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Obra providencial

1º de novembro de 1970: há quatro déca-
das uma obra providencial era erigida pela 
Santa Igreja

A FSSPX tem um motivo a mais para 
se regozijar no dia primeiro de no-
vembro, festa de Todos os Santos. 
Naquele dia, em 1970, a fraternidade 
sacerdotal era canonicamente erigida, 
recebendo a aprovação formal da San-
ta Sé apenas quatro meses depois.

O ano é 1971 e a data é 18 de feverei-
ro. O Cardeal John Wright, Prefeito 
da Congregação para o Clero, acaba de 
manuscrever uma carta elogiando e 
aprovando a Fraternidade de São Pio 
X em seu gabinete da Cúria Romana.

Esta carta veio como resposta a uma 
solicitação do Arcebispo Lefebvre 
para que a Santa Sé aprovasse oficial-
mente a fraternidade sacerdotal. Ape-
nas uns poucos meses antes,   ,o ano 
anterior — em 1º de novembro — a 
fundação da fraternidade sacerdotal, 
também conhecida como Discípulos 
de Jesus e Maria, havia sido ratificada 
pelo ordinário local de Friburgo, Dom 
Francois Charriere; o mesmo prelado 
que havia instado fortemente o Arce-
bispo a assumir a formação de sacer-
dotes.

Esta solicitação à Congregação para 
o Clero por parte do antigo Delegado 
Apostólico na África (mas destinado 
a se tornar mais conhecido como o 

“Bastião da Tradição”), era, na ver-
dade, o procedimento normal para 
o reconhecimento de um instituto 
religioso. Todavia, o que é bastante 
extraordinário (e assim revelador da 
Providência de Deus, mesmo em meio 
à crise pós-conciliar) é como ela foi 
dada rapidamente: meros quatro me-
ses após a fundação da Fraternidade, 
em 1º de novembro de 1970.

Outra característica formidável den-
tro da carta de aprovação é o elogio 
do Cardeal Wright à nova fraternida-
de sacerdotal inserido à mão ao lado 
do louvor e aprovação dados por ou-
tros “Ordinários em diversas partes do 
mundo”.

A implicação total da Providência 
“apressando” este procedimento de 
reconhecimento canônico (um pro-
cesso que habitualmente demora con-
sideravelmente), ao mesmo tempo 
em que fazia o elogio para justificar a 
ação do dicastério da cúria, tornou-se 
claro à medida e que a crise moder-
nista continuava a se aprofundar na 
Igreja. Apenas alguns anos mais tar-
de, o seminário da FSSPX em Ecône, 
anteriormente digno de elogios, seria 
acusado pelo episcopado liberal fran-
cês de “seminário selvagem“, que care-
cia de aprovação eclesiástica.

Essa falsa acusação — que olvidava de 
maneira conveniente que a Fraterni-
dade de São Pio X tinha a aprovação 
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de Roma e era um ramo vivo da Igreja 
Católica — desencadeou uma onda de 
perseguição liberal contra a fraterni-
dade sacerdotal, culminando em uma 
tentativa ilegítima de suprimi-la ca-
nonicamente, a qual o Arcebispo Le-
febvre respondeu:

“… Fomos condenados sem julgamen-
to, sem oportunidade de nos defen-
der, sem a devida advertência ou pro-
cesso escrito e sem recurso.” (Carta 

Aberta aos Católicos Perplexos )

Ainda assim, apesar da perseguição 
injusta contra a Fraternidade de São 
Pio X e contra si mesmo, Dom Marcel 
Lefebvre -”sem amargura ou ressen-
timento” – continuou alegremente 
a conduzir a missão apostólica que 
Deus desejava que ele conduzisse na 
providência de tempo na Igreja Cató-
lica em favor do sacerdócio e da salva-
ção das almas.

A respeito da declaração de Dom Müller

No dia 22 de dezembro de 2013, 
Dom  Gerhard Ludwing Müller, pre-
feito da Congregação para a doutrina 
da fé, deu, em uma entrevista conce-
dida ao Corriere della Sera, a seguinte 
resposta:

Corriere: Tendo fracassado as nego-
ciações, qual é a posição dos lefebvris-
tas?

Dom Muller: “A excomunhão canônica 
dos bispos pelas ordenações ilegais 
foram revogadas, porém permanece a 
(excomunhão) sacramental,  de facto, 
pelo cisma. Eles se distanciaram da 

comunhão com a Igreja. Por conse-
guinte, não fechamos a porta, jamais, 
e os convidamos à reconciliação. Po-
rém, eles também devem mudar a sua 
atitude, aceitar as condições da Igreja 
católica, e o Sumo Pontífice como cri-
tério definitivo de adesão”.

Essa declaração de Dom Müller não é 
uma novidade. Ela retoma o que ele 
já tinha dito em outubro de 2012, na 
entrevista concedida à rádio alemã 
NDR: “De um ponto de vista pastoral, 
a porta está sempre aberta”, preci-
sando: “não há compromisso possível 
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no plano da fé católica, em particular 
como ela foi formulada regularmente 
pelo Concílio Vaticano II. O Vaticano 
II não está em contradição com o con-
junto da tradição da Igreja; a rigor, 
ele se opõe a certas interpretações 
errôneas da fé católica. Não podemos 
negociar a fé católica, não há compro-
misso possível”. E insiste: “A Fraterni-
dade São Pio X conhece as exigências 
que ela deve aceitar. Acho que não 
haverá mais doravante novas discus-
sões”. Evidentemente, a Fraternidade 
São Pio X não nega nenhum artigo do 
Credo e professa toda a fé católica. 
Colocar isso em dúvida é condená-la 
injustamente. Ela só se opõe a todas 
as novidades que, há 50 anos, alteram 
a fé católica.

Mas o que é novo na resposta de Dom 
Muller é a afirmação de um cisma. 
Com efeito, é a primeira vez que uma 
autoridade romana desse nível fala de 
cisma: “A excomunhão canônica dos 
bispos pelas ordenações ilegais foi 
revogada, porém permanece a (exco-
munhão) sacramental, de facto, pelo 
cisma. Eles se distanciaram da comu-
nhão com a Igreja”.

Na primeira parte de sua resposta – 
“a excomunhão canônica dos bispos 
pelas ordenações ilegais foi revogada, 
porém permanece a (excomunhão) 
sacramental” -, podemos achar que 
Dom Muller retoma o que Bento XVI 
tinha afirmado em sua carta aos bis-
pos, de 10 de março de 2009, expli-
cando o levantamento das “excomu-

nhões”, onde ele distinguia entre o 
plano disciplinar e o plano doutrinal, 
afirmando que os membros da Frater-
nidade São Pio X, mesmo doravante 
não excomungados (no plano disci-
plinar), não tinham estatuto canôni-
co, visto que o desacordo doutrinal 
subsistia: “O fato de a Fraternidade 
São Pio X não possuir uma posição 
canônica na Igreja não se baseia, ao 
fim e ao cabo, em razões disciplinares, 
mas doutrinais”. E Bento XVI insis-
tia: “Enquanto as questões relativas 
à doutrina não forem esclarecidas, 
a Fraternidade não possui qualquer 
estado canônico na Igreja, e os seus 
ministros – embora tenham sido li-
bertos da punição eclesiástica – não 
exercem de modo legítimo qualquer 
ministério na Igreja”.

Contudo, o Papa não falava de cisma, 
como Dom Müller o faz hoje – “po-
rém permanece a (excomunhão) sa-
cramental,  de facto, pelo cisma. Eles 
se distanciaram da comunhão com 
a Igreja”. Podemos mesmo acrescen-
tar que prelados romanos recusaram 
não somente a palavra, mas também 
a realidade do cisma tratando-se da 
Fraternidade São Pio X.

Assim, em uma carta datada de 3 de 
maio de 1994, o cardeal Edward Cassi-
dy, presidente do Conselho Pontifício 
para a Unidade dos cristãos, respon-
dia a um correspondente estrangeiro: 
“Quanto a vossa pergunta, gostaria de 
sublinhar de imediato que o Dicasté-
rio sobre o ecumenismo não tem uma 
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relação direta com a Fraternidade São 
Pio X. A situação dos membros dessa 
Sociedade é uma questão interna da 
Igreja católica. A Fraternidade São Pio 
X não é uma outra Igreja ou Comuni-
dade eclesial no sentido que esse Di-
castério utiliza. Certamente, a missa 
e os sacramentos administrados pelos 
padres da Fraternidade são válidos”.

No dia 13 de novembro de 2005, ao 
canal italiano de TV Canal 5, o car-
deal Dario Castrillón Hoyos, prefeito 
da Congregação do Clero e presidente 
da comissão Ecclesia Dei, explicava: 
“Não estamos diante de uma heresia. 
Não se pode dizer em termos corre-
tos, exatos, precisos, que haja um cis-
ma. Há, no fato de consagrar bispos 
sem o mandato pontifício, uma ati-
tude cismática. Eles estão dentro da 
Igreja. Há somente o fato de que falta 
uma plena, uma mais perfeita – como 
foi dito durante o encontro com Dom 
Fellay – uma comunhão mais plena, 
porque a comunhão existe”.

Em maio de 2008, o prelado romano, 
interrogado por Vittoria Priscianda-
ro para a Sociedade São Paulo, decla-
rava: “(…) como frequentemente o 
dissemos à Ecclesia Dei, não se trata 
de um verdadeiro cisma, mas de uma 
situação anormal que surgiu após a 
“ação cismática” de Dom Lefebvre, 
com a atribuição do episcopado sem 
mandato pontifício, contra a vontade 
expressa pelo papa”.

E no Süddeutsche   Zeitung de 25 de 
dezembro de 2009, ele precisava: 

“De 1988 até o ano 2000, todos os 
diálogos foram interrompidos. Eles 
só foram retomados no ano 2000, e 
um novo processo se iniciou, seguido 
muito de perto pelo cardeal Ratzinger, 
então membro da Comissão Ecclesia 
Dei. Em 2001, em um consistório pre-
sidido pelo Santo Padre, todos os car-
deais presentes aceitaram o processo 
para a entrada em comunhão dos le-
febvristas.   Na apresentação ao con-
sistório, se baseando em uma Nota 
da Congregação para a Doutrina da 
Fé, eles afirmaram que os irmãos ex-
comungados não tinham um caráter 
herético ou cismático. Eles eram, na 
verdade, o produto de uma ação cis-
mática. Quanto à sua posição diante 
do Concílio Vaticano II, as dificulda-
des foram expressas sobre o texto de 
certos documentos e, sobretudo, de 
certas interpretações do Concílio. As 
maiores dificuldades se relacionavam 
ao decreto sobre a liberdade religiosa 
e o ecumenismo”.

