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Queridos fiéis,

neste trimestre comemoram-se as solenidades do Preciosíssimo Sangue (1 Julho) e a 
exaltação da Santa Cruz (14 Setembro) de Nosso Senhor Jesus Cristo. O Preciosíssimo 
Sangue corre na Santa Missa saindo das Chagas de Cristo na Cruz. Todas as devoções 
não igualam o sublime Sacrifício, que actualiza, duma forma incruenta, o perpétuo Sa-
crifício de Cristo. Contudo, o oferecimento do Sangue de Cristo em acto devocionário 
pelos fiéis tem um valor infinito e é desejável por Deus. Podemos ter esta certeza pelas 
palavras de santa Madalena de Pazzi, que oferecendo diariamente o Preciosíssimo San-
gue, afirmou: «que todas as vezes que uma criatura oferece este Sangue pelo qual foi 
resgatada, oferece uma dádiva de um preço infinito». Disse ainda Nosso Senhor à Irmã 
Marta Chambon (1841-1907): «todas as vossas acções, mergulhadas no Meu Sangue, 
adquirirão, por isso um mérito infinito e contentarão o Meu Coração». A devoção ao 
Precisíssimo Sangue está intimamente ligada à das Santas Chagas, pois foram elas que 
O derramaram. Por isso, Nosso Senhor dizia a esta Religiosa que «deveis pedir-Me a 
perseverança no amor às minhas Chagas, porque elas são a fonte de todas as graças. 
É preciso invoca-las muitas vezes… falar delas e insistir muitas vezes, para imprimir 
essa devoção nas almas…. Concederei tudo o que Me pedirem pela invocação às Santas 
Chagas. Obtereis tudo, porque é o mérito do Meu Sangue, que é dum preço infinito». É 
pois vontade de Deus que se ofereça «muitas vezes as minhas divinas Chagas ao meu 
Eterno Pai, porque por esse meio há-de vir o triunfo da Igreja, o qual passará pela minha 
Mãe Imaculada». Nossa Senhora disse em Fátima: «por fim, o Meu Coração Imaculado 
triunfará». Aumentemos a nossa devoção à Virgem Santíssima na recitação do rosário 
e nas práticas de devoção em Sua honra neste tempo de apostasia.

O Rosário rezado conjuntamente com a meditação dos mistérios: 1) eleva-nos gradual-
mente ao conhecimento perfeito de Jesus Cristo; 2) purifica as nossas almas do pecado; 
3) torna-nos vitoriosos sobre todos os nossos inimigos; 4) facilita-nos na prática das vir-
tudes; 5) provoca em nós um amor mais ardente por Jesus; 6) enriquece-nos de graças e 
de méritos e, 7) proporciona-nos os meios para pagar as nossas dívidas, quer diante de 
Deus quer diante dos homens e, finalmente, alcança-nos toda a espécie de graças.

Aproveito esta oportunidade para convidar todos os fiéis para a comemoração das mi-
nhas bodas Sacerdotais a realizar no dia 29 de Setembro do corrente ano, na Capela de 
Lisboa. Será uma alegria contar com os fiéis não só na Missa, mas também no almoço e 
confraternização que lhe seguirá. No final desta publicação encontrarão algumas ideias 
sobre a coordenação e realização deste evento. Nesse domingo não celebrarei em Argon-
cilhe.

Abençoo-vos,

Padre Anselmo
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Em	 ��6	 de	 maio	 de	 �86��	 (São)	 João	
Dom	 Bosco	 tinha	 prometido	 a	 seus	
jovens	 que	 lhes	 narraria	 algo	 muito	
agradável	 nos	 últimos	 dias	 do	 mês.	
Em	30	de	maio,	pois,	de	noite	contou-
lhes	uma	parábola	ou	sonho	segundo	
ele	 quis	 denominá-la.	 Eis	 aqui	 suas	
palavras:

“Quero-lhes contar um sonho. É certo 
que o que sonha não raciocina; contudo, 
eu que contaria a Vós até meus pecados 
se não temesse que saíssem fugindo as-
sustados, ou que caísse a casa, este o vou 
contar para seu bem espiritual. Este so-
nho o tive faz alguns dias.

Figurem-se que estão comigo junto à 
praia, ou melhor, sobre um escolho iso-
lado, do qual não vêem mais terra que a 
que têm debaixo dos pés. Em toda aquela 
vasta superfície líquida via-se uma mul-
tidão incontável de naves dispostas em 
ordem de batalha, cujas proas termina-
vam em um afiado esporão de ferro em 
forma de lança que fere e transpassa 
todo aquilo contra o qual arremete. Estas 
naves estão armadas de canhões, carre-
gadas de fuzis e de armas de diferentes 
classes; de material incendiário e tam-
bém de livros, e dirigem-se contra outra 

nave muito maior e mais alta, tentando 
cravar-lhe o esporão, incendiá-la ou ao 
menos fazer-lhe o maior dano possível.

A esta majestosa nave, provida de tudo, 
fazem escolta numerosas navezinhas 
que dela recebiam as ordens, realizando 
as oportunas manobras para defender-
se da frota inimiga. O vento lhes era ad-
verso e a agitação do mar parece favore-
cer aos inimigos.

Em meio da imensidão do mar levan-
tam-se, sobre as ondas, duas robus-
tas colunas, muito altas, pouco dis-
tantes a uma da outra. Sobre uma 
delas está a estátua da Virgem Ima-
culada, a cujos pés vê-se um amplo 
cartaz com esta inscrição: Auxilium 
Christianorum.(Auxilio dos Cristãos) 
Sobre a outra coluna, que é muito mais 
alta e mais grossa, há uma Hóstia de 
tamanho proporcionado ao pedestal 
e debaixo dela outro cartaz com estas 
palavras: Salus credentium.(Salvação 
dos crentes)

O comandante supremo da nave maior, 
que é o Romano Pontífice, ao perceber 
o furor dos inimigos e a situação difícil 
em que se encontram seus fieis, pensa 
em convocar a seu redor aos pilotos das 

As	Duas	Colunas:	
a	Eucaristia	e	a	Devoção	à	Santíssima	Virgem	



3

naves ajudantes para celebrar conselho e 
decidir a conduta a seguir. Todos os pilo-
tos sobem à nave capitaneada e congre-
gam-se ao redor do Papa. Celebram con-
selho; mas ao ver que o vento aumenta 
cada vez mais e que a tempestade é cada 
vez mais violenta, são enviados a tomar 
novamente o mando de suas respectivas 
naves.

Restabelecida por um momento a calma, 
O Papa reúne pela segunda vez aos pi-
lotos, enquanto a nave capitã continua 
seu curso; mas a borrasca torna-se nova-
mente espantosa.

O Pontífice empunha o leme e todos seus 
esforços vão encaminhados a dirigir a 
nave para o espaço existente entre aque-
las duas colunas, de cuja parte superior 
pendem numerosas âncoras e grosas ar-
golas unidas a robustas cadeias.

As naves inimigas dispõem-se todas a 
assaltá-la, fazendo o possível por deter 
sua marcha e por afundá-la. Umas com 
os escritos, outras com os livros, outras 
com materiais incendiários dos que con-
tam em grande abundância, materiais 
que tentam arrojar a bordo; outras com 
os canhões, com os fuzis, com os espo-
rões: o combate torna-se cada vez mais 
encarniçado. As proas inimigas chocam-
se contra ela violentamente, mas seus es-
forços e seu ímpeto resultam inúteis. Em 
vão reatam o ataque e gastam energias 

e munições: a gigantesca nave prossegue 
segura e serena seu caminho.

Às vezes acontece que por efeito dos 
ataques de que lhe são objeto, mostra 
em seus flancos uma larga e profunda 
fenda; mas logo que produzido o dano, 
sopra um vento suave das duas colunas 
e as vias de água fecham-se e as fendas 
desaparecem.

Disparam enquanto isso os canhões dos 
assaltantes, e ao fazê-lo arrebentam, 
rompem-se os fuzis, o mesmo que as 
demais armas e esporões. Muitas naves 
destroem-se e afundam no mar. Então, 
os inimigos, acesos de furor começam 
a lutar empregando a armas curtas, as 
mãos, os punhos, as injúrias, as blasfê-
mias, maldições, e assim continua o com-
bate.

Quando eis aqui que o Papa cai ferido 
gravemente. Imediatamente os que lhe 
acompanham vão a ajudar-lhe e o levan-
tam. O Pontífice é ferido uma segunda 
vez, cai novamente e morre. Um grito 
de vitória e de alegria ressoa entre os 
inimigos; sobre as cobertas de suas na-
ves reina um júbilo inexprimível. Mas 
apenas morto o Pontífice, outro ocupa o 
posto vacante. Os pilotos reunidos o es-
colheram imediatamente; de sorte que a 
notícia da morte do Papa chega com o da 
eleição de seu sucessor. Os inimigos co-
meçam a desanimar-se.
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O novo Pontífice, vencendo e superando 
todos os obstáculos, guia a nave em volta 
das duas colunas, e ao chegar ao espaço 
compreendido entre ambas, a amarra 
com uma cadeia que pende da proa uma 
âncora da coluna que ostenta a Hóstia; 
e com outra cadeia que pende da popa a 
sujeita da parte oposta a outra âncora 
pendurada da coluna que serve de pedes-
tal à Virgem Imaculada. Então produz-
se uma grande confusão. Todas as naves 
que até aquele momento tinham lutado 
contra a embarcação capitaneada pelo 
Papa, dão-se à fuga, dispersam-se, cho-
cam entre si e destroem-se mutuamente. 
Umas ao afundar-se procuram afundar 
às demais. Outras navezinhas que com-
bateram valorosamente às ordens do 
Papa, são as primeiras em chegar às co-
lunas onde ficam amarradas.

Outras naves, que por medo ao combate 
retiraram-se e que se encontram muito 
distantes, continuam observando pru-
dentemente os acontecimentos, até que, 
ao desaparecer nos abismos do mar os 
restos das naves destruídas, remam ra-
pidamente em volta das duas colunas, e 
chegando às quais se amarram aos gan-
chos de ferro pendentes das mesmas e ali 
permanecem tranqüilas e seguras, em 
companhia da nave capitã ocupada pelo 
Papa. No mar reina uma calma absolu-
ta.”

Ao	 chegar	 a	 este	 ponto	 do	 relato,	
(São)	João	Dom	Bosco	perguntou	ao	
(Beato)	Miguel	Dom	Rúa:

—	O	que	pensas	desta	narração?

O	 (Beato)	 Miguel	 Dom	 Rúa	 respon-
deu:

—	Parece-me	que	a	nave	do	Papa	é	a	
Igreja	 da	 qual	 ele	 é	 a	 Cabeça:	 as	 ou-
tras	 naves	 representam	 aos	 homens	
e	o	mar	ao	mundo.	Os	que	defendem	
à	embarcação	do	Pontífice	são	os	fieis	
à	Santa	Se;	os	outros,	seus	 inimigos,	
que	com	toda	sorte	de	armas	tentam	
aniquilá-la.	As	duas	colunas	salvado-
ras	 parece-me	 que	 são	 a	 devoção	 a	
María	Santíssima	e	ao	Santíssimo	Sa-
cramento	da	Eucaristia.

O	 (Beato)	 Miguel	 Dom	 Rúa	 não	 fez	
referência	 ao	 Papa	 cansado	 e	 morto	
e	 (São)	 João	 Dom	 Bosco	 nada	 disse	
tampouco	 sobre	 este	 particular.	 So-
mente	acrescentou:

—	 Hás	 dito	 bem.	 Somente	 terei	 que	
corrigir	uma	expressão.	As	naves	dos	
inimigos	 são	 as	 perseguições.	 Prepa-
ram-se	 dias	 difíceis	 para	 a	 Igreja.	 O	
que	 até	 agora	 aconteceu	 (na	 história	
da	 Igreja)	 é	 quase	 nada	 em	 compa-
ração	 ao	 que	 tem	 de	 acontecer.	 Os	
inimigos	 da	 Igreja	 estão	 represen-
tados	 pelas	 naves	 que	 tentam	 afun-
dar	 a	 nave	 principal	 e	 aniquilá-la	 se	
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pudessem.	 Só	 ficam	 dois	 meios	 para	
salvar-se	 dentro	 de	 tanto	 desconcer-
to!	Devoção	a	Maria.	Freqüência	dos	
Sacramentos:	 Comunhão	 freqüente,	
empregando	 todos	 os	 recursos	 para	
praticá-la	 nós	 e	 para	 fazê-la	 praticar	
a	outros	sempre	e	em	todo	momento.	
Boa	noite!

As	conjecturas	que	fizeram	os	jovens	
sobre	este	sonho	foram	muitíssimas,	
especialmente	 no	 referente	 ao	 Papa;	
mas	(São)	João	Dom	Bosco	não	acres-
centou	nenhuma	outra	explicação.

Quarenta	e	oito	anos	depois	-	em	�907	

-	um	antigo	aluno,	cônego	Dom	João	
Ma.	Bourlot	recordava	perfeitamente	
as	palavras	de	(São)	João	Dom	Bosco.

Temos	que	concluir	dizendo	que	mui-
tos	 consideraram	 este	 sonho	 como	
uma	verdadeira	visão	ou	profecia,	em-
bora	(São)	João	Dom	Bosco	ao	narrá-
lo	parece	que	não	se	propôs	outra	coi-
sa	que,	induzir	aos	jovens	a	rezar	pela	
Igreja	e	pelo	Sumo	Pontífice	inculcan-
do-lhes	 ao	 mesmo	 tempo	 a	 devoção	
ao	Santíssimo	Sacramento	e	a	Maria	
Santíssima.

(M.	B.	Volume	VII,	págs.	�69-�7�)

Ó	Santo	Pontífice,	fiel	servo	do	Senhor,	fiel	e	humilde	discípulo	do	divino	Mes-
tre.	Na	dor	e	na	alegria,	nos	trabalhos	e	nas	solicitudes,	experimentado	pastor	
do	rebanho	de	Cristo,	volvei	o	vosso	olhar	sobre	nós.	

Árduos	são	os	tempos	em	que	vivemos.	Duras	as	fadigas	que	de	nós	exigem.	
A	Esposa	de	Cristo,	confiada	aos	vossos	cuidados,	está	de	novo	em	angústias	
terríveis.	Os	vossos	filhos	se	vêem	ameaçados	por	inúmeros	perigos	na	alma	e	
no	corpo.	

O	espírito	do	mundo,	qual	leão	enfurecido,	rodeia-nos	buscando	a	quem	devo-
rar.	Não	poucos	caem	nas	suas	garras.	Têm	olhos	e	não	vêem.	Têm	ouvidos	e	
não	ouvem.		Fecham	os	olhos	à	luz	da	eterna	verdade,	preferindo	dar	ouvidos	

Oração	a	São	Pio	X	pela	Santa	Igreja	de	Deus
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às	vozes	que	insinuam	mensagens	enganadoras.	

Vós	que	fostes	na	terra	grande	animador	e	guia	do	povo	de	Deus,	sede	auxílio	e	
intercessor	nosso	e	de	todos	os	que	se	professam	seguidores	de	Cristo.	

Vós,	cujo	coração	se	rompeu	quando	o	mundo	se	precipitou	em	sanguinolenta	
luta,	 socorrei	 a	 humanidade,	 a	 cristandade,	 exposta	 presentemente	 a	 seme-
lhantes	abalos.	

Obtende-nos	da	misericórdia	divina	o	dom	da	paz	duradoura	e,	como	aproxi-
mação,	o	retorno	dos	espíritos	àquele	sentido	de	fraternidade,	que	somente	
pode	dar	aos	homens	e	as	nações	a	justiça	e	a	concórdia	desejadas	por	Deus.	
Assim	seja.

Por	 ocasião	 do	 ���º	 aniversário	
das	 sagrações,	 os	 bispos	 da	 Fra-
ternidade	 Sacerdotal	 São	 Pio	 X	
expressam	 solenemente	 sua	 gra-
tidão	 a	 Dom	 Marcel	 Lefebvre	 e	
a	Dom	António	de	Castro	Mayer	
pelo	acto	heróico	que	não	tiveram	
medo	de	realizar	em	30	de	Junho	
de	 �988.	 Mais	 particularmente,	
querem	 manifestar	 a	 sua	 grati-
dão	filial	ao	seu	venerado	funda-
dor	 que,	 depois	 de	 tantos	 anos	
de	 serviço	 à	 Igreja	 e	 ao	 Romano	
Pontífice,	para	salvaguardar	a	fé	e	
o	sacerdócio	católico,	não	hesitou	
em	padecer	a	injusta	acusação	de	
desobediência.

Na	 carta	 que	 nos	 dirigiu	 antes	

�.

