que	 se	 chame	
“americanismo”	 quer	 “modernismo”	
—	deprecia	sempre	a	mortificação		e	
com	ela	os	votos	religiosos	nos	quais	
pretende	ver	não	um	nascimento	para	
uma	 vida	 nova	 mas	 um	 entrave	 ao	
bem	que	cada	um	deve	fazer	em	torno	
de	si.	

Por	que,	dizem,	falar	tanto	em	morti-
ficação	se	o	Cristianismo	é	uma	dou-
trina	 de	 vida?	 Ou	 tanto	 de	 renúncia	
se	o	Cristianismo	deve	assimilar	toda	
atividade	 humana	 em	 lugar	 de	 des-
truí-las?	Ou	falar	tanto	de	obediência	
se	o	Evangelho	é	uma	doutrina	de	li-
bertação?	 Tais	 virtudes	 passivas	 não	
têm	 maior	 importância	 senão	 para	
espíritos	negativos,	incapazes	de	em-
preender	 qualquer	 coisa	 e	 que	 não	
têm	senão	a	força	da	inércia.	

Por	que,	acrescentam,	depreciar	nos-
sa	atividade	natural?	Nossa	natureza	
não	é	boa?	Não	vem	de	Deus?	Não	se	
inclina	a	amar	seu	Autor	mais	do	que	
a	si	mesma	e	acima	de	tudo?	Nossas	
paixões	ou	emoções,	 isto	é,	os	diver-

sos	movimentos	de	nossa	sensibilida-
de,	desejo	ou	aversão,	alegria	ou	tris-
teza,	etc.,	não	são,	do	ponto	de	vista	
moral,	nem	boas	nem	más,	só	se	tor-
nam	boas	ou	más	 conforme	a	 inten-
ção	 de	 nossa	 vontade	 que	 consente	
nelas,	desperta-as,	modera-as	ou	não	
as	modera.	E	então	não	há	que	mor-
tifica-las,	 cumpre	 apenas	 regula-las,	
são	 forças	 a	 utilizar,	 não	 a	 destruir.	
Não	 é	 este	 o	 ensinamento	 de	 Santo	
Tomás,	tão	diferente,	acrescentam,	do	
de	 tantos	 outros	 autores	 espirituais,	
notadamente	do	autor	da	“Imitação”	
�.III,c.54,	onde	ele	trata	“dos	diversos	
movimentos	da	natureza	e	da	graça”	
em	termos	tais	que	fazem	pensar	na-
queles	que	usarão	mais	 tarde	os	 jan-
senistas?	

Por	que,	continua	o	naturalismo	prá-
tico	 a	 dizer,	 combater	 tanto	 o	 julga-
mento	próprio,	a	vontade	própria?	É	
lançar-nos	no	escrúpulo	e	pôr-nos	em	
estado	 de	 servidão	 que	 destrói	 toda	
espontaneidade.	

Porque	 condenar	 a	 vida	 do	 mundo,	
uma	vez	que	é	no	mundo	que	a	Pro-
vidência	nos	colocou	não	para	o	com-
bater	 mas	 para	 melhora-lo?	 O	 valor	
da	vida	religiosa	se	mede	por	sua	in-
fluência	social	e	para	exercer	esta	in-
fluência	ela	não	deve	ser	coibida	por	
estas	 preocupações	 excessivas	 de	 re-
núncia,	mortificação,	humildade,	obe-
diência.	Ela	deve,	ao	contrário,	deixar	
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se	desenvolver	ao	máximo	o	espírito	
de	 iniciativa,	 todas	as	aspirações	na-
turais	que	nos	permitirão	compreen-
der	as	almas	do	nosso	tempo	e	entrar	
em	contato	com	este	mundo	que	nós	
não	 devemos	 desprezar	 mas	 tornar	
melhor.	

	Nestas	 objeções	 formuladas	 no	 fi-
nal	 do	 século	 passado	 pelo	 chamado	
“americanismo”,	retomadas	pelo	“mo-
dernismo”,	a	verdade	está	habilmente	
misturada	com	a	falsificação.	Chegam	
até	 a	 invocar	 a	 autoridade	 de	 Santo	
Tomás.	

Pelo	 fato	 de	 que	 as	 emoções	 ou	 mo-
vimentos	da	sensibilidade,	que	Santo	
Tomás	 chama	 paixões,	 são	 forças	 a	
utilizar	 e	 não	 destruir;	 pelo	 fato	 de	
que	cumpre	regula-las	e	não	mata-las,	
não	 se	 deve	 esquecer	 que	 estas	 pai-
xões,	 quando	 não	 estão	 muito	 bem	
disciplinadas	 pela	 temperança,	 pelo	
desapego,	 pela	 castidade,	 pela	 força,	
pela	 paciência,	 pela	 humildade,	 pela	
doçura,	pela	justiça,	pela	obediência	e	
pelas	outra	virtudes,	animadas	todas	
pela	caridade,	tornam-se	as	raízes	de	
uma	 multidão	 de	 defeitos	 ou	 vícios.	
As	virtudes,	quer	teologais,	quer	car-
dinais,	e	também	as	que	se	vinculam	
a	 estas,	 devem	 quase	 sempre,	 evitar	
dois	 vícios	 contrários;	 ora,	 esses	 ví-
cios	e	suas	conseqüências	que	subsis-
tem	em	nós	devem	ser	não	somente	
velados,	regulados	ou	moderados	mas	
extirpados.	Para	se	ver	qual	é,	segun-
do	Santo	Tomás,	o	papel	da	mortifica-
ção	inspirada	pela	virtude	da	penitên-

cia	em	espírito	de	reparação,	bastaria	
enumerar	os	vícios	dos	quais	ele	trata	
em	sua	Suma	Teológica,	IIa.,	IIae.:	os	
sete	pecados	capitais	que	nascem	das	
três	 concuspicências	 e	 que	 têm	 cada	
um	 seis	 ou	 sete	 filhos	 muitas	 vezes	
piores	que	os	pais	que	os	engendram.	
Esta	terrível	progenitura	dos	pecados	
capitais,	 tal	 como	 descrita	 por	 San-
to	 Gregório	 Magno,	 conta	 mais	 de	
40	 vícios	 que,	 felizmente,	 ao	 menos	
não	são	conexos	como	ocorre	com	as	
virtudes,	 porque	 o	 reino	 do	 mal	 não	
poderia	ser	uno	como	o	reino	do	bem	
uma	vez	que	ele	se	distancia	da	unida-
de.	 A	 matéria	 para	 mortificação	 está	
esparsa	 de	 um	 lado	 e	 de	 outro,	 mas	
hélas,	ela	não	falta	digam	o	que	disse-
rem	os	amantes	do	“caminho	curto	e	
fácil”	para	ir	a	Deus.	

O	 naturalismo	 prático	 também	 re-
pete,	 muitas	 vezes,	 este	 princípio	 de	
Santo	 Tomás:	 “A	 graça	 não	 destrói	 a	
natureza	mas	a	aperfeiçoa”.	Também	
dizem	que	os	movimento	da	natureza	
não	são	tão	desregrados	como	afirma	
o	autor	da	“Imitação”	e	que	é	preciso	
o	pleno	desenvolvimento	da	natureza	
sob	a	graça.	Como	falta	aí	o	verdadei-
ro	espírito	de	fé,	falseia-se	o	princípio	
de	 Santo	 Tomás	 que	 se	 invoca.	 Ele,	
Santo	 Tomás,	 fala	 de	 “natureza”	 no	
sentido	 metafísico	 da	 palavra	 e	 não	
no	 seu	 sentido	 ascético,	 isto	 é,	 fala	
da	natureza	humana	como	tal,	aquela	
que	corresponde	à	definição	abstrata	
do	que	é	um	homem,	portanto	fala	da	
natureza	no	que	ela	tem	de	essencial	
e	 boa,	 obra	 de	 Deus	 que	 deve	 ser,	 é	
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claro,	 aperfeiçoada	 pela	 graça	 e	 não	
destruída	 por	 ela.	 Ele	 não	 trata	 aqui	
da	natureza	humana	enquanto	deca-
ída	 e	 ferida,	 como	 ela	 está,	 de	 fato,	
concretamente,	 depois	 do	 pecado	 de	
Adão,	deformada	por	nosso	egoísmo	
às	vezes	inconsciente	que	se	mistura	
a	muitos	dos	nossos	atos.	Ora,	é	dessa	
natureza	ferida,	cujos	ferimentos	cus-
tam	 a	 cicatrizar,	 que	 falam	 as	 obras	
ascéticas	e	místicas	como	a	“Imitação”		
e	elas	não	fazem	outra	coisa	senão	re-
dizer	o	que	também	ensina	Santo	To-
más	a	respeito	das	seqüelas	do	pecado	
original	e	de	nossos	pecados	pessoais	
(Ia.,	IIa.,	q.	85-86).	

Estas	 conseqüências	 do	 pecado,	 en-
quanto	 representam	 uma	 desordem,	
devem	ser	destruídas,	evidentemente.	
E	esta	destruição	é	obra	da	graça	que	
não	somente	nos	eleva	mas	 também	
nos	cura,	“gratia sanans et elevans”.	

Um	 excelente	 mestre	 de	 noviços	 di-
zia	 a	 um	 jovem	 aturdido	 que	 repe-
tia	o	princípio	“a	graça	não	destrói	a	
natureza”	 que	 “Não	 somente	 não	 a	
destrói	mas	a	reconstitui,	restaura-a,	
destruindo	 os	 germes	 de	 morte	 que	
nela	 estão	 e,	 em	 seguida,	 ela	 a	 aper-
feiçoa	 tanto	 mais	 quanto	 aquela	 sa-
lutar	 destruição	 foi	 radical,	 como	 o	
mostra	 a	 vida	 dos	 santos”.	 É	 neles	 e	
não	 alhures	 que	 é	 preciso	 ver	 o	 que	
deve	ser	o	“pleno	desenvolvimento	da	
natureza	sob	a	graça”	para	não	falsear	
tal	 desenvolvimento	 completamen-
te,	destruindo	natureza	e	graça	sob	o	
pretexto	de	não	destruir	nada.	

O	 equívoco	 mais	 ou	 menos	 desejado	
e	 mantido	 pela	 morna	 mediocridade	
a	 respeito	 das	 diversas	 acepções	 da	
palavra	 “natureza”	 não	 tarda	 a	 ma-
nifestar	suas	desastrosas	conseqüên-
cias.	 A	 árvore	 se	 julga	 pelos	 frutos.	
Querendo	 muito	 agradar	 o	 mundo,	
estes	apóstolos	de	novo	tipo,	em	lugar	
de	 converter,	 saem	 convertidos	 por	
ele.	 Vimo-los,	 primeiro,	 ignorar	 as	
conseqüências	 do	 pecado	 original.	 A	
ouvi-los,	o	homem	nasce	bom,	como	
diziam,	 os	 pelagianos	 e	 depois	 dele	
Jean	 Jacques	 Rousseau.	 Vimo-los,	
depois,	 esquecer	 a	 gravidade	 infinita	
do	pecado	mortal,	como	ofensa	feita	
a	Deus.	Eles	não	mais	o	consideraram	
senão	 pelo	 lado	 humano	 e	 exterior,	
pelo	 mal	 que	 ele	 nos	 causa	 visivel-
mente	na	vida	presente.	Daí	em	par-
ticular	desdenharam	a	gravidade	dos	
pecados	 do	 espírito:	 incredulidade,	
presunção,	 orgulho	 e	 as	 desordens	
que	são	suas	 conseqüências.	Em	ter-
ceiro	lugar	e	pela	mesma	razão	desde-
nharam	 a	 elevação	 infinita	 de	 nosso	
fim	sobrenatural;	ao	invés	de	falar	da	
visão	beatífica	e	da	vida	da	eternidade	
puseram-se	 a	 falar	 de	 um	 vago	 ideal	
moral,	tingido	de	religião,	onde	desa-
pareceu	a	oposição	radical	entre	o	céu	
e	o	inferno.	

Enfim,	em	quarto	lugar,	os	escritores	
principais,	 tornou	 manifesto	 o	 seu	
princípio:	 o	 naturalismo	 prático	 ou,	
o	 que	 é	 o	 mesmo,	 a	 negação	 prática	
do	sobrenatural,	princípio	que	às	ve-
zes	se	confessa	sob	a	seguinte	forma:	
“A	mortificação	não	é	da	essência	do	
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Cristianismo”.	

É	 claro	 que	 estas	 invenções	 mais	 ou	
menos	habilmente	expostas	não	têm	
nenhuma	relação	com	a	vida	e	a	dou-
trina	de	Nosso	Senhor	e	dos	Santos.	
O	Salvador	não	desceu	à	terra	para	fa-
zer	 uma	 obra	 humana	 de	 filantropia	
mas	uma	obra	divina	de	caridade.	Ele	
a	 realizou	 falando	 aos	 homens	 mais	
dos	 seus	 deveres	 que	 de	 seus	 direi-
tos,	 dizendo-lhes	 da	 necessidade	 de	
morrer	completamente	para	o	pecado	
para	receber	em	abundância	uma	vida	
e	quis	lhes	testemunhar	seu	amor	até	
morrer	sobre	a	cruz	para	resgatá-los.	
Os	 santos	 seguiram-nO,	 estão	 todos	
marcados	 com	 a	 efígie	 de	 Jesus	 cru-
cificado,	 todos	 amaram	 a	 mortifica-
ção	e	a	cruz,	tanto	os	santos	da	Igreja	
primitiva	como	os	primeiros	mártires	
como	 os	 da	 Idade	 Média,	 como	 um	
São	 Bernardo,	 um	 São	 Domingos,	

um	 São	 Francisco	 de	 Assis	 ou	 aque-
les	mais	recentes	como	um	São	Bento	
José	Labre	ou	o	Santo	Cura	D’Ars.	

É	 que	 Nosso	 Senhor	 havia	 dito	 “di-
rigindo-se	 a	 todos”;	 “Se alguém quer 
vir após mim que renuncie a si mesmo, 
tome cada dia sua cruz e siga-me. Porque 
aquele que quiser salvar sua vida, perde-
la-á e aquele que perder sua vida por mi-
nha causa, salva-la-á. De que serve ao 
homem ganhar o universo se se perde a 
si mesmo?”	(Luc. IX, ���).(Luc.	IX,	���).