Além disso, podemos notar que no 
sermão que pronunciou durante as 
sagrações episcopais de 30 de junho 
de 1988, Dom Marcel Lefebvre ma-
nifesta aos fiéis qual era sua intenção 
exata cometendo este ato: “É necessá-
rio que vocês compreendam bem que 
não queremos por nada nesse mundo 
que essa cerimônia seja um cisma. 
Não somos cismáticos. Se a excomu-
nhão foi pronunciada contra os bispos 
da China que se separaram de Roma e 
que se submeteram ao governo chi-
nês, entendemos muito bem porque o 
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papa Pio XII os excomungou. Porém, 
para nós não se trata de nos separar-
mos de Roma e de nos submetermos a 
um poder qualquer estranho a Roma, 
e constituir uma espécie de Igreja pa-
ralela como o fizeram, por exemplo, 
os bispos de Palmar de Troia na Es-
panha, que nomearam um papa, que 
criaram um colégio de cardeais. Para 
nós não se trata de nada disso. Longe 
de nós esses pensamentos miseráveis 
de nos distanciar de Roma. Muito ao 
contrário, é para manifestar nossa 
adesão à Roma que realizamos essa 
cerimônia. É para manifestar nossa 
adesão à Igreja de sempre, ao papa, e 
a todos aqueles que precederam esses 
papas que, infelizmente, desde o con-
cílio do Vaticano II acreditaram ter o 
dever de aderir a erros, erros graves 
que estão demolindo a Igreja e des-
truindo todo o sacerdócio católico”.

Àquele que considerasse paradoxal 
ouvir Dom Lefevbre recusar o termo 
de cisma, durante até a cerimônia das 
sagrações episcopais, o aconselharía-
mos a ler o Rev.Pe. Héribert Jone, O.
F.M.Cap. que escreve em seu Précis de 
théologie morale catholique, nº 432, 1 
(Salvator, 1935): “É cismático aquele 
que, por princípio, não quer ser sub-
misso ao papa…, porém não é cismá-
tico aquele que recusa simplesmente 
obedecer ao papa, ainda que isso fos-
se durante muito tempo”.

E sobre esse ponto, leremos com pro-
veito o julgamento de Santo Agosti-
nho: “Frequentemente também a di-

vina Providência permite que, vítimas 
das agitações sediciosas excitadas pe-
los homens sensuais, mesmo justos 
sejam excluídos da assembléia dos 
cristãos.  Se eles suportam paciente-
mente estes ultrajes e estas injustiças, 
sem querer perturbar a paz da Igreja 
pelas novidades do cisma ou da he-
resia, eles mostram a todos com qual 
devotamento verdadeiro, qual amor 
sincero o homem deve servir seu 
Deus.  Esses cristãos dedicados têm 
o intento de voltar ao porto, quando 
a calma tiver sucedido à tempestade. 
Se eles não o podem, seja porque a 
tempestade continua a crescer, seja 
porque eles temem que seu retorno 
a mantenha ou excite uma mais ter-
rível, eles preferem prover a salvação 
dos agitadores que os expulsaram, e, 
sem reunir assembleias secretas, eles 
sustentam até à morte e confirmam 
por seu testemunho a fé que eles sa-
bem que é pregada na Igreja católica. 
Aquele que vê seus combates secretos 
sabe coroar em segredo sua vitória. 
Essa situação parece rara na Igreja, 
mas ela não é inédita, ela se apresen-
ta até mais frequentemente do que se 
poderia crer. Assim, todos os homens 
e todas as suas ações servem ao cum-
primento dos desígnios da Providên-
cia divina, para a santificação das al-
mas e a edificação do povo de Deus”. 
(Da verdadeira religião, 6, 11).

Ficamos ainda mais surpresos com 
a recente resposta de Dom Müller 
ao Corriere della Sera porque, logo em 
seguida, ele declara acerca do teólo-
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go da libertação Gustavo Gutiérrez: 
“Gutiérrez sempre foi ortodoxo”. De 
fato, Dom Müller escreveu um livro 
com ele, traduzido em italiano sob o 
título “Dalla parte dei poveri” (Do lado 
dos pobres), e como o relatava o jor-
nalista inglês William Oddie, no  Ca-
tholic Herald  de 6 de julho de 2012, 
citando o vaticanista americano John 
Allen, “Todos os anos, desde 1998, 
Dom Müller se dirige ao Peru para ‘ter 
uma aula’ com Gutiérrez. Em 2008, 
ele aceitou o título de doutor  hono-
ris causa  da Pontifícia Universidade 
católica do Peru, que é amplamente 
considerada como um bastião da ala 
progressista da Igreja peruana. Na-
quela ocasião, ele saudou Gutiérrez e 
“defendeu sua teologia”. “A teologia 
de Gustavo Gutiérrez, independente-
mente do modo cujo vocês a olham, é 
ortodoxa, pois ela é ‘ortoprática’ ”, de-
clarou publicamente: “Ela nos ensina 
a maneira correta de agir de um modo 
cristão, pois ela provém da verdadei-
ra fé”. Compreendemos portanto: se 
Gutiérrez é ortodoxo – e mesmo “or-
toprático” -  aos olhos de Dom Müller, 
a Fraternidade São Pio X só pode ser 
“cismática”. Esta é toda a diferença 
entre a teologia da libertação e a da 
tradição. Porém nesse contexto, é 
imperativo reconhecer que o empre-
go da palavra “cisma” assinala a mais 
completa arbitrariedade.

Logo, podemos facilmente concluir 
que a recente declaração do prefeito 
da Congregação da Fé torna impossí-
vel uma “reconciliação”. Mas como en-

tender essa afirmação aparentemente 
contraditória: “não fechamos a porta, 
jamais”? A entrevista à rádio alemã 
NDR, em outubro de 2012, dissipa 
a dificuldade: “De um ponto de vista 
pastoral, a porta está sempre aber-
ta”, precisando: “não há compromisso 
possível sobre o plano da fé católica, 
em particular como ela foi formulada 
regularmente pelo Concílio Vaticano 
II”. Dito de outra forma, a porta está 
aberta pastoralmente, porém fechada 
doutrinariamente.

Acrescentando na mesma entrevista: 
“O Vaticano II não está em contra-
dição com o conjunto da tradição da 
Igreja, a rigor, ele se opõe a certas in-
terpretações errôneas da fé católica. 
Não podemos negociar a fé católica, 
não há compromisso possível”, Dom 
Müller reconhece, a seu malgrado, 
que o concílio Vaticano II pode assi-
milar tudo pastoralmente, mas que a 
doutrina tradicional sobre a liberdade 
religiosa, o ecumenismo, a colegiali-
dade… é inassimilável pelo primeiro 
concílio pastoral e não dogmático da 
história da Igreja. É isso que as con-
versas doutrinais entre os teólogos 
romanos e os da Fraternidade tinham 
demonstrado, entre 2009 e 2011.

(Sources  :  Corriere della Sera/
NDR/  Süddeutsche Zeitung/archives 
dici.org – DICI de 11/01/14)
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Para explicar os motivos da Encarna-
ção, alega-se frequentemente a bon-
dade de Deus, a Sua misericórdia, a 
Sua sabedoria, a grande piedade do 
Género Humano.

A Santa Escritura menciona uma ou-
tra razão: o Cumprimento em Cris-
to e por Cristo das profecias, e mais 
amplamente, dos escritos do Antigo 
Testamento. Testemunha-se com a 
Epístola citada aquando do segun-
do Domingo do Advento (Rom 15, 
4-13) e centrado no cumprimento 
por Nosso Senhor Jesus Cristo das 
predições do Antigo Testamento. «Eu 
afirmo, diz São Paulo, que o Cristo se 
fez servidor dos circuncisos, para ren-
der honra à veracidade Divina, dando 
cumprimento às promessas feitas aos 
Pais».

Testemunhando o Evangelho do mes-
mo Domingo, todo orientado para a 
realização pelo Cristo dos milagres 
anunciados por Isaías:

«Os vossos mortos reviverão; os meus 
cadáveres ressuscitarão; acordai e 
cantai, vós que estais deitados na 
poeira, porque o vosso orvalho, Se-
nhor, é um orvalho de Luz, e a terra 
devolverá à luz do dia os finados». (1)

« Nesse dia os surdos ouvirão as pa-
lavras do livro, saindo das trevas e da 
obscuridade, os cegos verão. Os hu-
mildes se regozijarão cada vez mais 
no Senhor, e os mais pobres estreme-

cerão no Santo de Israel» (2).

Então, abrir-se-ão os olhos dos cegos, 
então se abrirão os ouvidos dos sur-
dos. O coxo saltará como um veado, 
e a língua do mudo rebentará de ale-
gria» (3).

« O Espírito do Senhor Javé, está so-
bre mim, porque Javé me ungiu; Ele 
enviou-me para levar a boa nova aos 
desgraçados» (4).

E eis as propostas de Nosso Senhor 
Jesus Cristo, no Evangelho (Mt 11/2-
10): « ide contar a João o que vós ve-
des e ouvis os cegos vêem, os surdos 
ouvem, os mortos ressuscitam, e os 
pobres são evangelizados» (5).

Não sòmente Nosso Senhor Jesus 
Cristo se apropria das Profecias de 
Isaías, tais como O designam, como 
Nosso Senhor escolhe este meio para 
responder à questão colocada: «És Tu 
Aquele que deveria vir, ou devemos 
esperar outro?»

Nosso Senhor não se contenta por-
tanto em afirmar a Sua Messianidade, 
mas indica-lhe um sinal, no cumpri-
mento na Sua Pessoa, na Sua vida, 
e nas Suas obras, das profecias de 
Isaías.