��.

das	 sagrações,	 escreveu:	 “Eu	 vos	
conjuro	a	permanecer	unidos	à	Sé	
de	Pedro,	à	Igreja	romana,	Mãe	e	
Mestra	de	todas	as	 Igrejas,	na	fé	
católica	 íntegra,	 expressada	 nos	
Símbolos	 da	 fé,	 no	 catecismo	 do	
Concílio	 de	 Trento,	 conforme	 o	
que	 vos	 foi	 ensinado	 no	 vosso	
seminário.	 “Permanecei	 fiéis	 na	
transmissão	desta	fé	para	que	ve-
nha	 o	 Reino	 de	 Nosso	 Senhor”.	
Esta	 frase	 expressa	 bem	 a	 razão	
profunda	do	acto	que	iria	realizar:	
“para	que	venha	o	Reino	de	Nosso	
Senhor”,	adveniat	regnum	tuum!	

Seguindo	 Dom	 Lefebvre,	 afirma-
mos	que	a	causa	dos	graves	erros	
que	estão	demolindo	a	Igreja	não	

3.

Declaração	por	ocasião	do	���º	aniversário	
das	sagrações	episcopais

(30 de junho de 1988 – 27 de junho de 2013)
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reside	 na	 má	 interpretação	 dos	
textos	conciliares	–	uma	“herme-
nêutica	da	ruptura”	que	se	oporia	
a	uma	“hermenêutica	da	reforma	
na	continuidade”	-,	mas	nos	pró-
prios	textos,	por	causa	da	inaudita	
linha	escolhida	pelo	concílio	Vati-
cano	II.	Esta	escolha	manifesta-se	
nos	documentos	e	no	seu	espírito:	
diante	do	“humanismo	laico	e	pro-
fano”,	diante	da	“religião	(pois	se	
trata	de	uma	religião)	do	homem	
que	 se	 faz	 Deus”,	 a	 Igreja,	 única	
detentora	da	Revelação	“do	Deus	
que	se	fez	homem”,	quis	dar	a	co-
nhecer	o	seu	“novo	humanismo”,	
dizendo	ao	mundo	moderno:	“nós	
também,	 mais	 do	 que	 ninguém,	
temos	o	culto	do	homem”	(Paulo	
VI,	 Discurso	 de	 encerramento,	 7	
de	dezembro	de	�96�).	No	entan-
to,	 essa	 coexistência	 do	 culto	 de	
Deus	e	do	culto	do	homem	opõe-
se	 radicalmente	 à	 fé	 católica	 que	
ensina	a	dar	o	culto	supremo	e	o	
primado	exclusivamente	ao	único	
Deus	 verdadeiro	 e	 ao	 Seu	 único	
Filho,	Jesus	Cristo,	em	quem	“ha-
bita	 corporalmente	 a	 plenitude	
da	divindade”	(Col.	��,	9).	

Somos	obrigados	a	constatar	que	
este	Concílio	atípico,	que	quis	ser	
apenas	pastoral	e	não	dogmático,	
inaugurou	 um	 novo	 tipo	 de	 ma-
gistério,	 desconhecido	 até	 então	
na	Igreja,	sem	raízes	na	Tradição;	
um	magistério	decidido	a	conciliar	
a	doutrina	católica	com	as	 ideias	
liberais;	 um	 magistério	 imbuído	

��.

dos	 princípios	 modernistas	 do	
subjectivismo,	 do	 imanentismo	
e	 na	 perpétua	 evolução	 segundo	
o	falso	conceito	de	tradição	viva,	
viciando	a	natureza,	o	conteúdo,	
a	função	e	o	exercício	do	magisté-
rio	eclesiástico.	

Desde	 então,	 o	 reino	 de	 Cristo	
deixou	 de	 ser	 a	 preocupação	 das	
autoridades	 eclesiásticas,	 apesar	
destas	 palavras	 de	 Cristo:	 “todo	
poder	 me	 foi	 dado	 na	 terra	 e	 no	
céu”	 (Mat.	 ��8,	 �8)	 continuarem	
sendo	uma	verdade	e	uma	realida-
de	absolutas.	Negá-las	nos	factos	
significa	não	reconhecer	na	práti-
ca	a	divindade	de	Nosso	Senhor.	
Assim,	 por	 causa	 do	 Concílio,	 a	
realeza	 de	 Cristo	 sobre	 as	 socie-
dades	 humanas	 simplesmente	 é	
ignorada,	ou	combatida,	e	a	Igreja	
é	 arrastada	 por	 esse	 espírito	 li-
beral	 que	 se	 manifesta	 especial-
mente	 na	 liberdade	 religiosa,	 no	
ecumenismo,	 na	 colegialidade	 e	
na	missa	nova.	

A	liberdade	religiosa	exposta	por	
Dignitatis	humanae	e	na	sua	apli-
cação	prática	por	cinquenta	anos	
conduzem	logicamente	a	pedir	ao	
Deus	feito	homem	que	renuncie	a	
reinar	sobre	o	homem	que	se	faz	
Deus,	 o	 que	 equivale	 a	 dissolver	
Cristo.	Ao	 invés	de	uma	conduta	
inspirada	 por	 uma	 fé	 sólida	 no	
poder	real	de	Nosso	Senhor	Jesus	
Cristo,	vemos	a	 Igreja	vergonho-
samente	 guiada	 pela	 prudência	

�.

6.
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humana	e	duvidando	a	tal	ponto	
de	 si	 mesma	 que	 não	 pede	 aos	
Estados	 nada	 além	 daquilo	 que	
as	 lojas	 maçónicas	 lhe	 querem	
conceder:	 o	 direito	 comum,	 no	
mesmo	 nível	 e	 entre	 as	 outras	
religiões,	 que	 ela	 não	 ousa	 mais	
chamar	de	falsas.	

Em	nome	de	um	ecumenismo	om-
nipresente	 (Unitatis	 redintegra-
tio)	e	de	um	vão	diálogo	inter-re-
ligioso	(Nostra	Aetate),	a	verdade	
sobre	 a	 única	 Igreja	 é	 silenciada;	
assim,	uma	grande	parte	dos	pas-
tores	e	dos	fiéis,	não	vendo	mais	
em	Nosso	Senhor	e	na	Igreja	cató-
lica	a	única	via	de	salvação,	renun-
ciaram	a	converter	os	adeptos	das	
falsas	 religiões,	 deixando-os	 na	
ignorância	da	única	Verdade.	Este	
ecumenismo	 literalmente	 matou	
o	espírito	missionário	pela	busca	
de	uma	falsa	unidade,	reduzindo	
muito	 frequentemente	 a	 missão	
da	 Igreja	 à	 transmissão	 de	 uma	
mensagem	de	paz	puramente	ter-
restre	 e	 a	 um	 papel	 humanitário	
de	 alívio	 da	 miséria	 no	 mundo,	
colocando-se	 assim	 atrelada	 às	
organizações	internacionais.

A	debilidade	da	fé	na	divindade	de	
Nosso	Senhor	favorece	a	dissolu-
ção	da	unidade	na	autoridade	na	
Igreja,	 introduzindo	 um	 espírito	
colegial,	igualitário	e	democrático	
(cf.	Lumen	Gentium).	Cristo	não	
é	mais	a	cabeça	da	qual	tudo	pro-
vém,	em	particular	o	exercício	da	

7.

8.

autoridade.	O	Romano	Pontífice,	
que	não	exerce	mais	efectivamen-
te	a	plenitude	da	sua	autoridade,	
assim	como	os	bispos	que	–	con-
trariamente	 ao	 ensinamento	 do	
Vaticano	 I	 –	 crêem	 poder	 com-
partilhar	 colegialmente	 de	 modo	
habitual	a	plenitude	do	poder	su-
premo,	colocam-se	daí	em	diante,	
com	os	padres,	à	escuta	e	atrás	do	
“povo	de	Deus”,	novo	soberano.	É	
a	destruição	da	autoridade	e,	em	
consequência,	 a	 ruína	 das	 insti-
tuições	 cristãs:	 famílias,	 seminá-
rios,	institutos	religiosos.

A	 missa	 nova,	 promulgada	 em	
�969,	debilita	a	afirmação	do	rei-
no	de	Cristo	pela	Cruz	(“regnavit	
a	 ligno	 Deus”).	 De	 facto,	 o	 seu	
próprio	rito	atenua	e	obscurece	a	
natureza	 sacrificial	 e	 propiciató-
ria	do	sacrifício	eucarístico.	Sub-
jacente	 a	 esse	 novo	 rito,	 encon-
tra-se	 a	 nova	 e	 falsa	 teologia	 do	
mistério	pascal.	Ambos	destroem	
a	espiritualidade	católica	fundada	
sobre	 o	 sacrifício	 de	 Nosso	 Se-
nhor	no	Calvário.	Esta	missa	está	
penetrada	de	um	espírito	ecumé-
nico	e	protestante,	democrático	e	
humanista,	que	remove	o	sacrifí-
cio	 da	 Cruz.	 Ela	 ilustra	 também	
a	 nova	 concepção	 do	 “sacerdócio	
comum	 dos	 baptizados”	 que	 es-
conde	 o	 sacerdócio	 sacramental	
do	padre.

Cinquenta	anos	depois	do	Concí-
lio	as	causas	permanecem	e	con-

9.

�0.



9

tinuam	 produzindo	 os	 mesmos	
efeitos,	de	modo	que	hoje	aquelas	
sagrações	 episcopais	 conservam	
toda	a	sua	 justificação.	É	o	amor	
pela	 Igreja	 que	 guiou	 Dom	 Lefe-
bvre	 e	 que	 guia	 os	 seus	 filhos.	 É	
o	mesmo	desejo	de	“transmitir	o	
sacerdócio	católico	em	toda	a	sua	
pureza	 doutrinal	 e	 sua	 caridade	
missionária”	 (Dom	 Lefebvre,	 A	
vida	espiritual)	que	anima	a	Fra-
ternidade	São	Pio	X	no	serviço	à	
Igreja,	 quando	 pede	 com	 instân-
cia	 às	 autoridades	 romanas	 de	
reassumir	 o	 tesouro	 da	 Tradição	
doutrinal,	moral	e	litúrgica.	

Este	 amor	 pela	 Igreja	 explica	 a	
regra	 que	 Dom	 Lefebvre	 sempre	
observou:	 seguir	 a	 Providência	
em	 todo	 momento,	 sem	 jamais	
pretender	 antecipá-la.	 Entende-
mos	que	fazemos	o	mesmo,	quer	
Roma	regresse	logo	à	Tradição	e	à	
fé	de	sempre	–	o	que	restabelecerá	
a	ordem	na	Igreja	-,	quer	ela	nos	
reconheça	explicitamente	o	direi-
to	de	professar	integralmente	a	fé	
e	de	rejeitar	os	erros	que	lhe	são	
contrários,	 com	 o	 direito	 e	 o	 de-
ver	de	nos	opormos	publicamen-

��.

te	aos	erros	e	aos	fautores	desses	
erros,	seja	quem	for	–	o	que	per-
mitirá	um	começo	do	restabeleci-
mento	da	ordem.	Na	espera	disso,	
e	diante	desta	crise	que	continua	
seus	estragos	na	Igreja,	persevera-
mos	na	defesa	da	Tradição	católi-
ca	e	a	nossa	esperança	permanece	
íntegra,	pois	sabemos	com	fé	cer-
ta	que	“as	portas	do	 inferno	não	
prevalecerão	contra	ela”	(Mat.	�6,	
�8).

Entendemos	assim	seguir	a	exor-
tação	do	nosso	querido	e	venera-
do	 pai	 no	 episcopado:	 “Queridos	
amigos,	 sede	 o	 meu	 consolo	 em	
Cristo,	 permanecei	 fortes	 na	 fé,	
fiéis	 ao	 verdadeiro	 sacrifício	 da	
missa,	 ao	 verdadeiro	 e	 santo	 sa-
cerdócio	 de	 Nosso	 Senhor,	 para	
o	 triunfo	 e	 a	 glória	 de	 Jesus	 no	
céu	e	na	terra”	(Carta	aos	bispos).	
Que	 a	 Santíssima	 Trindade,	 por	
intercessão	 do	 Imaculado	 Cora-
ção	de	Maria,	nos	conceda	a	graça	
da	 fidelidade	 ao	 episcopado	 que	
recebemos	 e	 que	 queremos	 exer-
cer	para	honra	de	Deus,	o	triunfo	
da	Igreja	e	a	salvação	das	almas.

���.

Ecône,	��7	de	junho	de	��0�3,	na	festa	de	Nossa	Senhora	do	Perpétuo	Socorro

Dom	Bernard	Fellay

Dom	Bernard	Tissier	de	Mallerais

Dom	Alfonso	de	Galarreta
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Deve-se,	 desde	 o	 início,	 falar	 da	 ne-
cessidade	 de	 uma	 fé	 mais	 profunda,	
por	causa	dos	perigos	vindos	de	erros	
gravíssimos,	actualmente	espalhados	
pelo	mundo,	e	por	 causa	da	 insufici-
ência	 dos	 remédios	 a	 que	 frequente-
mente	recorremos	contra	eles.

Os	perniciosos	erros	que	se	espalham	
pelo	mundo,	tendem	à	descristianiza-
ção	completa	dos	povos.	Ora,	isto	co-
meça	com	a	renovação	do	paganismo	
no	século	XVI,	ou	seja,	com	a	renova-
ção	da	soberba	e	da	sensualidade	pagã	
entre	 cristãos.	 Este	 declínio	 avançou	
com	 o	 protestantismo,	 pela	 negação	
do	 Sacrifício	 da	 Missa,	 do	 valor	 da	
absolvição	 sacramental	 e,	 por	 conse-
quência,	 da	 confissão;	 pela	 negação	
da	infalibilidade	da	Igreja,	da	Tradição	
ou	Magistério,	e	da	necessidade	de	se	
observar	os	preceitos	para	a	salvação.	
Em	seguida,	a	Revolução	francesa	lu-
tou	 manifestamente	 para	 a	 descris-
tianização	da	sociedade,	conforme	os	
princípios	do	Deísmo	e	do	naturalis-
mo	—	isto	é:	se	Deus	existe,	não	cuida	
das	pessoas	individuais,	mas	somente	
das	leis	universais.	O	pecado,	de	acor-
do	 com	 estes	 princípios,	 não	 é	 uma	
ofensa	 a	 Deus,	 mas	 apenas	 um	 acto	
contra	 a	 razão,	 que	 sempre	 evolui;	
assim,	 considerava-se	 o	 furto	 como	
pecado	enquanto	se	admitia	o	direito	
à	 propriedade	 individual;	 porém,	 se	

a	 propriedade	 individual	 é,	 como	 di-
zem	os	comunistas,	contrário	ao	que	
se	 deve	 à	 comunidade,	 nesse	 caso,	 é	
a	própria	propriedade	individual	que	
é	furto.

Em	 seguida,	 o	 espírito	 da	 revolução	
conduziu	ao	liberalismo	que,	por	sua	
vez,	 queria	 permanecer	 numa	 meia	
altitude	 entre	 a	 doutrina	 da	 Igreja	 e	
os	 erros	 modernos.	 Ora,	 o	 liberalis-
mo	nada	concluía;	não	afirmava,	nem	
negava,	 sempre	 distinguia,	 e	 sempre	
prolongava	 as	 discussões,	 pois	 não	
podia	 resolver	 as	 questões	 que	 sur-
giam	do	abandono	dos	princípios	do	
cristianismo.	 Assim,	 o	 liberalismo	
não	 era	 suficiente	 para	 agir,	 e	 após	
ele	 veio	 o	 radicalismo	 mais	 oposto	
aos	 princípios	 da	 Igreja,	 sob	 a	 capa	
de	 “anticlericalismo”,	 para	 não	 dizer	
anticristianismo.	 Assim,	 os	 maçons.	
O	radicalismo,	então,	conduziu	ao	so-
cialismo	 e	 o	 socialismo,	 ao	 comunis-
mo	materialista	e	ateu,	como	agora	na	
Rússia,	e	quis	invadir	a	Espanha	e	ou-
tras	nações	negando	a	religião,	a	pro-
priedade	privada,	a	família,	a	pátria,	e	
reduzindo	toda	a	vida	humana	à	vida	
económica	como	se	só	o	corpo	existis-
se,	como	se	a	religião,	as	ciências,	as	
artes,	o	direito	fossem	invenções	da-
queles	que	querem	oprimir	os	outros	
e	possuir	toda	propriedade	privada.

