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A Igreja conseguirá concretizar a tem-
po a sua verdadeira renovação? Podê-
-lo-á ainda?

Se a Igreja fosse uma sociedade pura-
mente humana, nós deveríamos res-
ponder que não, pois que a corrupção 
das ideias, das instituições, e da dis-
ciplina é tal, que nenhuma esperança 
de reconstituição surgiria como pos-
sível. Entretanto, na exacta medida 
em que Deus vela pela Humanidade, a 
fim de que a Fé não desapareça, exem-
plos existem, em que uma situação 
humanamente desesperada se torna 
subitamente a ocasião duma extraor-
dinária renovação: a intervenção mais 
inesperada e mais sublime  encontra-
da por Deus, na Sua Sabedoria e Mi-
sericórdia Infinitas, é a promessa do 
Messias através de Maria, depois que 
o homem, pelo seu pecado, mereceu a 
condenação.

Desde essa promessa até aos nossos 
dias, a História da Misericórdia de 
Deus para com a humanidade é a His-
tória do Antigo e Novo Testamento, 
e portanto toda a História da Igreja. 
Ora o Espírito sopra onde quer, e  es-
colhe, para vir em socorro da Santa 
Igreja atormentada, Pontífices e hu-
mildes fiéis, Príncipes e jovens pasto-
rinhas. Os nomes estão sobre todos 
os lábios daqules que conhecem, por 
pouco que seja, a verdadeira História 
da Igreja.

Mas se o Espírito sopra onde quer, 
o Seu sopro possui sempre a mesma 
origem, os mesmos meios fundamen-
tais, e o mesmo Fim. O Espírito Santo 
não pode proceder de modo diferen-
te daquele que Nosso Senhor Jesus 
Cristo d’Ele afirmou: Ele não fala 
por si mesmo, mas sim daquilo que 
ouve... Ele glorificar-Me-á porque 
receberá de Mim e vo-lo anunciará 
(Jo 16,13). Dito de outra maneira, o 
Espírito Santo não pode senão corro-
borar a Palavra de Nosso Senhor.

É por isso que, sob modalidades exte-
riores diversas, aqueles que Ele esco-
lheu repetiram-n’O e procederam da 
mesma forma, nutriram-se das mes-
mas fontes, para facultar vitalidade à 
Santa Igreja. Santo Hilário, São Ben-
to, Santo Agostinho, Santa Isabel, São 
Luís, Santa Joana d’Arc, São Francisco 
de Assis, Santo Inácio, o Santo Cura 
d’Ars, Santa Teresa do Menino Jesus, 
todos ensinaram a mesma espiritua-
lidade, nos seus princípios funda-
mentais, de penitência, de oração, de 
dedicação total a Nosso Senhor Jesus 
Cristo, e à Virgem Maria, de obediên-
cia ilimitada à vontade de Deus, de 
respeito para com aqueles que  inter-
pretam esta vontade, desde os pais, 
até às legítimas autoridades civis, e 
às autoridades religiosas. Todos es-
ses santos nutriram grande estima 
pelos Sacramentos, especialmente 
pelo Santo Sacrifício da Missa. Todos 
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manifestaram o seu desprendimento 
pelos bens deste mundo, bem como o 
zelo pela salvação dos pecadores. Eles 
não possuíam nada de mais precioso 
do que a Glória de Deus, de Nosso Se-
nhor Jesus Cristo, do que a honra da 
Sua única Igreja. A Sagrada Escritura 
era-lhes familiar e eles veneravam a 
Tradição da Santa Igreja expressa no 
Credo, bem como os concílios e os Ca-
tecismos, onde se encontra a autênti-
ca Doutrina legada pelos Apóstolos. 
É no seio destas fontes que eles hau-
riram uma Graça, uma comunicação 
particular com o Espírito Santo que 
os constituiu testemunhas extraordi-
nárias da Fé e da Santidade do Evan-
gelho.