O milagre constitui deste modo um 
duplo sinal da Divindade de Nosso 
Senhor Jesus Cristo. Directamen-
te, pois que o milagre prova o poder 
Divino do Cristo; e indirectamente, 
porque realizando os milagres anun-

O cumprimento das profecias



8 

ciados pelas profecias, revigora essa 
força provante, tanto dos milagres 
anunciados pelas profecias, como das 
profecias cumpridas nos milagres. 
Noutros termos o milagre corrobora a 
Profecia, e a Profecia confere credibi-
lidade ao milagre.

Reside aí uma chancela suplementar 
do poder e da sabedoria de Jesus Cris-
to.Constitui igualmente uma forma 
convincente de demonstrar, em total 
simultâneidade, a Sua Messianidade, 
a origem Divina das Suas Profecias, 
bem como o seu cumprimento na Sua 
Pessoa.

Esta aplicação ao Cristo taumaturgo 
das Profecias de Isaias não é a única, 
nem a mais incisiva. Efectivamente, 
um breve olhar sobre as circunstân-
cias da vida de Nosso Senhor Jesus 
Cristo e as Profecias do Antigo Testa-
mento, manifesta quantas profecias 
se aplicam a Nosso Senhor.

Uma das mais célebres é tirada do 
Livro de Daniel, anunciando 62 se-
manas de anos (62x7 anos) anterior-
mente à vida pública do Salvador.

« Setenta semanas foram determi-
nadas sobre o teu povo e sobre a tua 
cidade santa para encerrar a preva-
ricação, para selar os pecados e para 
expiar a iniquidade, e para conduzir à 
justiça eterna, para selar a visão e o 
profeta para ungir o Santo dos San-
tos. Sabe pois e compreende: Desde 
a proclamação de uma disposição 
ordenando a reconstrução de Jeru-
salém, até a um ungido, um chefe, 

há sete semanas e sessenta e duas 
semanas; ela será reconstruída, luga-
res e cintura de muralhas, na miséria 
dos tempos. E após sessenta e duas 
semanas, um ungido será suprimi-
do, e ninguém por ele. E o povo dum 
chefe que virá destruirá a cidade bem 
como o Santuário, e o seu fim será na 
inundação, e até ao fim haverá guerra, 
o que é decretado no que toca à devas-
tação. Ele concluirá uma aliança firme 
com um grande número durante uma 
semana; e, a meio da semana, ele fará 
cessar a oblação e o Sacrifício, e sobre 
a asa das abominações virá um devas-
tador, e tudo isso até que a destruição 
e o que foi decretado se disseminem 
sobre o devastado» (Dan 9, 24-27)

«...Desde a proclamação de uma dis-
posição ordenando a reconstrução 
de Jerusalém...» O decreto de Arta-
xerxes I (assinalado em Neemias 2,1) 
ordenando a reedificação de Jerusa-
lém, após a queda do Reino de Judá e 
a deportação para Babilónia, dataria, 
segundo eminentes críticos, de 454.

Ora se se procede ao cálculo das sete 
semanas de anos, às quais se adicio-
nam as outras 62 semanas de anos 
(6), nós temos 483 anos. Se o édito é 
de 454, e que o Messias deva iniciar 
a sua vida pública 483 anos mais tar-
de, tal confere o número do ano 29 
depois de Jesus Cristo. Conhecendo 
esta profecia, bem como os momen-
tos do seu cumprimento, numerosos 
falsos messias apareceram no tempo 
de Nosso Senhor, fosse antes do Seu 
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nascimento, fosse após a Sua morte.

Se a época do Messias foi anunciada 
com notável antecedência, o lugar do 
Seu nascimento também o foi, como 
souberam afirmá-lo aos três Reis Ma-
gos os escribas de Jerusalém. Assim 
como a Profecia de Miqueias: « E tu 
Belém de Efrata, tu não és a menor 
entre as cidades de Judá, pois de ti 
sairá Aquele que deve dominar sobre 
Israel, cuja origem remonta aos tem-
pos antigos, aos dias da Eternidade» 
(Miq 5,2).

O seu nascimento devia ser o de uma 
Virgem, porque como o diz Isaías 
«uma Virgem conceberá e dará à luz 
um Filho, e ela pôr-lhe-á o Nome de 
Emmanuel» (Is 7,17). E ao seu apa-
recimento deverá suceder a homena-
gem de Reis: « Os Reis de Tharsis e das 
ilhas Lhe renderão tributos, os Reis 
de Saba e da Arábia Lhe oferecerão 
presentes; todos os Reis se prostrarão 
perante Ele» (Ps 71, 10-15) e (Is 60, 
3-6).

Entretanto, as mais luminosas profe-
cias concernem a Paixão do Salvador. 
Conhece-se esta passagem de Zaca-
rias (11,12), anunciando a traição de 
Judas: « eles pesaram para o meu sa-
lário trinta siclos de prata. O Senhor 
me diz: Lança no tesouro esse preço 
magnífico e pelo qual fui avaliado».

Mas uma das passagens mais céle-
bres é tirada dum Salmo escrito pelo 
Rei David, mil anos antes da Paixão 
Nosso Senhor Jesus Cristo. É o famo-
so salmo 21, nos versículos 17 a 19: 

«.eles trespassaram as minhas mãos e 
os meus pés, eu posso contar todos os 
meus ossos. Eles, eles observam-me, 
eles contemplam-me; eles partilham 
os meus vestidos, e sobre a minha tú-
nica deitam sortes». (7)

Ora, é precisamente neste salmo que 
Nosso Senhor recitou (no primeiro 
versículo) sobre a Cruz «Meu Deus, 
Meu Deus, porque Me abandonaste?.

Para um Judeu conhecedor dos seus 
salmos, tal constituía uma alusão cla-
ra às passagens Messiânicas do Salmo 
em questão. Nosso Senhor contenta-
Se aliás em citar o início do Salmo, 
como se Ele quisesse nos dizer: «ide 
ler a sequência, e vós então verifica-
reis que as penas que suporto foram 
pré-anuncidadas desde há muito tem-
po».

Detemo-nos, frequentemente, sobre 
o aparente desespero que oprimia 
Nosso Senhor nesta hora. Todavia, 
não nos devemos esquecer, que ao 
pronunciar as primeiras palavras des-
te Salmo, Nosso Senhor remete-nos 
para ele, facultando-nos assim uma 
prova suplementar da efectivação em 
Si mesmo das Profecias. E podería-
mos assim desfiar um sem número de 
Profecias, que literalmente se realiza-
ram na vida de Nosso Senhor Jesus 
Cristo, prova da origem Divina, tanto 
de Jesus Cristo, como das Profecias, 
as quais se realizaram duma forma 
tão exacta.

Efectivamente, se as Profecias se rea-
lizam como previsto, após várias cen-
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tenas de anos, que elas se realizem 
todas na mesma época, na mesma 
Pessoa, quando foram escritas por 
autores diferentes, por vezes com 
centenas de anos de intervalo, tal não 
constituirá sinal irrefragável da sua 
origem Divina?

Todavia, constituía uma prova ainda 
mais forte para os judeus vinculados 
às Escrituras. A realização das Profe-
cias provava a Divindade de Nosso Se-
nhor, mas provava igualmente a Sua 
Messianidade e cumprimento de todo 
o Antigo Testamento, a realização das 
promessas feitas aos Profetas.

Nosso Senhor ministrou aos judeus 
provas opulentas e copiosas, argu-
mentos aptos para estabelecerem a 
sua Fé. Nosso Senhor não sòmente 
multiplicou os milagres direccionados 
a todos os homens, como também 
forneceu argumentos os quais deve-
riam normalmente tocar mais os Ju-
deus, que se não encontravam numa 
situação de desconhecimento das 
grandes profecias Messiânicas.

Finalmente, a realização das Profe-
cias na Pessoa de Nosso Senhor Jesus 
Cristo manifesta o sentido da Escri-
tura. Aliás, não é o próprio Nosso Se-
nhor Jesus Cristo, a afirmar aos discí-
pulos de Emaus: Todas as Escrituras 
falam de Mim?

Como então falar convenientemente 
do Antigo Testamento sem se refe-
rir a Cristo? Como compreender o 
Antigo Testamento sem se referir a 
Cristo? Como compreender a Antiga 

Lei, a Antiga Aliança, sem reconhecer 
a Divindade de Nosso Senhor Jesus 
Cristo? É impossível.

Por isso é que o Verdadeiro Israel é 
a Santa Igreja Católica, o verdadeiro 
intérprete da Escritura é a Esposa de 
Nosso Senhor Jesus Cristo - A Santa 
Madre Igreja; sòmente Ela, pela in-
tegridade da sua Fé em Cristo, com-
preende o sentido das Escrituras.

Mas se o Bom Deus enviou todas es-
tas Profecias com o objectivo de pre-
parar o Seu Povo para a Sua vinda, é 
porque Ele espera, também da nossa 
parte, uma preparação para a vin-
da do Salvador, de agora em diante 
próxima. É necessário que nos con-
servemos como os justos do Antigo 
Testamento, nutridos pela Sagrada 
Escritura, e desejosos de assistir ao 
seu cumprimento, tal como o velho 
Simeão e a profetisa Ana, preparados 
para receber o Salvador, pelo Magisté-
rio do Antigo Testamento e a santida-
de da sua vida.

Abbé François - Marie Chautard

Notas:

1. Is 26,19
2. Is 29, 18-19
3. Is 35, 5-6
4. Is 61, 1-2
5. Mat 11, 4-6
6. «desde a proclamação duma dispo-

sição ordenando a reconstrução de 
Jerusalém, até a um ungido, um che-
fe, há sete semanas e sessenta e duas 
semanas».

7. Ps 21 - 17-19.
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Cada um de nós se encontra, neste 
mundo, confrontado com o homem 
moderno. Que se entende então pela 
expressão “homem moderno”? Dizer 
“homem moderno”, é fazer referên-
cia ao homem, enquanto produto da 
dita civilização moderna. E quando 
se fala de civilização moderna, dela se 
fala segundo o sentido conferido pela 
Santa Igreja, no seu Magistério, para 
qualificar a civilização que resulta do 
longo afastamento da Ordem Sobre-
natural, e mesmo da Ordem Natural, 
o qual se iniciou com o declínio da 
Idade Média. Civilização moderna, 
quer dizer, civilização criada sobre os 
escombros da antiga civilização fun-
dada sobre o Cristianismo.