Contra	 todas	 essas	 negações	 do	 co-

Sobre	a	necessidade	de	uma	fé	mais	profunda

Garrigou-Lagrange, O.P., “De Sanctificatione Sacerdotum”
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munismo	 materialista,	 só	 a	 Igreja,	
somente	 o	 verdadeiro	 Cristianismo	
ou	 Catolicismo	 pode	 resistir	 eficaz-
mente,	pois	só	ele	contém	a	Verdade	
sem	erro.

Portanto,	 o	 nacionalismo	 não	 pode	
resistir	 eficazmente	 ao	 comunismo.	
Nem,	 no	 campo	 religioso,	 o	 protes-
tantismo,	como	na	Alemanha	e	na	In-
glaterra,	pois	 contém	graves	erros,	 e	
o	erro	mata	as	sociedades	que	nele	se	
fundam,	 assim	 como	 a	 doença	 grave	
destrói	 o	 organismo;	 o	 protestantis-
mo	 é	 como	 a	 tuberculose	 ou	 como	 o	
câncro,	 é	 uma	 necrose	 pela	 negação	
da	 Missa,	 da	 confissão,	 da	 infalibili-
dade	da	Igreja,	da	necessidade	de	ob-
servar	os	preceitos.

O	 que,	 pois,	 se	 segue	 dos	 erros	 cita-
dos	 no	 que	 diz	 respeito	 à	 legislação	
dos	 povos?	 Esta	 legislação	 torna-se	
paulatinamente	 atéia.	 Não	 somente	
desconsidera	 a	 existência	 de	 Deus	 e	
a	 lei	 divina	 revelada,	 tanto	 positiva	
como	 natural,	 mas	 formula	 várias	
leis	 contrárias	 à	 lei	 divina	 revelada,	
por	exemplo,	a	 lei	do	divórcio	e	a	 lei	
da	 escola	 laica,	 que	 termina	 por	 tor-
nar-se	 atéia,	 nos	 três	 graus:	 escolas	
primárias,	liceus	ou	ginásios	e	univer-
sidades,	 nas	 quais	 frequentemente	
se	reduz	a	religião	à	história	mais	ou	
menos	 racionalista	 das	 religiões,	 na	
qual	o	 cristianismo	somente	aparece	
como	no	modernismo,	como	uma	for-
ma	agora	mais	alta	da	evolução	de	um	
senso	religioso	que	sempre	muda,	de	
modo	que	nenhum	dogma	seria	imu-

tável	nem	imutáveis	os	preceitos;	por	
fim,	vem	a	liberdade	total	de	cultos	ou	
religiões,	 e	 da	 própria	 impiedade	 ou	
irreligião.	Ora,	as	repercussões	destas	
leis	em	toda	sociedade	são	 enormes;	
tome,	por	exemplo,	a	repercussão	da	
lei	 do	 divórcio:	 qualquer	 que	 seja	 o	
ano,	 qualquer	 que	 seja	 a	 nação,	 mi-
lhares	de	famílias	são	destruídas	pelo	
divórcio	e	deixam	sem	educação,	sem	
direcção,	 crianças	 que	 terminam	 por	
se	tornar	ou	incapazes,	ou	exaltadas,	
ou	más,	por	vezes,	péssimas.	Do	mes-
mo	modo,	saem	da	escola	atéia,	todos	
os	anos,	muitos	homens	ou	cidadãos	
sem	 nenhum	 princípio	 religioso.	 E	
portanto,	em	lugar	da	fé,	da	esperan-
ça	e	da	caridade	cristã,	têm	eles	a	ra-
zão	desordenada,	a	concupiscência	da	
carne,	 a	 concupiscência	 dos	 olhos,	 o	
desejo	de	riqueza	e	a	soberba	de	vida.	
Todas	 essas	 coisas	 são	 erigidas	 num	
sistema	 especial	 materialista,	 sob	 o	
nome	 de	 ética	 laica	 ou	 independen-
te,	 sem	 obrigação	 e	 sanção,	 na	 qual	
às	 vezes	 remanesce	 algum	 vestígio	
do	decálogo,	mas	um	vestígio	sempre	
mutável.	 Se,	 porém,	 os	 efeitos	 dolo-
rosíssimos	 destes	 erros	 perniciosos	
ainda	 não	 aparecem	 claramente	 na	
primeira	 geração,	 na	 terceira,	 quarta	
e	quinta	se	manifestam	segundo	a	lei	
da	aceleração	na	queda.	—	É	como	na	
aceleração	 da	 queda	 dos	 corpos:	 se	
numa	primeira	etapa	da	descida,	a	ve-
locidade	é	como	que	��0,	numa	quinta	
será	como	que	�00.	E	 isto	se	contra-
põe	ao	progresso	da	caridade,	que,	se-
gundo	a	parábola	do	semeador,	é	por	
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vezes	30,	�0,	�00	para	um.

É	 a	 verdadeira	 descristianização	 ou	
apostasia	 das	 nações.	 E	 isto	 foi	 ex-
posto	 justamente	 na	 longa	 epístola	
do	 grande	 católico	 espanhol	 Donoso	
Cortes	escrita	ao	Cardeal	Fornari	para	
que	 a	 apresentasse	 a	 Pio	 IX;	 o	 título	
dela	 é:	 Sobre	 o	 princípio	 generativo	
dos	graves	erros	hodiernos	(trinta	pá-
ginas)	e	Discurso	sobre	o	estado	atual	
da	Europa	(�830).	Cf.	Opera	do	mes-
mo	autor	�	vol.	Madrid	�8�6:	trad.	Fr,	
�86��,	t.	II,	p	�����,	ss;	t.	I,	p	399;	trad.	
It.	�86�.	Em	seguida,	a	mesma	série	
de	erros	foi	exposta	no	Silabo	de	Pio	
IX,	�86�	(Dz.	�70�).

O	 princípio	 destes	 erros	 é:	 Se	 Deus	
existe,	 não	 cuida	 das	 pessoas	 indivi-
duais,	 mas	 somente,	 das	 leis	 univer-
sais.	Daí	o	pecado	não	ser	uma	ofensa	
contra	 Deus,	 mas	 somente	 contra	 a	
razão,	 que	 sempre	 evolui.	 Disto	 se-
gue	que	não	existiu	o	pecado	original,	
nem	a	Encarnação	Redentora,	nem	a	
graça	regenerativa,	nem	os	sacramen-
tos	que	causam	a	graça,	nem	o	sacrifí-
cio	e,	por	isso,	não	é	útil	o	sacerdócio,	
nem	é	útil	a	oração.

No	 fundo,	 o	 Deísmo	 não	 parece	 ver-
dadeiro,	pois	se	os	homens	individu-
almente	 não	 precisam	 de	 Deus,	 por-
que	 se	 admitiria	 que	 Deus	 existe	 no	
céu?	É	preferível	admitir	que	Deus	se	
faz	na	humanidade,	que	é	a	tendência	
mesma	 ao	 progresso,	 à	 felicidade	 de	
todos,	sobre	a	qual	falam	o	socialismo	
e	o	comunismo.

Portanto, qual é, segundo este prin-

cípio, o modo de discernir o falso do 
verdadeiro? O único modo é a livre 
discussão, no parlamento ou em al-
gum outro lugar, e esta liberdade é, 
portanto, absoluta, nada pode ser 
subtraído à sua jurisdição, nem a 
questão do divórcio, nem a neces-
sidade da propriedade individual, 
nem a da família ou da religião para 
os povos.
Assim,	 a	 discussão	 fica	 libérrima,	
como	se	não	existisse	a	Revelação	di-
vina;	se	se	objecta,	por	exemplo,	que	o	
divórcio	é	proibido	no	Evangelho,	isto	
pouco	importa.

Destas	coisas	nascem,	como	é	paten-
te,	 grandes	 perturbações,	 inúmeros	
abortos,	crimes,	e	não	se	encontra	re-
médio,	senão	o	de	aumentar	cada	vez	
mais	a	polícia	ou	o	exército.

Mas,	a	polícia	obedece	àqueles	que	es-
tão	no	poder	e	não	raro,	depois	destes,	
vêm	os	seus	adversários	e	ordenam	o	
contrário.	 De	 outra	 parte,	 tendo-se	
suprimido	a	propriedade	privada,	su-
prime-se,	de	modo	geral,	o	patriotis-
mo,	que	é	como	a	alma	do	exército.	

Donde	 estes	 remédios	 não	 são	 sufi-
cientes	para	conservar	a	ordem	e	evi-
tar	as	graves	e	 intermináveis	pertur-
bações,	pois	não	mais	se	admite	a	lei	
divina,	e	nem	a	lei	natural	escrita	por	
Deus	nos	nossos	corações	(E	tudo	isso	
é	 uma	 demonstração	 per	 absurdum	
da	existência	de	Deus.)	

Neste	 caso,	 é	 para	 se	 concluir	 com	
Donoso	Cortes	que	estas	sociedades,	
fundadas	 sobre	 princípios	 falsos	 ou	
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sobre	 uma	 legislação	 atéia,	 tendem	
para	a	morte.	Nelas,	com	o	auxílio	da	
graça,	 as	 pessoas	 individuais	 podem	
ainda	se	salvar,	mas	estas	sociedades,	
como	tais,	tendem	para	a	morte,	pois	
o	erro,	sobre	o	qual	se	fundam,	mata,	
como	a	tuberculose	ou	o	câncro	que,	
progressiva	 e	 infalivelmente,	 destrói	

nosso	 organismo.	 —	 Só	 a	 fé	 cristã	 e	
católica	 pode	 resistir	 a	 estes	 erros,	
e	 tornar	 a	 cristianizar	 a	 sociedade,	
mas,	para	isso,	requer-se	uma	condi-
ção,	uma	fé	mais	profunda,	conforme	
a	Escritura:	«Esta	é	a	vitória	que	vence	
o	mundo,	a	nossa	fé.	»	(�	Jo	�,	��).

A	liberdade	religiosa,	é	um	“direito	monstruoso”

Breve “Quod aliquantum”, PIO VI

O	 efeito	 necessário	 da	 Constituição	
decretada	pela	Assembleia	é	aniquilar	
a	religião	Católica	e,	com	ela,	a	obedi-
ência	devida	aos	reis.	

Com	 este	 propósito	 ela	 estabelece	
como	um	direito	humano	na	socieda-
de	essa	liberdade	absoluta,	que	não	só	
assegura	o	direito	de	permanecer	 in-
diferente	às	opiniões	religiosas,	como	
também	 concede	 plena	 autorização	
para	livremente	pensar,	falar	e	escre-
ver,	e	até	mesmo	imprimir	tudo	o	que	
qualquer	 um	 queira	 em	 matéria	 reli-
giosa,	inclusive	as	mais	desordenadas	
ideias.	

Não	obstante,	é	um	direito	monstru-
oso,	 o	 que	 a	 Assembleia	 reivindica	
como	 resultado	 da	 igualdade	 e	 da	 li-
berdade	natural	do	homem.	

Mas	o	que	poderia	ser	mais	insensato,	

do	 que	 estabelecer	 entre	 os	 homens	
essa	 igualdade	 e	 essa	 liberdade	 sem	
limites,	que	reprime	a	razão	–	o	mais	
precioso	dom	natural	dado	ao	homem	
e	que	o	distingue	dos	animais?

Depois	de	haver	criado	o	homem	num	
lugar	provido	com	coisas	deleitáveis,	
Deus	não	o	ameaçou	com	a	morte	se	
comesse	 a	 fruta	 da	 árvore	 do	 bem	 e	
do	 mal?	 E	 com	 essa	 primeira	 proibi-
ção	Ele	não	estabeleceu	limites	para	a	
sua	 liberdade?	 Depois	 que	 o	 homem	
desobedeceu	à	ordem,	incorrendo	por	
meio	 disso	 em	 culpa,	 Deus	 não	 lhe	
impôs	novas	obrigações,	por	meio	de	
Moisés?	E	apesar	de	deixar	ao	homem	
o	 livre	 arbítrio	 para	 escolher	 entre	 o	
bem	e	o	mal,	Deus	não	lhe	forneceu	os	
preceitos	e	mandamentos,	que	pode-
riam	salvá-lo	“se	ele	os	observasse”?	
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De	onde,	então,	é	a	liberdade	de	pen-
samento	 e	 acção,	 que	 a	 Assembleia	
outorgou	 ao	 homem	 na	 sociedade,	
como	um	indiscutível	direito	natural?	
A	invenção	desse	direito	não	é	contrá-
ria	 ao	 direito	 do	 Supremo	 Criador,	 a	
quem	nós	devemos	nossa	existência	e	
tudo	o	que	temos?	Podemos	ignorar	o	
facto	de	que	o	homem	não	foi	criado	
apenas	para	si	próprio,	mas	para	ser	
útil	ao	seu	próximo?	...

O	homem	deve	usar	a	sua	razão	antes	
de	 tudo	 para	 mostrar-se	 agradecido	
ao	seu	Soberano	Criador,	para	honrá-
lo	e	admirá-lo,	e	para	submeter	toda	
a	sua	pessoa	a	Ele.	Para	isso,	desde	a	

sua	infância,	deve	ser	submisso	àque-
les	que	são	superiores	a	ele	em	idade;	
deve	 ser	 educado	 e	 instruído	 pelas	
suas	lições;	deve	ordenar	sua	vida	de	
acordo	com	as	leis	da	razão,	da	socie-
dade	e	da	religião.	

Esse	exagero	da	igualdade	e	da	liber-
dade,	 portanto,	 são	 para	 ele,	 desde	
o	 momento	 em	 que	 nasce,	 não	 mais	
do	que	sonhos	imaginários	e	palavras	
sem	sentido.	

Pio	VI,	Breve	“Quod	aliquantum”,	de	
�0	de	Março	de	�79�.	In	Recueil	des	
Allocutions,	 Paris:	 Adrien	 Leclere,	
�86�,	pp.	�3-��.

«onde se acham dois ou três congrega-
dos em meu nome, aí estou eu no meio 
deles» Mt 18, 20 

Porque	eu	disse	“dois	e	três?”	porque	
não	existe	“dois”	sem	“três”	e	três	sem	
dois.	O	homem	que	está	só	não	possi-
bilita	a	minha	presença	“no	meio”,	por	
falta	de	companheiro	que	me	permita	
“estar	entre”	eles.	O	solitário	é	um	va-
zio,	bem	como	aquele	que	só	possui	o	
egoísmo	e	vive	sem	amor	pela	minha	
graça	 e	 pelo	 próximo.	 Um	 nada,	 eis	
o	que	é	a	pessoa	em	quem	estou	au-

sente,	por	causa	do	pecado.	Somente	
Eu	“sou	aquele	que	sou”	(Ex	3,���).	O	
egoísta,	 solitário,	 não	 conta	 diante	
de	mim,	não	me	agrada.	Eis	porque	o	
meu	Filho	diz:	“Se	dois	ou	três	estão	
reunidos	em	meu	nome,	Eu	estarei	no	
meio	deles”	(Mt	��0,�8).	Afirmei	antes	
que	 não	 existe	 dois	 sem	 três	 ou	 três	
sem	dois.	Explico-Me.
Sabes	que	os	mandamentos	da	 lei	se	
reduzem	 a	 dois;	 sem	 eles,	 nenhum	
outro	é	observado.	São:	amar-me	so-
bre	 todas	 as	 coisas	 e	 a	 mar	 o	 próxi-
mo	 como	 a	 ti	 mesma.	 Eis	 o	 começo,	

Memória,	inteligência	e	vontade
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o	meio	e	o	fim	dos	mandamentos	da	
lei.	Todavia	esses	 “dois”	não	se	 “reú-
nem”	 em	 mim	 sem	 os	 “três”,	 isto	 é,	
sem	 a	 unificação	 das	 três	 faculdades	
da	alma:	a	memória,	a	inteligência	e	a	
vontade.	A	memória	há-de	recordar-se	
dos	meus	benefícios	e	da	minha	bon-
dade;	a	inteligência	pensará	no	amor	
inefável	 revelado	em	Cristo,	pois	Ele	
se	 oferece	 como	 objecto	 de	 reflexão	
para	manifestar	a	chama	do	meu	amo;	
a	vontade,	unindo-se	às	duas	faculda-
des	 anteriores,	 me	 amará	 e	 desejará	
como	seu	fim.	Quando	essas	 três	 fa-
culdades	estão	assim	reunidas,	acho-
me	presente	entre	elas	pela	graça.	E,	
como	 consequência,	 a	 pessoa	 vê-se	
repleta	de	amor	por	mim	e	pelo	próxi-
mo,	na	“companhia”	de	verdadeiras	e	
múltiplas	virtudes.
Em	primeiro	 lugar,	a	vontade	se	dis-
põe	a	ter	sede.	Sede	das	virtudes,	sede	
da	 minha	 glória,	 sede	 das	 almas.	 As	
demais	 sedes	 se	 apagam	 e	 morrem.	
Tendo	 subido	 o	 primeiro	 degrau,	 da	
afeição,	o	homem	caminha	seguro	de	
si,	 sem	 temor	 servil.	 Livre	 do	 egoís-
mo,	a	vontade	se	põe	acima	de	si	mes-
ma	e	acima	dos	bens	passageiros.	Se	a	
pessoa	quer	possuir	tais	bens,	ama-os	
e	deles	se	serve	em	mim,	com	temor	
santo	 e	 verdadeiro,	 virtuosamente.	
Em	 seguida	 passa-se	 ao	 segundo	 de-
grau,	o	da	inteligência,	no	qual	a	pes-
soa,	em	cordial	amor	por	mim,	medi-
ta	sobre	Cristo	crucificado,	enquanto	
mediador.	Por	fim	a	memória	enche-
se	da	minha	caridade	e	alcança	a	paz	e	
tranquilidade.