(extr. de L’Amour de Dieu e la Croix de 
Jesus, vol. I, pág. 286, Ed. du Cerf. Tra-Tra-
dução: PERMANÊNCIA)

[*]	[N.	da	P.]	O	título	destas	páginas,	
tiradas	da	obra	de	Garrigou-Lagrange,	
é	de	nossa	autoria.	Julgamos	que,	em-
bora	 escritas	 em	 �9��8,	 permanecem	
impressionantes	 por	 sua	 actualidade	
e	vigor.

Exposta	a	natureza	da	vida	cristã	e	a	
sua	 perfeição,	 resta-nos	 examinar	 se	
há	 para	 nós	 verdadeira	 obrigação	 de	
progredir	 nesta	 vida,	 ou	 se	 não	 bas-
ta	 guardá-la	 preciosamente	 como	 se	
guarda	 um	 tesouro.	 Para	 responder	
com	 mais	 precisão,	 examinaremos	

esta	questão	relativamente	a	três	ca-
tegorias	de	pessoas:	�°	os	simples	fi-
éis	ou	cristãos;	��°	os	religiosos;	�°	os	
sacerdotes,	 insistindo	 neste	 último	
ponto,	por	causa	do	fim	especial	que	
nos	propomos.

Da obrigação de tender à perfeição[�]

Adolph Tanquerey
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ART. I Da obrigação que têm os 
cristãos de tender à perfeição

Exporemos:	�°	a	obrigação	em	si	mes-
ma;	 ��°	 os	 motivos	 que	 tornam	 este	
dever	mais	fácil.

§ I. Da obrigação propriamente dita

Em	matéria	tão	delicada	importa	usar	
da	 maior	 exatidão	 possível.	 É	 certo	
que	 é	 necessário	 e	 suficiente	 morrer	
em	estado	de	graça,	para	ser	salvo;	pa-
rece,	pois,	que	não	haverá	para	os	fiéis	
outra	obrigação	estrita	mais	que	a	de	
conservar	o	estado	de	graça.	Mas,	pre-
cisamente,	a	questão	é	saber	se	pode	
alguém	conservar	por	tempo	notável	
o	 estado	 de	 graça,	 sem	 se	 esforçar	
para	 fazer	 progressos.	 Ora,	 a	 autori-
dade	e	a	razão	iluminada	pela	fé	mos-
tram-nos	que,	no	estado	de	natureza	
decaída,	 ninguém	 pode	 permanecer	
muito	tempo	no	estado	de	graça,	sem	
fazer	esforços	para	progredir	na	vida	
espiritual,	e	praticar	de	vez	em	quan-
do	alguns	dos	conselhos	evangélicos.

I.		O	argumento	de	autoridade

�°	 A	 Sagrada	 Escritura	 não	 trata	 di-
rectamente	 esta	 questão:	 depois	 de	
assentado	o	princípio	geral	da	distin-
ção	entre	os	preceitos	e	os	conselhos,	
não	diz	geralmente	o	que	nas	exorta-
ções	de	Nosso	Senhor	Jesus	Cristo,	é	
obrigatório	ou	não.	Mas	insiste	tanto	
na	 santidade	 que	 convém	 aos	 cris-
tãos,	 põe-nos	 diante	 dos	 olhos	 um	
ideal	tão	algo	de	perfeição,	prega	tão	
abertamente	 a	 todos	 a	 necessidade	
da	abnegação	e	da	caridade,	elemen-

tos	essenciais	da	perfeição,	que,	para	
qualquer	espírito	imparcial,	se	infere	
a	convicção	de	que,	para	salvar	a	alma,	
é	necessário,	em	certos	momentos	fa-
zer	mais	do	que	o	estritamente	man-
dado,	e,	por	consequência,	esforçar-se	
por	progredir.

A)	 Assim,	 Nosso	 Senhor	 apresenta-
nos	 como	 ideal	 de	 santidade	 a	 mes-
ma	 perfeição	 do	 nosso	 Pai	 celestial:	
“Sede	perfeitos	como	vosso	Pai	celes-
te	 é	 perfeito:	 Estote ergo vos perfecti, 
sicut et Pater vester coelestis perfectus 
est”	[��];	assim	pois,	todos	os	que	têm	
a	 Deus	 por	 Pai,	 devem-se	 aproximar	
da	perfeição	divina;	o	que	não	se	pode	
evidentemente	fazer	sem	algum	pro-
gresso.	 E,	 em	 última	 análise,	 todo	 o	
sermão	 do	 monte	 não	 é	 mais	 que	 o	
comentário,	o	desenvolvimento	deste	
ideal.	 —	 o	 caminho	 para	 isso	 é	 o	 da	
abnegação,	da	imitação	de	Nosso	Se-
nhor	Jesus	Cristo	e	do	amor	de	Deus:	
“Se	 alguém	 vem	 a	 mim,	 e	 não	 odeia	
(isto	é,	não	sacrifica)	o	seu	pai,	a	sua	
mãe,	a	sua	mulher,	os	seus	filhos,	os	
seus	 irmãos	 e	 até	 mesmo	 a	 sua	 pró-
pria	vida,	não	pode	ser	meu	discípulo:	
Si quis venit ad me, et non odit patrem 
suum et matrem et uxorem et filios et 
fratres, adhuc autem et animam suam, 
non potest meus esse discipulus”	 [�].	É	
necessário,	pois,	em	certos	casos,	pre-
ferir	Deus	e	a	sua	vontade	ao	amor	de	
seus	 pais,	 de	 sua	 mulher,	 de	 seus	 fi-
lhos,	 de	 sua	 própria	 vida	 e	 sacrificar	
tudo,	para	seguir	a	Jesus:	o	que	supõe	
coragem	heróica,	que	não	se	possuirá	
no	momento	crítico,	se	a	alma	se	não	
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foi	preparando	para	isso	por	meio	de	
sacrifícios	 de	 superrogação.	 Não	 há	
dúvida	que	este	caminho	é	estreito	e	
dificultoso,	e	muito	poucos	o	seguem;	
mas	 Jesus	 quer	 que	 se	 façam	 sérios	
esforços	para	entrar	pela	porta	estrei-
ta	 “Contendite intrare per angustam 
portam”	 [4].	 Não	 será	 isto	 reclamar	
que	tendamos	à	perfeição?	

B)	Os	Apóstolos	não	usam	de	lingua-
gem	 diversa;	 S.	 Paulo	 lembra	 muitas	
vezes	 aos	 fiéis	 que	 foram	 escolhidos	
para	 serem	 santos:	 “ut essemus sanc-
ti et immaculati in conspectu eius in 
caritate”	 [5]:	 o	 que	 certamente	 não	
podem	 fazer,	 sem	 se	 despojarem	 do	
homem	 velho	 e	 revestirem	 do	 novo,	
isto	 é,	 sem	 mortificarem	 as	 tendên-
cias	 da	 natureza	 perversa	 e	 sem	 se	
esmerarem	 em	 reproduzir	 as	 virtu-
des	 de	 Jesus	 Cristo.	 Ora	 isso	 é	 lhes	
impossível,	ajunta	São	Paulo,	sem	se	
esforçarem	 por	 chegar	 “à	 medida	 do	
completo	 crescimento	 da	 plenitude	
de	Cristo,	donec ocurramus omnes... in 
virum perfectum, in mensuram aetatis 
plenitudinis Christi”	 [6];	 o	 que	 quer	
dizer	 que	 estando	 incorporados	 em	
Cristo,	 somos	 seu	 complemento,	 e	
a	 nós	 nos	 cumpre	 pelo	 progresso	 na	
imitação	 das	 suas	 virtudes,	 fazê-lo	
crescer,	 completá-lo.	 São	 Pedro	 quer	
também	 que	 todos	 os	 seus	 discípu-
los	sejam	santos	como	aquele	que	os	
chamou	à	salvação:	“secundum eum qui 
vocavit vos Sanctum et ipsi in omni con-
versatione sancti sitis”	 [7].	 Podem-no	
acaso	ser,	se	não	progridem	na	prática	
das	virtudes	cristãs?	São	João,	no	úl-

timo	capítulo	do	Apocalipse,	convida	
os	 justos	 a	 não	 cessarem	 de	 praticar	
a	justiça	e	os	santos	a	santificarem-se	
ainda	mais:	“Qui iustus est, iustificetur 
adhuc, et sanctus sanctificetur adhuc”	
[8].

C)	É	isto	mesmo	o	que	se	 infere	ain-
da	da	natureza	da	vida	cristã	que,	no	
dizer	de	Nosso	Senhor	Jesus	Cristo	e	
de	seus	discípulos,	é	um	combate,	em	
que	 a	 vigilância	 e	 a	 oração,	 a	 morti-
ficação	e	o	exercício	positivo	das	vir-
tudes	 são	 necessários	 para	 alcançar	
a	vitória:	“Vigiai	e	orai,	para	não	en-
trardes	 em	 tentação:	 vigilate et orate 
ut non intretis in tentationem”	 [9]...	
Tendo	 de	 lutar	 não	 somente	 contra	
a	 carne	 e	 o	 sangue,	 isto	 é,	 contra	 a	
tríplice	 concupiscência,	 senão	 ainda	
contra	os	demônios	que	a	atiçam	em	
nós,	 necessitamos	 de	 nos	 armar	 es-
piritualmente	 e	 combater	 com	 valor.	
Ora,	numa	luta	prolongada,	a	derrota	
é	 quase	 fatal	 para	 quem	 se	 conserva	
unicamente	 na	 defensiva;	 é	 mister,	
pois,	recorrer	aos	contra-ataques,	isto	
é,	a	prática	das	virtudes,	à	vigilância,	
à	mortificação,	ao	espírito	da	fé	e	con-
fiança.

É	 esta	 exactamente	 a	 conclusão	 que	
tira	 São	 Paulo,	 quando,	 depois	 de	
haver	 descrito	 a	 luta	 que	 temos	 de	
sustentar,	 declara	 que	 devemos	 es-
tar	armados	dos	pés	à	cabeça,	como	o	
soldado	 romano,	 os	 rins	 cingidos	 da	
verdade,	revestidos	da	couraça	da	jus-
tiça,	e	as	sandálias	nos	pés,	prontos	a	
anunciar	 o	 Evangelho	 da	 paz,	 com	 o	
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escudo	 da	 fé,	 o	 capacete	 da	 salvação	
e	a	espada	do	Espírito:	State ergo suc-
cinti lumbos vestros in veritate, et induti 
loricam iustitae, et calceati pedes in pra-
eparatione evangelii pacis; in omnibus 
sumentes scutum fidei... et galeam saluis 
assumite et salutis assumite et gladium 
Spiritu”	[�0]...	E	com	isto	nos	mostra	
que,	 para	 triunfar	 dos	 nossos	 adver-
sários,	é	necessário	fazer	mais	do	que	
o	estritamente	prescrito.

��°	A	Tradição	confirma	esta	doutrina.	
Quando	os	Santos	Padres	querem	in-
sistir	sobre	a	necessidade	da	perfeição	
de	todos,	dizem-nos	que	no	caminho	
que	conduz	a	Deus	e	à	salvação,	não	
se	 pode	 ficar	 estacionário:	 é	 forçoso	
avançar	ou	recuar:	“in via Dei non pro-
gredi, regredi est”.

Assim,	 Santo	 Agostinho,	 fazendo	
notar	que	a	caridade	é	activa,	adver-
te-nos	que	não	devemos	parar	no	ca-
minho,	precisamente	porque,	parar	é	
recuar:	 retro redit qui ad ea revolvitur 
unde iam necesserat”	[��],	e	o	seu	ad-
versário,	 Pelágio,	 admitia	 o	 mesmo	
princípio;	tal	é	a	sua	evidência!	E	o	úl-
timo	dos	Padres,	São	Bernardo,	expõe	
esta	 doutrina	 de	 forma	 empolgan-
te.	 “Não	 queres	 progredir?		 —	 Não	
—	Queres	então	recuar?	—	De	modo	
nenhum.	 —	 Que	 queres	 então?	 —	
Quero	viver	de	tal	maneira	que	fique	
no	ponto	aonde	cheguei...	—	Queres	
o	 impossível,	 pois	 que	 neste	 mundo	
nada	permanece	no	mesmo	estado...”	
[���].	 E	 noutra	 parte	 acrescenta:	 “É	
absolutamente	 necessário	 subir	 ou	

descer;	 se	se	 tenta	parar,	 cai-se	 infa-
livelmente”	 [��].	E	assim	o	Papa	Pio	
XI,	na	sua	Encíclica	de	��6	de	Janeiro	
de	�9���,	sobre	São	Francisco	de	Sales,	
declara	peremptoriamente	que	todos	
os	cristãos,	sem	exceção,	têm	obriga-
ção	de	tender	à	santidade”	[�4].

II.	O	argumento	da	razão

A	razão	fundamental,	pela	qual	nos	é	
necessária	 tender	 à	 perfeição,	 é	 sem	
dúvida	 a	 que	 nos	 dão	 os	 Santos	 Pa-
dres.

�°	Toda	a	vida,	sendo	como	é	um	mo-
vimento,	é	essencialmente	progressi-
va,	 neste	 sentido	 que,	 quando	 cessa	
de	 crescer,	 começa	 a	 enfraquecer.	 E	
a	razão	disto	é	que	há,	em	todo	o	ser	
vivo,	 forças	 de	 desagregação	 que,	 se	
não	 são	 neutralizadas,	 acabam	 por	
produzir	a	doença	e	a	morte.	O	mes-
mo	se	passa	em	nossa	vida	espiritual:	
ao	lado	das	tendências	que	nos	levam	
para	o	bem,	há	outras,	muito	activas,	
que	nos	arrastam	para	o	mal;	para	as	
combater,	 o	 único	 meio	 eficaz	 é	 au-
mentar	em	nós	as	forças	vivas,	isto	é,	
o	amor	de	Deus	e	as	virtudes	cristãs;	
então	 as	 tendências	 más	 vão	 enfra-
quecendo.

Mas,	 se	 deixamos	 de	 fazer	 esforços	
por	 avançar,	 os	 nossos	 vícios	 acor-
dam,	 retomam	 forças,	 atacam-nos	
com	 mais	 viveza	 e	 frequência;	 e,	 se	
não	 despertamos	 do	 nosso	 torpor	
chega	o	momento	em	que,	de	capitu-
lação	em	capitulação,	caímos	no	peca-
do	mortal.	[�5]	É	esta,	infelizmente,	a	
história	de	muitas	almas,	como	bem	o	
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sabem	os	directores	experimentados.