O homem moderno é aquele ao lado 
de quem vós caminhais todos os dias, 
fruto desta civilização, o homem de 
hoje, o homem da rua, o homem que 
vê televisão, o homem preso ao seu 
computador, ou ao seu telefone por-
tátil.

Suponhamos como já conhecidas 
as principais balizas do processo de 
apostasia que caracterizam os últi-
mos séculos. Após a civilização co-
mummente denominada medieval, 
iniciou-se este processo que passou 
pelo Renascimento, a Reforma pro-
testante, o Iluminismo, a Revolução 
francesa, a Revolução marxista, e ago-
ra a nova ordem mundial.

O conteúdo doutrinal das grandes 
etapas da revolução anti-cristã foi 
copiosamente elucidado por autores 
de valor como Bossuet, Donoso Cor-
tes e o Cardeal Pie. Mesmo Augusto 
Comte, fundador do positivismo, 
sublinha que durante todo o século 
XVI, o século XVII, e o século XVIII, 
envidaram-se todos os esforços para 
destruir o que ele apelidava de poder 
teológico, para substituir o princípio 
tradicional por um outro “moderno”. 
Estes três séculos instauraram o que 
pode ser denominado - a Grande Re-
volução. 

A Filosofia grega e a Teologia Medie-
val concebiam o Universo como uma 
Ordem Hierárquica, onde o Homem 
ocupava o cume do Cosmos. Tal se 
contempla claramente na visão de 
Dante, onde o Homem é o Rei da Cria-
ção, e a Terra é o centro do Universo, 
com as suas dez esferas concêntricas, 
que o peregrino percorre, até que che-
ga ao Céu, ou ao Inferno.

O antropocentrismo moderno, o Hu-
manismo da Renascença, as luzes, vão 
operar uma grande revolução. Margi-
nalizando a Soberania de Deus, o ho-
mem quis constituir de novo o centro 
da Criação, mas arrogando-se prerro-
gativas que anteriormente eram re-
servadas à Divindade; fabricando as-
sim uma nova religião baseada sobre 
a razão e o progresso científico, uma 

O homem moderno
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nova religião que possa satisfazer to-
das as aspirações da modernidade:

 - A ciência positiva que gera o pro-
cesso;

 - O ideal da Renascença - Antropo-
cêntrico;

 - O espírito protestante secularista 
e dessacralizante;

 - O gnosticismo moderno que, 
como religião da razão, acredita 
atingir finalmente o segredo do 
homem, bem como o do Univer-
so, e a técnica da sua redenção.

Os filósofos das luzes

No século XVIII, e como uma espécie 
de ponto culminante deste processo, 
apareceu em França a figura dos filó-
sofos sediciosos.

Estes filósofos, julgando-se represen-
tar um novo tipo de homem, chama-
do a estabelecer sobre a Terra a cidade 
de Deus, mas centrada sobre o ho-
mem, propunham-se dissipar total-
mente o que consideravam as trevas 
da Tradição, eles, os inimigos de toda 
a superstição.

Os “iluminados,” as enciclopédias, 
se encarregaram de implantar esta 
ideologia, ideologia que se tornou 
comum, que impregnou o próprio te-
cido da sociedade. E contra os recal-
citrantes, nasceu a famosa teoria do 
despotismo esclarecido, quer dizer, o 
apoio do braço secular para implantar 
as novas doutrinas. A Revolução so-
viética nada mais fez do que conduzir 
à sua plenitude o ideal libertário da 
Revolução francesa.

O Homem moderno, produto das 
duas grandes revoluções dos últimos 
tempos, colocou-se assim sob a égide 
de Prometeu, este herói titânico da 
mitologia grega, que roubou o fogo 
dos deuses para o dar aos homens: 
O Homem por excelência com uma 
maiúscula o qual desafiou as interdi-
ções de Deus, para comunicar o seu 
poder aos irmãos, concretizando fi-
nalmente a promessa do tentador: 
«vós sereis como deuses» e portanto 
«conhecedores do bem e do mal».

Este homem moderno pretende ins-
taurar um mundo que seja sua cria-
ção, uma nova criação que não mais 
exprima a necessidade do Criador.

O Catolicismo, principal adversário 
deste projecto triunfante, perdeu a 
sua influência social. Ficaram cris-
tãos, mas não mais existe Cristan-
dade, quer dizer, uma sociedade im-
pregnada do espírito do Evangelho, 
do espírito da Santa Igreja. O Homem 
moderno encontra-se amputado do 
seu passado cristão, inclinado segun-
do um processo de crescente deca-
dência, onde tudo parece naufragar 
no niilismo, cedendo às tentações de-
sesperadas do suicídio e da droga. O 
mal é profundo e atinge o Homem nas 
suas raízes.

Já em 1909, Péguy havia entrevisto 
tudo isso: « A dissolução do Império 
Romano, escreve ele, não foi nada em 
comparação com a sociedade actual. 
Talvez nesse Império houvesse mais 
crimes e um maior número de vícios, 
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mas dispunha também de recursos 
infinitamente maiores; constituía 
uma podridão repleta de sementes, 
era uma época que não conhecia esta 
espécie de promessa de esterilidade 
que contemplamos hoje. »

Um homem «ao de leve»

O Homem moderno, diz um autor 
argentino, E. Rojas, é muito seme-
lhante aos famosos produtos “Light”, 
hoje em voga: alimentos sem calorias, 
manteiga sem gordura, cerveja sem 
alcoól, açucar sem glucose, tabaco 
sem nicotina, um homem novo de-
sumanizado, cuja palavra de ordem 
é tudo tomar sem caloria, enfim, um 
homem sem substância, sem conteú-
do, entregue ao dinheiro, ao poder, ao 
sucesso, aos prazeres ilimitados e sem 
restrição.

Marcel de Corte aplicava ao Homem 
de hoje o que o poeta inglês William 
Becke dizia do seu século, assinalando 
as consequências e os estigmas que se 
manifestavam até na sua realidade fí-
sica, quando ele abandona os fins na-
turais: «Eu vejo um sinal sobre todos 
os rostos, sinal de fraqueza, sinal de 
debilidade, sinal de dificuldade».

De que serve proceder a tal verifica-
ção, senão para vos convidar a reco-
nhecer este homem moderno, a fim 
de não cairdes, vós também, nesta ar-
madilha, a fim de auxiliar este homem 
moderno a reencontrar o homem 
cristão, o católico integral, o qual sabe 
que se nutrindo- dos Sacramentos, da 
oração, ele poderá caminhar contra 

a corrente desta demissão universal, 
para atingir a felicidade eterna, e se 
constituir forte, com a mesma força 
de Deus?

O nosso país tem necessidade do vos-
so entusiástico e generoso compro-
misso, bem como da vossa lucidez.

Neste mundo destruído pela toxico-
mania dos excessos, vós católicos, 
vós tendes a testemunhar também 
acerca do valor, da moderação e da 
temperança cristãs. Há um combate 
e uma resistência a travar. Trata-se 
de resistir, contra ventos e marés, 
contra a avassaladora corrupção dos 
costumes. Trata-se de não permitir 
cair na armadilha que nos estendem 
todos aqueles que se aplicam a ope-
rar esta degradação, a todos aqueles 
que parecem extrair prazer em eivar 
este maravilhoso período da existên-
cia que vós viveis, oh jovens, sois vós 
que deveis preservar das sujidades 
do mundo, se pensais sèriamente em 
vos tornardes homens no mais nobre 
sentido do termo, visto ser absurdo 
esperar um belo verão se devastais a 
primavera.

«Não percamos a Esperança, dizia o 
Padre Calmel. A Esperança de possuir 
a Deus, após alguns anos de fidelida-
de, e de combate nesta Terra, a Espe-
rança Teologal habilita-nos a prosse-
guir o combate com um coração puro; 
mesmo no dia em que não possuir-
mos mais qualquer sucesso visível ao 
qual nos vinculemos. O impulso, que 
se fundamenta na Graça de Deus, ten-
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do em vista o Paraíso, sustenta-nos 
neste combate terrestre, querido por 
Deus, quer a saída seja luminosa ou 
obscura».

Escrevia Saint-Exupery, pouco tem-
po antes de desaparecer, em 1944: 
«Odeio a minha época com todas as 
minhas forças, nela o homem morre 
de sede».

Só existe um problema no âmbito 
do mundo: facultar aos homens uma 
significação espiritual, inquietações 
espirituais, «fazer chover sobre eles 
qualquer coisa que se assemelhe a um 
Canto Gregoriano.»

Abbé Xavier Beauvais

A barca de Pedro navega rumo aos rochedos

A propósito de duas entrevistas do 
papa Francisco

Entre duas entrevistas, em rápida se-
quência, o Papa Francisco abala as mais 
profundas certezas da Igreja Católica

Em articulação com quarenta revis-
tas jesuíticas, a célebre revista “Étu-
des,” 30 páginas do Padre Spadaro, 
no mês de Outubro, que relatam e 
sintetizam seis horas de conversa no 
mês de Agosto. Logo para começar, o 
Papa Francisco manifesta ao seu in-
terlocutor a sua admiração por Henri 
de Lubac e Michel de Certeau, o que 
não permite pressagiar uma forte or-
todoxia.

O tom mais parece ser o de uma con-
versa à mesa dum velho sacerdote 
do campo, do que o de um Soberano 

Pontífice. Esta simplicidade pode pa-
recer-nos tocante, ao ponto de soli-
citar uma interpretação minimalista 
de certos julgamentos; mas no campo 
dos factos, é evidente que o mundo 
inteiro desde já aproveita as brechas 
abertas. Num plano mais geral, este 
tom torna-se sobretudo incomodati-
vo da parte daquele que ocupa uma 
função donde em bom direito são de 
esperar convicções e certezas mais do 
que qualquer arrependimento públi-
co.

Uma longa passagem procede à apolo-
gia do método jesuíta bem como aos 
seus frutos de “prudência”os quais pa-
recem facultar ao Pontífice uma certe-
za no que concerne ao seu agir futuro; 
todavia ele aí mistura, por várias oca-
siões, uma espécie de ressentimento 
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que afasta muitas considerações de 
razão; por exemplo, quando ele se 
preparava para habitar os apartamen-
tos pontificais, como relata: « Eu ouvi 
distintamente um não».