Tais são as confirmações históricas 
da acção do Espírito Santo, que nos 
permitem crer que a Santa Igreja 
pode sempre renovar-se pela santifi-
cação dos seus membros. Deus nun-
ca abandonou  a Sua Igreja. Ele não a 
abandonará hoje, mas as provações, 
as aparências do triunfo do mau espí-
rito, do príncipe deste mundo, podem 
constituir um objecto de escândalo, 
quer dizer, de queda e abandono da Fé 
para muitos. Esses não têm razão em 
se deixarem derrotar por falsos profe-
tas, os quais pregam que o seu tempo 
não se assemelha em nada aos tem-
pos precedentes, e que o Evangelho 
de ontem não pode mais constituir o 

Evangelho do nosso tempo. O Cristo 
é de todos os tempos: Jesus Chris-
tus heri, hodie, et in saecula «Jesus 
Cristo ontem, hoje, e pelos séculos 
dos séculos». É São Paulo que no-lo 
ensina.

Ai de nós, é bem necessário confes-
sá-lo, o Concílio Vaticano II devia, ou 
deveria ter sido o concílio da renova-
ção por um regresso às origens, como 
é norma na Igreja. Efectivamente, à 
medida que a Igreja militante cami-
nha, pode acontecer que a mensagem 
se obscureça, que os inimigos da Igre-
ja logrem asfixiar o bom grão, que a 
negligência dos pastores atenue a Fé, 
que os costumes se corrompam, que 
a Cristandade preste ouvidos benévo-
los às zombarias deste mundo perver-
so. Então, impõe-se uma renovação, 
todavia, a exemplo de Nosso Senhor, 
que não constitui senão um eco do Pai, 
a exemplo do Espírito Santo, que não 
constitui senão um eco do Filho de 
Deus, os Apóstolos incessantemente 
repetiram a seus discípulos: Retende 
aquilo que vos foi dito, permanecei na 
Doutrina que vos foi ensinada, guar-
dai o Depósito da Fé, não vos deixeis 
assediar pelos falsos profetas menti-
rosos, filhos da perdição, destinados 
ao fogo eterno com todos aqueles que 
os seguem.

Monsenhor Marcel Lefebvre (12 de Se-
tembro de 1968)
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 (Anexo da carta ao Papa com data de 
21 de Novembro de 1983 assinada 
por Dom Marcel Lefebvre e Dom Cas-
tro Mayer)

I. Concepção “latitudinarista” e ecu-
ménica da Igreja.

A concepção da Igreja como “povo de 
Deus” encontra-se já em numerosos 
documentos oficiais.

Desta concepção emana um significa-
do latitudinarista e um ecumenismo 
falso.

Alguns factos patenteiam tal concep-
ção heterodoxa: as autorizações para 
construir salas destinadas ao pluralis-
mo religioso, a edição de Bíblias ecu-
ménicas, que já não são conformes à 
exegese católica; as cerimónias ecu-
ménicas, como a de Cantuária.

Na Unitatis Redintegratio ensina-se 
que a divisão dos cristãos «é motivo 
de escândalo para o mundo e obstaculiza 
a pregação do Evangelho a todos os ho-
mens... que o Espírito Santo não despreza 
o servir-se das outras religiões como ins-
trumento de salvação». O mesmo erro 
se repete no documento Catechesi 
tradendae de João Paulo II. Na mesma 
linha, e com afirmações contrárias à 
fé tradicional, João Paulo II declara na 
catedral de Cantuária, em 25 de Maio 
de 1982, «que a promessa de Cristo nos 
leva a confiar em que o Espírito Santo de-
terá as divisões introduzidas na Igreja já 
depois de Pentecostes»; como se nunca 

se tivesse dado na Igreja a unidade do 
Credo.

O conceito de “povo de Deus” induz a 
crer que o protestantismo não é mais 
que uma forma particular da mesma 
religião cristã.

O concílio Vaticano II proclama «uma 
autêntica união no Espírito Santo» com 
as seitas heréticas (Lumen Gentium, 
14), «certa comunhão com elas, se bem 
que imperfeita ainda» (Unitatis Redin-
tegratio, 3).