Uma	 comparação	 no-lo	 fará	 compre-
ender.	 Para	 alcançarmos	 a	 salvação,	
temos	que	vencer	uma	corrente	mais	
ou	menos	violenta,	a	das	nossas	pai-
xões	 desordenadas,	 que	 nos	 levam	
para	o	mal.	Enquanto	fizermos	esforço	
para	impelir	a	nossa	barca	para	a	fren-
te,	conseguiremos	subir	a	corrente	ou	
ao	menos	contrabalançá-la;	no	dia	em	
que	cessarmos	de	remar,	seremos	ar-
rastados	pela	corrente,	e	recuaremos	
para	o	Oceano,	onde	nos	esperam	as	
tempestades,	isto	é,	as	tentações	gra-
ves	e	talvez	quedas	lamentáveis.		

��°	Há	preceitos	graves	que	não	se	po-
dem	 observar	 em	 certos	 momentos	
senão	 por	 meio	 de	 actos	 heróicos.	
Ora,	 em	 conformidade	 com	 as	 leis	
psicológicas,	 ninguém	 é	 geralmente	
capaz	 de	 praticar	 actos	 heróicos,	 se	
não	se	foi	antecipadamente	preparan-
do	 para	 isso	 com	 alguns	 sacrifícios,	
ou,	por	outros	 termos,	 com	actos	de	
mortificação.	 Para	 tornarmos	 esta	
verdade	mais	tangível,	demos	alguns	
exemplos.	 Tomemos	 o	 preceito	 da	
castidade,	 e	 vejamos	 o	 que	 ele	 exige	
de	 esforços	 generosos,	 por	 vezes	 he-
róicos,	para	ser	guardado	toda	a	vida.	
Até	o	casamento	(e	muitos	jovens	não	
se	casam	antes	dos	��8	ou	�0	anos),	é	a	
continência	absoluta	que	é	necessário	
praticar	 sob	 pena	 de	 pecado	 mortal.	
Ora,	 as	 tentações	 graves	 começam	
para	quase	todos	com	os	anos	da	pu-
berdade,	às	vezes	antes;	para	lhes	re-
sistir	 vitoriosamente,	 é	 preciso	 orar,	

abster-se	de	leituras,	representações,	
ou	 relações	 perigosas,	 penitenciar-se	
das	 menores	 capitulações	 e	 aprovei-
tar-se	dos	seus	desfalecimentos,	para	
se	levantar	imediata	e	generosamente,	
e	tudo	isto	durante	um	longo	período	
da	vida.	Não	supõe	acaso	tudo	isto	es-
forços	 mais	 que	 ordinários,	 algumas	
obras	 de	 super	 rogação?	 Contraído	
que	 for	 o	 matrimonio,	 ninguém	 fica	
ao	abrigo	das	tentações	graves.	Há	pe-
ríodos	em	que	é	força	praticar	a	con-
tinência	conjugal;	ora,	para	o	fazer,	é	
preciso	 coragem	 heróica,	 que	 não	 se	
adquire	senão	com	o	longo	hábito	da	
mortificação	do	prazer	sensual,	e	pelo	
exercício	constante	da	oração.

Tomem-se	agora	as	leis	da	justiça	nas	
transacções	 financeiras,	 comerciais	 e	
industriais,	 e	 reflicta-se	 no	 sem-nú-
mero	de	ocasiões,	que	se	apresentam,	
de	a	violar,	na	dificuldade	de	praticar	a	
honradez	perfeita	num	meio	em	que	a	
concorrência	e	a	cobiça	fazem	subir	os	
preços	além	dos	limites	permitidos,	e	
ver-se-á	que,	para	um	homem	perma-
necer	simplesmente	honrado,	precisa	
duma	soma	de	esforços	e	de	abnega-
ção	mais	que	ordinária.	Será	porven-
tura	 capaz	 desses	 esforços	 quem	 se	
acostumou	 a	 não	 respeitar	 mais	 que	
as	prescrições	graves,	quem	se	permi-
tiu	com	a	sua	consciência	pactuações,	
a	 princípio	 leves,	 depois	 mais	 sérias	
e	por	fim	perturbadoras?	Para	evitar	
esse	perigo,	não	será	necessário	fazer	
um	pouco	mais	do	que	é	estritamen-
te	mandado,	a	fim	de	que	a	vontade,	
fortificada	 por	 estes	 atos	 generosos,	



�8	

tenha	vigor	suficiente	para	não	se	dei-
xar	arrastar	a	actos	de	injustiça?

Verifica-se,	 pois,	 de	 todos	 os	 lados	
esta	lei	moral	que	para	não	cair	em	pe-
cado,	é	necessário	evitar	o	perigo	por	
meio	de	actos	generosos,	que	não	são	
directamente	objecto	de	preceito.	Por	
outros	termos,	para	acertar	no	alvo,	é	
mister	 fazer	 a	 pontaria	 mais	 alto;	 e,	
para	não	perder	a	graça,	é	necessário	
fortificar	 a	 vontade	 contra	 as	 tenta-
ções	 perigosas	 por	 meio	 de	 obras	 de	
super-rogaçao,	numa	palavra,	aspirar	
a	uma	certa	perfeição.

§ II. Dos motivos que tornam este 
dever mais fácil

Os	 numerosos	 motivos,	 que	 podem	
levar	 os	 simples	 fiéis	 a	 tender	 à	 per-
feição,	 reduzem-se	 a	 três	 principais:	
�°	o	bem	da	própria	alma;	��°	a	glória	
de	Deus;	�°	a	edificação	do	próximo.

�°	 O bem da própria alma	 é,	 antes	 de	
tudo,	a	segurança	da	salvação,	a	mul-
tiplicação	 dos	 méritos,	 e	 por	 fim	 as	
alegrias	da	consciência.

A)	A	grande	obra	que	temos	de	levar	
a	cabo	na	terra,	a	obra	necessária,	e,	
a	 bem	 dizer,	 a	 única	 necessária,	 é	 a	
salvação	 da	 nossa	 alma.	 Se	 a	 salvar-
mos,	 ainda	 quando	 percamos	 todos	
os	 bens	 da	 terra,	 parentes,	 amigos,	
reputação,	 riqueza,	 tudo	 fica	 salvo;	
no	céu	encontraremos,	centuplicado,	
tudo	quanto	perdemos,	e	para	toda	a	
eternidade.	 Ora,	 o	 meio	 mais	 eficaz	
para	 assegurar	 a	 salvação	 da	 alma,	 é	
tender	à	perfeição,	cada	um	segundo	

o	seu	estado;	quanto	mais	o	fazemos,	
com	 discrição	 e	 constância,	 tanto	
mais	nos	afastamos,	por	isso	mesmo,	
do	pecado	mortal,	única	força	que	nos	
pode	 condenar.	 E	 na	 verdade,	 é	 evi-
dente	que,	quando	alguém	se	esforça	
sinceramente	por	se	ir	aperfeiçoando,	
desvia	por	isso	mesmo	as	ocasiões	de	
pecado,	 fortifica	a	vontade	contra	as	
surpresas	que	o	espiam,	e,	chegado	o	
momento	 da	 tentação,	 a	 vontade,	 já	
aguerrida	pelo	esforço	para	conseguir	
a	 perfeição,	 acostumada	 a	 orar	 para	
assegurar	a	graça	de	Deus,	repele	com	
horror	o	pensamento	do	pecado	grave:	
potius mori quam foedari.	Quem,	pelo	
contrário,	se	permite	a	si	mesmo	tudo	
o	que	não	é	falta	grave	expõe-se	a	cair,	
quando	se	apresentar	uma	violenta	e	
longa	tentação:	habituado	a	ceder	ao	
prazer	 em	 coisas	 menos	 graves,	 é	 de	
recear	que,	arrastado	pela	paixão,	ter-
mine	 por	 sucumbir,	 como	 o	 homem	
que	 vai	 costeando	 continuamente	 o	
abismo	acaba	por	se	despenhar.

Para	não	corrermos	perigo	de	ofender	
a	Deus	gravemente,	o	melhor	meio	é	
afastar-nos	das	bordas	do	precipício,	
fazendo	 mais	 do	 que	 é	 preceituado,	
esforçando-nos	 por	 avançar	 para	 a	
perfeição;	 quanto	 mais	 a	 ela	 tender-
mos	 com	 prudência	 e	 humildade,	
tanto	mais	segura	teremos	a	salvação	
eterna.

B)	 Por	 esse	 meio	 aumentam-se	 tam-
bém	 cada	 dia	 os	 graus	 de	 graça	 ha-
bitual	que	se	possuem	e	os	de	glória	
a	 que	 se	 tem	 direito.	 Vimos,	 efecti-
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vamente,	 que	 todo	 o	 esforço	 sobre-
natural,	 que	 por	 Deus	 faz	 uma	 alma	
em	 estado	 de	 graça	 lhe	 granjeia	 um	
aumento	 de	 méritos.	 Quem	 não	 se	
importa	da	perfeição	e	cumpre	o	seu	
dever	 com	 mais	 ou	 menos	 desleixo,	
poucos	 merecimentos	 adquire,	 como	
dissemos,	n°	��4.	Quem	tende,	porém,	
à	 perfeição	 e	 se	 esforça	 por	 avançar,	
alcança	larga	cópia	de	merecimentos.	
Assim,	cada	dia	aumenta	o	capital	de	
graça	e	de	glória;	os	seus	dias	de	mé-
ritos:	 cada	 esforço	 tem	 como	 recom-
pensa	um	aumento	de	graça	na	terra	e	
mais	tarde	um	peso	imenso	de	glória,	
“aeternum	gloriae	pondus	operatur	in	
nobis”	[�6].

C)	 Se	 se	 quer	 prelibar	 um	 pouco	 de	
felicidade	 na	 terra,	 nada	 melhor	 que	
a	piedade	que,	como	diz	São	Paulo,	“é 
útil para tudo e tem promessas para a 
vida presente e futura: pietas autem ad 
omnia utilis est, promissionem habens 
vitae quae nunc est et futurae”	[�7].

A	paz	da	alma,	a	alegria	da	boa	cons-
ciência,	 a	 felicidade	 de	 estar	 unido	 a	
Deus,	 de	 progredir	 em	 seu	 amor	 de	
chegar	a	maior	intimidade	com	Nosso	
Senhor	Jesus	Cristo,	tais	são	algumas	
das	recompensas	com	que	Deus	favo-
rece	desde	agora	os	seus	fiéis	servos,	
no	 meio	 das	 suas	 provações,	 com	 a	
esperança	 tão	 confortada	 da	 eterna	
felicidade.

��°	A glória de Deus.	Nada	mais	nobre	
que	 procurá-la,	 nada	 mais	 justo,	 se	
nos	 lembrarmos	 do	 que	 Deus	 fez	 e	
não	cessa	de	fazer	por	nós.	Ora,	uma	

alma	 perfeita	 dá	 mais	 glória	 a	 Deus	
que	mil	almas	vulgares	porque	multi-
plica	 de	 dia	 para	 dia	 os	 seus	 atos	 de	
amor,	 reconhecimento	 e	 reparação,	
orienta	 nesse	 sentido	 a	 sua	 vida	 in-
teira	pelo	oferecimento	muitas	vezes	
renovado	das	suas	acções	ordinárias,	
e	assim	glorifica	a	Deus,	de	manhã	até	
a	noite.

�°	 A edificação do próximo.	 Para	 fazer	
bem	à	roda	de	nós,	converter	alguns	
pecadores	 ou	 incrédulos	 e	 confirmar	
no	 bem	 as	 almas	 vacilantes,	 não	 há	
nada	mais	eficaz	que	os	esforços	que	
se	emprega	para	melhor	viver	o	Cris-
tianismo:	 quanto	 a	 mediocridade	 da	
vida	 atrai	 sobre	 a	 religião	 as	 crítica	
dos	 incrédulos,	 tanto	 a	 verdadeira	
santidade	excita	a	sua	admiração	para	
com	uma	religião	que	é	capaz	de	pro-
duzir	tais	efeitos:	É	pelo	fruto	que	se	
conhece	a	árvore:	“ex	fructibus	eorum	
cognoscetis	eos”	[�8].	A	melhor	apo-
logética	 é	 a	 do	 exemplo,	 quando	 se	
lhe	sabe	 juntar	a	prática	de	todos	os	
deveres	sociais.	E	é	também	um	exce-
lente	estímulo	para	os	medíocres,	que	
adormeciam	na	indolência,	se	os	pro-
gressos	 das	 almas	 fervorosas	 os	 não	
viessem	arrancar	do	seu	torpor.

Muitas	 almas	 hoje	 em	 dia	 são	 aces-
síveis	 a	 este	 motivo:	 neste	 século	 de	
proselitismo,	os	leigos	compreendem	
melhor	que	outrora	a	necessidade	de	
defender	e	propagar	a	fé	pela	palavra	e	
pelo	exemplo.	Compete	aos	sacerdotes	
favorecer	este	movimento,	formando	
à	sua	roda	um	escol	de	cristãos	esfor-
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çados	 que,	 não	 contentes	 duma	 vida	
medíocre	 e	 vulgar,	 se	 esmerem	 por	
avançar	cada	dia	no	cumprimento	de	
todos	os	seus	deveres,	deveres	religio-
sos	 em	 primeiro	 lugar,	 mas	 também	
deveres	 cívicos	 e	 sociais.	 Serão	 exce-

lentes	colaboradores	que,	penetrando	
em	meios	pouco	acessíveis	a	religiosos	
e	sacerdotes,	os	auxiliarão	eficazmen-
te	no	exercício	do	apostolado.

Adolph Tanquerey, A Vida Espiritual Ex-
plicada e Comentada, cap. IV, art. I 

Notas:
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Anti-Cristo

Instrução pastoral do Cardeal Pio - Qua-
resma 1863

Anticristo,	o	que	nega	que	Jesus	seja	
Deus;	anticristo,	o	que	nega	que	Jesus	
seja	 homem;	 anticristo,	 o	 que	 nega	
que	Jesus	seja	homem	e	Deus	ao	mes-
mo	tempo.

Um	anticristo,	nos	diz	São	João,	nega	
o	Pai,	pois	negando	o	Pai	nega	o	Filho:	
Hic est antichristus qui negat Patrem 
et filium	(I	Jo.	��,	����).	De	fato,	não	há	
anticristianismo	 mais	 radical	 do	 que	
aquele	 que	 nega	 a	 divindade	 em	 sua	
raiz,	 em	 seu	 princípio.	 Como	 o	 Cris-
to	 seria	 Deus	 se	 Deus	 não	 existisse?	
Ora,	negar	o	ser	divino,	a	substância	
divina,	 a	 personalidade	 divina	 e	 in-
troduzir	 não	 sei	 que	 outra	 teodiceia	
é	prova	de	que	suprimem	a	realidade,	
substituindo-a	 por	 abstrações	 e	 so-
nhos	 que	 flutuam	 entre	 o	 ateísmo	 e	
o	panteísmo	ou	que	não	têm	sentido	
algum.	Eis	o	sistema	capital	da	atual	
situação	intelectual;	eis	o	ensinamen-
to	que	enche	os	livros	e	inspira	as	li-
ções	 de	 toda	 uma	 escola,	 abundante	
e	poderosa.	Diante	de	tais	doutrinas,	
“só tenho uma coisa a dizer-vos: cuidado 
com o anticristo”:	Unum moneo: cavete 
antechristum.