O espírito do novo Papa revelou-se 
igualmente neste início de Outubro, 
ao jornalista E. Scalfari do “Repúbli-
ca”, que ele convidou: «Tentar con-
verter-vos? O proselitismo (para um 
moderno, é o termo que substitui “es-
pírito missionário”) constitui um luxo 
absurdo. É necessário conhecerem-se 
e escutarem-se uns aos outros.»

Ele precisa: «É o amor pelos outros, 
tal como Nosso Senhor o ensinou, 
não é proselitismo» - pequeno esque-
cimento do Papa, Jesus, ainda assim, 
afirma: «Eu vim dar testemunho da 
Verdade».

Ao jesuíta, ele afirma já: «A religião 
possui o direito de exprimir a sua opi-
nião ao serviço das pessoas, mas Deus 
na criação fez-nos livres: A ingerência 
espiritual na vida das pessoas não é 
possível».

O ecumenismo sem estados de alma

«Parece-me ter dito ... que o nosso 
objectivo não é o proselitismo (a 
conversão) mas o escutar das neces-
sidades, dos votos e das ilusões perdi-
das, do desespero, da esperança... nós  
devemos  abrir a porta aos excluídos, 
pregar a paz. O concílio Vaticano II 
(...) decidiu olhar na direcção do futu-
ro num espírito moderno e abrir-se à 
cultura moderna. Os Padres concilia-

res sabiam que esta abertura à cultu-
ra moderna era sinónimo de ecume-
nismo religioso e de diálogo com os 
não-crentes. Depois deles (dos padres 
conciliares) fez-se bem pouco nessa 
direcção. Eu tenho a humildade e a 
ambição de querer fazê-lo».

Uma missão da Igreja horizontal

« Os males mais graves que afligem o 
mundo de hoje são o desemprego dos 
jovens e a solidão em que são aban-
donados os  velhos.  Eis, segundo o 
meu pensamento, o problema mais 
urgente com o qual a Igreja está con-
frontada».

Ao jornalista, surpreendido com este 
objectivo onde nada transparece de 
Sobrenatural, ele responde persistin-
do na sua resposta. Eis-nos pois agri-
lhoados no catolicismo social(izante), 
emblemático do modernismo do sé-
culo XX.

« O Filho de Deus encarnou para fazer 
penetrar na alma dos homens o senti-
mento de fraternidade ... » precisa ele.

« As instituições políticas são laicas 
por definição». Qual o sentido do 
termo “laico”? «Administradas por 
não-clérigos», ou «voluntàriamente 
ateias» como o senso comum o com-
preende?

Depois de haver afirmado que a Igreja 
será fiel à tarefa de “comunicar os seus 
valores”, o parágrafo seguinte, numa  
arrebatadora síntese, deixa pensar 
que séculos de instituições cristãs não 
constituíam senão a expressão domi-
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nante do «apego ao poder temporal». 
Se o homem está sempre presente 
com as suas fraquezas, esta forma de 
se exprimir constitui notória injusti-
ça para com séculos de cristandade!

Uma destruição das referências mo-
rais

Ao jornalista Scalfari que pergunta   
«Existe uma visão única do Bem?», ele 
responde: « todo o ser humano pos-
sui a sua própria visão do Bem, mas 
também do Mal. A nossa tarefa é de 
incitar a seguir a via que ele consi-
dera ser o Bem. »

Perante a estupefacção do seu interlo-
cutor, ele persiste: «E eu estou pron-
to a repeti-lo, cada um possui a sua 
própria concepção do Bem e do Mal, 
e cada um deve seguir o Bem e com-
bater o Mal, segundo a ideia que deles 
faz. Tal seria suficiente para vivermos 
num mundo  melhor.» (Sugestão: po-
dia-se perguntar aos prisioneiros do 
Goulag, o que é que eles dele pensam 
...) 

Confusões morais ou amorais pró-
prias do modernista

As questões de moral não podiam ser 
evitadas no contexto jornalístico.

Bem entendido, e se o papa disso se 
lamenta nas revistas jesuitas: «Nós 
não podemos insistir sòmente sobre 
as questões ligadas ao aborto, ao ca-
samento homossexual ou à utilização 
dos métodos contraceptivos. Não é 
possível. » uma simples consideração 
de prudência - da qual ele se vanglo-

ria, contudo,  à porfia - lhe teria feito 
prever que os média se precipitariam 
sobre as suas afirmações confusas e 
imprevistas sobre o assunto.

A objecção de Jeanne Smits é perti-
nente: « Neste quadro conceptual se 
infere que se a Igreja, no mundo, tinha 
realmente sido obcecada por esta ad-
vertência para o bem do Homem, não 
o teria feito senão à custa de um bilião 
de abortados, a família despedaçada, 
e a união homossexual considerada 
como um casamento, como expressão 
legítima e boa da sexualidade».

«Um dia, retoma o papa, alguém me 
perguntou de uma maneira provoca-
dora se eu aprovava a homossexuali-
dade. Eu respondi-lhe com outra per-
gunta: Diz-me - Deus  quando  olha 
uma pessoa homossexual, aprova a 
sua existência com afeição, ou rejeita
-a condenando-a? »

Habilidade retórica que permite 
confundir todos os domínios e jus-
tificar todas as desordens. Confusão 
entre o olhar de Deus para uma pes-
soa, porque ele existe – amor ante-
cedente, ontológico; e o julgamento 
de Deus sobre as suas acções - amor 
de consentimento, operativo. Ora 
constitui uma blasfémia imaginar 
que Deus ama a acção má, ou o peca-
do. Os modernistas possuem o hábito 
deste género de mistura. Um pecador 
deve existir, não existe pecado sem al-
guém que o cometa.  O que desagrada 
a Deus, é este ente que d’Ele se afasta; 
daquele, efectivamente, Deus espera 
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o seu regresso.

O papa conclui por uma afirmação 
que se pretende humilde: «Eu não sou 
ninguém para o julgar». Qual é então 
a missão do sacerdote no confessio-
nário, senão julgar, de reconhecer que 
há pecado e de pronunciar uma sen-
tença de perdão? Quem é o papa, se 
ele não pode mais pronunciar-se so-
bre o que conduz, inelutavelmente 
as almas ao Inferno? Não constitui a 
missão do pastor o de colocar diante 
dos olhos do pecador o horror do seu 
estado?

Nova confusão entre o homem es-
colhido por Deus para ser sacerdote, 
que pode ser pecador na sua esfera 
pessoal, mas que, apesar de tudo, está 
investido da missão Divina de fazer 
sair os outros do pecado.

Outra distinção omitida pelo papa: 
Ele fala-nos de homossexualidade 
para designar as pessoas que pos-
suem esta tendência. Uma tendência 
não exige que a ela se sucumba, ou 
seriam eles justificados dum pecado, 
enquanto o adúltero não o seria? No 
seu exemplo, de quem ou de que fala 
ele?

Uma só coisa é certa: a interpretação 
mais falsa será sempre a mais difun-
dida. Vós faláveis de “prudência”, no 
início da entrevista?

Modernismo adequadamente com-
binado a partir do método jesuíta

O método de destruição dos funda-
mentos atinge o seu apogeu quan-

do é servido pelo método jesuíta de 
responder a uma questão com outra 
questão. Não como os socráticos que 
forçavam o adversário a precisar, mas 
em sentido inverso, para conduzir o 
interlocutor para uma interrogação 
existencial que o culpabilize.

Não se pode gritar de má fé - salva 
reverentia- quando o papa fala dos 
divorciados recasados, dos abortados, 
bem como « da sua sede de ir mais 
longe na vida cristã», e de acrescen-
tar: «Que faz o confessor? » sem dar a 
mínima resposta!

Não está escrito em parte alguma da 
História da Igreja que todos os con-
fessores são rudes, mesmo quando 
são obrigados a suspender uma absol-
vição.

Entretanto, o primeiro degrau da es-
cada para a vida cristã consiste no 
encontro com o estado de Graça, e 
portanto de não mais viver em estado 
de pecado mortal. É prerrogativa de 
todo o confessor, se o pecador solicita 
objectivamente o perdão. Jesus disse 
claramente à samaritana: «o homem 
que tens agora não é teu marido» (Jo 
4,18)

É sobre este tema que explode o flori-
légio do método liberal e modernista. 
O modernismo está centrado sobre 
“o homem e seu contexto”: toda a Or-
dem divina, as noções de pecado e de 
salvação da alma é claro que desapa-
recem.

Quantas vezes os católicos liberais 
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opuseram a tese à hipótese. É verdade 
que um homem é um ente concreto 
que pode testemunhar circunstâncias 
que o conduziram a determinados 
comportamentos. A estes Jesus dizia 
«vai, e não peques mais», sem acusar 
os seus apóstolos de não haverem 
disponibilizado espaço para o diálo-
go. Exigir que o pecador se separe do 
seu pecado, para modificar o curso da 
vida espiritual, tal constitui a atitude 
perpétua do nosso Salvador.

Para acabar de semear a dúvida, 
acrescenta o papa: «Os ensinamentos 
tanto dogmáticos como morais não 
são todos equivalentes. Uma pasto-
ral missionária não é obcecada pela 
transmissão desarticulada duma mul-
tidão de doutrinas a impor insistente-
mente. O anúncio de tipo missionário 
concentra-se sobre o essencial sobre 
o necessário, que constitui igualmen-
te o que apaixona e atrai mais,  o que 
torna o coração mais ardente...»

Assim se encerra a manobra de falca-
trua, opondo de maneira artificial a 
asserção de certezas que constituiria 
uma «transmissão desarticulada», e 
o essencial que é pregar o amor. Mé-

todo que recorda os anos cinquenta e 
sessenta, quando toda a certeza dog-
mática relevava do orgulho e da falta 
de sagacidade. Os médias pularam 
com uma satisfação não dissimulada. 
A AFP titulou: “gays” e “divorciados”.