Um	recipiente	vazio,	ao	ser	tocado,	faz	
rumor;	 o	 recipiente	 cheio,	 nenhum	
som	produz.	Da	mesma	forma,	quan-
do	 a	 memória	 está	 toma	 da	 pela	 luz	
da	inteligência	e	pelo	amor,	a	pessoa	
já	não	se	perturba	diante	das	adversi-
dades	ou	atrativos	do	mundo;	está	re-
pleta	de	minha	presença,	como	sumo	
bem;	 não	 sente	 falsas	 alegrias,	 nem	
impaciência.	 Quando	 o	 homem	 sobe	
(os	três	degraus	comuns),	as	suas	fa-
culdades	unificam-se,	colocam-se	sob	
o	domínio	da	razão	e	“congregam-se”	
em	Meu	nome.	Uma	vez	reunidos	os	
dois	amores	-	por	Deus	e	pelo	próxi-
mo	 -	 a	 memória	 para	 reter,	 a	 inteli-
gência	para	reflectir	e	a	vontade	para	
amar	 -	 encontra-se	 o	 homem	 na	 mi-
nha	 companhia,	 forte	 e	 seguro;	 está	
na	companhia	das	virtudes;	caminha	
seguro	de	si.	Estou	presente	nele!
Parte,	 então,	 o	 cristão,	 inflamado	 de	
desejo	santo,	sequioso	de	ir	pelo	cami-
nho	da	verdade,	à	procura	da	fonte	de	
água	viva.	É	o	desejo	da	minha	glória,	
da	salvação	pessoal	e	da	santificação	
alheia	que	incentiva	a	caminhar,	pois	
é	o	único	meio	que	possibilita	alcançar	
a	meta	final.	Na	saída,	o	coração	está	
vazio	de	apegos	terrenos.	Mas	enche-
se	logo!	Nenhum	recipiente	permane-
ce	com	vácuo;	se	não	contiver	objetos	
materiais,	 enche-se	 de	 ar.	 O	 mesmo	
acontece	 com	 o	 coração	 humano.	 Ao	
retirar-se	 dele	 o	 apego	 aos	 bens	 ma-
teriais,	enche-se	com	o	“ar”	celeste	do	
amor	divino	e	com	a	“água”	da	graça.	
Em	 posse	 deste	 dom,	 o	 caminhante	
entra	 pela	 porta	 de	 Cristo	 e	 bebe	 da	
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água	viva	em	mim,	oceano	de	paz�.
Retirei-Me	para	o	horto	com	três	dos	
meus	discípulos	para	vos	ensinar,	al-
mas	amadas	do	meu	Coração,	que	as	
três	potências	da	vossa	alma	vos	de-
vem	acompanhar	e	ajudar	na	oração.	
Recordai,	com	a	memória,	os	benefí-
cios	divinos,	as	perfeições	de	Deus;	a	
Sua	bondade,	o	Seu	poder,	a	Sua	mi-
sericórdia,	o	amor	que	vos	tem.	Pro-
curai,	 depois,	 com	 o	 entendimento,	
como	podereis	corresponder	às	mara-
vilhas	que	fez	por	vós	…	Deixai	que	se	
mova	a	vossa	vontade,	para	fazer	por	
Deus	o	mais	e	o	melhor,	para	vos	con-
sagrardes	 à	 salvação	das	almas,	quer	

�	 Santa	CATARINA	DE	SENA	([�378],	
��0�0),	O Diálogo,	Paulus,	��ª	ed.,	Brasil,	p.	
����-�����.

por	meio	dos	vossos	 trabalhos	apos-
tólicos,	quer	pela	vossa	vida	humilde	
e	oculta,	ou	no	retiro	ou	silêncio	por	
meio	 da	 oração.	 Prostrai-vos	 humil-
demente,	como	criaturas	em	presen-
ça	 do	 seu	 criador	 e	 adorai	 os	 Seus	
desígnios	sobre	vós,	sejam	eles	quais	
forem,	submetendo	a	vossa	vontade	à	
divina��.

��	 Ir.	JOSEFA	MENÉNDEZ,	Paixão	e	morte	
de	Nosso	Senhor	Jesus	Cristo,	visões	e	
relevações	do	coração	de	Jesus	à	irmã	Josefa	
Menéndez,	��ª	ed,	Mem	Martins,	Associação	
Cultural	Tudo	Instaurar	em	Cristo,�998,	
p.	��8-��9.	Dez	anos	antes	de	se	instaurar	o	
processo	a	Santa	Maria	Josefa	Menéndez,	o	
Cardeal	Eugénio	Pacelli,	futuro	Papa	Pio	XII,	
deu	a	conhecer	ao	mundo	um	livro	escrito	
pela	Irmã	Josefa,	intitulado	“Apelo	ao	Amor”,	
que	relatava	as	experiências	místicas	da	
religiosa	durante	sua	breve	vida.	

Pacto	Mortal

Pe Christian Bouchacourt, Superior de Distrito América do Sul 

Há	algumas	semanas	a	Igreja	nos	fez	
reviver	a	Paixão.	Gostaria	de	deter-me	
na	personagem-chave	da	condenação	
de	 Nosso	 Senhor	 Jesus	 Cristo:	 Pila-
tos.	O	governador	romano	fora	viva-
mente	 impressionado	pelo	prisionei-
ro	cuja	condenação	se	lhe	pedia.	Com	
efeito,	 com	 uma	 serenidade	 pouco	
comum	aos	condenados	que	lhe	eram	

apresentados,	 Cristo	 faz	 diante	 dele	
uma	 profissão	 da	 sua	 realeza	 divina.	
As	consequências	foram	tais,	que	Pi-
latos	se	convenceu	da	sua	inocência,	e	
o	Evangelho	nos	diz	que	“desde	então	
procurava	soltá-lo”�.	Contudo,	diante	
de	tímidas	resistências	e	vários	equí-
vocos,	“Pilatos,	querendo	satisfazer	o	
povo,	soltou-lhes	Barrabás;	e	entregou	
�	 S. João �9, ���.S.	João	�9,	���.
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Jesus,	 depois	 de	 açoitado,	 para	 que	
fosse	 crucificado”��.	 Diferentemente	
do	 Sumo	 Sacerdote	 Caifás,	 inimigo	
declarado	 de	 Cristo,	 e	 ao	 contrário	
de	Herodes,	que	manifestou	o	maior	
desprezo	pelo	Salvador,	Pilatos	estava	
convencido	da	inocência	de	Cristo,	e,	
ainda	assim,	cedeu	à	pressão	do	povo.	
Desde	então,	converteu-se	para	todas	
as	 gerações	 no	 protótipo	 do	 homem	
que	é	capaz	de	sacrificar	a	verdade	so-
bre	o	altar	da	opinião	maioritária.

Desde	o	pecado	original,	sabemos	que	
dois	campos	se	confrontam	de	forma	
irredutível	até	ao	fim	dos	tempos:	os	
de	Deus	e	de	Satanás:	“Porei	inimizade	
entre	 tua	 raça	 e	 sua	 descendência”3.	
Estas	duas	cidades	são	absolutamente	
irreconciliáveis,	porque	são	essencial-
mente	 diferentes.	 Santo	 Agostinho	
descreve-as	 magnificamente:	 “Dois	
amores	 construíram	 duas	 cidades:	
o	amor	de	si	mesmo	até	ao	desprezo	
de	 Deus	 construiu	 a	 cidade	 terrena;	
o	 amor	 de	 Deus	 até	 ao	 desprezo	 de	
si	mesmo,	a	cidade	de	Deus.	Uma	se	
gloria	 em	 si	 mesma,	 a	 outra	 no	 Se-
nhor”��.

Cristo	 salientou	 o	 quanto	 o	 mundo	
e	 os	 seus	 princípios	 se	 opunham	 a	
Ele.	Exortou	os	seus	discípulos	a	não	
perderem	 a	 coragem:	 “Se	 o	 mundo	
vos	odeia,	sabei	que	me	odiou	a	mim	
antes	que	a	vós”�.	Os	Apóstolos	não	

��	 S. Marcos, ��, ��.S.	Marcos,	��,	��.
3	 Gen, 3, ��.Gen,	3,	��.
��	 Santo Agostinho, A Cidade de Deus, �.Santo	Agostinho,	A	Cidade	de	Deus,	�.	
���,	cap.	��8.
�	 S. João, ��, �8.S.	João,	��,	�8.

deixaram	 de	 advertir	 os	 novos	 cris-
tãos	 contra	 os	 compromissos	 com	 o	
mundo:	“Não	ameis	o	mundo	nem	as	
coisas	 do	 mundo.	 Se	 alguém	 ama	 o	
mundo,	não	está	nele	o	amor	do	Pai”	
6(…)	 “Não	 vos	 conformeis	 com	 este	
mundo”.7	Não	obstante,	alguns	con-
tinuaram	surdos	a	estas	advertências.	
Recai,	 então,	 a	 condenação:	 “Adúlte-
ros,	não	sabeis	que	o	amor	do	mundo	
é	abominado	 por	Deus?	Todo	aquele	
que	quer	ser	amigo	do	mundo	consti-
tui-se	inimigo	de	Deus”8.

Apesar	 destas	 repetidas	 admoesta-
ções,	ao	longo	da	história	foi	grande	a	
tentação	de	se	pactuar	com	o	mundo	
e	 as	 suas	 atracções.	 A	 Renascença,	 o	
protestantismo	 que	 nega	 o	 sobrena-
tural,	 o	 espírito	 do	 “Iluminismo”	 do	
século	 XVIII,	 a	 Revolução	 Francesa,	
dentre	 outros,	 tentaram	 impor	 o	 es-
pírito	 do	 mundo	 e	 contribuir	 para	 a	
dissolução	 da	 cristandade.	 A	 laiciza-
ção	do	poder	civil	sob	a	protecção	da	
deusa	Razão	deu-se	ao	custo	do	sacri-
fício	 da	 Fé	 e	 da	 Igreja.	 Devido	 à	 fra-
queza	 dos	 governantes,	 ou	 com	 sua	
cumplicidade,	os	erros	difundiram-se	
entre	o	povo,	sem	que	no	entanto	os	
papas	Gregório	XVI,	Pio	IX,	Leão	XIII	
e	São	Pio	X	deixassem	de	condená-los;	
ainda	assim,	espalharam-se	por	toda	
parte.

Neste	 estado	 de	 coisas,	 alguns	 cató-
licos	 quiseram	 chegar	 a	 um	 compro-
misso.	Assim	comportam-se	os	cató-
6	 I S. João, ��, ��.I	S.	João,	��,	��.
7	 Romanos, ���, ��.Romanos,	���,	��.
8	 S. Tiago, ��, ��.S.	Tiago,	��,	��.
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licos	liberais,	que	preferem	agradar	ao	
mundo	que	a	Deus	e	a	sacrificar	a	ver-
dade	no	altar	da	unidade.	Estes	erros	
liberais	são	denominados	sillonismo,	
modernismo	ou	progressismo,	e	têm	
por	 princípio	 que	 o	 homem	 deve	 se-
guir	 antes	 de	 mais	 nada	 sua	 própria	
consciência.	Desse	modo,	o	erro	é	co-
locado	no	mesmo	patamar	da	verda-
de,	a	Revelação	é	equiparada	à	razão,	
a	Fé	à	heresia,	a	verdadeira	religião	às	
seitas.	É	necessário	comprovar	—	e	é	
um	mistério	—	que	as	astúcias	do	de-
mónio	triunfaram	sobre	o	ensino	dos	
papas.	Este	 liberalismo	abriu	as	por-
tas	 ao	 indiferentismo	 e	 ao	 ateísmo,	
que	causam	danos	por	toda	parte.

Há	 mais	 de	 cinquenta	 anos	 a	 “Igreja	
conciliar”	parece	fascinada	pelo	mun-
do	e	crê	poder	assimilar	os	princípios	
modernos	que	ele	veicula.	Faz-se	ne-
cessário	reler	as	insólitas	palavras	que	
o	papa	Paulo	VI	pronunciou	durante	
a	 conclusão	 do	 Concílio	 Vaticano	 II:	
A	religião	do	Deus	que	se	fez	homem	
encontrou-se	 com	 outra	 religião	 —
porque	é	tal	—	do	homem	que	se	faz	
Deus.	 Que	 aconteceu?	 Um	 choque,	
uma	 luta,	 uma	 condenação?	 Poderia	
ter	acontecido,	mas	não	se	produziu.	
A	 antiga	 história	 do	 samaritano	 foi	
a	 pauta	 da	 espiritualidade	 do	 Concí-
lio.	 Uma	 simpatia	 imensa	 se	 lhe	 pe-
netrou	 por	 inteiro.	 A	 descoberta	 das	
necessidades	 humanas	 (…)	 absorveu	
a	atenção	do	nosso	sínodo.	Vocês,	hu-
manistas	modernos,	que	renunciam	à	
transcendência	 das	 coisas	 supremas,	
dêem	ainda	este	mérito	e	reconheçam	

o	 nosso	 novo	 humanismo:	 também	
nós	—e	mais	que	ninguém—	temos	o	
culto	do	homem	(…)	Uma	corrente	de	
afecto	e	admiração	chegou	ao	mundo	
moderno	 pelo	 Concílio	 (…)	 Seus	 va-
lores	 não	 só	 foram	 respeitados,	 mas	
também	honradas	(…)	as	suas	aspira-
ções,	purificadas	e	abençoadas”9.

Tais	afirmações	deixam	qualquer	um	
atónito.

Hoje,	 infelizmente,	este	espírito	per-
dura	 na	 Igreja	 e	 na	 sua	 hierarquia.	
Mons.	Bruguès,	secretário	da	Congre-
gação	 para	 a	 Educação	 Católica,	 fez	
recentemente	uma	declaração	ao	jor-
nal	 La	 Croix,	 confirmada	 durante	 as	
conferências	 de	 quaresma	 proferidas	
na	 Notre	 Dame	 de	 Paris:“Podemos	
afirmar	que	o	Vaticano	II	ensinou	aos	
cristãos	 o	 que	 eu	 chamaria	 de	 prin-
cípio	 de	 boas-vindas	 do	 mundo	 tal	
como	 ele	 é	 (…)	 Deus	 ama	 este	 mun-
do.	 Como	 não	 estaríamos	 preocupa-
dos	com	isso?”.	�0	Deus	ama	o	mun-
do,	 certamente,	 porque	 o	 criou,	 mas	
tem	 horror	 aos	 seus	 princípios,	 que	
são	aqueles	que	crucificaram	Cristo	e	
perseguiram	sua	Igreja.	Deus	ama	ao	
mundo	 actual	 como	 um	 médico	 ama	
um	 paciente:	 com	 o	 fim	 de	 levá-lo	 à	
saúde;	 mas	 para	 chegar	 a	 esse	 fim,	
tem	de	combater	a	enfermidade	que	o	
afecta.	Deus	ama	ao	mundo	como	o	sa-
cerdote	ama	ao	pecador,	a	quem	quer	
levar	à	conversão;	entretanto,	odeia	o	

9	 Paulo VI, discurso de encerramento doPaulo	VI,	discurso	de	encerramento	do	
Concílio	Vaticano	II,	7	de	Dezembro	de	�96�.
�0	 Monse�or Bruguès, jornal “La Croix”, ��6Monse�or	Bruguès,	jornal	“La	Croix”,	��6	
de	Março	de	��0�0.
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pecado	que	mancha	a	sua	alma	e	põe	
em	perigo	sua	salvação	eterna.