	São	 João	 continua:	 “Todo aquele que 
nega o Filho, também não reconhece o 
Pai. O que crê no Filho de Deus, tem em 
si o testemunho de Deus. O que não crê 
no Filho, torna Deus mentiroso, porque 
não crê no testemunho que Deus deu de 

seu Filho. Aquele que tem o Filho tem 
a vida; aquele que não tem o Filho, não 
tem a vida”	(I	Jo.	��,���;	5,	�0-���).	“Mui-
tos sedutores se têm levantado no mun-
do, que não confessam que Jesus Cristo 
tenha vindo em carne; quem faz isso é 
um sedutor e um anticristo”:	 “Qui non 
confiteur Christum in carne venisse, hic 
est seductor et antichristum”	(II	Jo.	7).	
Ora,	se	os	senhores	escutarem	o	que	
se	diz	hoje	e	se	lerem	o	que	se	escre-
ve	 atualmente,	 descobrirão	 ou	 que	
o	 personagem	 histórico	 Jesus	 nem	
chegou	 a	 existir	 (ao	 menos	 como	 é	
representado	nos	Evangelhos)	ou	que	
foi	 um	 desses	 tipos	 que	 manifestou	
mais	fortemente	o	ideal	de	sabedoria,	
de	 razão,	de	perfeição	e	que	conven-
cionou-se	denominar	“Deus”.	Jamais	
admitirão	que	o	Filho	de	Maria	seja	o	
Filho	de	Deus	 feito	homem,	o	Verbo	
feito	carne,	aquele	em	que	reside	cor-
poralmente	a	plenitude	da	divindade	
(Col.	��,	9),	e,	para	concluir	definitiva-
mente,	o	Homem-Deus.	Aterrorizado	
com	tais	blasfêmias,	que	são	a	própria	
inversão	do	símbolo	cristão,	“só tenho 
uma coisa a dizer-vos: cuidado com o 
anticristo”:	“Unum moneo: cavete ante-
christum”.

	Que	diria	eu	ainda?	Anticristo,	o	que	
nega	o	milagre,	o	que	ensina	que	o	mi-
lagre	não	tem	lugar	possível	na	trama	
das	coisas	humanas.	Cristo,	ainda	que	
suas	 palavras	 tivessem	 um	 tom	 que	
merecesse	 credibilidade,	 só	 estabe-
leceu	 sua	 divindade	 pelo	 argumento	
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decisivo	 do	 milagre.	 Ele	 deu	 a	 seus	
apóstolos,	 como	 meio	 de	 persuasão	
e	conquista,	o	poder	de	operar	mila-
gres.	Sua	vinda	ao	mundo	em	carne,	
a	união	entre	a	natureza	humana	e	a	
natureza	divina	em	uma	única	pessoa	
é	o	milagre	por	excelência.	Suprimir	o	
milagre	 é	 suprimir	 toda	 a	 ordem	 so-
brenatural	e	cristã.	Aqui	repito:	“Cui-
dado com o anticristo”:	 “Unum moneo: 
cavete antechristum”.

	Anti-Cristo,	aquele	que	nega	a	 reve-
lação	 divina	 das	 Escrituras:	 pois	 são	
os	 profetas	 divinamente	 inspiradas	
que	nos	anunciaram	o	Cristo.	São	os	
Evangelhos	ditados	pelo	Espírito	San-
to,	assim	como	os	atos	e	as	cartas	dos	
Apóstolos	que	nos	 fazem	conhecer	a	
Cristo.	 Podemos	 alegar	 as	 próprias	
palavras	de	Santo	Hilário:	“Quem quer 
que negue o Cristo tal como foi anuncia-
do pelos Apóstolos, este é um anticris-
to”:	 “Quisquis enim Christum, qualis 
ab apostolis est praedicatus, negavit, 
antichristum est”.	 Se	 os	 senhores	 ou-
virem	 negar	 os	 livros	 santos,	 se	 sua	
autoridade	for	desprezada	como	sim-
ples	concepção	e	invenção	do	espírito	
humano,	“tenho um conselho a dar: cui-
dado com o anticristo”:	 “Unum moneo: 
cavete antechristum”.

	Anti-Cristo,	aquele	que	nega	a	insti-
tuição	divina	a	missão	divina	da	Igre-
ja,	pois	a	conclusão,	a	finalização	das	
obras,	 dos	 sofrimentos	 e	 da	 morte	
de	Jesus	Cristo	foi	a	fundação	de	sua	
Igreja.	“Cristo amou a Igreja e por ela se 
entregou a si mesmo, para a santificar, 

purificando-a no batismo da água pela 
palavra da vida, para apresentar a si 
mesmo esta Igreja gloriosa, sem mácula, 
sem ruga, mas santa e imaculada”	 (Ef.	
5.��5-��7).	 Ora,	 se	 a	 Igreja	 não	 pos-
sui	 um	 caráter	 sobrenatural,	 se	 ela	
é	 somente	 uma	 instituição	 terrena,	
um	 dos	 estabelecimentos	 religiosos	
destinados	a	desempenhar	um	papel	
mais	ou	menos	 longo	no	seio	da	hu-
manidade,	uma	sociedade	exposta	às	
vicissitudes	e	 falhas	das	coisas	desse	
mundo,	 uma	 escola	 mais	 ou	 menos	
respeitável	 de	 filosofia	 e	 filantropia,	
numa	palavra,	se	a	 Igreja	não	é	divi-
na,	é	que	Cristo,	seu	fundador,	não	é	
Deus.	Rejeitar	 a	divindade	 da	 obra	é	
rejeitar	a	divindade	do	autor:	 “Tenho 
sempre a mesma recomendação a dar: 
cuidado com o anticristo”:	 “Unum mo-
neo: cavete antechristum”.

	Anticristo,	 aquele	 que	 nega	 a	 su-
prema	 e	 indefectível	 autoridade	 de	
Pedro.	 Na	 verdade,	 Jesus	 Cristo,	 de-
pois	de	ter	olhado	nos	olhos	desse	ho-
mem,	disse-lhe:	“Simão, filho de João, 
tu serás chamado Cefas que quer dizer 
Pedro”	 (Jo.	 �,	 4��);	 “e sobre esta pedra 
Eu edificarei a minha Igreja e as portas 
do inferno não prevalecerão sobre ela. 
Dar-te-ei as chaves do reino dos céus; e 
tudo o que desatares sobre a terra, será 
desatado nos céus”	(Mt.	�6,	�8-�9).	E	o	
mesmo	Jesus	lhe	disse	ainda:	“Simão, 
Simão, eis que Satanás te reclamou com 
instância para te joeirar como trigo; mas 
eu roguei por ti, para que tua fé não fal-
te; e tu, uma vez convertido, confirma os 
teus irmãos”	(Lc.	����,	��-���).	Se	essas	
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palavras	de	Jesus	Cristo	não	fizeram	
de	Pedro	o	fundamento	inabalável	da	
Igreja,	a	rocha	imutável	da	verdade,	o	
oráculo	infalível	da	fé,	é	porque	quem	
as	 pronunciou	 não	 tinha	 o	 poder	 de	
torna-las	eficazes.	Ferir	Pedro	é	ferir	a	
cabeça	viva,	o	chefe	invisível	da	Igreja	
cristã	que	nele	revive	e	subsiste.	“Cla-
mo ainda: cuidado com o anticristo”:	
“Unum moneo: cavete antichristum”.

	Anticristo,	 aquele	 que	 nega	 ou	 des-
preza	o	sacerdote	cristão.	Jesus	Cris-
to	ressuscitado	disse	a	seus	apóstolos:	
“Assim como o Pai me enviou, eu também 
vos envio”	 (Jo.	 ��0,	 ���).	 “Foi-me dado 
todo o poder no céu e na terra. Ide, pois, 
ensinai a todas as gentes, batizando-as 
em nome do Pai, e do Filho e do Espírito 
Santo, ensinando-as observar todas as 
coisas que vos mandei; e eis que eu estou 
convosco todos os dias, até a consuma-
ção dos séculos”	(Mt.	��8,	�8-��0).	Se	os	
poderes	 assim	 conferidos	 por	 Jesus	
não	 são	 os	 plenos	 poderes	 de	 ensi-
nar	a	verdade	em	nome	de	Deus	pela	
pregação,	de	administrar	a	graça	dos	
sacramentos,	de	velar	pela	observân-
cia	dos	preceitos	divinos	pelo	governo	
eclesiástico	e	se,	no	exercício	de	seus	
poderes,	o	sacerdócio	cristão	não	for	
sustentado	 por	 uma	 assistência	 con-
tínua	 e	 uma	 presença	 quotidiana	 de	
Cristo,	 aqui	 ainda,	 deve-se	 admitir	
que	 Cristo	 falou	 mais	 do	 que	 podia	
fazer.	 Consequentemente,	 ele	 não	 é	
Deus.	 O	 Senhor	 disse	 aos	 próprios	
levitas	 da	 antiga	 lei:	 “Não toqueis os 
meus ungidos”	 (I	 Par.	 �6,	 ����),	 e	 disse	
aos	ministros	da	nova	 lei:	 “O que vos 

recebe, a Mim recebe; e o que Me recebe, 
recebe Aquele que Me enviou”	(Mt.	�0,	
40);	sabendo	disso,	quando	vejo	a	lín-
gua	de	meu	país	se	depravar	até	che-
gar	a	transforma	em	título	de	insulto	
e	 desdém	 essa	 primícia	 sacerdotal	 e	
real	chamada	clericatura,	e	que	o	vo-
cabulário	tinha	sido	por	muito	tempo	
sinônimo	de	saber	e	de	instrução,	me	
sinto	tomado	de	imensa	piedade	por	
uma	geração	cuja	própria	elite	sucum-
be	 a	 tal	 baixeza	 e	 se	 mostra	 culpada	
de	tal	esquecimento	e	desrespeito	em	
relação	ao	que	todos	os	povos	tiveram	
de	 mais	 sagrado.	 E	 “repito sempre a 
mesma lição: cuidado com o anticristo: 
unum moneo: cavete antichristum”.

Anticristo,	 aquele	 que	 nega	 a	 supe-
rioridade	 dos	 tempos	 e	 países	 cris-
tãos	sobre	os	 tempos	e	países	 infiéis	
ou	idólatras.	Se	Jesus	Cristo,	que	nos	
iluminou	quando	estávamos	nas	tre-
vas	 e	 nas	 sombras	 da	 morte,	 e	 deu	
ao	mundo	o	tesouro	da	verdade	e	da	
graça,	 não	 enriqueceu	 o	 mundo	 com	
bens	superiores	aos	possuídos	no	seio	
do	 paganismo,	 [e	 falo	 até	 mesmo	 do	
mundo	social	e	político]	é	que	a	obra	
do	 Cristo	 não	 é	 uma	 obra	 divina.	
Além	disso:	se	o	Evangelho	que	salva	
os	homens	é	impotente	para	fornecer	
os	princípios	do	verdadeiro	progresso	
dos	povos;	se	a	luz	revelada,	proveito-
sa	aos	 indivíduos	é	prejudicial	às	so-
ciedades,	e	talvez	até	para	as	famílias,	
é	prejudicial	e	inaceitável	para	as	cida-
des	e	os	impérios;	em	outros	termos,	
se	Jesus	Cristo,	que	os	profetas	pro-
meteram	e	a	quem	o	Pai	deu	as	nações	
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como	 herança,	 só	 pode	 exercer	 seu	
poder	 sobre	 elas	 em	 seu	 detrimento	
e	para	sua	infelicidade	temporal,	tem	
de	 se	 concluir	 que	 Jesus	 Cristo	 não	
é	 Deus.	 Porque	 nem	 em	 Sua	 pessoa	
nem	 no	 exercício	 dos	 Seus	 direitos,	
Jesus	 Cristo	 pode	 ser	 dividido,	 dis-
solvido,	fracionado.	Nele,	a	distinção	
das	naturezas	e	das	operações	nunca	
poderá	ser	a	separação,	a	oposição.	O	
divino	não	pode	ser	antipático	ao	hu-
mano,	 nem	 o	 humano	 ao	 divino.	 Ao	
contrário,	ele	é	a	paz,	a	aproximação,	
a	reconciliação,	é	o	traço	de	união	“que 
faz de duas coisas, uma”:	 “ipse est pax 
nostra qui fecit utraque unum”	 (Ef.	 ��,	
�4).	Por	 isso	São	João	nos	diz:	 “todo 
espírito que divide Jesus não é de Deus; 
mas este é um anticristo do qual vós ou-
vistes que vem, e agora está já no mun-
do”.	“Et omnis spiritus qui sivit Jesum, 
ex Deo non est; et hic est antichristum 
de quo audistis quoniam venit, et nunc 
jam in mundo est”	(I	Jo.	4,	�).	Quando	
ouço	então	certos	ruídos	que	surgem,	
certos	aforismos	que	prevalecem	com	
maior	frequência	dia	a	dia	e	se	intro-
duzem	 no	 coração	 das	 sociedades,	
dissolvendo-as	sob	a	ação	daquele	por	
quem	 o	 mundo	 há	 de	 perecer,	 “lanço 
um grito de alarme: cuidado com o anti-
cristo”:	“unum moneo: cavete antichris-
tum”.

Poderíamos,	caros	irmãos,	nos	esten-
der	sobre	os	detalhes	dos	erros	que	se	
propagam	a	cada	dia	em	nosso	redor,	
que	 constituem	 o	 que	 poderíamos	
chamar	 anticristianismo.	 O	 que	 dis-
semos	 é	 mais	 do	 que	 suficiente	 para	

excitar	em	nós	a	vigilância	e	descon-
fiança	 de	 qualquer	 doutrina	 que	 não	
proceda	da	Igreja	(...).