Esta unidade ecuménica contradiz a 
encíclica Satis Cognitum de Leão XIII, 
que ensina que «Jesus não fundou uma 
Igreja que abraça várias comunidades que 
se assemelham genericamente, mas que 
são diferentes e não se acham ligadas por 
um vínculo que forme uma igreja única». 
Tal unidade ecuménica é contrária 
também à encíclica Humani Generis 
de Pio XII, que condena a ideia de re-
duzir a mera fórmula à necessidade 
de pertencer à Igreja Católica; é con-
trária igualmente à encíclica Mystici 
Corporis do mesmo Papa, que condena 
a concepção de uma Igreja «pneumá-
tica», a qual constitui, segundo a dita 
concepção, o laço invisível entre as co-
munidades separadas na fé. Tal ecu-
menismo é contrário igualmente aos 
ensinamentos de Pio XI na encíclica 
Mortalium animos: «Sobre este ponto é 
oportuno expor e rejeitar certa opinião fal-
sa que está na raiz do problema supramen-
cionado e desse movimento complexo com 

Erros do Concílio Vaticano II
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o que os acatólicos se esforçam por realizar 
uma união entre as igrejas cristãs. Os que 
aderem a tal opinião têm sempre na boca 
as palavras de Cristo: ‘... que todos sejam 
um...; ...e haverá um só rebanho e um só 
pastor’ (Jo 17, 21; 10, 16); e pretendem 
que com tais palavras Cristo expressa um 
desejo ou uma prece que nunca se reali-
zou. De facto, pretendem que a unidade 
de fé ou de governo, que constitui uma das 
notas da verdadeira Igreja de Cristo, não 
existiu praticamente até o dia de hoje, e 
que ainda agora continua não existindo».

Esse ecumenismo, condenado pela 
moral e pelo direito canónico, chega 
a permitir que os Sacramentos da Pe-
nitência, da Eucaristia e da Extrema-
-Unção se recebam de «ministros aca-
tólicos» (cânon 844 do código novo), e 
favorece «a hospitalidade ecuménica» 
ao autorizar os ministros católicos a 
administrar o sacramento da Eucaris-
tia aos acatólicos.

Tudo isso é abertamente contrário à 
revelação divina, que prescreve a «se-
paração» e rejeita a mistura «entre a 
luz e as trevas, entre o fiel e o infiel, entre 
o templo de Deus e o das seitas» (II Cor 
6, 14-18).

II. Governo colegial-democrático da 
Igreja

Depois de ter arruinado a unidade da 
fé, os modernistas contemporâneos 
esforçam-se para livrar-se tanto da 
unidade de governo como da estrutu-
ra hierárquica da Igreja.

A doutrina, já sugerida pelo docu-

mento Lumen Gentium do concílio 
Vaticano II, será recolhida explicita-
mente pelo novo código de direito 
canónico ao ensinar que o colégio dos 
bispos unido ao Papa goza igualmente 
do poder supremo, e isso de modo ha-
bitual e constante (cânon 336).

Esta doutrina do duplo poder supre-
mo é contrária ao ensinamento e à 
prática do Magistério eclesiástico, 
especialmente no concílio Vaticano I 
(Denz. 3055) e na encíclica de Leão 
XIII Satis Cognitum: só o Papa goza de 
tal poder supremo, que comunica na 
medida em que o considera oportuno 
e em circunstâncias extraordinárias.

A este grave erro se liga a orientação 
democrático-eclesial, que faz residir o 
poder no «povo de Deus», como o rati-
fica o direito novo. Tal erro jansenista 
é condenado pela bula Auctorem Fidei 
de Pio VI (Denz. 2602).

A tendência a fazer participar a «base» 
no exercício do poder, se reconhece 
na instituição do sínodo [permanente 
dos bispos] e das conferências epis-
copais, dos conselhos presbiteriais e 
pastorais, e na multiplicação das co-
missões romanas e nacionais, bem 
como das que há no seio das congre-
gações religiosas (veja-se a respeito 
o concílio Vaticano I, Denz. 3061 — 
Novo Código de Direito canónico, câ-
non 447).

A degradação da autoridade na Igreja 
é a fonte da anarquia e da desordem 
que reinam hoje por toda a parte.
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III. Os falsos direitos naturais do 
homem

A declaração Dignitatis humanae do 
concílio Vaticano II afirma a existên-
cia de um falso direito natural do ho-
mem em matéria religiosa, contraria-
mente aos ensinamentos pontifícios 
que negam formalmente tamanha 
blasfémia.

Assim, Pio IX na encíclica Quanta cura 
e no Syllabus, Leão XIII nas encíclicas 
Libertas Praestantissimum e Immortale 
Dei, Pio XII no discurso Ci riesce aos 
juristas italianos negam que a razão 
ou a revelação fundamentem seme-
lhante direito.