Um bafio a teilhardismo

Os delírios cósmico-espirituais de 
Teilhard de Chardin parecem menos 
na moda, nos nossos dias. Seria longo 
expô-los. Entretanto o leitor poderá 
julgar desta réplica ao jornalista ita-
liano: «Deus é luz que ilumina as tre-
vas, mesmo se não as dissipa, e uma 
centelha  desta luz Divina está no 
interior de cada um de nós.  A nossa 
espécie, como outras, extinguir-se-á, 
mas a luz de Deus, essa, não se extin-
guirá, pois finalmente invadirá todas 
as almas e então será tudo em todos».

Para aqueles que guardavam alguma 
esperança de assistir a uma reconsti-
tuição da Fé ,sob este pontificado, só 
resta gritar:

«Salvai-nos Senhor, salvai-nos que 
perecemos! (Mt 8,25)

Abbé Jean-Pierre Boubée
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O nosso tempo não ama a Verdade  e no 
pequeno número daqueles que amam a 
Verdade, vários, para não dizer muitos, 
não gostam mesmo nada daqueles que 
se encontram na vanguarda da sua defe-
sa. Acusam-nos de indiscretos, maçado-
res, inoportunos. Não lhes perdoam, de 
boa vontade, os defeitos; está-se sempre 
mais preparado para os recriminar por 
não favorecerem o acordo entre os ho-
mens, e de eles mesmos não estarem de 
acordo com ninguém. (1)

Estas palavras do célebre jornalista 
católico Louis Veuillot, de quem feste-
jámos o bicentenário do nascimento 
no passado dia 11 de Outubro, parece 
haverem sido escritas nos nossos infe-
lizes tempos .. e o silêncio dos média, 
bem como do episcopado, por ocasião 
deste aniversário eminentemente ca-
tólico é suficiente para constituir a 
prova que esta lamentável verificação 
é desgraçadamente sempre justa.

Louis Veuillot constitui o modelo 
exacto do jornalista do qual sentimos 
hoje, cruelmente, a ausência; ele não 
se teria privado de ferretear estas 
pessoas sem honra que são este plu-
mitivos que passam o seu tempo a 
recopiar-se uns aos outros, tendo so-
bretudo cuidado em não amedrontar 
os poderes públicos tanto religiosos 
como civis! Ele não faria apenas pou-
cos amigos, não mais do que ele fez no 
seu tempo... 

Para este filho dum tanoeiro, depois 
de uma infância difícil, a qual não o 
levava a tratar os ricos com especial 
deferência, o encontro com Deus, o 
qual constituiu, no decurso duma via-
gem a Roma, a Graça dos seus jovens 
anos, no próprio momento em que o 
seu talento jornalístico começava a 
despontar, esse encontro, vinculou-o 
definitivamente ao inabalável roche-
do onde está edificada a Santa Igreja. 
De agora em diante só Roma preocupa 
Veuillot, porque só ela tem promessas 
de vida eterna. Perante ele, os regi-
mes políticos que se sucediam então, 
a golpes de insurreições, (monarquia: 
de Julho, Segunda República, Segun-
do Império, Terceira República) pa-
reciam-lhe não lhe merecer nenhum 
respeito; por isso mesmo ele se adap-
tou a todos, julgando cada um deles 
severamente, segundo a vontade, ou 
a possibilidade desses regimes em 
servir a Santa Igreja e o catolicismo. 
Todavia a vinculação de Veuillot, no 
fim da sua vida, a Henrique V, Conde 
de Chambord, herdeiro de reis muito 
cristãos, e que também não transigia 
com os princípios, assinalou, não o 
duvidemos, o coroamento duma re-
flexão de toda uma vida.

A defesa da escola católica

Regressemos aos primeiros tempos 
de Veuillot, quando ele se tornou che-
fe de redacção do “Univers”, modesta 

Louis Veuillot - um centenário que de maneira nenhuma 
envelheceu
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folha católica fundada pelo Padre Ja-
cques-Paul Migne, da qual Veuillot e 
seu irmão Eugene iriam edificar, pelo 
seu tom polémico e incisivo, o jornal 
mais lido do baixo clero. Recusando 
todo o compromisso com a socieda-
de do seu tempo, este jornal opôs-se 
vigorosamente aos católicos liberais, 
nomeadamente a Charles de Monta-
lembert (1810-1870) e Frédéric Oza-
nam (1813-1853), os quais acabavam, 
felizmente, de romper com Lamen-
nais. Veuillot acusou-os ainda assim 
de pretenderem vender a saldos  a 
liberdade de ensino. A virulência dos 
seus incessantes ataques valeu-lhe 
em 1844 ser condenado a um mês de 
prisão. Tal não o impediu, aquando da 
votação de 1850, ao conseguir a vitó-
ria parcial da lei Falloux, de redobrar 
a sua intransigência, com grande pre-
juízo de Montalembert e de Monse-
nhor Félix Dupanloup (1802-1878), 
recentemente sagrado bispo de Or-
leães, após haver reformado o Semi-
nário preparatório de Saint Nicolas de 
Chardonnet.

Esta lei, querida pelo liberal e legiti-
mista conde de Falloux, apenas con-
seguia abrir brechas no monopólio 
da Universidade: Esta guardava a 
exclusividade da colação dos graus. 
Veuillot via mais longe: com seu ami-
go Don Guéranger (1805-1875) aba-
de de Solesmes iria escrever um dia: 
«Um amplo sulco dividia de agora em 
diante os católicos em dois grupos, 
aqueles que  possuíam como primei-
ra preocupação a liberdade da Santa 

Igreja, bem como a manutenção dos 
seus direitos numa sociedade ainda 
cristã, e aqueles que, primeiramente, 
se esforçavam em determinar a me-
dida de Cristianismo que a sociedade 
moderna podia suportar, para em se-
quência convidar a Igreja a reduzir-se 
a tais limites» (2). Na verdade, a lei 
Falloux não deveria impedir Jules 
Ferry, sob a III República, de expul-
sar do ensino os membros das  Con-
gregações religiosas não autorizadas. 
Depois do cataclismo do Vaticano II, 
compreende-se melhor hoje as razões 
que estimularam Veuillot e os seus 
amigos a tamanha intransigência...

Julgando esta experiência, sob a II 
República, duma Assembleia Nacio-
nal composta maioritàriamente por 
católicos liberais, Veuillot iria extrair 
a lição na edição de L’Univers de 22 de 
Fevereiro de 1876: «Todo o mal que 
eles podiam temer  cresceu; todo o 
bem que eles podiam conservar e que 
eles deviam manter  pereceu. As suas 
intenções puderam ser excelentes, 
mas eles fizeram bem o mal e mal o 
bem». Quando a inteligência e a von-
tade não são nutridas por uma Fé ar-
dente e sem concessão, poderão elas 
não operar em vão?

Contra a burguesia voltairiana

Sob o segundo Império, Veuillot in-
surgiu-se, contìnuamente, contra 
uma burguesia cúpida e folgazona, 
isentada de todo o dever  pela filo-
sofia; e desde a lei Chapelier (1791) 
emancipada  de todo o estorvo, pela 
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destruição das corporações. Ela podia 
considerar os operários como máqui-
nas com face humana. Com esta bur-
guesia zumbia uma multidão de livres 
pensadores pensando que o povo não 
possuía senão o direito “à liberdade 
de morrer de fome”, este povo ao qual 
os socialistas roubavam a sua alma e 
se encarniçavam em rivalizar com o 
rei da época: o Dinheiro. Daí todos os 
sarcasmos de Veuillot contra a bur-
guesia voltairiana e ateia que não es-
perava da Igreja  senão a salvação dos 
seus bens, ameaçados de qualquer 
eventual espoliação comunista: « Fora 
da Igreja não há salvação .para o cofre 
forte! » ironizava Veuillot, redactor 
chefe do L’Univers, que Pierre Domi-
nique apresenta como “uma alma rec-
ta, límpida, pura, mas dura, ao menos 
na vida pública, duma honestidade 
escrupulosa, polemista por todas as 
fibras do seu corpo um pouco pesa-
do de camponês de ossatura espessa, 
fortemente musculado», (3) um ho-
mem de temperamento, que se não 
deixava perturbar pelas reprovações, 
uma espécie de Tertuliano, o qual não 
hesitava em morder os corruptores 
públicos.

O seu alvo não tardou a ser o pró-
prio segundo Império, infestado pela 
franco-maçonaria, e que não socorria 
Roma, sendo que a Itália estava en-
volvida pela febre nacionalista, pro-
curando edificar-se sobre as ruínas 
da Cidade Eterna. Ora Veuillot tudo 
subordinava à existência de Roma, 
ao respeito e protecção que lhe devia 

a filha primogénita da Igreja  Veuillot 
criticou violentamente a política Ita-
liana de Napoleão III, o que lhe valeu 
a interdição do jornal L’Univers, em 
1860 - mas que Veuillot conseguiu 
fazer reaparecer em 1867, para aí pu-
blicar, integralmente, a encíclica em 
que o Papa Pio IX recusava, apesar do 
Imperador, abandonar os territórios 
anexos da Santa Sé, não conservando 
senão a Cidade de Roma.

O Papa que tinha publicado em 1864 
a encíclica “Quanta Cura” bem como 
o “Syllabus”(súmula dos erros dis-
seminados pelos católicos liberais) 
encontrava-se plenamente de acordo 
com Veuillot, o qual apoiou o Papa 
logo que este projectou a ideia da pro-
clamação do Dogma da Infalibilidade 
Pontifícia, o qual foi aprovado pelo 
primeiro concílio ecuménico do Vati-
cano, em 1870.

Servir Roma

Ultramontano no mais íntimo de si 
próprio, Veuillot escreveu: « É neces-
sário servir Roma, a Roma dos prin-
cípios Eternos, como ela quer ser ser-
vida, quer dizer, adoptando os seus 
princípios, segundo a sua infalível 
interpretação, esta Roma publica in-
cessantemente, em alta voz, os seus 
princípios, sempre os mesmos. Ela 
(Roma) situa-se acima das pequenas 
coisas tumultuosas, que se denomi-
nam os acontecimentos. Roma é o 
grande navio que se dirige através de 
perpétua tempestade, e que não se 
entrega a ninguém, nem às sereias, 
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nem às ondas ».