Permaneçamos	 firmes	 na	 fé	 antiga	
e	 invariável	 da	 Santa	 Igreja;	 “sejam 
homens e não crianças flutuantes, e le-
vadas, ao sabor de todo vento de dou-
trina, pela malignidade dos homens, 
pela astúcia com que induzem ao erro”	
(Ef.	 4,	 �4).	 O	 divino	 Salvador	 disse,	
profetizando	 os	 tempos	 de	 ruína	 de	
Jerusalém:	“Mas ai das mulheres grávi-
das e das que tiverem crianças de peito 
naqueles dias!”	(Mt.	��4,	�9).	Santo	Hi-
lário	nos	explica	essa	passagem:	“Nos 
dias difíceis e de tempestade da Igreja, 
ai das almas minadas pela incerteza e 
nas quais a fé e a piedade estiverem ain-
da em estado embrionário ou ainda na 
infância. Umas, surpreendidas no emba-
raço de suas incertezas e atrasadas por 
causa das irresoluções de seu espírito 
constantemente irrequieto, estarão mui-
to pesadas para escapar às perseguições 
do anticristo. Outras, tendo apenas de-
gustado os mistério da fé em embebidas 
somente de uma fraca dose de ciência 
divina, não terão força suficiente e ha-
bilidade necessário para resistir a tão 
grandes assaltos”	 (Comment.	 In	 Mat.	
��5.	6).	É	esse	o	peso	e	debilitação	das	
almas	 que	 hão	 de	 tornar	 os	 últimos	
tempos	 tão	 perniciosos,	 propícios	 a	
tantas	quedas.

Por	outro	lado,	Santo	Agostinho	res-
salta	o	quanto	esses	dias	de	provações	
serão	 favoráveis	 ao	 embelezamento	
e	 crescimento	 do	 mérito	 das	 almas	



��5

fieis.	 Comentando	 a	 passagem	 do	
Apocalipse:	 “depois disso é necessário 
que o demônio seja solto por um pouco 
de tempo”	(Ap.	��0,	�),	o	santo	doutor	
nos	mostra	que	o	demônio	nunca	está	
preso	de	maneira	absoluta	durante	a	
vida	 da	 Igreja	 militante.	 Entretanto,	
ele	fica	frequentemente	preso	no	sen-
tido	de	que	não	lhe	é	permitido	utili-
zar	sua	força	toda	nem	todos	os	seus	
artifícios	para	seduzir	os	homens.

A	 enfermidade	 do	 grande	 número	 é	
tal	que,	se	ele	tivesse	esse	pleno	poder	
ao	longo	de	todos	os	séculos,	muitas	
almas	 com	 que	 Deus	 quer	 aumentar	
e	povoar	sua	Igreja	seriam	desviadas	
da	 verdadeira	 crença	 ou	 tornar-se-
iam	 apóstatas:	 isso	 Deus	 não	 quer	
suportar.	 Eis	 porque	 o	 demônio	 fica	
parcialmente	 atado.	 Porém,	 por	 ou-
tro	 lado,	 se	 ele	 nunca	 fosse	 solto,	 o	
poder	de	sua	malícia	seria	menos	co-
nhecido;	a	paciência	da	Cidade	Santa	
menos	exercida	e	compreenderíamos	
menos	o	imenso	fruto	que	o	Todo	Po-
deroso	soube	tirar	da	imensa	força	do	
mal.	O	Senhor	 então	desatá-lo-á	por	
um	tempo	a	fim	de	mostrar	a	energia	
com	a	qual	a	cidade	de	Deus	vencerá	
tão	horrível	adversário,	para	a	grande	
glória	de	seu	redentor,	de	seu	auxílio,	
de	 seu	 libertador.	 E	 o	 santo	 doutor	
chega	 a	 dizer	 a	 seus	 contemporâne-
os:	“Quanto a nós, irmãos, quem somos 
e que mérito possuímos em comparação 
aos santos e fiéis de então? Porque, para 
prova-los, o inimigo que nós já temos 
tanta dificuldade em combater e vencer 
atado, estará desatado”.

Coragem,	meus	caros	irmãos.	Quanto	
mais	a	religião	é	atacada,	a	Igreja	opri-
mida	por	todos	os	lados,	quanto	mais	
as	doutrinas	errôneas	e	de	perversão	
moral	 invadem	 os	 discursos,	 livros	 e	
teatros	e	enchem	a	toda	a	atmosfera	
com	 seus	 miasmas	 pestilentos,	 mais	
possível	 será	 adquirir	 grandeza,	 per-
feição	e	mérito	diante	de	Deus,	se	não	
nos	 deixarmos	 abalar	 em	 nenhuma	
de	 nossas	 convicções	 e	 permanecer-
mos	 fiéis	 ao	 Senhor	 Jesus,	 coisa	 em	
que	muitos	outros	falharam	e	tiveram	
a	 desgraça	 de	 abandona-Lo.	 Não	 vos	
deixai	seduzir	pela	força	e	número	dos	
perversos,	nem	pelas	aparentes	vitó-
rias	 dos	 adversários	 de	 Jesus	 Cristo.	
Está	escrito	que	os	maus	e	os	seduto-
res	farão	a	terra	progredir;	progresso	
no	mal,	progresso	na	destruição,	pro-
gresso	na	desordem:	proficient in pejus	
“irão de mal a pior”	(II	Tim.	�,	��).	Mas	
também	está	escrito	que	esse	tipo	de	
sucesso	nunca	durará	por	muito	tem-
po.	Os	homens	que	resistem	à	verda-
de,	pessoas	corrompidas	em	seu	espí-
rito	e	réprobos	sob	o	olhar	da	fé	não	
tardarão	a	se	convencer	dessa	loucura	
juntamente	com	seus	seguidores	nes-
sa	via.

	Perseverai	 na	 fé,	 caríssimos	 irmãos;	
perseverai	também	nas	obras,	sobre-
tudo	 nas	 obras	 de	 caridade.	 É	 uma	
doutrina	constante	e	que	não	deve	ser	
abandonada	a	nenhum	preço:	aqueles	
que	crêem	em	Deus	são	os	que	tomam	
a	frente	das	boas	obras:	a	humanida-
de,	 e	 principalmente,	 a	 humanidade	
sofredora	encontrará	sempre	consolo	
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desse	modo.	Não	ouvimos	dizer	tam-
bém,	que	nesses	últimos	dias,	a	esmo-
la	 feita	 por	 sentimento	 sobrenatural	
e	 segundo	 as	 tradições	 da	 piedade	
cristã	não	terá	lugar	no	seio	de	nossas	
sociedades	e	que	seu	“selo	eclesiásti-
co”	será	uma	ofensa	à	dignidade	dos	
necessitados	 que	 se	 tenta	 aliviar?	 O	
naturalismo,	 o	 ardor	 que	 põe	 na	 se-
cularização	 de	 tudo,	 entende	 que	 fa-
zer	o	bem	é	obra	puramente	humana,	
profana	 e	 não	 tem	 nada	 em	 comum	
com	a	ordem	da	graça	e	da	salvação.	
Propósito	execrável,	e	se	pudesse	che-
gar	 a	 desencorajar	 a	 caridade	 cristã	
e	 sacerdotal,	 conseguiria	 neutralizar	
as	 mais	 oportunas	 fontes	 de	 alívio	

dos	 infelizes.	Ah!	Eu	vos	diria	ainda:	
“cuidado com o anticristo”:	 “unum mo-
neo: cavete antichristum”.	Mas	tenham	
os	 olhos	 sempre	 fixos	 em	 Cristo;	 no	
menino	Jesus	do	estábulo	de	Belém;	
no	operário-Deus	do	ateliê	de	Nazaré;	
naquele	que,	sendo	rico	por	natureza	
fez-se	pobre	para	nos	enriquecer	com	
sua	humilhação;	naquele	que	será	um	
dia	nosso	juiz,	e	que,	em	consideração	
com	essa	multidão	de	operários	indi-
gentes	e	privados	de	trabalho	que	terá	
sido	aliviada	por	amor	a	Ele,	nos	fará	
possuir	 o	 reino	 que	 seu	 Pai	 nos	 pre-
parou.	

(Revista	Sim Sim Não Não	N°�46		Ja-
neiro-Fevereiro	de	��006)

Como	dizia	D.	Lefebvre,	é	o	da	tenta-
tiva	do	Concílio	Vaticano	II	de	recon-
ciliar	a	Igreja	com	a	revolução,	de	con-
ciliar	 a	 doutrina	 da	 Fé	 com	 os	 erros	
liberais.	Isso	é	o	que	o	próprio	Bento	
XVI	disse,	em	Novembro	de	�984,	na	
sua	entrevista	a	Vittorio	Messori:	«o	
problema	 dos	 anos	 �960	 (logo,	 o	 do	
Concílio)	 era	 a	 aquisição	 dos	 valores	
mais	 bem	 amadurecidos	 de	 dois	 sé-
culos	 de	 cultura	 liberal.	 Esses	 são	 os	
valores	que,	se	bem	nascidos	fora	da	
Igreja,	 podem	 encontrar	 o	 seu	 lugar,	

uma	 vez	 purificados	 e	 corrigidos,	 na	
sua	 visão	 de	 mundo.	 E	 isso	 é	 o	 que	
se	tem	feito».	Essa	é	a	obra	do	Concí-
lio:	uma	conciliação	impossível.	“Que	
conciliação	pode	haver	entre	a	luz	e	as	
trevas?”,	diz	o	Apóstolo,	“que	acordo	
entre	Cristo	e	Belial?”	(II	Cor	VI,	�5).	
A	 manifestação	 emblemática	 dessa	
conciliação	é	a	Declaração	sobre	a	 li-
berdade	religiosa.	No	lugar	da	verdade	
de	Cristo	e	do	Seu	reino	social	sobre	
as	 nações,	 o	 concílio	 coloca	 a	 pessoa	
humana,	a	sua	consciência	e	a	sua	li-

A	“nova”	religião
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A	Fé,	ou	é	íntegra,	ou	não	existe

Se	 alguém	 não	 crê	 em	 [algum]	 qual-
quer	artigo	ou	ponto	da	nossa	santa	
Fé	Católica,	ou	advertidamente	duvi-
da	ser	verdade,	consentindo	em	pen-
sar	que	é	coisa	que	pode	ser,	ou	não	
ser,	 assim:	 neste	 caso	 a	 fé	 com	 que	
crê	os	outros	pontos	ou	artigos,	não	é	
verdadeira	e	sobrenatural,	senão	uma	
sombra	 e	 semelhança	 dela,	 porque	
pela	sua	infidelidade	se	lhe	destruiu	a	
Fé	 divina;	 e	 é	 claro	 que	 se	 crera	 nos	
mais	 artigos	 pelo	 motivo	 que	 deve	
crer	(que	é	a	veracidade	de	Deus,	e	a	
Sua	 revelação	 declarada	 pela	 autori-
dade	 da	 Igreja),	 esse	 mesmo	 motivo	
o	obrigara	a	crer	todos	inteiramente,	
pois	 Deus,	 que	 revelou	 uns,	 revelou	
também	os	outros,	e	a	Igreja,	que	en-
sina	aqueles,	ensina	também	estes.	

Pelo	que	o	herege	que	confessa	a	Deus	
Uno	e	Trino,	e	nega	a	presença	real	de	
Cristo	na	Eucaristia,	de	nenhum	des-

tes	pontos	tem	fé	verdadeira,	porque	
(como	em	semelhante	caso	disse	São	
Jerónimo)	 no	 primeiro	 caso	 fez	 do	
Evangelho	 de	 Cristo,	 evangelho	 do	
homem;	 no	 segundo,	 fez	 do	 Evange-
lho	de	Cristo,	evangelho	do	demónio	
(In	cap.	I	ad	Galat.	V.	II).	

Esta	 é	 a	 nobreza,	 a	 excelência	 da	 Fé	
Católica,	cuja	luz	se	parece	com	a	dos	
olhos:	 se	 picamos	 estes,	 ainda	 que	
não	 seja	 mais	 que	 com	 a	 ponta	 de	
uma	agulha	em	qualquer	parte	deles,	
toda	a	sua	 luz	se	 turba,	e	ficamos	às	
escuras.	

Se	ofendemos	a	Fé,	ainda	que	seja	em	
só	ponto,	e	com	uma	só	dúvida	con-
sentida	 com	 advertência,	 toda	 a	 sua	
luz	se	perde,	e	ficamos	nas	trevas	da	
infidelidade.

Pe. Manuel Bernardes (1644-1710). 
Luz e Calor. Parte I, doutrina IV, n. 1

berdade.	Isso	é	a	famosa	“mudança	de	
paradigma”	que	confessava	o	Cardeal	
Colombo	 nos	 anos	 �980.	 O	 culto	 do	
homem	que	se	fez	Deus	substituiu	o	
culto	de	Deus	que	se	 fez	homem	(cf.	
Paulo	 VI,	 discurso	 de	 encerramento	
do	Concílio,	7	de	dezembro	de	�965).	
Trata-se	de	uma	nova	religião	que	 já	

não	 é	 a	 religião	 católica.	 Não	 quere-
mos	nenhum	compromisso	com	essa	
religião,	nenhum	risco	de	corrupção,	
nem	 mesmo	 qualquer	 aparência	 de	
conciliação.

D. Tissier de Mallerais, Revista RIVA-
ROL, 13 de Junho de 2012
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A	santidade	dos	anjos

Abbé François Chautard

O	nosso	velho	catecismo,	na	sua	 lin-
guagem	clara	e	acessível,	fala	-nos	dos	
santos	 anjos.	 Então	 é	 porque	 eles	 o	
são	mesmo.	Mas	como?

Com	excepção	do	Arcanjo	São	Miguel,	
cujo	 famoso	 grito	 (Quem	 é	 como	
Deus))	 preenche	 o	 Céu	 com	 um	 eco	
de	humildade,	pondo	de	parte	os	ar-
canjos	São	Gabriel	e	São	Rafael,	cujas	
missões	terrestres	ilustram	a	sua	per-
feita	obediência,	bem	como	o	seu	res-
peito	para	com	Deus	Nosso	Senhor	e	
a	 Virgem	 Maria,	 estamos	 no	 direito	
de	nos	interrogar	sobre	a	natureza	da	
santidade	dos	anjos.

Porque,	afinal	de	contas,	eles	não	têm,	
como	nós,	de	lutar	contra	uma	natu-
reza	rebelde,	um	corpo	pesado,	e	uma	
série	de	paixões,	que	nos	esforçamos	
por	canalizar	em	vez	de	dominar.

Na	 realidade,	 e	 de	 uma	 maneira	 se-
melhante	 à	 do	 homem,	 a	 santidade	
angélica	vem	da	grandeza	da	sua	cari-
dade	e	do	seu	estado	de	graça.	Quanto	
mais	elevado	está	um	anjo	no	estado	
de	graça,	mais	ele	é	santo,	e	mais	a	sua	
felicidade	celeste	é	grande.	Isso	equi-
vale	a	dizer	que	a	santidade	dum	anjo	
depende	do	dom	inicial	da	Graça.