O Vaticano II crê e professa de ma-
neira absoluta que «a verdade não pode 
impor-se senão com a força própria da 
verdade», o que se opõe formalmente 
aos ensinamentos de Pio VI contra 
os jansenistas do concílio de Pistóia 
(Denz. 2604). O concílio Vaticano II 
chega ao absurdo de afirmar o direito 
a não aderir à verdade nem segui-la: o 
direito a obrigar os governos civis a já 
não fazer discriminações por motivos 
religiosos, estabelecendo a igualdade 
jurídica entre a religião verdadeira e 
as falsas.

Tais doutrinas se fundam num falso 
conceito da dignidade humana, que 
deriva dos pseudofilósofos da Revo-
lução Francesa, agnósticos e materia-
listas, os quais foram condenados no 
passado por São Pio X no documento 
pontifício Notre Charge Apostolique.

O Vaticano II prognostica que da li-
berdade religiosa nascerá uma era de 
estabilidade para a Igreja. Gregório 
XVI, em contrapartida, reputa por 
desfaçatez suma afirmar que a liber-
dade imoderada de opinião seria be-
néfica para a Igreja.

O Concílio expressa um princípio fal-
so na Gaudium et Spes ao considerar 
que a dignidade humana e cristã deri-
va do facto da Encarnação, a qual res-
taurou essa dignidade em beneficio 
de todos os homens. O mesmo erro se 
afirma na encíclica Redemptor hominis 
de João Paulo II.

As consequências do reconhecimen-
to, por parte do Concílio, deste falso 
direito do homem destroem os fun-
damentos do reinado social de Nosso 
Senhor, arruínam a autoridade e o 
poder da Igreja na sua missão de fa-
zer reinar Nosso Senhor nos espíritos 
e nos corações combatendo as forças 
satânicas que subjugam as almas. Ao 
espírito missionário, por conseguin-
te, acusá-lo-ão de proselitismo exage-
rado.

A neutralidade dos Estados em ma-
téria religiosa é injuriosa para Nosso 
Senhor e para a sua Igreja quando se 
trate de Estados de maioria católica.

IV. Uma concepção errónea do po-
der do Papa

Certamente, o poder do Papa na Igre-
ja é um poder supremo, mas não pode 
ser absoluto nem ilimitado, dado que 
está subordinado ao poder divino, 
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que se expressa na Tradição, na Es-
critura Sagrada e nas definições pro-
mulgadas pelo Magistério eclesiástico 
(Denz. 3116).

O poder do Papa está subordinado 
ao fim para o qual lhe foi conferido, 
e limitado por este. Tal fim é defini-
do claramente pelo Papa Pio IX na 
constituição Pastor Aeternus do concí-
lio Vaticano I (Denz. 3070). Seria um 
abuso de poder intolerável modificar 
a estrutura da Igreja e pretender ape-
lar para o direito humano contra o di-
reito divino, como se faz na liberdade 
religiosa, na “hospitalidade” eucarís-
tica autorizada pelo direito novo, na 
afirmação de dois poderes supremos 
na Igreja.

Salta aos olhos que, nestes casos e em 
outros semelhantes, é um dever para 
todo e qualquer sacerdote e para todo 
e qualquer fiel católico resistir e negar 
obediência. A obediência cega é um 
absurdo, pois ninguém está isento de 
responsabilidade por ter obedecido 
aos homens antes que a Deus (Denz. 
3115), ao passo que a resistência em 
questão deve ser pública se o mal é 
público e constitui motivo de escân-
dalo para as almas (Suma Teológica II-
-II, q. 33, a. 4).

São princípios elementares de moral 
que regulam as relações dos súbditos 
com todas as autoridades legítimas.

Por outro lado, esta resistência acha 
uma confirmação no facto de que há 
tempo só são penalizados os que se 
atêm firmemente à Tradição e à fé 

católica, ao passo que não são moles-
tados os que professam doutrinas he-
terodoxas ou cometem autênticos sa-
crilégios: é a lógica do abuso de poder.