É	preciso	render-se	diante	da	evidên-
cia:	assim	como	o	desejo	de	Pilatos	de	
agradar	 à	 multidão	 entregando	 Cris-
to	o	tornou	responsável,	 juntamente	
com	 os	 judeus,	 pela	 morte	 do	 Salva-
dor,	do	mesmo	modo	o	desejo	insen-
sato	dos	católicos	liberais	em	agradar	
ao	mundo	e	aos	seus	princípios	os	fa-
zem	 co-responsáveis	 —	 juntamente	
com	os	inimigos	da	Igreja	—	na	obra	
de	destruição	da	cristandade.	

Efectivamente,	 o	 católico	 liberal	 mi-
lita	 ardentemente	 pela	 separação	 de	
Igreja	e	do	Estado,	por	um	“laicismo	
positivo”,	 por	 uma	 Igreja	 livre	 num	
Estado	livre,	já	que	para	ele	a	restau-
ração	da	cristandade	nos	dias	actuais	
é	impossível.

Qual	 a	 consequência	 disso?	 Basta	
abrir	os	olhos.	O	Estado	e	a	socieda-
de,	recusando-se	a	defender	a	Igreja,	
decompõem-se	 na	 imoralidade,	 na	
corrupção	 e	 na	 desordem	 social,	 en-
quanto	que	a	Igreja,	colocada	no	mes-
mo	nível	das	outras	religiões,	torna-se	
um	tanto	afónica	e	invisível.	As	seitas	
proliferam,	ao	mesmo	tempo	em	que	
a	influência	da	própria	Igreja	está	em	
queda	 livre.	É	evidente:	por	quê	cur-
var-se	 ao	 ideal	 que	 propõe	 a	 Igreja	
Católica	se,	como	diz	o	Vaticano	II,	��	

��	 DecretoDecreto	Unitatis Redintegratio,	§	3,	���	de	
Novembro	de	�96��:	“Por conseguinte, embora 
cremos que as igrejas e comunidades separadas 
têm seus defeitos, não estão desprovidas do sen-
tido e valor no ministério da salvação, porque o 
Espírito de Cristo não recusou de servir-se 

o	Espírito	Santo	serve-se	de	outras	re-
ligiões,	que	são	capazes	de	santificar	
os	homens	com	mínimas	exigências?	
O	liberalismo	impelido	pelo	Vaticano	
II	aos	seus	acólitos	conduz	o	mundo	à	
apostasia	geral.

Queridos	 amigos,	 conservemos	 ín-
tegra	 a	 nossa	 Fé	 católica.	 Que	 este	
liberalismo	 não	 entre	 nas	 vossas	 fa-
mílias.	 Não	 há	 pessoa	 que	 se	 possa	
considerar	incólume.	Estudem	a	san-
ta	 doutrina	 e	 os	 ensinamentos	 dos	
pontífices!	Mantenham-se	firmes	nos	
princípios	 e	 ponham-nos	 em	 prática	
na	vida	cotidiana.	Que	o	espírito	ca-
tólico	impregne	as	vossas	casas	e	que	
Cristo	 nelas	 reine.	 Respeitem	 a	 mo-
ral	conjugal	católica	tal	como	a	Igreja	
sempre	ensinou.

Pais:	 façam	os	sacrifícios	necessários	
para	enviar	os	vossos	filhos	a	escolas	
verdadeiramente	 católicas,	 se	 elas	
existirem	na	região	onde	vivem,	a	fim	
de	preservá-los	do	espírito	do	mundo	
e	das	suas	pompas.	Cuidem	das	suas	
almas!	 Não	 permitam	 que	 recebam	
um	mau	catecismo.

Jovens:	 não	 se	 esqueçam	 de	 que	 são	
filhos	e	filhas	de	Deus	desde	o	baptis-
mo.	Não	se	deixem	corromper	pela	in-
consciente	corrente	imperante,	não	se	
deixem	prender	pelas	modas	em	voga,	
nem	se	deixem	ao	abandono	que	arru-
ína	as	almas	e	dilui	as	vontades.

Por	amor	de	Deus,	da	Igreja	e	das	vos-
sas	 almas,	 não	 façam	 nenhum	 com-
promisso	 com	 o	 espírito	 do	 mundo.	
delas como meios de salvação”.
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Tal	pacto	seria	mortal.	Sejam	cem	por	
cento	Católicos	a	todo	momento	e	lu-
gar	em	que	estejam!	O	mundo	procu-
ra	ridicularizá-los,	debilitá-los	e	fazê-
los	perderem	a	coragem.	Não	baixem	
a	guarda!	Não	se	deixem	vencer	pelo	
respeito	 humano	 e	 superem-se	 na	
prática	da	virtude.	Saibam	que	não	há	
nada	mais	sectário	que	um	católico	li-
beral,	porque	ele	vê	em	vocês	o	que	de-
veria	ser,	mas	não	tem	força	para	as-
sumi-lo.	Tenham	Fé	na	graça	de	Deus,	
na	vida	sobrenatural	e	fortificada	pe-
los	Sacramentos,	e	estejam	convenci-
dos	da	divindade	da	Igreja.	Por	estes	
meios,	Deus	pode	fazer	tudo,	mesmo	
que	as	previsões	humanas	sejam	som-
brias.	Porque	o	católico	liberal	já	não	

crê	 na	 eficácia	 destes	 meios,	 estima	
que	 a	 doutrina	 tradicional	 católica	
já	não	pode	ser	ensinada	nos	dias	de	
hoje,	e	que	é	preciso	firmar	um	com-
promisso	 com	 o	 mundo.	 Nisso,	 peca	
contra	a	fé,	a	esperança	e	a	caridade.

Para	concluir,	gostaria	de	deixar-lhes	
estas	palavras	do	Cardeal	Pie:	“O	gran-
de	triunfo	que	o	mundo	ambiciona,	a	
vantagem	que	busca	e	que	brande	so-
bretudo	quando	acredita	tê-la	obtido,	
é	atrair	para	si	a	qualquer	um	de	nós	
ou	dos	nossos”���.	

Ânimo,	então!	Que	Deus	os	abençoe!

���	 Cardeal Pie, homilia proferida por ocasiãoCardeal	Pie,	homilia	proferida	por	ocasião	
de	seu	��7º	aniversário	de	sagração	episcopal,	
em	���	de	Novembro	de	�876.

Apoiando-nos	 sobre	 o	 Evangelho,	
sobre	 a	 Teologia,	 sobre	 a	 Tradição	 e	
o	Magistério,	é	possível	fazer	realçar	
os	diversos	aspectos	da	pessoa	de	São	
José,	a	sua	vida	profunda,	bem	como	
o	 seu	 papel	 na	 História	 da	 Salvação.	
Os	poucos	dados	que	nós	possuimos	
permitem-nos	afirmar	que	ele	possuía	

uma	alma	excepcional,	e	que	a	subli-
me	perfeição	que	a	sua	função	requer	
coloca-o	na	vanguarda	das	fileiras	dos	
padroeiros	do	sobrenatural.

São	Lucas,	o	evangelista	da	 infância,	
ensina-nos	que	São	José	é	de	sangue	
real,	e	que	sendo	originário	de	Belém,	
se	instalou	em	Nazaré	da	Galileia.	Ele	

Deus	constituiu-o	chefe	da	sua	casa

Abbé Xavier Beauvais
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não	 vivia	 ainda	 com	 Maria,	 quando	
ela	 concebeu	 por	 virtude	 do	 Espíri-
to	 Santo.	 Aquando	 do	 nascimento	
de	 Jesus,	 São	 José	 será	 aquele	 que	
conduzirá	 a	 Bem-Aventurada	 sem-
pre	 Virgem	 Maria	 a	 Belém,	 encon-
trando-se	 permanentemente	 a	 seu	
lado.	 Na	 Apresentação	 no	 Templo,	
São	 José	 é	 expressamente	 nomeado,	
mas	eclipsa-se	perante	Jesus	e	Maria.	
Em	 seguida	 contemplamos	 o	 grande	
episódio	 do	 Menino	 Jesus	 perdido	 e	
reencontrado	 no	 Templo.	 O	 evange-
lista	 coloca	 nos	 lábios	 da	 Santíssima	
Virgem	 palavras	 de	 grande	 alcance	
para	a	Teologia	de	São	José:	«	Vê,	Teu	
pai	e	eu	Te	procurávamos	».	Apesar	da	
resposta	de	Jesus	sobre	o	seu	Pai	ce-
leste,	estas	palavras	da	Virgem	Maria	
surgem	 revestidas	 duma	 primordial	
importância.

Em	sequência,	é	o	regresso	a	Nazaré	
onde	 Jesus	 se	 mostra	 perfeitamente	
dócil:	«Era-lhes	submisso»,	um	plural	
muito	significativo.

São	Mateus	é	ele	próprio	também	bre-
ve,	 mesmo	 quando	 afirma	 mais	 que	
S.Lucas;	como	São	Lucas,	ele	sublinha	
a	concepção	e	o	nascimento	virginal.

Mesmo	 se	 São	 José	 não	 é	 o	 pai	 real	
(segundo	a	carne)	de	Jesus,	ele	surge,	
nìtidamente,	como	o	chefe	da	Sagra-
da	 Família.	 É	 um	 homem	 justo,	 com	
uma	 admirável	 caridade	 para	 com	 a	
sua	esposa,	que	ele	pensa	repudiar	se-
cretamente,	perante	o	mistério	 inex-
plicável.	Na	adoração	dos	Magos	é	ele	
que	 o	 anjo	 previne,	 e	 é	 ele	 também	

que	 toma	 a	 iniciativa	 de	 partir	 para	
o	Egipto:	Esta	mensagem	é,	além	dis-
so,	 a	 terceira	 do	 Novo	 Testamento	 e	
atesta	o	magnífico	papel	que	São	José	
possui	na	ordem	da	salvação.

Pelo	 regresso	 do	 Egipto	 é	 o	 mesmo	
enredo:	a	obediência	pronta	e	sobre-
natural	 permanece	 humanamente	
razoável,	 e	 calcula	 os	 perigos	 duma	
instalação	na	Judeia.	Tal	constitui,	na	
sua	 sobriedade,	 o	 quadro	 evangélico	
de	 São	 José:	 é	 o	 duma	 personagem	
muito	 real;	 São	 José	 era	 um	 artesão	
muito	conhecido	na	cidade.

Não	 se	 conservou	 nenhuma	 palavra	
deste	 grande	 silencioso	 que	 foi	 São	
José.	Ernest	Hello	possui	belas	pági-
nas	sobre	este	homem	silencioso,	São	
José:«	 o	 homem	 do	 silêncio,	 aquele	
para	 quem	 a	 palavra	 difìcilmente	 se	
aproxima.	O	Evangelho,	tão	sóbrio	de	
palavras,	 torna-se	 ainda	 mais	 sóbrio	
quando	 se	 trata	 de	 São	 José.	 Dir-se-
ia	 que	 este	 homem	 envolvido	 em	 si-
lêncio,	 inspira	 o	 silêncio.	 O	 silêncio	
constitui	 o	 seu	 louvor,	 o	 seu	 génio,	
a	sua	atmosfera.	Lá,	onde	ele	está,	o	
silêncio	 reina,	 este	 silêncio	 onde	 to-
das	 as	 palavras	 estão	 contidas,	 este	
silêncio	 vivificante,	 refrescante,	 pa-
cificador,	 dessedentador...	 nem	 uma	
palavra	sobre	ele	nas	Escrituras».	Er-
nest	 Hello	 no	 seu	 livro	 “Fisionomia	
dos	Santos”	acredita	ver	em	« Abraão, 
pai de Isaac, o representante do pai pu-
tativo de Jesus, e em José, filho de Ja-
cob, a sua imagem mais expressiva. O 
primeiro José guardou no Egipto o pão 
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sobrenatural. Ambos foram os homens 
do mistério. Ambos foram instruídos em 
sonhos. Ambos adivinharam as coisas 
escondidas. Inclinados sobre o abismo, 
os seus olhos divisavam através das tre-
vas. Viajantes noturnos, eles descobriam 
os seus caminhos através dos mistérios 
da sombra. O primeiro José viu a Lua e 
o Sol prostrados diante de si, o segundo 
José chefiou Jesus e Maria. Jesus e Ma-
ria obedeciam. Em que abismo interior 
devia residir o homem que se apercebia 
de que Jesus e Maria lhe obedeciam, o 
homem a quem tais mistérios eram fa-
miliares, e a quem o silêncio revelava 
a profundidade do segredo do qual ele 
fora constituído sentinela! Quando ele 
talhava os pedaços de madeira, quando 
ele via o Menino operar sob suas ordens, 
os seus sentimentos penetrados por esta 
situação inaudita entregavam-se ao si-
lêncio que os aprofundava ainda mais; e 
do fundo da profundidade onde ele vivia 
com o seu trabalho, ele possuía a força de 
não dizer aos homens: O Filho de Deus 
está aqui! 

O seu silêncio assemelha-se a uma ho-
menagem prestada ao inexplicável. Era 
a abdicação da palavra diante do inson-
dável e diante do imenso.	»	Ernest	Hello	
prossegue:	É	tão	belo	que	eu	não	re-
sista	à	tentação	de	vos	fazer	partilhar	
esta	tão	linda	homenagem	a	São	José.	
«	O	Evangelho	que	pronuncia	tão	pou-
cas	 palavras,	 possui	 os	 séculos	 como	
comentadores.	 Os	 séculos	 se	 encar-
regaram	de	 irradiar	a	 luz	sobre	o	se-
gredo.	São	José	foi	ignorado	durante	
muito	tempo,	mas	desde	Santa	Tere-

sa,	particularmente	encarregada	de	o	
trair,	ele	é	muito	menos	desconhecido	
[...]	O	século	XIX	é	fundamentalmen-
te,	em	todos	os	sentidos	do	termo,	o	
século	da	Palavra.	Boa	ou	má,	a	palavra	
preenche	a	nossa	atmosfera.	Uma	das	
realidades	que	nos	caracteriza	é	o	ruí-
do.	Nada	produz	tanta	algazarra	como	
o	homem	moderno:	ele	ama	o	ruído,	
quer	produzi-lo	à	volta	dos	outros,	e	
quer,	sobretudo,	que	os	outros	o	pro-
duzam	à	sua	volta.	O	ruído	constitui	a	
sua	paixão,	a	sua	vida,	a	sua	atmosfe-
ra.	A	publicidade	substitui	por	ele	mil	
outras	paixões,	as	quais	morrem	asfi-
xiadas	sob	esta	paixão	dominante.	O	
século	 XIX	 fala,	 chora,	 grita,	 vanglo-
ria-se	e	desespera-se.	Faz	ostentação	
de	tudo.	Ele,	século	XIX,	que	detesta	a	
confissão	secreta,	dispara	a	cada	ins-
tante	 em	 confissões	 públicas,	 vocife-
ra,	exagera,	ruge.	Pois	bem,	será	este	
século	 tumultuoso	 que	 contemplará	
a	 elevação	 e	 o	 desenvolvimento,	 nos	
céus	da	Igreja,	da	glória	de	São	José.	
São	José	escolhido	oficialmente	como	
padroeiro	 da	 Igreja	 Universal	 duran-
te	o	ruído	da	tempestade.	Ele	é	mais	
conhecido,	 mais	 objecto	 de	 orações,	
mais	 honrado,	 do	 que	 outrora.	 Pelo	
meio	 dos	 trovões	 e	 dos	 relâmpagos,	
a	revelação	do	seu	silêncio	se	produz	
insensìvelmente.	Até	onde	é	que	São	
José	terá	penetrado	na	intimidade	de	
Deus?	 Nós	 não	 o	 sabemos;	 todavia	
nós	somos	penetrados,	no	âmago	de	
todo	este	ruído	que	nos	envolve,	por	
uma	imensa	paz,	no	seio	da	qual	flui	
a	vida.	O	contraste	parece	incumbido	
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de	nos	fazer	transparecer	a	grandeza	
escondida	das	coisas.	Muitos	afirmam	
que	 nada	 possuem	 para	 dizer,	 dissi-
mulando	 sob	 o	 fracasso	 buliçoso	 da	
sua	linguagem	e	a	turbulência	da	sua	
vida,	 o	 nada	 dos	 seus	 pensamentos,	
bem	como	dos	seus	sentimentos.	São	
José	que	tanto	tem	a	dizer,	São	José	
não	fala.	Ele	guarda	no	fundo	do	seu	
coração	as	grandezas	que	contempla.	
Os	homens	são	arrastados	pelo	feiti-
ço,	pelo	encantamento,	de	ninharias,	
mas	S.José	permanece	em	paz,	mestre	
da	sua	alma,	e	em	plena	posse	do	seu	
silêncio	nos	abalos	da	viagem	para	o	
Egipto,	nesta	fuga	de	Jesus	Cristo	-	já	
perseguido.	 »	 Como	 escrevia	 Monse-
nhor	Gay:	«	São	José	é	como	que	um	
reflexo	 do	 Pai	 celeste,	 e	 uma	 forma	
Divina.	A	paternidade	de	S.José	com	
relação	 a	 Jesus	 constitui	 como	 que	
um	reflexo	da	Paternidade	eterna.	»

Se	nós	lançarmos	um	olhar	mais	teo-
lógico	sobre	a	pessoa	de	São	José,	um	
concílio	 que	 teve	 lugar	 em	 Bordéus	
-	 um	 concílio	 provincial	 -	 definiu-o	
assim:	 Esposo	 da	 Bem-Aventurada	
sempre	 Virgem	 Maria,	 Guarda,	 Pai	
putativo	do	Verbo	Incarnado,	revesti-
do	dum	grande	poder,	São	José	é	ele-
vado	até	à	ordem	da	União	Hipostáti-
ca.»	Nós	observamos	aí,	nesse	quadro	
conceptual,	 toda	 uma	 síntese	 funda-
mental	da	Teologia	de	São	José.