É necessário afirmar que Veuillot ti-
nha conhecido a Divina surpresa de 
ver um Papa, Giovanni Mastai Ferret-
ti, eleito, porque liberal, converter-se 
no contacto com a realidade, e tornar-
se o glorioso autor do Sílabo isto como 
há quarenta anos nós esperamos esta 
conversão dum papa em exercício, a 
fim de poder partilhar o entusiasmo 
de Louis Veuillot, e com que alegria!

É necessário para nós, neste momen-
to, deplorar como Veuillot: « O fundo 
árido e violento do espírito moderno. 
Ele (o espírito moderno) transborda 
de ênfase sobre os direitos da inteli-
gência, sobre os direitos da liberdade, 
sobre os direitos da humanidade. Ele 
sabe mentir. Na realidade ele é igno-
rante, destruidor e servil: a sua igno-
rância destrói o campo para desenvol-
ver a cidade, destrói o agricultor para 
criar o artesão, destrói o artesão para 
criar o assalariado, destrói o assala-
riado para criar a máquina, destrói 
a corporação para criar o indivíduo, 
destrói o indivíduo para criar o exér-
cito obrigatório, destrói a Igreja para 
criar a caserna. Promete a liberdade 
sai-lhe a escravidão; promete o gozo- 
sai-lhe o trabalho servil; promete a 
abundância sai-lhe a fome; promete a 
concórdia contai com guerras fratici-

das... (4) »

Adicionemos a tudo isto a destruição 
da família, bem como da sacralidade 
do berço e da linhagem familiar; não 
nos resta mais do que conservar a Fé 
católica agregada ao corpo de Louis 
Veuillot para poder dizer como ele: 
“Vinces !” (vencerás); tal é a promessa 
de Deus à sociedade cristã constituí-
da pùblicamente, ao mesmo tempo 
que lhe confere o seu estandarte: “Por 
este sinal vencerás”.Tu serás vitorio-
so quando elevares sobre a tua cabeça 
este sinal vitorioso. Deus não estipu-
lou o número de homens que O deve-
ria seguir. Ele prometeu a vitória ao 
estandarte, e não aos batalhões. Deus 
manteve a Sua promessa; mantê-la
-á até à abolição do género humano 
transformado pela vitória suprema e 
definitiva da Cruz ».

Michel Fromentoux

NOTAS

1. Citado porJean Ousset, pour qu’Il 
règne. Edição Dominique Martin 
Morin, 1986.

2. Dom Delatte, Dom Guéranger, abbé 
de Solesmes.

3. Pierre Dominique, Les polemistes 
français depuis 1789. Ed La Colom-
be – 1962

4. Louis Veuillot - Parfums de Rome  
1871, Ed Saint Rémi.
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A François Veuillot, por ocasião do 
envio ao Papa da biografia do seu tio:

Meu muito querido filho

É com uma grande e doce satisfação 
que Nós recebemos a homenagem da 
última parte da vida de Louis Veuil-
lot, vosso tio, e Nós vos felicitamos, 
de todo o nosso coração, por haverdes 
conduzido esta obra, de tão grande 
importância, e deixada inacabada por 
vosso digno pais a tão ditoso fim.

A publicação do vosso belo trabalho 
não poderia produzir-se num mo-
mento mais oportuno, pois que pre-
cedeu em pouco tempo a data me-
morável do centenário do nascimento 
do eminente publicista católico, cujo 
nome gloriosamente figura, de agora 
em diante, nos anais da História.

A exemplo dos dois papas que nos 
precederam nesta Sé Apostólica, e 
principalmente de Pio IX, de santa 
memória, é para Nós muito agradável 
prestar testemunho a este grande 
homem de bem, defensor irredutível 
dos direitos de Deus e da Santa Igreja. 
Com a chama do seu zelo de apóstolo, 
ele entrou na liça, ornamentado dos 
dons preciosos que constituem o es-
critor, o artista e o pensador de génio, 
dons pelos quais Veuillot igualou e 
sobrepujou os mais ilustres Mestres; 
pois que nas santas batalhas pela de-
fesa dos princípios sagrados, a sua 

pena constituía simultaneamente um 
gládio afiado e uma tocha luminosa. 
O que empolgava o vigor do seu es-
pírito, o que o envolvia de luz, o que 
lhe centuplicava a energia, eram, com 
a sua Fé profunda, o seu amor à Igre-
ja, a partir do qual desejava o triunfo 
e o amor da sua Pátria, que ele deseja-
va fiel a Deus.  

Conduzido por esta Fé, inspirado por 
este duplo amor, ele soube rejeitar 
como uma impiedade toda e qualquer 
diminuição da Soberania de Nosso 
Senhor Jesus Cristo, bem como toda 
e qualquer renúncia ao Magistério 
da Sé Apostólica. Ele compreendeu 
que a força das sociedades radica no 
reconhecimento pleno e inteiro da 
Realeza social de Nosso Senhor Je-
sus Cristo, bem como na aceitação 
sem reserva da supremacia doutrinal 
da Sua Igreja. Com que alma, recta e 
moralmente excelsa, com que coração 
indomável, fez ele ouvir, sobre estas 
questões fundamentais, as mais cora-
josas proclamações, confessando sem 
hesitação e sem atenuação, a Verdade 
Católica, não querendo jamais distin-
guir, entre os direitos que o mundo 
moderno admite e aqueles que pre-
tende proscrever. Com que generosa 
franqueza, ele soube desmascarar as 
teorias liberais, com deduções tão 
funestas, nos sofismas dissimulados 
sob o nome de liberdade. 

Breve de sua Santidade o Papa São Pio X em louvor de 
Louis Veuillot
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Convencido de que a Nação que vei-
cula, através dos séculos, o título de 
Filha Primogénita da Santa Igreja, 
deve à sua Fé, ao seu génio, à lógica 
da sua História, o reconhecer, na ple-
nitude dos seus direitos, a Santa Sé, 
bem como a autoridade do Romano 
Pontífice, Veuillot aplicou-se, com 
todo o ardor da sua alma, em dissi-
par os preconceitos e os  equívocos 
do galicanismo, e constituiu um po-
deroso auxílio ao grande movimento 
na direcção da Sé Apostólica, que as-
sinalou a sua época. Ninguém ignora 
a perseverança com que ele se elevou 
sempre contra os espíritos perverti-
dos que atacavam as fontes vivas das 
Tradições Cristãs, força e glória da 
sua Pátria.

Constitui certamente uma grande 
honra para um servidor da Santa 
Igreja, o ter, durante quase meio sécu-
lo, projectado sobre os acontecimen-
tos que se sucederam no Mundo, a luz 
pura da Doutrina Católica, e de haver 
perseguido, sem mercê nem tréguas, 
o erro, quer aquele que se expõe à vis-
ta de todos, quer aquele que serpen-
teia nas sombras. Resta-lhe o mérito 
e a glória de o ter feito com coragem, 
ardor e entusiasmo dum homem que 
possui a Verdade, e que conhece que 
essa Verdade possui direitos impres-
critíveis. Resta-lhe o mérito e a gló-
ria de tê-lo feito na obediência e na 
disciplina, o olhar fixo nas direcções 
da Santa Sé. Resta-lhe o mérito e a 
glória de o ter feito com um desinte-
resse completo, não cedendo jamais 

às seduções, aos louvores, às promes-
sas, arrostando a impopularidade, as 
intrigas, as antipatias, as acusações 
caluniosas dos seus adversários, por 
vezes até a desaprovação dos seus 
companheiros de armas, «Feliz aquele 
que foi achado digno de sofrer afron-
tas em Nome do Senhor Jesus » (Act 
V,41).

O conjunto da sua carreira ilustre é 
digna de ser apresentada como mo-
delo àqueles que lutam pela Santa 
Igreja e suas santas causas, e que se 
encontram sujeitos às mesmas con-
tradições, aos mesmos desencadea-
mentos de paixões. Que a exemplo 
de Louis Veuillot, eles possam estar 
orgulhosos do seu título de cristãos e 
de servidores da Santa Igreja; que eles 
saibam que Deus combaterá com eles 
e outorgar-lhes-á a vitória, na hora 
marcada pela Providência.

Com o testemunho de toda a Nossa 
satisfação, Nós vos concedemos, meu 
querido filho, como penhor dos favo-
res celestes, a vós, e a todos os mem-
bros da vossa família, a todos os des-
cendentes de Louis Veuillot a benção 
Apostólica.

Dado em Roma, junto de São Pedro, 
em 22 de Outubro de 1913, décimo 
primeiro ano do Nosso Pontificado
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A Vida de Santa Rosália

No palácio de Rogério II, rei da Sicília, 
vivia, no ano de 1130, o conde Sini-
baldo, descendente de Carlos Magno, 
a quem o próprio rei tinha chamado 
para a sua corte e a quem deu por es-
posa uma das suas parentes mais pró-
ximas. Deste feliz casamento nasceu 
Rosália. O seu nome deriva de rosa 
e de lis, duas flores que simbolizam 
a formosura e a simplicidade desta 
criança que, mais tarde, viria a ser a 
Padroeira da cidade de Palermo.

Rosália viveu e cresceu na corte, en-
tre grandezas e esplendores terrenos, 
mas o seu coração não se deixou pren-
der por nada disso, antes lhe serviam 
de objecto de desprezo. Deus a tinha 
reservado para Si e viria buscá-la bem 
cedo, para que brilhasse no Palácio 
celeste. Pela graça da fé, recebida no 
sacramento do Baptismo, Deus mo-
rava na sua alma como no seu Tem-
plo. Toda a alma em estado de graça é 
Templo do Espírito Santo, como nos 
ensina São Paulo nas suas epístolas.

Rosália amava ternamente a Mãe do 
Céu, a Santíssima Virgem Maria, Mãe 
de Deus, que velava por ela. Tinha ela 
14 anos e vivia sob o olhar maternal 
da sua Rainha e Senhora, a quem pro-
fessava diariamente a mais terna e 
filial devoção. Rosália, na sua candu-
ra angelical, receava perder a pureza 
da alma naquele ambiente livre da 
corte, sabendo bem que os inimigos 

malignos, mundo, demónio e carne, 
atacam sem cessar com mil tentações 
para fazer perder tão sublime virtude. 
Ela sabia igualmente que o fim para 
qual Deus nos criou foi para O servir, 
louvar e amar na terra, para depois O 
gozar eternamente no Céu. Por isso, a 
sua oração subia incessantemente até 
os pés de Maria, para que a livrasse de 
toda a mancha que pudesse ofender o 
nosso divino Salvador.