Este	 grau	 é	 ele	 próprio	 dependente	
da	 posição	 mais	 ou	 menos	 elevada	
do	anjo	na	natureza	angélica.	Ao	con-

trário	dos	homens,	que	são	todos	da	
mesma	 espécie,	 cada	 anjo	 constitui	
uma	 espécie	 diferente,	 mais	 ou	 me-
nos	 perfeita,	 isto	 é,	 dotada	 de	 uma	
inteligência	mais	ou	menos	poderosa,	
bem	 como	 de	 uma	 vontade	 mais	 ou	
menos	firme.	

Por	 outras	 palavras,	 a	 hierarquia	 so-
brenatural	 dos	 santos	 anjos	 funda-
menta-se	 na	 hierarquia	 natural.	 O	
que	 é	 radicalmente	 diferente	 do	 que	
se	passa	com	os	homens.	No	primeiro	
grau	 da	 hierarquia	 dos	 homens	 san-
tos,	tanto	podemos	encontrar	grandes	
génios	como	homens	particularmente	
pouco	dotados.	Encontramos	grandes	
inteligências	 como	 as	 de	 São	 Tomás	
de	Aquino,	de	Santo	Agostinho,	e	de	
tantos	 outros	 santos	 doutores,	 mas	
encontramos	também	um	grande	nú-
mero	 de	 pessoas	 ignorantes.	 Santo	
Afonso	Maria	de	Ligório	cita	no	seu	li-
vro		“As	Glórias	de	Maria”,	um	cristão	
particularmente	 limitado	 do	 ponto	
de	vista	intelectual,	que	apenas	sabia	
recitar	 a	 Ave-Maria,	 mas	 que	 o	 fazia	
como	 um	 santo.	 Santa	 Bernadette	
não	 foi,	 certamente,	 um	 doutor	 da	
Igreja,	mas	mesmo	assim	ela	brilhou	
como	um	astro	celeste.

Um	 único	 acto,	 uma	 única	 eternida-
de.

E	isto	não	é	a	única	diferença.	Ao	con-
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trário	 dos	 homens	 cuja	 santidade	 é	
frequentemente	o	fruto	duma	multi-
tude	de	boas	acções,	por	vezes	com	re-
viravoltas	passageiras,	o	anjo,	esse,	foi	
com	um	único	acto	que	decidiu	da	sua	
eternidade.	A	inteligência	e	a	vontade	
angélica	são	de	uma	tal	perfeição,	que	
um	 anjo	 jamais	 poderia	 voltar	 atrás	
de	uma	decisão	tomada	com	perfeito	
conhecimento	de	causa.	Nele	não	há	
hesitações,	não	há	tentativas,	não	há	
paixões.	Nele	tudo	é	claro	e	a	decisão	
num	momento	tomada	é	irreversível.

Isto	pode	surpreender-nos	-	tal	como	
a	nossa	maneira	de	mudar	frequente-
mente	de	opinião	como	um	cata-ven-
to,	 poderia	 surpreendê-los	 também,	
se	 estes	 não	 tivessem	 um	 conheci-
mento	preciso	da	nossa	natureza...No	
entanto,	se	pensarmos	nestes	assun-
tos,	 veremos	 que	 também	 o	 homem	
toma	decisões	com	conhecimento	de	
causa,	 que	 irão	 orientar	 toda	 a	 sua	
vida.	 Tais	 são	 as	 decisões	 acerca	 do	
seu	estado	de	vida,	quer	seja	para	con-
trair	compromissos,	ou	infelizmente,	
para	voltar	atrás.	O	homem	é	capaz,	
tanto	 para	 o	 bem,	 como	 para	 o	 mal,	
de	tomar	decisões	que	irão	ter	reper-
cussões	sobre	toda	a	sua	vida,	e	sobre	
toda	 a	 sua	 eternidade.	 E	 é	 precisa-
mente	nesse	ponto	que	os	anjos	nos	
dão	um	exemplo	que	é	bem-vindo.

Num	só	 instante,	uma	única	boa	de-
cisão,	 orientou	 os	 santos	 anjos	 para	
toda	 a	 eternidade.	 O	 nosso	 compro-
misso	para	seguir	Jesus	Cristo	deveria	
proceder	com	uma	firmeza	semelhan-

te.	Infelizmente	nem	sempre	é	esse	o	
caso.	«Sabendo	que,	tendo	Cristo	res-
suscitado	de	entre	os	mortos,	 já	não	
morre,	 nem	 a	 morte	 terá	 sobre	 ele	
mais	 domínio;	 Porque	 quando	 a	 ele	
morrer	pelo	pecado,	ele	morreu	uma	
só	vez;	mas	quanto	ao	viver,	vive	para	
Deus.	 Assim	 também	 vós	 conside-
rai	 que	 estais	 certamente	 mortos	 ao	
pecado,	 porém	 vivos	 para	 Deus,	 em	
Nosso	 Senhor	 Jesus	 Cristo.»	 Assim	
se	 lamenta	 São	 Paulo	 (Rom	 6,	 9-��)	
acerca	 dos	 cristãos	 que	 caem	 no	 pe-
cado	mortal	para	se	levantarem	antes	
de	tornar	a	cair	para	de	novo	voltar	a	
levantar-se.

Esta	 força	 de	 decisão	 do	 acto	 angé-
lico	 acompanha-se	 inevitavelmen-
te	 de	 uma	 perfeita	 pureza	 do	 dom	 e	
na	 recusa	 do	 pecado.	 Vemos	 muitas	
vezes	 na	 pureza	 do	 acto	 angélico	 a	
inexistência	 de	 todo	 o	 desejo	 carnal.	
É	 verdade,	 mas	 essa	 pureza	 deve	 ser	
entendida	 num	 sentido	 mais	 lato.	 É	
a	pureza	da	sua	inteligência	que	olha	
para	Deus	na	transparência	cristalina	
de	um	espírito	inteiramente	aberto	à	
Revelação	Divina.	É	a	pureza	de	uma	
vontade	que	se	une	a	Deus	sem	pedir	
nada	para	si	mesma	e	sem	nenhuma	
pretensão	a	qualquer	motivo	indigno	
de	 Deus.	 É	 a	 pureza	 de	 todo	 um	 ser	
inteiramente	entregue	à	graça	divina	
mediante	 um	 dom	 total	 e	 exemplar.	
Esta	 é	 também	 uma	 útil	 lição	 que	 o	
exemplo	dos	santos	anjos	nos	propor-
ciona.
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O	advogado	do	diabo	ou	a	santidade	dos	homens

Abbé François Chautard

Como	 todos	 sabemos,	 esta	 persona-
gem	 desempenha	 um	 papel	 ingrato,	
mas	da	máxima	importância	no	pro-
cesso	da	canonização.	

O	advogado	do	diabo	é	aquele	homem	
encarregado	 de	 denunciar	 na	 vida	 e	
procedimentos	 dum	 servo	 de	 Deus,	
tudo	aquilo	que	poderia	impedir	a	sua	
elevação	 à	 categoria	 de	 Bem-aventu-
rado.	Além	da	sua	função	de	acusador,	
este	 homem	 desempenha	 um	 papel	
fulcral	 que	 é	 o	 de	 vigiar	 para	 que	 a	
canonização	 decorra	 com	 seriedade	
e	 portanto	 com	 a	 devida	 credibilida-
de.	É	um	pouco	como	o	São	Tomé	do	
Evangelho,	que	quer	ver	para	querer.	
Numa	palavra,	é	a	testemunha	autori-
zada	da	heroicidade	das	virtudes.

Este	 papel	 desagradável,	 mas	 indis-
pensável,	foi	esquecido	por	uma	certa	
hagiografia	 bem-intencionada,	 mas	
sem	grande	espírito	crítico.	Pintando	
os	 santos	 segundo	 a	 sua	 imaginação	
beata,	 fazem	 deles	 retratos	 idílicos.	
O	drama	é	que	assim	se	representam	
os	santos	mais	perfeitos	do	que		são,	
mais	 angélicos	 do	 que	 humanos,	 e	
mais	admiráveis	do	que	imitáveis.

Além	de	atentar	à	verdade	dos	factos	
é	a	própria	razão	da	canonização	dos	
santos	que	é	assim	deturpada		isto	é;	
o	modelo	de	santidade	que	os	santos	
nos	deveriam	facultar.	Mais	ainda,	é	a	
própria	 credibilidade	 da	 Santa	 Igreja	

e	dos	seus	julgamentos	que	sofre	com	
esta	credulidade.

Por	 isso,	 desejaríamos	 aqui	 tomar,	
por	uma	vez,	o	papel	de	advogado	do	
diabo	e	assim	relembrar	as	fraquezas	
dos	santos	não	para	diminuir	as	suas	
virtudes	que	não	se	podem	negar,	mas	
para	corrigir	um	julgamento	às	vezes	
errado.

Há	santos	que	cometeram	mortifica-
ções	assustadoras.	Outros	fizeram	pe-
nitências	mais	suportáveis.	Há	santos	
dotados,	 outros	 menos.	 Há	 santos	
perfeitamente	equilibrados,	há	outros	
que	não	o	são	de	todo…(�)	Há	santos	
belos,	 há	 outros	 que	 a	 natureza	 não	
favoreceu…

Do santo genial ao santo menos 
bem provido

Quando	 lemos	 a	 vida	 de	 um	 santo	
como	 João	 Bosco,	 não	 podemos	 dei-
xar	de	sentir	admiração	pelas	tão	nu-
merosas	qualidades	reunidas	num	só	
homem:	era	pregador	durante	o	dia	e	
durante	a	noite	escritor,	fazendo	tudo	
com	um	ardor	infatigável	e	um	talen-
to	 inegável.	De	uma	inteligência	fina	
e	profunda,	era	um	pedagogo	dotado	
de	 um	 notável	 pragmatismo.	 Isso	 só	
sem	falar	nos	múltiplos	ofícios	manu-
ais	que	dominava	e	que	sabia	ensinar	
aos	seus	rapazes.

Á	 vontade	 com	 os	 pequenos,	 não	 se	
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sentia	incomodado	no	meio	dos	gran-
des	do	mundo	e	da	Igreja	que	o	solici-
tavam,	 como	 Leão	 XIII	 que	 lhe	 pede	
conselhos.	Homem	de	letras,	homem	
prático,	ele	guarda	uma	simplicidade	
encantadora,	 ao	 mesmo	 tempo	 que	
possuía	um	carácter	de	chefe	cuja	au-
toridade	não	era	contestada.

Todos	os	santos	não	são	como	ele.	O	
santo	Pedro	Celestino	V,	Papa	de	5	de	
Julho	a	��	de	Dezembro	de	���94,	foi	
eleito	 pelos	 cardeais	 quando	 era	 um	
simples	 monge.	 Fora	 escolhido	 pela	
sua	 santidade,	 mas	 este	 bom	 monge	
foi	 um	 Papa	 bastante	 discutível.	 Ele	
tinha	aptidão	para	ser	um	monge,	não	
para	ser	Papa.	Não	vale	a	pena	escan-
dalizarmo-nos	com	isso.	Deus	não	es-
pera	que	os	seus	santos	sejam	mestres	
na	 arte	 de	 governar	 os	 outros,	 mas	
sim	mestres	a	governar	a	sua	própria	
vida,	o	que	já	é	muito.

O	seu	sucessor,	Bonifácio	VIII,	muito	
menos	santo,	mas	bem	melhor	chefe,	
foi	um	dos	Papas	dos	quais	a	Igreja	se	
pode	 vangloriar	 quanto	 aos	 seus	 en-
sinamentos	e	decisões.	Como	já	dizia	
São	Tomás	de	Aquino:	”Não	se	espera	
que	aquele	que	deve	escolher	ou	por-
vir	à	nominação	de	um	bispo	escolha	
o	 melhor	 quanto	 à	 caridade,	 mas	 o	
melhor	quanto	ao	governo	da	Igreja,	
isto	é,	que	este	seja	capaz	de	a	orga-
nizar,	 de	 a	 defender	 e	 de	 a	 governar	
pacificamente.”(��)

	Há	diversas	espécies	de	dons	espiri-
tuais,	 de	 ministérios	 e	 de	 operações,	
como	diz	São	Paulo	em	�	Cor.���,	4-�0.	

Nada	 impede	 portanto	 que	 um	 seja	
mais	apto	ao	serviço	de	governar	sem	
ser	excelente	na	santidade.	Na	ordem	
natural	porém	não	é	assim	pois	o	que	
é	superior	pela	sua	natureza	é	por	isso	
mesmo	mais	apto	a	dirigir	os	seus	in-
feriores.”	(�)

São	 Pedro-Celestino	 V	 era	 suficiente	
humilde	e	 lúcido	acerca	da	sua	capa-
cidade	política	para	ter	a	sabedoria	de	
se	demitir.	Novamente	simples	mon-
ge,	assim	viveu	e	assim	morreu.

Tudo	isto	para	dizer	que	a	santidade	
não	é	garantia	de	talentos	naturais.	A	
santidade	não	exclui	nem	o	erro	nem	
os	 defeitos	 naturais.	 (4)	 Não	 iremos	
pois	julgar	severamente	um	santo-	ou	
o	 	 próximo-	 	 por	 lhe	 faltar	 capacida-
de	de	julgamento,	de	habilidade	ou	de	
bom	senso.		

Do santo clássico ao santo barro-
co.

É	 difícil	 de	 ser	 um	 santo	 mais	 “clás-
sico”	que	Pio	X.	Nele	tudo	é	medida,	
ordem,	 ponderação.	 A	 sua	 palavra	 é	
sempre	 adequada,	 as	 suas	 decisões	
são	perfeitas,	o	 seu	exterior	 impecá-
vel,	 as	 suas	 penitências	 impossíveis	
de	imitar.

Não	o	veremos	ceder	a	um	movimen-
to	de	cólera	sem	que	seja	justificado	e	
não	o	surpreendemos	a	aceitar	qual-
quer	 guloseima	 sem	 que	 a	 caridade	
esteja	envolvida.