É o esposo virginal de Nossa Senho-
ra

Se	a	Teologia	Católica	coloca	a	Santís-
sima	Virgem	muito	acima	de	todos	os	

outros	seres	humanos,	e	portanto	de	
São	 José,	 este	 pelos	 seus	 privilégios	
absolutamente	 pessoais	 é	 o	 homem	
que	 mais	 se	 aproxima	 da	 santidade	
da	Mãe	de	Deus,	pois	que	ele	é	o	seu	
Esposo.

O	 Matrimónio	 de	 Nossa	 Senhora	 e	
São	José	é	um	verdadeito	casamento,	
o	qual	possui,	além	disso,	caracterís-
ticas	 absolutamente	 únicas:	 ele	 é	 si-
multaneamente	 virginal	 e	 fecundo.	
O	tormento	de	São	José	atesta	o	mis-
tério	 da	 Maternidade	 Virginal.	 Estas	
duas	 virgindades	 que	 se	 entregam	
uma	à	outra,	que	se	consagram	uma	à	
outra,	constituem	o	matrimónio	mais	
sublime	e	mais	perfeito,	o	único	pos-
sível	para	a	 Imaculada	Mãe	de	Deus.	
E	quando	se	sabe	quais	os	privilégios	
que	 ornamentam	 a	 Virgem	 Maria,	
interrogamo-nos	 como	 o	 Pai	 celeste	
pôde	encontrar	alguém	tão	puro,	tão	
fiel,	tão	humilde	e	generoso	como	São	
José,	para	cumprir,	lado	a	lado,	o	pa-
pel	de	companheiro	e	esposo.		

«O	 Matrimónio	 constitui	 uma	 rea-
lidade	 santa,	 e	 é	 necessário	 tratá-lo	
santamente»	 afirma	 o	 Concílio	 de	
Trento.	 Deus,	 sem	 dúvida	 alguma,	
quis	 demonstrar	 em	 Jesus	 e	 Maria	
um	 exemplo	 de	 absoluta	 perfeição:	
O	amor	conjugal	que	unia	estes	dois	
perfeitos	 esposos,	 amor	 ardente	 que	
se	 alimentava	 do	 lume	 celeste,	 amor	
tranquilo	e	profundo	na	sua	castida-
de,	 amor	 respeitoso,	 generoso,	 amor	
que	se	renovava	 incessantemente	no	
amor	de	Jesus,	o	qual	havia	constituí-
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do	a	causa	da	sua	união,	e	que	perme-
necia	como	vínculo	e	como	alegria.

Pai virginal de Jesus

Verdadeiro	 Esposo	 da	 Mãe	 de	 Deus,	
São	 José	 é	 portanto	 o	 pai	 espiritual	
do	 seu	 Filho	 Jesus.	 A	 sua	 castidade	
imaculada	valeu-lhe	essa	sublime	pa-
ternidade.	Quanto	mais	um	coração	é	
puro,	mais	ele	é	capaz	dum	amor	pa-
ternal	e	Divino.	E	como	este	conceito	
é	 supremamente	 válido	 para	 um	 sa-
cerdote.	Mediante	o	seu	olhar,	que	a	
castidade	havia	preservado,	José	viu	a	
Deus,	realizando	literalmente	o	anún-
cio	que	Nosso	Senhor	proclamará	em	
breve:	«Bem-aventurados	os	puros	de	
coração	porque	verão	a	Deus».

São	José	exerceu	a	autoridade	pater-
nal	para	com	Jesus.	Ele	foi	o	Seu	edu-
cador.	Ele	foi	o	pai	putativo	de	quem	
o	 Filho	 de	 Deus	 esperava	 o	 seu	 pão	
quotidiano.

Na	intimidade,	Jesus	dizia-lhe:	«Pai».	
E	quando	o	Filho	de	Deus	se	denomi-
nava	“Filho	de	David”,	tal	se	devia	ao	
Seu	pai	adoptivo;	visto	que	Nosso	Se-
nhor	possui	um	só	Pai	segundo	o	Seu	
Ser	e	a	Sua	origem.	Mas	o	Pai	Eterno	
delegou	uma	parte	das	suas	prerroga-
tivas	a	um	homem,	em	atenção	ao	Seu	
Filho	feito	Homem.

Pai	virginal,	São	José	constitui	a	Ima-
gem	do	Pai	Celeste	cuja	geração	é	to-
talmente	espiritual.	Por	essa	razão,	o	
papa	João	XXIII	retomando	a	exposi-
ção	teológica	do	seu	predecessor	Ben-
to	 XIV,	 podia	 declarar:«	 A	 São	 José	

pertence	 uma	 parte	 singular	 e	 única	
na	economia	do	mistério	 fundamen-
tal	da	religião,	que	é	a	União	Hipostá-
tica	do	Verbo	de	Deus	com	a	natureza	
humana;	a	funções	sem	igual,	tiveram	
assim	 que	 corresponder	 virtudes	 in-
comparáveis.	 O	 título	 de	 esposo	 in-
temerato	da	Virgem	Imaculada,	bem	
como	a	qualidade	de	pai	de	Jesus	Cris-
to,	constituem	prerrogativas	e	pressu-
põem	graças	que	posicionam	São	José	
fora	de	todas	as	categorias.	»

A	Tradição	católica	falou	de	São	José.	
É	 entretanto	 verdade	 que	 por	 muito	
tempo	São	José	esteve	escondido	dos	
homens,	sem	culto	e	sem	honras:	Sem	
dúvida	tal	se	explica	pelo	quase	total	
silêncio	 do	 Evangelho	 sobre	 ele.	 Es-
condido	durante	a	sua	vida	terrestre,	
ele	disponibilizou	todo	o	espaço	a	Je-
sus	e	Maria.	Existe	um	texto	apócrifo,	
o	proto-evangelho	de	São	Tiago,	que	
faz	dizer	a	São	José,	no	momento	do	
seu	 matrimónio	 com	 a	 Bem-Aventu-
rada	 sempre	 Virgem	 Maria,	 as	 pala-
vras	seguintes:	«Eu	sou	velho».	Talvez	
por	isto	é	que	a	imagem	oferecida	por	
São	 José	 é	 a	 de	 um	 velho	 dado	 por	
companheiro	à	sua	jovem	esposa.

Parece	 que	 foi	 sòmente	 a	 partir	 do	
século	XVI	que	se	lhe	conferiu	a	ima-
gem	 dum	 jovem	 e	 forte	 esposo	 pro-
videnciado	 à	 jovem	 e	 virginal	 Maria	
Santíssima.	 Mas	 na	 Tradição	 Patrís-
tica,	 encontramos	 já	 São	 Jerónimo,	
Santo	Ambrósio	e	Santo	Agostinho	e	
São	 João	 Crisóstomo,	 que	 defendem	
contra	os	heréticos	a	virgindade	per-
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pétua	de	São	José,	explicando	já	nesta	
época	que	São	José	é	Pai	visto	ser	pai	
nutritício	do	Filho	de	Deus	e	Seu	edu-
cador.

Na	Idade	Média,	a	Arte	religiosa,	 re-
flectindo	as	lendas	populares,	faculta-
nos	 a	 imagem	 dum	 São	 José	 calvo	 e	
barbudo,	o	qual	conduz	a	Virgem	San-
tíssima	 e	 o	 Menino	 ao	 Egipto,	 segu-
rando	o	burro	com	as	rédeas.

A	arte	da	literatura	dos	séculos	XIV	e	
XV	vão	conferir	uma	posição	sempre	
cada	 vez	 maior	 a	 um	 São	 José	 bem	
vivo	e	bem	concreto.

E	 eis	 que	 sùbitamente,	 a	 devoção	 de	
algumas	almas	de	escol	começa	a	fazer	
atrair	a	atenção	sobre	São	José,		pre-
parando	a	sua	entrada	na	história	da	
piedade	e	da	liturgia.	São	Bernardino	
de	Sena	constitui-se	como	seu	poeta,	
e	 como	 seu	 cantor;	 e	 pela	 primeira	
vez	ele	exclama:	«Depois	de	Maria,	é	
a	José	que	a	Santa	Igreja	mais	deve.»	
Quanto	 a	 Gerson,	 chanceler	 da	 Uni-
versidade	de	Paris,	ele	pode	ser	consi-
derado	como	o	primeiro	mestre	da	de-
voção	a	São	José.	Em	��3	de	Novembro	
de	����3,	ele	escreveu	ao	duque	Jean	
de	Berry,	solicitando-lhe	que	diligen-
ciasse	em	solenizar	a	 festa	do	santo.	
Gerson,	que	Bento	XIV	apelidava	«	a	
mais	ilustre	luz	do	seu	tempo	»,	exal-
tou	 a	 admirável	 Trindade	 na	 Terra:	
JESUS,	MARIA,	E	JOSÉ.

Em	����6,	no	Concílio	de	Constança,	
Gerson	pronunciará	um	discurso	que	
ficará	 célebre.	 Numa	 impressionante	
alocução,	 ele	 declarou	 aos	 seus	 ilus-

tres	auditores	que	queria	obter,	pelos	
méritos	 e	 intercessão	 de	 São	 José,	
que	 a	 Santa	 Igreja,	 tristemente	 divi-
dida	entre	três	papas,	fosse	entregue	
a	 um	 único	 esposo	 -	 o	 papa	 certo	 e	
verdadeiro.	 Este	 meio	 parecia-lhe	 o	
único	capaz	de	restaurar	a	unidade	e	
a	paz	-	o	que	veio	a	acontecer.	Deve-
mos	notar	uma	curiosa	coincidência,	
ou	melhor,	um	gesto	da	Providência.	
Este	concílio,	que	restaurou	a	unida-
de	 pontifical,	 (sem	 qualquer	 dúvida	
graças	à	intercessão	de	São	José)	para	
conseguir	 os	 seus	 fins,	 depôs	 Ben-
to	 XIII	 e	 João	 XXIII;	 curiosamente	 o	
verdadeiro	 Bento	 XIII	 foi	 aquele	 que	
no	século	XVIII	 incluiu	São	José	nas	
Ladainhas,	e	o	verdadeiro	João	XXIII	
aquele	que	introduziu	São	José	no	Ca-
non	da	Santa	Missa.

Um	outro	nome	domina	todos	os	ou-
tros	igualmente,	o	de	Santa	Teresa	de	
Ávila,	curada	miraculosamente	aos	��6	
anos,	 pela	 intercessáo	 de	 S.José.	 Ela	
converteu-se	numa	ardente	propaga-
dora	 do	 seu	 culto	 e	 da	 sua	 devoção,	
dedicando-lhe	o	seu	primeiro	conven-
to	 em	 Ávila.	 A	 santa	 Teresa	 é	 neces-
sário	acrescentar	o	nome	de	S.	Fran-
cisco	de	Sales,	o	qual,	como	teólogo	e	
doutor	consumado	que	era,	justificou	
a	 sua	 grande	 devoção	 pessoal	 a	 São	
José.	 Conta-se	 que	 no	 seu	 Breviário	
se	encontrava	uma	só	imagem	-	a	de	
São	José.

Anàlogamente	 a	 Santa	 Madre	 Igreja,	
pela	voz	dos	papas,	falou	de	São	José	
no	 decurso	 dos	 seis	 últimos	 séculos.	
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Sisto	 IV,	 por	 exemplo,	 respondendo	
sessenta	anos	depois	ao	apelo	de	Ger-
son,	instituiu	em	���80	uma	solenidade	
especial	em	honra	do	santo	Patriarca,	
fixando-a	em	�9	de	Março.	Clemente	
XI	 compôs-lhe	 um	 ofício	 em	 �7���.	
Bento	XIV	colocou	São	José	à	cabeça	
dos	mártires	e	dos	Apóstolos	nas	La-
dainhas	 dos	 santos	 em	 �7��3.	 Pio	 IX	
respondendo	a	uma	solicitação	de	nu-
merosos	bispos	no	Concílio	Vaticano	
I	proclamou-o	solenemente	Padroeiro	
da	Igreja	Universal	em	�870.	Leão	XIII	
consagrou	a	encíclica	“Quanquam	ple-
nies”	ao	seu	patrocínio	em	�889.	São	
Pio	X,	nosso	glorioso	Padroeiro,	apro-
vou	as	Ladainhas	de	São	José.	Pio	XII	
fixou	no	primeiro	dia	de	Maio	a	festa	
de	São	José	operário,	outorgando	ao	
mundo	 dos	 trabalhadores	 o	 exemplo	
de	São	José	que	trabalhou	toda	a	vida	
com	suas	próprias	mãos,	santificando	
o	 seu	 trabalho	 pela	 paciência	 e	 sub-
missão	a	Deus.		João	XXIII,	por	meio	
dum	“Motu	próprio”,	tomou	a	decisão	
de	inserir	São	José	no	Canon	da	Santa	
Missa,	colocando-o	ao	 lado	de	Maria	
no	momento	mais	sagrado	da	Sagra-
da	Liturgia.

O	lugar	atribuído	a	São	José	não	pode-

rá	jamais	debilitar	a	adoração	a	Nosso	
Senhor	Jesus	Cristo,	bem	como	a	de-
voção	de	hiperdulia	a	Maria,	tal	como	
a	devoção	a	Maria	não	pode	ser	noci-
va	à	adoração	devida	a	Nosso	Senhor.	
O	amor	absoluto	que	pertence	ao	úni-
co	Mediador	entre	Deus	e	os	homens,	
bem	como	a	admiração	única	que	de-
dicamos	 à	 Bem-Aventurada	 sempre	
Virgem	 Maria	 completam-se	 e	 forti-
ficam-se	recìprocamente,	sem	jamais	
se	confundirem.	Numa	palavra:	a	Sa-
grada	Família	deve	ser	una	e	insepará-
vel	no	coração	do	cristão,	tal	como	foi	
em	Nazaré,	tal	como	é	no	Céu.

E	é	isso,	aliás,	o	que	Nossa	Senhora	de	
Fátima	confirma	na	derradeira	apari-
ção	de	Outubro,	no	momento	em	que	
se	 produziu	 o	 prodígio	 solar,	 os	 três	
pastorinhos	 contemplaram	 a	 Sagra-
da	Família	disposta	à	direita	do	Sol,	e	
mais	brilhante	ainda,	Nossa	Senhora	
com	seu	manto	azul,	e	à	sua	esquer-
da	São	José	levando	o	Menino	Jesus,	
abençoando	 o	 Mundo.	 Nós	 afirma-
mos,	 pois,	 com	 a	 Sagrada	 Liturgia,«	
Deus	 constituiu-o	 chefe	 da	 sua	 casa,	
bem	como	de	todos	os	seus	bens	».
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Uma	extraordinária	santidade

Abbé François Marie Chautard

Quando	pensamos	na	santidade	sem	
igual	 da	 humanidade	 de	 Nosso	 Se-
nhor,	compreendemos	logo	que	ela	se	
baseia	 sobre	 o	 mistério	 da	 Encarna-
ção.	 A	 alma	 humana	 de	 Jesus	 Cristo	
está	inundada	de	graça	celeste	porque	
a	sua	humanidade	está	unida	à	pessoa	
divina.	 Este	 simples	 raciocínio	 que	
justifica	plenamente	a	graça	humana	
de	Jesus	Cristo	também	é	válido	para	
sua	mãe.	Maria	é	a	Imaculada,	a	me-
diatriz	 de	 todas	 as	 graças,	 a	 Virgem	
das	 Virgens,	 a	 Rainha	 dos	 mártires,	
mas	antes	de	tudo,	Maria	é	a	mãe	de	
Deus.	 E	 é	 esta	 maternidade	 divina	
que	é	a	base	da	sua	santidade	sem	par	
e	 de	 todas	 as	 suas	 perfeições.	 Tudo	
tem	 origem	 nesta	 maternidade,	 isto	
é,	nessa	ligação	particular	que	associa	
o	 mistério	 da	 Incarnação	 a	 Maria.	 A	
santidade	de	Maria	mede-se	pela	sua	
proximidade	com	a	Incarnação	do	seu	
filho,	embora	a	um	grau	menor	que	a	
de	Cristo,	mas	sempre	na	mesma	ló-
gica	divina.