Estava ela uma noite em oração, 
quando de repente viu a Santíssima 
Virgem que lhe disse que devia deixar 
a casa paterna e dirigir-se para um 
lugar seguro, longe do mundo. Deste 
modo, poderia conservar a graça do 
Baptismo, dar muita glória a Deus, e 
santificar-se com maior eficácia. Ro-
sália aceita a ordem da sua Mãe do 
Céu, e cheia de confiança no seu amor 
materno, obedece-lhe cegamente.

Fortalecida e iluminada com a visi-
ta da Mãe do Céu, Rosália decide-se 
a fugir da corte e pensa seriamente 
em procurar um lugar solitário onde 
esconder-se, longe de tantos perigos. 
Com toda a fortaleza da alma, larga 
tudo para pôr em execução os seus 
projectos. Dócil à graça, triunfa dos 
seus sentimentos naturais, pois cus-
ta-lhe abandonar o lar e os queridos 
pais, mas é fiel ao divino chamamen-
to.

 Ao abrir as portas do palácio, qual 
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não foi a sua admiração e alegria ao 
ver aí os mensageiros da Rainha do 
Céu, dispostos  a conduzi-la para lon-
ge da cidade. São dois anjos, um em 
figura de altivo cavaleiro, com uma 
reluzente espada à cinta, e o outro na 
figura dum humilde peregrino, com o 
seu bastão, concha e cabaça. Ao sair, 
o primeiro vai à sua frente, guiando-a 
pelo caminho, sentindo-se ela muito 
segura. O segundo vai na retaguar-
da, e assim ela, acompanhada por es-
tes dois majestosos guardiães, numa 
fuga misteriosa, caminha oculta pelas 
sombras da noite, protegida por eles. 
Rosália atravessa as ruas silenciosas 
de Palermo, sem ser vista por nin-
guém e sem qualquer outra bagagem 
senão o Crucifixo, o seu bem-amado, 
por quem ela faz o sacrifício de deixar 
para trás tudo o que mais amava nes-
te mundo. Por fim, chega à entrada 
duma gruta desconhecida e escondi-
da debaixo das neves quase perenes 
da montanha.

A obscura caverna que Rosália esco-
lheu para morada em troca do palácio 
real onde vivia, era mais própria para 
abrigo de animais do que para aloja-
mento de pessoas. Diz o Evangelho 
que “não se pode servir a dois  senho-
res”. O serviço de Deus e do mundo 
são incompatíveis: há que optar por 
um ou por outro. Rosália preferiu 
deixar o mundo em absoluto, para se 
entregar plenamente ao serviço de 
Deus, pois sabe muito bem que servir 
a Deus é reinar. Quer ser escrava de 
amor do único senhor que não escra-

viza, e começa a levar uma vida mais 
angélica do que humana, dedicada a 
cantar os louvores divinos, a reparar 
com a oração e penitência os pecados 
do mundo, e a cooperar com Cristo, 
Redentor do mundo na salvação das 
almas de todos os homens, que con-
sidera como irmãos. Como única dis-
tracção, aplica-se a gravar numa pedra 
a seguinte inscrição que ainda se pode 
ler, passados oito séculos: EU, RO-
SÁLIA, FILHA DE SINIBALDO, SE-
NHOR DE QUISQUINA, E DE ROSA, 
POR AMOR DO MEU SENHOR JE-
SUS CRISTO, RESOLVI HABITAR 
NESTA CAVERNA. Esta gruta é ainda 
hoje muito visitada pelos peregrinos.

Rosália viveu durante 16 anos na gru-
ta do Monte Pelegrino sem que nin-
guém a descobrisse em local tão insó-
pito, e os  seus anseios de voar para 
Deus eram cada vez mais instantes. A 
sua alma vivia numa constante ansie-
dade por se juntar ao divino esposo. 
O Senhor, vencido por tais desejos, 
manifestou-lhe a vontade de a con-
duzir para a mansão dos eleitos, para 
dele gozar, vendo-O face a face. Então 
deitou-se dentro da gruta, que devia 
ser o seu sepulcro, descansou a cabe-
ça sobre a mão direita, apertou com a 
esquerda o crucifixo, e nessa postura 
adormeceu no Senhor, para acordar 
na Glória, no dia 4 de Setembro de 
1160.  Sobre o peito tinha a cruzinha 
de prata que sempre trazia pendura-
da ao pescoço. A sua morte não foi de 
doença, mas de amor ao seu esposo, 
Jesus Cristo, e de ansiedade por vê-lO 
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e possuí-lO para sempre. 

Não tardou que se conhecesse a santi-
dade da virgem solitária de Palermo, 
por meio de aparições e sobretudo 
pelos numerosos milagres que ope-
rava. O corpo de Rosália ficou oculto 
durante 460 anos. Em 1620, chegou 
de África um navio infestado pela 
peste que logo se espalhou por toda a 
Sicília, sendo a cidade de Palermo ata-
cada extraordinariamente pela referi-
da peste. Uma mulher internada no 
hospital de Palermo, pouco antes de 
expirar, viu junto à cama uma jovem 
formosíssima que lhe disse: “Não te-
mas, ficarás curada se me  prometeres 
ir ao Monte Pelegrino visitar o meu 
túmulo. Aí está oculto o meu corpo.”

Esta mulher comunicou a sua visão 
aos eremitães e logo começaram a 
explorar o local indicado. Ao cabo de 
dois meses, foi descoberta uma pedra 

de alabastro de seis palmos de com-
primento e dois de largura. Ao remo-
vê-la, essa partiu-se ao meio e deixou 
a descoberto, com grande surpresa de 
todos, ossos dum esqueleto humano 
que exalava um agradável perfume. 

Os Santos são os amigos de Deus 
e servem de nossos intercessores 
diante d’Ele. O culto dos Santos tem 
o nome de “dulia”. O da Santíssima 
Virgem, que está acima de todos eles, 
chama-se “hiperdulia”. Todas as gra-
ças vêm do Céu à terra, vêm-nos por 
Maria que é a Medianeira Universal 
de todas as graças. A cidade de Paler-
mo foi salva da peste por intercessão 
de Santa Rosália, que se fez serva 
como Maria,e todos os anos as suas 
relíquias são conduzidas pelas ruas 
em procissão como forma de agrade-
cimento à santa anacoreta. 

São Pio X e a música sacra

No ano em que recordamos o cen-
tenário do falecimento do Papa São 
Pio X, parece oportuno referir uma 
importantíssima faceta do Patrono 
da FSSPX: o apego à música sacra. 
Basta dizer que o seu primeiro gran-
de documento como Sumo Pontífice 
ocupou-se precisamente deste tema 

(Tra le sollecitudini, Motu proprio de 
1903). Naturalmente dotado de sen-
sibilidade musical, com alguma práti-
ca de piano, órgão e fagote, a música 
sacra foi uma constante ao longo de 
todas as etapas da vida sacerdotal de 
Giuseppe Sarto: desde os tempos de 
seminarista, onde chegou a escrever 
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pequenas composições litúrgicas para 
coral; como bispo ou cardeal, empe-
nhado em formar o clero no canto 
litúrgico e torná-lo acessível a qual-
quer pessoa; até ocupar a cadeira de 
São Pedro, quando elabora um sério 
programa de reformas. Cedo havia 
constatado que na Igreja existia um 
amplo espaço para melhorias e, em 
muitos casos, necessidades premen-
tes de correcção de rumo, pois litur-
gia e música andavam dissociadas. 
Mas não entendia o canto litúrgico 
como um mero “ornamento” ou so-
mente uma parte da liturgia: ele é, de 
facto, liturgia. Por esta razão todos 
aqueles com a responsabilidade de o 
executar, assim como os fiéis quando 
cantam as partes que lhes correspon-
dem, estão empenhados no exercício 
litúrgico. Ao contrário de muitos, São 
Pio X não considerava que a música 
religiosa tivesse por objectivo os sen-
tidos, sendo o seu “alvo”, na verdade, 
o espírito. A música sacra exprime a 
glória de Deus, a edificação e a santi-
ficação dos fiéis, traduz a dignidade e 
a santidade da Casa do Senhor e dos 
Santos Mistérios que ali são celebra-
dos. Em suma, a preocupação pela 
música sacra é a preocupação pela 
alma; ela deve acrescentar uma força 
espacial ao texto litúrgico, de forma 
que os fiéis sejam mais facilmente en-
corajados à piedade e os seus corações 
melhor preparados para receberem as 
Divinas Graças através da participa-
ção nos Santos Mistérios. No entan-
to, se a música executada na Igreja 

não é a adequada, a liturgia perde em 
beleza, não se reconhece a Deus a sua 
devida Glória, prejudica-se a própria 
saúde das almas. A campanha de São 
Pio X pela música sacra foi, em defi-
nitiva, uma campanha pelos bons 
efeitos da liturgia, uma iniciativa pela 
saúde das almas. Ainda como Cardeal 
de Veneza já recomendava uma “lim-
peza” da música executada nas Igre-
jas para que dela se eliminasse tudo o 
que fosse mundano ou teatral, já que 
deveria possuir as três características 
essenciais da liturgia: a “santidade”, a 
“bondade da forma”, a “universalida-
de”. Por “santidade” deve entender-se 
a ausência de qualquer elemento se-
cular; por “bondade da forma”, que 
deve ser uma obra de autêntica arte; 
por “universalidade”, que paire sobre 
as idiossincrasias dos diversos povos 
e sobre todos faça sentir os seus efei-
tos. Seu modelo de música sacra foi o 
Coral Gregoriano – legado da Igreja 
de Roma –, pois era nele que identifi-
cava a combinação ideal entre música 
e acção sacerdotal. E o seu compositor 
de eleição foi Giovanni Pierluigi da 
Palestrina (1514-1594), sem dúvida 
o maior autor de música litúrgica de 
todos os tempos e que soube, com in-
comparável mestria, materializar em 
suas obras o espírito da Contra-Re-
forma.