Muito	mais	barroco	é	o	santo	do	Re-
nascimento	 Italiano:	 São	 Filipe	 de	
Néry.	 Místico	 de	 primeira	 ordem,	
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incansável	 fazedor	 de	 milagres,	 este	
santo	é	também	um	pândego	incorri-
gível	de	primeira	categoria.	As	parti-
das	sucedem-se	ao	longo	da	sua	vida	
que	é	mais	parecida	com	uma	peça	de	
teatro	do	que	com	uma	hagiografia	de	
vitral.	 Pois	 não	 o	 vimos	 pedir	 a	 sua	
eminência	o	cardeal	Baronius,	o	céle-
bre	historiador,	para	passear	um	gato	
em	Roma	só	para	o	humilhar?	Mesmo	
sendo	um	escândalo	para	as	beatas	de	
sacristia,	este	santo	está	nos	altares.

Nele	tudo	é	contraste.	Mesmo	os	seus	
milagres.	 Sobretudo	 os	 seus	 mila-
gres.	Não	é	ele	o	único	santo	no	qual	
o	ardor	da	sua	caridade	provocou	um	
afastamento	das	costelas	próximas	do	
coração	como	se	constatou	depois	da	
sua	morte?(5)

Acrescentemos	que	este	amigo	do	sé-
rio	e	não	menos	santo	Carlos	Borro-
meu,	 aborreceu	 este	 último	 pela	 sua	
constante	 versatilidade	 (5)	 É	 bem	
verdade	que	o	Espírito	sopra	quando	
quer	e	onde	quer…

Outros	santos	há	que	além	de	não	te-
rem	grandes	qualidades	naturais	tam-
bém	 não	 usufruem	 de	 um	 equilíbrio	
perfeito.	Teremos	então	a	temeridade	
de	 dizer	 que	 são	 Jerónimo,	 o	 santo	
batalhador	 e	 de	 uma	 tenacidade	 a	
toda	a	prova,	trabalhador	infatigável,	
admirável	penitente,	 caiu	em	cóleras	
incompreensíveis	 que	 só	 se	 podem	
explicar	por	um	temperamento	exces-
sivamente	irritável?

Santo	Agostinho,	ele	próprio	uma	das	
suas	vítimas	espantadas	e	inocentes,	

poderia	 tê-lo	 certamente	 feito,	 não	
faltando	por	isso	nem	à	caridade	nem	
à	verdade.

Da	mesma	maneira,	sem	ter	atenção	
à	canonização	de	um	santo	como	São	
Luís	Maria	de	Grignon	de	Montfort	e	
do	seu	insubstituível	apostolado,	não	
nos	atreveríamos	a	condenar	os	seus	
superiores	 que	 o	 julgaram	 com	 des-
confiança	e	que	só	se	podiam	interro-
gar	sobre	as	reacções	surpreendentes	
que	o	Espírito	Santo	deveria	aprovei-
tar.

Será	 isso	 uma	 razão	 para	 criticar	 as	
decisões	da	Igreja?	Para	retirar	a	pal-
ma	a	estes	gloriosos	vencedores?

De	maneira	nenhuma.

Estes	defeitos	de	temperamento,	esta	
falta	de	um	perfeito	equilíbrio	não	são	
obstáculos	para	a	graça	toda-podero-
sa	de	Deus	que	se	ri	dos	julgamentos	
dos	homens.

Deveríamos	nós	ao	contrário	declarar	
perfeitamente	 moderados	 os	 julga-
mentos	impetuosos	de	São	Jerónimo	
ou	 os	 curiosos	 comportamentos	 de	
são	Luís-Maria	Grignon	de	Monfort	e	
condenar	os	seus	superiores?	Também	
não.	Estes	dois	santos	foram	simples-
mente	 santificados	 com	 a	 natureza	
que	Deus	 lhes	deu.	O	que	é,	verdade	
seja	dita,	bastante	encorajador.

Umas fraquezas bem desculpáveis

Enfim,	 se	 admitirmos	 que	 os	 santos	
podem	estar	desprovidos	de	todas	as	
qualidades	 do	 mundo,	 será	 mais	 di-
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fícil	admitir	que	eles	possam	ceder	a	
qualquer	 fraqueza	 puramente	 huma-
na	e	no	final	de	contas,	tão	facilmente	
desculpável.

Se	tomarmos	o	caso	de	São	Gregório	
o	 Magno,	 Papa	 extraordinário,	 re-
formador	 da	 Igreja,	 poderemos	 en-
contrar	 escrito	 por	 ele,	 reprimendas	
duras	 e	 veementes	 que	 indicam	 um	
temperamento	colérico	e	um	carácter	
irascível.	Mas	se	pensarmos	que	este	
Papa	 exercia	 o	 seu	 pontificado	 sob	
condições	 pavorosas,	 com	 a	 ameaça	
constante	e	próxima	de	Bárbaros	san-
guinários,	 no	 meio	 de	 um	 clero	 mal	
formado,	 às	 vezes	 escandaloso,	 com	
inferiores	 de	 boa	 vontade	 mas	 com	
pouca	habilidade:	se	nos	lembrarmos	
que	ele	devia	atender	a	variadíssimas	
coisas	 ao	 mesmo	 tempo,	 que	 tinha	
uma	úlcera	de	estômago	de	que	igno-
ramos	se	foi	a	causa	ou	a	consequên-
cia	 da	 sua	 irritabilidade,	 deveremos	
reconhecer	 sem	 dificuldade	 que	 ele	
tem	 o	 direito	 à	 nossa	 misericórdia	 e	
que	não	lhe	iríamos	recusar	a	auréola	
por	tão	pouca	coisa.

São	Francisco	Xavier	“	tornou-se	num	
santo	muito	grande,	mas	permaneceu	
até	ao	fim	um	homem	tão	apaixonado	
quanto	obstinado,	capaz	por	momen-
tos	 de	 violentas	 cóleras	 e	 de	 bruscas	
decisões	de	autocrata;	mas	estas	esca-
padelas	da	natureza	não	o	impediram	
de	 estar	 entre	 os	 seres	 mais	 cordiais	
e	amáveis	que	o	nosso	triste	planeta	
jamais	conheceu.”(6)

Estas	 fraquezas	 não	 nos	 devem	 sur-

preender.	 Deus	 as	 deixa	 a	 estes	 ser-
vidores	 para	 nos	 mostrar	 que	 a	 san-
tidade	perfeita	só	existe	no	Céu	e	que	
devemos	 saber	 distinguir	 entre	 uma	
vontade	 determinada	 a	 fazer	 o	 mal,	
nem	que	seja	por	uma	pequena	coisa	
sem	importância,	e	uma	vontade	apa-
nhada	de	surpresa	e	envolvida	como	
sem	 querer	 por	 um	 temperamento	
fervoroso	 ou	 por	 qualquer	 outra	 cir-
cunstância.	 Isto	 leva-nos	 também	 a	
uma	 certa	 moderação	 quando	 julga-
mos	os	nossos	próximos.	Se	os	santos	
guardaram	 algumas	 fraquezas,	 não	
devemos	nós,	oprimir	o	nosso	próxi-
mo	 por	 alguma	 falta,	 talvez	 superfi-
cial.

Um pouco de humor

Também	não	deveríamos	imaginar	os	
santos	sem	qualquer	humor,	imobili-
zados	como	se	fossem	estátuas	gregas.	
São	João	da	Cruz,	grande	místico,	era	
o	primeiro	a	saber	brincar:	«Uma	vez	
um	religioso	atrabiliário	recusou-se	a	
comer	 carne	 porque	 esperava	 que	 o	
seu	enfermeiro	lho	pedisse	com	mais	
insistência,	mas	este,	que	também	ti-
nha	 sido	 dispensado	 da	 abstinência,	
comeu-a	 toda.	 O	 Santo	 muito	 diver-
tido	 	 disse	 ao	 enfermeiro	 para	 fazer	
sempre	 assim	 pois	 	 era	 o	 melhor	 re-
médio	 para	 curar	 este	 género	 de	 do-
entes.»(7).

Ás	vezes	o	humor	dos	santos	é	mais	
mordaz	 ainda,	 como	 nesta	 carta	 de	
santa	Teresa	de	Ávila	:	«Dizem	que	o	
padre	 Maldonado	 foi	 nomeado	 Vicá-
rio	 Provincial,	 deve	 ser	 sem	 dúvida,	
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porque	ele	é	mais	dotado	que	os	ou-
tros	para	fazer	mártires.	Toda	a	cida-
de	está	escandalizada.”(8)

A natureza da santidade humana

A	 santidade	 humana	 escapa	 ao	 jul-
gamento	humano	que	é	 tão	rápido	a	
elevar	ao	céu	-	santo	súbito	–como	a	
atirar	para	o	inferno.	A	sua	definição	
tal	como	a	declaração	da	santidade	de	
uma	pessoa	relevam	do	juízo	da	San-
ta	Madre	 Igreja	que	se	baseia	na	au-
tentificação	divina	manifestada	pelos	
verdadeiros	 milagres	 depois	 de	 devi-
damente	examinados.

Em	que	é	que	consiste	a	santidade?

A	santidade	consiste	na	perfeita	união	
sobrenatural	 com	 Deus,	 na	 medida	
em	 que	 esta	 união	 pode	 ser	 perfeita	
cá	na	terra.

Esta	ascensão	da	alma	foi	muito	bem	
descrita	 e	 analisada	 pelos	 grandes	
místicos	 como	 santa	 Teresa	 de	 Ávila	
e	 São	 João	 da	 Cruz.	 Esta	 união	 com	
Deus	 não	 deve	 absolutamente	 ser	
confundida	 com	 manifestações	 aces-
sórias	 tais	 como	 a	 levitação,	 o	 dom	
das	lágrimas	ou	qualquer	outro	caris-
ma	independente	da	santidade.

Como	 o	 relembrava	 energicamente	
santa	Teresa	de	Ávila,	“É	evidente	que	
a	 soberana	 consolação	 não	 consiste	
nas	 consolações	 sensíveis	 interiores,	
nem	 nos	 sublimes	 arrebatamentos,	
nem	 nas	 visões,	 nem	 no	 espírito	 de	
profecia.	 Ela	 consiste	 a	 tornar	 a	 sua	
vontade	 tão	 conforme	 à	 vontade	 de	
Deus	 que	 a	 partir	 do	 momento	 que	

compreendemos	 que	 ele	 quer	 uma	
coisa,	 nós	 nos	 agarramos	 a	 ela	 com	
toda	a	nossa	vontade;	consiste	em	re-
ceber	enfim,	com	igual	alegria,	o	que	
é	doce	e	o	que	é	amargo,	logo	que	sa-
bemos	que	tal	é	o	prazer	de	sua	Ma-
jestade»	(9).	 	É	por	isso	que	o	exame	
da	 santidade	 de	 uma	 pessoa	 tem	 a	
ver	não	com	a	natureza	da	união	que	
é	largamente	inacessível,	mas	sobre	a	
prática	das	virtudes	heróicas,	que	é	o	
sinal	indubitável	dessa	união	já	que	a	
prática	heróica	das	virtudes	é	impos-
sível	sem	esta	união.

A	 missão	 da	 Igreja	 consiste	 então	 a	
debruçar-se	 sobre	 a	 prática	 destas	
virtudes.	 Primeiro	 sobre	 as	 virtudes	
teológicas	(Fé,	Esperança	e	Caridade)	
com	as	suas	«filhas»	(Justiça,	Tempe-
rança,	Castidade,	Paciência,	Humilda-
de…).	Esse	estudo	tem	a	 inestimável		
vantagem	de	realçar	as	diferentes	fa-
cetas	dos	santos	e	de	dar	aos	homens	
um	 exemplo	 concreto	 e	 visível	 para	
estudar.

«A	 vida	 dos	 santos	 apresenta-nos	 o	
Catolicismo	 em	 acção.	 Não	 é	 mais	
uma	 teoria:	 vemos	 que	 é	 possível,	 e	
vemo-lo	graças	aos	exemplos	mais	be-
los,	mais	atractivos,	os	melhores	para	
impressionar	 o	 espírito	 e	 o	 coração.	
Eis	 os	 santos	 de	 Deus;	 eles	 viveram,	
foram	homens	como	nós;	eis	as	suas	
obras	ainda	vivas;	eis	o	que	Deus	deu	
ao	mundo	pelas	 	suas	mãos.	Deve-se	
ler	as	vidas	dos	santos.»(�0)



�5

Notas

«Muitas	personagens		personagens	virtuosas,	até	mesmo	santos,	foram	afligidos,	
mais	ou	menos	gravemente,	por	problemas	do	foro	psíquico».	Louis Jugnet,Louis	Jugnet,	Ru-
dolf Allers ou o anti-Freud.	Edições	du	Cèdre	�950-p.�0�
II.II	�85,	�,	c
II.II	�85,	�,	ad	�
Nós	distinguimos	aqui	os	defeitos	naturais	dos	defeitos	morais;	os	primeiros	en-
tendem-se	como	defeitos	não	culpáveis,	os	outros	baseiam-se	sobre	lacunas	culpá-
veis.	Ser	pouco	especulativo	ou	feio	são	defeitos	naturais	não	culpáveis.	Inversa-
mente,	ser	preguiçoso	no	estudo,	ou	mentiroso	são	defeitos	morais.
E	vice-versa:«	No	seu	zelo	devorador,	São	Carlos	Borromeu,	que	deveria	falecer	
aos	46	anos,	não	 tinha	em	grande	consideração	os	direitos	das	outras	pessoas.	
Ele	atormentava	São	Filipe	de	Nery	por	este	lhe	não	enviar		bastantes	oratorianos	
para	Milão,	e	quando	Filipe	se	desculpou	por		não	lhe	ceder	o	seu	braço	direito,	
Francesco	Maria	Tarugi,	ele	acusou-o	de	ser	egoísta,		de	ser	desobediente	,	e	de	ter	
falta	de	zelo	pela	glória	de	Deus.	São	Filipe	enviou-lhe	uma	resposta	indignada;	
mas	 não	 temos	 a	 certeza	 se	 ele	 chegou	 a	 enviar	 uma	 primeira	 redacção	 da	 sua	
carta	por	ser	demasiado	explosiva:	«Vós	acusais-me	de	não	ser	mortificado,	por-
que	eu	me	recusei		a	vos		ceder		o	Padre	Baronius,	mas	eu	estou	convencido,	e	vós	
deixar-me-eis	confessar	com	toda	a	franqueza,	que	sois	vós	que	tendes	mais	falta	
de	desprendimento	do	que	eu.	Muita	gente	vos	diz	a	mesma	coisa	como	os	bispos	
de	Rimini	e	de	Vercelli,	e	diz-se	mais	ainda		que	vós	não	estais	lá	muito	isento	de	
roubos	manifestos.	Quando	vós	 lançais	o	vosso	olhar	sobre	um	homem	válido,	
imediatamente	tratais	de	o	 levar	para	Milão.	Vós	sois	um	ladrão	de	sábios	e	de	
santos	estranhamente	audacioso.	Como	diz	o	Provérbio,	vós	despojais	um	altar	
para	ornamentar	outro».		Padre	James	Brodrick, Roberto	Bellarmino,	Desclée	De	
Brouwer,	�96�,	pp.	48-49.
Padre	James	Brodrick,	São Francisco Xavier,	Desclée	De	Brouwer,	p.50.
Alonso,	citado	por	Chandebois,	Retrato de São João da Cruz,	Grasset,	�947,	pp.�8�-
�84;	citado	pelo	Padre	Bruno	de	Santa	Maria,	São	João	da	Cruz,	Desclée	De	Brou-
wer,	�96�,	p.�����.
Carta	de	Santa	Teresa	de	Ávila	a	Filipe	II;	citada	pelo	Padre	Bruno	de	Jesus	Maria,	
São João da Cruz,	Desclée	de	Brouwer,	�96�,	p.�89.
Santa	Teresa	de	Ávila,	As Fundações,	ch.5
De Templo Salomonis, liber,	c.	XIX.-	Pat.	Lat,.	t.XC,	col.788	Dom	de	Monléon,	Os 
instrumentos da perfeição,	cahiers	scivias,	p.��88.
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A	deslealdade	suprema	para	com	Deus	é	a	heresia!