Por	isto	se	vê	toda	a	diferença	abismal	
e	teológica	que	separa	a	santidade	de	
Maria	da	santidade	dos	outros	heróis	
do	 Cristianismo.	 Podemos	 desfiar	 os	
santos	 do	 Novo	 Testamento	 e	 fazer	
a	 conta	aos	campeões	da	Fé,	mas	na	
verdade	a	santidade	de	um	São	Mar-
tinho	ou	de	uma	Santa	Teresa	do	Me-
nino	 Jesus	 não	 estão	 vinculados	 de	
uma	 maneira	 tão	 estreita-	 essencial,	

diremos	nós-	ao	mistério	da	Encarna-
ção.	A	santidade	da	alma	humana	de	
Cristo	provém	da	sua	união	à	pessoa	
divina,	a	santidade	de	Maria	provém	
do	seu	papel	na	Incarnação,	enquanto	
a	santidade	de	São	Martinho	não	pro-
vém	 de	 uma	 união	 pessoal	 ao	 Verbo	
nem	de	qualquer	papel	na	Incarnação.	
É	 por	 isso	 que	 se	 chama	 ao	 culto	 da	
Virgem	Maria	de	hiperdulia	enquanto	
o	culto	dos	santos	se	chama	simples-
mente	de	dulia.

A santidade de São José e o mistério 
da Incarnação

Entre	a	Virgem	Maria	e	os	santos	da	
Igreja	existem	outros	santos	cujo	pa-
pel	está	intimamente	ligado	ao	misté-
rio	da	Incarnação.	Com	efeito	existem	
três	tipos	de	santos	que	estiveram	li-
gados	de	maneira	tão	próximo	a	esse	
mistério	que	a	sua	santidade	é	dotada	
de	uma	elevação	singular.	

O	primeiro	desses	santos	é	São	João	
Baptista	que	Nosso	Senhor	não	hesita	
em	louvar	no	Evangelho	e	cujo	culto	
foi	considerável	na	Igreja	e	é	ainda	ac-
tual	como	nos	lembram	o	Prólogo	de	
São	João	e	o	simples	Confiteor	.	Dom	
E.	Flicotaeux	escrevia	acerca	dele:	“São	
João	 Baptista	 foi	 investido	 de	 uma	
missão	 cujo	 carácter	 era	 demasiado	
geral,	o	alcance	demasiado	universal,	
para	que	ele	pudesse	ser	considerado	
o	representante	de	uma	época	ou	de	
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um	 país.	 O	 que	 temos	 de	 ver	 antes	
de	 tudo	 na	 pessoa	 de	 São	 João	 Bap-
tista	 não	 é	 um	 aspecto	 particular	 da	
santidade	Cristã,	mas	o	seu	papel	de	
Precursor	que	o	põe,	por	assim	dizer,	
no	 estado	 de	 relação	 viva	 com	 Jesus	
Cristo	 e	 lhe	 confere	 uma	 dignidade	
incomparável”.(1)

O	 segundo	 tipo	 de	 santo	 ligado	 de	
uma	 maneira	 particular	 ao	 mistério	
do	 Verbo	 Incarnado	 é	 o	 Apóstolo.	
Com	efeito,	os	Apóstolos	são	as	colu-
nas	a	Igreja,	ou	seja	do	corpo	místico	
de	 Jesus	 Cristo,	 sendo	 São	 Pedro	 o	
seu	primeiro	chefe.	Os	Apóstolos	usu-
fruem	portanto	de	uma	relação	muito	
estreita	com	o	mistério	da	Incarnação	
e	 consequentemente	 possuem	 uma	
santidade	 iminente.	 É	 assim	 que	 o	
explica	São	Tomás	de	Aquino:”	Entre	
os	 outros	 santos,	 os	 Apóstolos	 fo-
ram	 escolhidos	 para	 uma	 dignidade	
mais	 excelente,	 isto	 é,	 para	 recebe-
rem	 imediatamente	 de	 Jesus	 Cristo	
e	 transmitir	 aos	 outros	 tudo	 aquilo	
que	diz	respeito	à	salvação,	dado	que	
a	Igreja	repousa	sobre	eles	segundo	as	
palavras	 do	 Apocalipse	 (XXI,	 ���)	 .”O	
muro	da	cidade	tinha	doze	fundações	
e	nelas	os	doze	nomes	dos	Apóstolos	
do	cordeiro”	Eis	a	razão	porque	é	dito	
que	 “Deus	 estabeleceu	 primeiro	 na	
sua	 Igreja	 os	 Apóstolos”	 (	 Epístola	 �	
aos	Coríntios,	XII,	��8).	Esta	é	também	
a	 razão	 pela	 qual	 Deus	 lhes	 deu,	 de	
preferência	a	todos	os	outros	santos,	
uma	graça	mais	abundante.(2)

Enfim	 o	 terceiro	 tipo	 de	 santo	 é	 re-

presentado	 por	 São	 José,	 cujo	 papel	
no	mistério	da	Incarnação	é	conside-
rável.	Perante	o	prodígio	da	materni-
dade	 divina	 não	 sabemos	 se	 é	 mais	
conveniente	 o	 espanto,	 a	 admiração,	
a	adoração	ou	o	louvor.	E	esse	privilé-
gio	é	tão	luminoso	que	põe	na	sombra	
o	papel	eminentemente	prodigioso	de	
São	José.	Que	papel	incomparável	foi	
o	de	exercer	a	função	de	Pai	para	o	fi-
lho	de	Deus,	de	ser	o	esposo	da	mãe	
desse	Deus	feito	homem,	de	ser	o	seu	
protector	e	chefe!	Daí,	se	tivermos	em	
conta	as	duas	verdades	sobrenaturais	
segundo	as	quais	quanto	mais	unido	
se	 está	 ao	 mistério	 da	 Incarnação,	 e	
quanto	 mais	 tremenda	 é	 a	 missão,	
mais	graças	se	recebe,	então	não	po-
deremos	 pôr	 limites	 à	 santidade	 de	
São	José.	

Como	 notava	 o	 R.P.Synave,	 “o	 prin-
cipio	 que	 São	 Tomás	 de	 Aquino	 deu	
para	tornar	mais	manifesta	a	plenitu-
de	da	Virgem	Maria	vale	também	da	
mesma	 maneira	 para	 São	 José	 (IIIa.
qu.��7,	art�):	“Quanto	próximo	se	está	
de	uma	causa,	qualquer	que	seja	a	sua	
natureza,	 mais	 se	 participa	 nos	 seus	
efeitos.	Quanto	mais	se	está	próximo	
de	 Deus,	 mais	 se	 participa	 nas	 bon-
dades	 divinas.”	 Ora	 São	 José	 viveu	
durante	 muito	 tempo	 na	 intimidade	
de	Jesus	em	Nazaré.	Daí	se	depreen-
de	que	este	convívio	diário	com	Jesus		
deve	ter	sido	ocasião	de	muitas	graças.	
Aliás	 a	 função	 de	 educador	 humano	
do	Filho	de	Deus	dava	também	a	São	
José	 o	 benefício	 de	 favores	 divinos.	
“Cada	um	recebe	de	Deus	a	graça	que	



��9

convém	ao	seu	desempenho”	diz	São	
Tomás	 de	 Aquino	 (IIIa,	 qu.��7,	 art.�,	
sol.�)

Quando	 vemos	 a	 admirável	 disposi-
ção	 da	 Divina	 Providência,	 que	 pre-
para	 com	 uma	 minúcia	 espantosa	 os	
acontecimentos	e	os	homens	para	fa-
zer	aparecer	nos	momentos	necessá-
rios	os	salvadores	tão	esperados-	pen-
samos	 em	 Santa	 Joana	 de	 Arc-	 não	
poderemos	imaginar	o	cuidado	com	o	
qual	o	Verbo	incarnado	deve	ter	pre-
parado	a	alma	de	seu	pai	sobre	a	ter-
ra.	A	devoção	a	São	José,	longe	de	ser	
uma	devoção	barata,	tem	por	funda-
mento	a	mais	segura	teologia.	Não	há	
dúvidas	de	que	São	José,	ao	contrário	
da	Imaculada,	deve	ter	tido	fraquezas	
e	 deve	 ter	 cometido	 pequenos	 peca-
dos.	Mas	mesmo	assim,	qual	não	de-
verá	ter	sido	o	seu	grau	de	santidade!

Um incomparável intercessor

Mais	ainda,	se	nos	lembrarmos	desta	
outra	 lei	 sobrenatural	 chamada	 a	 lei	
da	Comunhão	dos	Santos	ou	da	rever-
sibilidade	dos	méritos,	dar-nos-emos	
conta	de quanto	São	José poderá	ser	
para	 nós	 uma	 ajuda	 poderosa.	 Visto	
que	 a	 santidade	 sobreeminente	 de	
Jesus	Cristo	fez	dele	o	redentor,	que	
a	santidade	da	Virgem	Maria	contri-

buiu	para	fazer	dela	co-redentora	e	a	
mãe	dos	homens,	então	a	graça	de	São	
José	faz	dele	o	Patrão,	o	pai	adoptivo	
de	toda	a	Igreja.

Como	então	poderemos	nós	ficar	 in-
diferentes	 a	 um	 tão	 grande	 Santo?	
Como	 então	 não	 agradecer	 a	 Deus	
de	 nos	 ter	 tornado	 participantes	 na	
preferência	 a	 São	 José?	 Como	 então	
poderemos	duvidar	que	uma	alma	tão	
santa,	que	um	coração	tão	recto,	não	
esteja	 pronto	 para	 nos	 ajudar	 lá	 do	
alto	do	céu?

“Vão	ter	com	José”	dizia	o	Faraó	aos	
Egípcios.	O	“Vão	ter	com	José”	tam-
bém	nos	ensina	a	teologia	do	mistério	
da	Encarnação.	Ele	saberá	alimentar	a	
alma	do	Corpo	Místico	como	alimen-
tou	outrora	o	corpo	da	alma	de	Jesus	
Cristo.

R.P.Synave,	O.P.	Somme	Théologique,	
Vie	de	Jésus,	 t.�,	Renseignement	te-
chniques,	éd.	De	la	Revue	des	Jeunes,	
�9��7,	p.30��-30�.

Dom	 E.Flicoteaux,	 “Un	 saint	 que	 l’	
on	 oublie:	 le	 Précurseur	 du	 Christ”,	
La	Vie	spirituelle,	La	pensée	catholi-
que,	 nºs	 ��8-��9.	 juillet-aôut	 �9��9,	
p.��07
Commentaire	 sur	 l´êpitre	 aux	 Ro-
mains	8/��3.	Leçon	�.

�.

��.
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São	José,	o	pai	por	excelência.

Cercle Charles et Zita Habsbourg

São	José	é	o	modelo	do	pai	sob	a	Nova	
Lei.	São	José	foi	um	pai	muito	pobre,	
muito	e	despojado,	 sendo	considera-
do	apesar	disso,	o	modelo	do	pai.	Ele	
e	a	Virgem	Maria	escolheram-se	livre-
mente	a	fim	de	se	casarem;	São	José	
foi	o	homem	que	escolheu	a	mais	per-
feita	das	mulheres	para	esposa.	Esta,	
por	sua	vez,	lhe	terá	necessariamente	
comunicado	o	seu	segredo,	isto	é	a	sua	
consagração	total	a	Deus.	São	José,	ao	
cooperar	 inteiramente	 com	 os	 desíg-
nios	 da	 Divina	 Providência,	 teve	 de	
aceitar	de	respeitar	essa	consagração;	
no	 entanto	 este	 casamento	 casto	 foi	
um	 verdadeiro	 casamento	 e	 os	 es-
posos	 gozaram	 de	 um	 amor	 de	 uma	
extraordinária	 intensidade,	pois	esse	
amor	foi	purificado	por	Deus	através	
desse	sacrifício.

O amor no sacrifício

Quando	Maria	recebe	na	Anunciação,	
a	mensagem	do	Anjo,	ela	não	fala	com	
José	 e	 guarda	 esse	 segredo	 para	 ela;	
José	 só	 se	 apercebe	 da	 situação	 de-
pois	 de	 ela	 voltar	 da	 sua	 estadia	 em	
casa	 de	 Isabel.	 Esta	 é	 a	 sua	 primeira	
provação	 no	 que	 diz	 respeito	 ao	 seu	
amor	 conjugal:	 ele	 deverá	 aceitar,	
sem	qualquer	explicação,	os	desígnios	
de	Deus	acerca	da	sua	esposa;	então,	
depois	 deste	 período	 de	 provação,	
ele	 terá	 também	 a	 sua	 Anunciação;	
O	Anjo	pede-lhe	para	escolher	Maria	
inteiramente	como	esposa	respeitan-

do	nela	a	obra	de	Deus	o	que	exige	de	
José	uma	grande	pobreza,	um	grande	
despojamento	no	seu	amor.	São	José	
deve	 desempenhar	 integralmente	 a	
função	de	pai	do	Filho	de	Deus.	É	as-
sim	que	ele	constitui	a	 imagem	mais	
perfeita	da	paternidade	de	Deus.

Esta	 pobreza	 continua	 aquando	 do	
nascimento	de	Jesus:	São	José,	o	res-
ponsável	pelo	Filho	de	Deus,	 tem	de	
aceitar	de	O	fazer	nascer	no	meio	de	
uma	grande	indigência	e	eles,	ambos	
de	estirpe	real,	pois	são	descendentes	
do	 Rei	 David,	 são	 rejeitados	 por	 to-
dos.	José	aceita	esta	pobreza	que	vai	
permitir	uma	intimidade	muito	gran-
de	no	seio	desta	família.

Quando	 Jesus	 vai	 a	 Jerusalém	 com	
os	 seus	 pais	 para	 festejar	 a	 Páscoa,	
Ele	 permanece	 no	 Templo	 sem	 nada	
lhes	dizer.	Jesus	começa	assim,	como	
por	antecipação,	a	sua	vida	pública,	a	
sua	vida	de	pregação.	A	sua	primeira	
iniciativa	Ele	a	 toma	sem	nada	dizer	
a	 seus	 pais.	 Enquanto	 Jesus	 ensina	
no	 Templo,	 José	 conhece	 o	 mistério	
do	 Calvário.	 Contrariamente	 à	 San-
ta	Virgem,	que	conhecerá	e	viverá	de	
uma	 maneira	 ainda	 mais	 dolorosa	 o	
sofrimento	da	separação,	ele	não	es-
tará	presente	no	Calvário.	A	provação	
da	separação,	São	José	vai	vivenciá-la	
quando	 perde	 Jesus,	 o	 que	 lhe	 é	 in-
compreensível.		
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Ele	 teve	 necessariamente	 um	 gran-
de	 sentido	 da	 sua	 responsabilidade	
como	pai	e	nessa	noite,	quando	José	
e	 Maria	 se	 encontram	 sozinhos	 sem	
Jesus	 pela	 primeira	 vez,	 ambos	 são	
tomados	 por	 uma	 profunda	 inquie-
tação	 e	 ficam	 sem	 compreender	 pois	
Jesus	nada	disse.	Este	é	um	dos	gran-
des	mistérios	do	sofrimento	humano	
que	é	o	de	não	compreender	o	signi-
ficado	desse	sofrimento;	há	portanto	
aqui	uma	purificação	muito	grande	do	
coração	 de	 José	 dado	 que	 o	 homem	
como	 ser	 racional	 que	 é,	 tem	 neces-
sidade	de	compreender	o	porquê	dos	
acontecimentos.

Unidos	 no	 mesmo	 sofrimento,	 José	
e	 Maria	 voltam	 para	 Jerusalém	 à	
procura	de	Jesus;	e	quando	O	encon-
tram,	 Este	 em	 vez	 de	 lhes	 dar	 uma	
explicação	plausível	que	os	teria	tran-
quilizado,	 responde-lhes	 de	 maneira	
enigmática:	“Porque	é	que	me	procu-
raram?	Não	sabeis	que	me	é	necessá-
rio	 ocupar-me	 das	 coisas	 que	 são	 do	
serviço	de	meu	Pai?”	(São	Lucas	��,��9)	
O	 que	 não	 os	 consolou	 de	 nenhuma	
maneira	…

Também	José,	tal	como	Maria,	guar-
dou	 estas	 palavras	 no	 seu	 coração	 o	
que	constituiu	um	grande	sofrimento	
para	o	seu	coração	paterno.	A	espada	
da	 dor	 trespassou	 não	 só	 o	 coração	
Maria	 como	 também	 o	 de	 José.	 Aí	
também	existe	uma	purificação:	Deus	
quer	que	José	aceite	a	vocação	sacer-
dotal	 de	 Jesus.	 Aceitar	 a	 vocação	 de	
um	 filho	 é	 sem	 dúvida	 o	 que	 é	 mais	

misterioso	na	vocação	de	um	pai.

Sabemos	que	São	José	não	estava	pre-
sente	durante	a	Paixão	de	Cristo	de-
preendendo-se	 portanto	 que	 já	 teria	
falecido.	Isso	também	foi	uma	grande	
pobreza	que	Deus	pediu	a	José;	a	de	
desaparecer.	É	por	 isso	que	São	José	
é	considerado	o	patrão	da	Boa	Morte,	
embora	 não	 se	 saiba	 nada	 acerca	 da	
sua	própria	morte,	porque	ele	aceitou	
desaparecer	 e	 não	 presenciar	 a	 reali-
zação	da	missão	de	seu	filho.	São	José	
demonstrou	 ao	 longo	 de	 toda	 a	 sua	
vida	um	grande	despojamento	e	uma	
total	submissão	à	vontade	de	Deus.

Conclusão

São	Tomás	de	Aquino	ensina-nos	que	
o	auge	da	vida	mística	consiste,	viven-
ciando-o,	 em	 poder	 chamar	 a	 Deus:	
“Pai”.	A	nossa	eternidade	resume-se	a	
isso;	a	dizer	permanentemente	“Pai”	a	
Deus.	Já	aqui	na	terra	devemos	pedir	
ao	 Espírito	 Santo	 de	 nos	 introduzir	
um	pouco	neste	mistério	da	paterni-
dade	Divina;	uma	das	maneiras	de	o	
fazer	 é	 estudar	 as	 Sagradas	 Escritu-
ras.

Nas	Sagradas	Escrituras	é	verdadeira-
mente	o	Espírito	Santo	que	nos	fala	e	
devemos	estar	atentos	às	mensagens	
que	ele	nos	dá.	A	palavra	“Abba”	vem	
do	 Aramaico	 e	 significa	 Papá	 (pai	 é	
uma	 tradução	 um	 pouco	 solene	 que	
não	existe	no	Antigo	Testamento).	

A	palavra	“Abba”	é	empregada	três	ve-
zes	no	Novo	Testamento;	Uma	vez	na	
Epístola	aos	Gálatas,	uma	vez	na	Epís-
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tola	aso	Romanos	e	pela	primeira	vez	
no	 Evangelho	 de	 São	 Marcos	 aquan-
do	da	agonia	de	Jesus	no	monte	das	
Oliveiras	 :”Abba,	 Pai,	 todas	 as	 coisas	
te	 são	 possíveis,	 afasta	 de	 mim	 este	
cálice”.(São	Marcos	���,	36)

Foi	assim	o	próprio	Jesus	Cristo	o	pri-
meiro	 a	 nos	 revelar	 a	 maneira	 como	
falava	 com	 seu	 pai.	 Foi	 necessário	 o	
peso	 do	 sofrimento	 da	 agonia	 para	
que	Jesus	se	dirija	a	seu	pai	como	uma	
criancinha,	isto	é,	com	uma	confiança	
imensa.	 Quando	 rezamos	 podemos	
pedir	 a	 Deus	 que	 disponha	 o	 nosso	
coração	 como	 o	 dele	 quando	 disse	
“Abba”

Na	 sua	 Epístola	 aos	 Romanos	 São	
Paulo	diz-nos	que	é	o	Espírito	Santo	
que	 dentro	 de	 nós	 diz	 “Abba”;	 O	 Es-
pírito	Santo	é	nos	pessoalmente	dado	
para	que	possamos	dizer	“Abba”.

Esta	 é	 toda	 a	 importância	 da	 oração	
(oração	 e	 meditação	 são	 duas	 coisas	
diferentes:	na	meditação	lê-se,	usa-se	

a	inteligência,	na	oração	tornamo-nos	
disponíveis	 à	 acção	 do	 Espírito	 San-
to).	É	a	oração	que	nos	faz	descobrir	o	
Pai.”	É	por	isso	que	todos	os	Cristãos	
devem	 dedicar	 diariamente	 alguns	
minutos	 à	 oração,	 mesmo	 se	 igno-
ram	 como	 o	 fazer.	 E	 aquele	 que	 tem	
muito	trabalho	mais	o	deve	fazer!	Te-
mos	de	ter	todos	os	dias	um	pequeno	
momento	de	encontro	com	Jesus	(…)	
Temos	de	arranjar	tempo	para	o	fazer	
(…)	 Temos	 de	 nos	 lembrar	 sempre	
esta	exigência	da	oração.”	Só	a	oração	
é	que	nos	pode	introduzir	na	realida-
de	de	que	Deus	é	nosso	Pai.

_____________

As	 ideias	 deste	 artigo	 foram	 tiradas	 de	
“Toute paternité vient de Dieu, Être père 
aujourd´hui” do	 padre	 Marie-Dominique	
Philippe	 (�9���-��006).	 Trata-se	 de	 uma	
recolha	 de	 conferências	 que	 ele	 deu	 so-
bre	o	mistério	da	paternidade	divina	em	
�98�	e	�98��	nas	“Actions	Familiales	Ca-
tholiques”	em	Paris.

As	Parábolas	de	Jesus

(Capítulos XX do livro de Catequese “Jesus nosso Salvador” de A. Amaral, 1962)

Muitas	vezes,	para	que	o	Seu	ensina-
mento	fosse	mais	facilmente	compre-
endido	 e	 se	 gravasse	 melhor	 na	 me-
mória,	 Jesus	 serviu-Se	 de	 parábolas.	
As	 parábolas	 são	 narrativas,	 feitas	 a	

partir	 de	 factos	 da	 vida	 real,	 com	 o	
fim	de	pôr	em	relevo	um	ensinamento	
moral	ou	religioso.	Fixemos	algumas	
das	muitas	parábolas	que	Jesus	con-
tou.
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Palavra de Deus

Querendo	explicar	aos	Seus	ouvintes	
que	a	Palavra	de	Deus	produzirá	fruto	
em	 nós,	 na	 medida	 em	 que	 souber-
mos	acolhê-la	com	fé	e	docilidade,	Je-
sus	contou	a	seguinte	parábola:

“Um lavrador saiu, para fazer as se-
menteiras. Ora, quando ele lançava a 
semente à terra, parte dela caiu no ca-
minho. Foi calcada, e as aves comeram-
na. Outra parte caiu em terreno rocho-
so; mal nasceu, logo secou por falta de 
humidade. Outra caiu entre espinhos; 
estes, crescendo com ela, sufocaram-na. 
A outra parte caiu na terra boa. Nasceu 
e deu fruto a cem por um”. 

Então os Discípulos perguntaram-Lhe o 
que queria dizer aquela parábola. E Je-
sus disse-lhes:

“A vós foi dado o privilégio de conhecer 
os segredos do Reino dos Céus. Eis o que 
significa esta parábola: A semente é a 
Palavra de Deus. Os que se assemelham 
ao caminho, são aqueles que ouvem, 
mas, em seguida, vem o demónio e tira 
a Palavra do seu coração, para impedir 
que eles acreditem e se possam salvar. 
Os que se assemelham ao terreno rocho-
so, são os que recebem alegramente a Pa-
lavra, no momento em que a ouvem. Não 
chega, porém, a criar raízes: acreditam 
por algum tempo, mas na altura da ten-
tação, abandonam tudo. Os que se as-
semelham ao terreno com espinhos, são 
aqueles que ouvem a Palavra de Deus, 
mas, depois, deixam-na sufocar pelos 
cuidados, as riquezas e pelos prazeres da 
vida. Também não chegam a dar fruto. 

Os que se assemelham à boa terra, são 
aqueles que, tendo ouvido a Palavra com 
um coração recto e bem disposto, produ-
zem fruto, graças à sua perseverança”. 
(Luc. 8, 4-15)

Oração

Dirigindo-se	a	alguns	que	se	julgavam	
muito	virtuosos,	mas	desprezavam	os	
outros,	Jesus	disse	a	seguinte	parábo-
la:

“Dois homens foram ao Templo rezar. 
Um era fariseu, e o outro publicano. O 
fariseu de pé rezou assim: ‘Meu Deus, 
eu Vos agradeço por não ser como os 
outros homens, que são ladrões, injus-
tos e adúlteros, nem mesmo como este 
publicano. Jejuo duas vezes por sema-
na e dou a décima parte do que recebo’. 
O publicano ficou distante dele e nem 
ousava levantar os olhos ao Céu; mas, 
batendo no peito, dizia: ‘Meu Deus, ten-
de piedade de mim, que sou pecador!’ 
Pois Eu afirmo-vos, concluiu Jesus, que 
o publicano voltou para sua casa recon-
ciliado com Deus. O outro não. Quem se 
exalta, será humilhado; e  quem se humi-
lha, será exaltado”. (Luc. 18, 9-141)

A	parábola	do	fariseu	e	do	publicano	
mostra-nos	 que	 a	 oração	 orgulhosa	
do	fariseu	não	agradou	a	Deus;	mas	a	
oração	humilde	do	publicano	obteve-
lhe	o	perdão	dos	pecados.

Para	exeprimentar	a	nossa	fé	e	a	nos-
sa	confiança,	e	também	para	merecer-
mos,	de	certo	modo,	o	que	Lhe	pedi-
�	 Ver	Missal:	Evangelho	do	�0º	Do-
mingo	depois	de	Pentecostes.	
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mos,	 Deus	 nem	 sempre	 nos	 atende	
imediatatamente.	No	entanto,	o	pró-
prio	Jesus	diz-nos	que	não	desanime-
mos.	Se	insistirmos	em	pedir	a	Deus	
uma	coisa	que	seja	útil	à	Sua	glória	ou	
à	nossa	salvação,	Ele	não	deixa	de	nos	
atender.

Vejamos	 a	 parábola	 que	 Jesus	 con-
tou:

Imaginemos o seguinte: um de vós tem 
um amigo e vai bater-lhe à porta, à 
meia-noite, pedindo-Lhe: Empresta-me 
três pães, porque chegou agora  a minha 
casa um amigo que vem de viagem, e não 
tenho que lhe dar. Lá de dentro, vem esta 
resposta: ‘Não me incomodes!’ As portas 
estão fechadas e já estou a descansar 
com os meus filhos. ‘Não posso agora le-
vantar-me.’ Se insistirdes em bater, ele 
virá dar-vos os pães. Se não por amiza-
de, ao menos para se ver livre de vós.

E Jesus continuou: ‘Também Eu vos 
digo: pedi e dar-se-vos-á; procurai e en-
contrareis; batei e abrir-se-vos-á’. (Luc. 
11, 5-8)

Sejamos	 humildes	 e	 perseverantes	
em	 nossas	 orações,	 mas	 com	 as	 dis-
posições	 de	 alma	 que	 Jesus	 também	
ensinou:	“Senhor, no entanto, faça-se a 
Vossa Vontade e não a minha”.

Arrependimento

Jesus	contou	também	algumas	pará-
bolas	 sobre	 a	 alegria	 que	 há	 no	 Céu	
quando	um	pecador	se	converte.	As-
sim	a	parábola	da	ovelha	perdida	e	da	
moeda	perdida.

“Os publicanos e os pecadores aproxi-
maram-se de Jesus para O ouvirem. 
Mas os fariseus e os escribas começaram 
logo a murmurar, dizendo: ‘Este homem 
acolhe os pecadores e come com eles!’ 
Então Jesus disse-lhes estas parábolas: 
‘Qual de vós, se possuísse cem ovelhas e 
perdesse uma, não deixaria as 99 no de-
serto, para ir procurar a que se perdeu, até 
a encontrar? Tendo-a encontrado, põe-a 
aos ombros, cheio de alegria. Quando 
chega a casa, chama os vizinhos e amigos 
e diz-lhes: ‘ Alegrai-vos comigo, porque já 
encontrei a ovelha que se tinha perdido!’ 
Pois Eu afirmo-vos que também há mais 
alegria no Céu, por um só pecador que se 
converte, do que por noventa e nove jus-
tos que não precisam de fazer penitência. 
Se uma mulher possuir dez moedas e 
perder uma, não vai logo acender uma 
lâmpada, varrer a casa e procurá-la 
até a encontrar? Tendo-a encontra-
do, chama as amigas e vizinhas e diz-
lhes: ‘ Alegrai-vos comigo, porque já 
encontrei a moeda que tinha perdido!’ 
Pois Eu afirmo-vos que também há gran-
de alegria entre os Anjos de Deus, quan-
do se converte, mesmo um só pecador”.

Perdoar

Deus	perdoa-nos,	se	nós	também	per-
doarmos.	Se	não	quisermos	perdoar	a	
quem	nos	tem	ofendido,	como	pode-
mos	esperar	que	Deus	nos	perdoasse?	
Esclarece	esta	doutrina	a	parábola	do	
servo	 sem	 caridade,	 que	 pretendia	
para	 si	 o	 perdão	 de	 uma	 enorme	 dí-
vida	e	não	queria	perdoar	uma	dívida	
insignificante	(cf.	Mat.	�8,	��3-3�).
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Fazer o bem

Façamos	o	bem,	mesmo	aos	inimigos	
como	o	bom	samaritano	que	socorreu	
um	 inimigo.	 Samaritanos	 e	 Judeus	
não	 eram	 amigos	 entre	 si.	 Para	 nos	
ensinar	 que	 devemos	 amar	 e	 fazer	
bem	mesmo	aos	inimigos,	Jesus	con-
tou	a	parábola	do	bom	Samaritano,	na	
qual	nos	mostra	como	um	samaritano	
socorreu	um	judeu	que	havia	sido	as-
saltado	pelos	ladrões	e	se	encontrava	
quase	morto	na	valeta	da	estrada	(cf.	
Luc.	�0,	��3-37).

O mal

Deus	só	quer	o	nosso	bem.	Se	 todos	
seguissem	a	Sua	doutrina,	os	homens	
seriam	 mais	 felizes.	 Por	 que	 razão	 é	
que	 vivem	 no	 mundo	 bons	 e	 maus?	
Porque	é	que	Deus	não	extermina	os	
maus,	para	ficarem	só	os	bons?

A	 resposta	 encontra-se	 na	 parábola	
do	trigo	e	do	joio.	O	Demónio	semeia	
o	mal	por	toda	a	parte,	e	a	separação	
definitiva	 entre	 os	 bons	 e	 os	 maus	
será	feita	por	Deus	no	fim	do	mundo,	
quando	os	Anjos	levarem	os	bons	para	
o	 Céu	 e	 os	 maus	 forem	 precipitados	
no	Inferno	(cf.	Mat.	�3,	����-30).
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Bodas	Sacerdotais

do	Reverendíssimo	Padre	Anselmo

Para	melhor	servir	o	almoço	que	se	segue	à	Santa	Missa	no	domingo,	dia	��9	de	
Setembro,	é	necessário	que,	quem	deseje	participar,	registe	o	seu	nome	de	uma	
das	seguintes	formas:

•	 na	lista	de	inscrição	para	almoço

•	 por	telefone	a	senhor	Rui	Machado	(966	9���	������)

•	 por	Email	(rui-machado@hotmail.com)

A	inscrição	nesta	lista	é	importante	porque	permitirá	ter	dados	precisos	sobre	
o	 número	 de	 pessoas	 presentes	 e	 assim	 garantir	 a	 aquisição	 em	 quantidade	
suficiente	a	confeccionar.	É	desejável	que	a	 inscrição	seja	feita	até	����	de	Se-
tembro.

De	acordo	com	a	generosidade	de	cada	um,	é	bem-vinda	a	ajuda	nas	despesas	
deste	evento.

Há	também	a	ter	em	conta	a	lembrança	a	oferecer	ao	Revº	Padre	Anselmo.	Uma	
possível	oferta	espiritual,	para	quem	se	queira	associar,	consiste	no	seguinte:

Duas	horas	de	oração	nos	dias	��6	(quinta),	��7	e	��8,	entre	��0.00	e	����.00	ho-
ras,	com	a	reza	do	Rorário	(3	terços)	em	frente	do	Santíssimo	Sacramento.	As	
intenções	 serão	 de	 acção	 de	 graças	 pelos	 ���	 anos	 de	 Sacerdócio	 e	 intenções	
particulares	do	Revº	Padre	Anselmo.

A organização da Boda Sacerdotal