É	o	pecado	dos	pecados,	a	mais	repug-
nante	 das	 coisas	 que	 Deus	 reprova	
neste	 mundo	 enfermo.	 No	 entanto,	
quão	pouco	entendemos	de	sua	odio-
sidade	excessiva!	É	a	poluição	da	ver-
dade	de	Deus,	o	que	é	a	pior	de	todas	
as	 impurezas.	 Porém,	 como	 somos	
quase	indiferentes	a	ela!	Nós	a	fitamos	
e	permanecemos	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	gló-
ria	 d’Ele.	Não	 amamos	 os	 homens	 o	
bastante	para	sermos	caridosamente	
sinceros	pelas	almas	deles.	Tendo	per-
dido	o	tato,	o	paladar,	a	visão	e	todos	
os	 sentidos	 das	 coisas	 celestiais,	 so-
mos	capazes	de	armar	tenda	no	meio	
dessa	praga	odienta,	em	tranquilidade	
imperturbável,	reconciliados	com	sua	
repulsividade,	e	não	sem	declarações	
em	 que	 nos	 gabamos	 de	 admiração	
liberal,	 talvez	 até	 com	 uma	 demons-
tração	solícita	de	simpatias	tolerantes	
[por	seus	fautores].	Por	que	estamos	
tão,	 tão	abaixo	dos	santos	antigos,	e	
mesmo	dos	apóstolos	modernos	des-
tes	últimos	tempos,	na	abundância	de	
nossas	conversões?	Porque	não	temos	

a	antiga	firmeza!	Falta-nos	o	velho	es-
pírito	da	Igreja,	o	velho	gênio	eclesiás-
tico.	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	dé-
bil,	pois	não	temos	zelo	pela	honra	de	
Deus.	Agimos	 como	 se	 Deus	 ficasse	
lisonjeado	 com	 conversões,	 ao	 invés	
de	serem	almas	que	tremem,	resgata-
das	 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	apóstolo,	
torna-se	uma	úlcera	na	Igreja por	fal-
ta	de	justa	indignação.

(Pe.	Frederick	William	FABER	[�8�4-
�86�],	 The	 Precious	 Blood,	 or:	 The	
Price	of	Our	Salvation	[O	Preciosíssi-
mo	Sangue,	ou:	O	Preço	de	Nossa	Sal-
vação],	�860,	pp.	��4-��6)
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Privilégio	Sabatino

Em	 que	 consiste	 o	 privilégio	 sabati-
no?	

Existe	uma	grave	discrepância	entre	o	
que	hoje	está	escrito	nalguns	devocio-
nários	e	folhetos	piedosos	(designados	
por	pagelas),	e	o	que	a	Igreja	determi-
nou	em	tempos	passados	e	que	ainda	
se	encontram	registos	em	alguns	ca-
tecismos	 e	 livros	 de	 devoção	 Maria-
na.	 Refiro-me	 às	 seguintes	 questões:	
primeira,	se	a	alma	sai	do	purgatório	
no	primeiro	sábado	a	seguir	à	morte�	
ou	 num	 sábado,	 não	 necessariamen-
te	 a	 seguir	 ao	 falecimento;	 segunda,	
quais	 os	 dias	 de	 abstinência	 e	 jejum	
determinados.	 Deixarei	 para	 o	 fim	 a	
questão	relacionada	com	a	comutação	
das	obrigações.

O	 primeiro	 documento	 que	 refere	 a	
aparição	 da	 Bem-aventurada	 Virgem	
Maria	a	S.	Simão	Stock	data	do	ano	de	
�4�0	 aproximadamente;	 é	 chamado	
de	«Viridarium»	do	Prior	Geral	Carme-
lita	João	Grossi��	.	Entre	o	ano	em	que	
se	 terá	 dado	 a	 visão	 (���5�)	 e	 a	 data	
�	 Cf. Como se pode ler em «Escapulário do 
Carmo», Editorial A.O., Braga, 2ª Ed. 2010 
(Pe. Fernando Leite), p. 14: “No ano 1322 
teria o Pontífice publicado uma Bula em que 
manifestava que a Virgem Santíssima lhe pro-
metera levar para o Céu, no sábado seguinte 
à morte, a quem cumprisse estas condições: 1. 
Guardar castidade, segundo o seu estado; 2. 
Rezar o Ofício Menor da Virgem Santíssima; 
3. Jejuar às quartas e sábados”. O mesmo é 
afirmado na Pagela «O Escapulário do Car-
mo», Ed. Cavaleiro da Imaculada, Porto, s/d.
�	 Cf. Daniel a S. Virg. �aria, Speculum�aria, Speculum 
Carmelitarum I. Antverpia 1680, p. 131.

acima,	a	história	não	apresenta	docu-
mento	algum	que	relate	o	caso.

O	«privilégio sabatino»,	foi	dado	a	co-
nhecer	 ao	 mundo	 cristão	 pela	 Bula	
Sacratissimo uti culmine	 de	 S.S.	 Papa	
João	XXII	(���7)�.

Que	disse	a	SSma	Virgem	Maria	a	S.	Si-
mão	Stock?	Disse:	[��05]	«Recebe meu 
filho este Escapulário de tua ordem como 
sinal distintivo da minha confraria e pe-
nhor do privilégio que consegui para ti e 
os filhos do Carmelo. Aquele que morrer 
revestido deste hábito, será preservado 
das chamas eternas; é sinal de salvação, 
um penhor de paz e de aliança eterna».4

Qual	 é	 a	 promessa	 feita	 pela	 SSma	
Virgem	Maria	a	S.S.	Papa	João	XXII:	
[��07]	«A SSma Virgem Maria prometeu a 
este pontífice que, todos os sábados, des-
ceria ao purgatório para livrar as almas 
dos que tivessem trazido o Escapulário 
até à morte: é o que se chama indulgên-
�	 Cf. Carmelita Balduíno Laersius (+1483) 
apud Pe. Zimmermann na sua colecção de 
documentos referentes à Ordem do Carmo 
(Monumenta histórica Carmelitana I 356-
363). Lê-se em Explicação do Catecismo de 
Nossa Senhora, Livraria Francisco Alves, Rio 
de Janeiro, 1915, p. 311-312, a confirmação 
das promessas feitas a S. Simão, 70 anos 
atrás, numa aparição a S.S. Papa João XXII 
(vide [603] e [604]).  
�	 Cf. A devoção à S.S.ma Virgem Maria, 
Livraria Paulo de Azevedo, Rio de Janeiro, 
s/d, p. 57. Concordância com Explicação do 
Catecismo de Nossa Senhora (1917), vide 
[610], p. 314.



�8	

cia» sabatina».5

Além	da	condição	acima	referida	(mor-
rer revestido deste hábito),	a	Igreja	esta-
beleceu	que	os	fiéis	devem:	[��08]	«1º 
guardar a castidade conforme o estado; 
2º rezar o ofício Parvo da SSma Virgem, 
conforme o breviário romano, ou rezar 
o grande ofício canónico».	E	ainda,	«os 
que não sabem ler, podem lucrar indul-
gência sabatina, mas com a condição de 
não omitirem nenhum dos jejuns prescri-
tos pela Igreja, e guardarem a abstinên-
cia na quarta-feira e no sábado, excepto 
no dia de Natal, quando cai nesses dias. 
Os religiosos carmelitas e certos padres, 
especialmente autorizados pelo papa ou 
pelo Geral dos Carmelitas, podem co-
mutar em outras orações a recitação do 
ofício da SSma Virgem e a abstinência da 
quarta-feira e do sábado».6

O	«privilégio sabatino»	foi	confirmado	
por	vários	Papas,	tais	como	Alexandre	
V	 (�409),	Clemente	VII	 (�5�0),	Pau-
lo	III	(�5�4),	Pio	IV	(�56�),	São	Pio	V	
(�566),	Gregório	XIII	(�577),	Paulo	V	
(�6��),	Urbano	VIII	(�6��8),	Clemen-
te	X	(�67�),	Inocêncio	XI	(�678),	São	
Pio	X	(�906),	Pio	XI	(�9����)	e	Pio	XII	
(�950).

Observe-se,	 porém,	 que	 o	 privilégio	
da	 boa morte	 (a	 primeira	 das	 duas	
promessas:	 livre	 do	 fogo	 do	 inferno)	
jamais	poderá	ser	entendido	em	sen-
tido	mecânico,	como	se	o	uso	do	esca-
pulário,	 independentemente	 da	 vida	
moral	do	cristão,	fosse	suficiente	para	
�	 Cf. Ibidem, p. 57.
�	 Cf. Ibidem , p. 57.

garantir	a	salvação	eterna.	Não;	o	por-
tador	 do	 escapulário	 deverá	 cultivar	
as	virtudes	cristãs	para	que	a	dita	in-
sígnia	lhe	possa	valer	como	penhor	de	
especial	tutela	de	Maria	SSma	na	hora	
da	 morte.	 Foi	 o	 que	 S.S.	 Papa	 Leão	
XIII	 quis	 inculcar,	 quando,	 ao	 apro-
var	o	Ofício	de	S.	Simão	Stock	para	os	
católicos	ingleses,	mandou	inserir	no	
respectivo	texto	uma	palavra	que	não	
se	 achava	 no	 original	 apresentado	 a	
S.	Santidade:	«Todo aquele que morrer 
piedosamente trajando esse hábito, 
não sofrerá as chamas do inferno».	

As	 boas	 disposições	 espirituais	 são	
também	exigidas	por	um	comentário	
do	privilégio,	comentário	este,	atribu-
ído	a	S.	Simão	Stock:

«Conservando, meus irmãos, esta pala-
vra em vossos corações, esforçai-vos por 
assegurar vossa eleição mediante boas 
obras e por jamais desfalecer; vigiai em 
ação de graças por tão grande benefí-
cio; orai incessantemente a fim de que a 
promessa a mim comunicada se cumpra 
para a glória da SS. Trindade, e da Vir-
gem sempre bendita»�.

No	tocante	ao	segundo	privilégio	(saí-
da	do	purgatório),	devem-se	observar	
os	 termos	precisos	segundo	os	quais	
a	Santa	Sé	se	tem	referido	a	ele.	Um	
decreto	do	S.	Oficio	datado	de	�5	de	
fevereiro	 de	 �6�5	 (sob	 o	 Papa	 Paulo	
V)	 e	 renovado	 pela	 S.	 Congregação	
das	Indulgências	a	�º	de	dezembro	de	
�885 assinala	a	atitude definitiva do 
�	 Cf. Bento XIV, De festis B. V. c. VI § § 
7-8.
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magistério	da	Igreja	sobre	o	assunto:	
admite	 que	 a	 SSma	 Virgem	 Maria	 co-
brirá	 com	 a	 sua	 protecção	 materna,	
principalmente	no	sábado,	dia	consa-
grado	ao	seu	culto,	as	almas	daqueles	
que	 na	 terra	 tiverem	 sido	 seus	 fiéis	
servos.

A	4	de	julho	de	�908,	a	S.	Congregação	
aprovou	uma	Súmula	de	indulgências	
e	 privilégios	 concedidos	 à	 Confraria	
do	Escapulário	do	Carmo,	em	que	se	
lê	verbalmente	o	seguinte:

	«O privilégio comumente chamado 
sabatino, de João XXII, aprovado e 
confirmado por Clemente VII, Ex cle-
mentis, aos 12 de aposto de 1530, por 
Pio V, Superna dispositione, aos 18 do 
fevereiro de 1566, por Gregório XIII, Ut 
Laudes, aos 18 de setembro de 15��, e 
por outros, assim como pelo decreto da 
S. Inquisição Romana sob Paulo V, aos 
20 de janeiro de 1613, declara: ‘É per-
mitido aos Padres Carmelitas pregar que 
os fiéis podem admitir a piedosa crença 
no auxilio concedido após a morte aos 
Religiosos e confrades da Associação de 
Nossa Senhora do Monte Carmelo’. Com 
efeito, é permitido crer que a SSma Vir-
gem socorra às almas dos Religiosos e 
confrades falecidos em estado de graça, 
contanto que tenham:

1. trazido durante a vida o escapulário,

2. guardado a castidade do seu estado e

3. recitado o Oficio Parvo da Virgem ou, 
se não sabem ler,

4. observado os jejuns da Igreja e 
praticado a abstinência de car-

ne às quartas e sábados, a menos 
que a festa de Natal caia num desses 
dias. 

As orações contínuas de Maria, seus 
piedosos sufrágios, seus méritos e sua 
especial protecção lhes são assegurados 
após a morte, principalmente no sábado, 
que é o dia consagrado pela Igreja à SSma 
Virgem».

Pode-se	então	concluir	o	seguinte:

•	 não se pode afirmar que a li-
bertação do purgatório possa ocorrer 
no primeiro sábado após a morte. Ten-
do o magistério preferido a fórmula 
mais geral: «especial protecção (…) 
principalmente no sábado» - não es-
pecifica, portanto, que é o sábado ime-
diato ao falecimento;

•	 No que diz respeito às comu-
tações que o Sacerdote pode realizar, 
fica claro que se «podem comutar em 
outras orações a recitação do ofício 
da SSma Virgem e a abstinência da 
quarta-feira e do sábado».8

�	 Cf. Ibidem , p. 57.
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