V. Concepção protestante da missa

A nova concepção da Igreja, a julgar 
pela definição que deu dela o Papa 
João Paulo II na constituição pre-
liminar do Novo Código de Direito 
Canónico, comporta uma mudança 
no acto principal da Igreja, integrado 
pelo sacrifício da missa. A definição 
da nova eclesiologia define com exac-
tidão a nova missa: um serviço e uma 
comunhão colegial ou ecuménica. Não 
se pode definir melhor a nova missa, 
a qual, como a nova ‘igreja’ conciliar, 
rompe abertamente com a Tradição e 
o Magistério da Igreja.

Trata-se de uma concepção mais pro-
testante que católica, e que explica 
tanto tudo o que se exaltou indevi-
damente quanto o que se diminuiu. 
Contrariamente aos ensinamentos 
do concílio de Trento na sessão XXII, 
contrariamente à encíclica Mediator 
Dei de Pio XII, exagerou-se o papel 
dos fiéis na hora de participar da mis-
sa e rebaixou-se o do presbítero, redu-
zido a mero presidente; exagerou-se o 
papel da liturgia da palavra e dimi-
nuiu-se a importância do sacrifício 
propiciatório; exaltou-se a ceia comu-
nitária, secularizando-a — tudo isso 
à custa da fé na presença real operada 
pela transubstanciação e do respeito 
devido a ela, ao passo que com a su-
pressão da língua sagrada se plurali-
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zaram os ritos até ao infinito, profa-
nando-os com acréscimos mundanos 
ou pagãos, e difundiram-se traduções 
falsas, em detrimento da fé verdadei-
ra e da piedade autêntica dos fiéis.

E, no entanto, os concílios de Floren-
ça e de Trento haviam anatematizado 
todas essas mudanças e afirmado que 
o cânon da missa remontava aos tem-
pos apostólicos. Os Papas São Pio V e 
Clemente VIII insistiram na necessi-
dade de evitar alterações e mudanças, 
conservando perpetuamente este rito 
romano consagrado pela tradição.

A dessacralização da missa, a sua “se-
cularização” preparam a “seculariza-
ção” do sacerdócio ao modo protes-
tante.

A reforma litúrgica de corte protes-
tante é um dos maiores erros da igre-
ja conciliar, e uma das mais daninhas 
para a fé e a moral.

A situação da Igreja, posta em estado 
de busca, introduz na prática o livre 
exame protestante, resultado da plu-
ralidade de “credos” no seio da Igreja.

A supressão do Santo Ofício, do Ín-
dex, do juramento anti-modernista 
suscitaram nos teólogos modernos 
uma necessidade de novas teorias, 
que desorientam os fiéis e os empur-
ram para o movimento carismático, 
o pentecostalismo, as comunidades 
de base... É uma autêntica revolução, 
dirigida francamente contra a autori-
dade de Deus e da Igreja.

Os graves erros modernos, conde-

nados constantemente pelos Papas, 
desenvolvem-se agora sem freios no 
seio da Igreja:

1. As filosofias modernas, anti-escolásti-
cas, existencialistas, anti-intelectualistas, 
são ensinadas nas universidades cató-
licas e nos seminários maiores.

2. O humanismo é favorecido pela ne-
cessidade das autoridades eclesiásti-
cas de fazer eco ao mundo moderno 
e considerar ao homem o fim de todas 
as coisas.

3. O naturalismo — a exaltação do ho-
mem e dos valores humanos — faz 
esquecer os valores sobrenaturais da 
redenção e da graça.

4. O modernismo evolucionista causa a 
rejeição da Tradição, da Revelação, do 
Magistério de vinte séculos. Já não 
existem verdades imutáveis nem dog-
mas.

5. O socialismo e o comunismo: a nega-
ção por parte do concílio em condenar 
estes erros foi escandalosa e induziu a 
crer com toda a razão do mundo que 
hoje o Vaticano é favorável a um so-
cialismo ou a um comunismo mais ou 
menos cristão. A atitude da Santa Sé 
durante estes últimos quinze anos, 
tanto além como aquém da cortina de 
ferro, confirma esta crença.

Por fim, os acordos com a maçonaria, 
com o conselho ecuménico das igre-
jas e com Moscovo reduzem a Igreja 
ao estado de prisioneira, fazem-na de 
todo incapaz de cumprir livremente 
a sua missão. Trata-se de autênticas 
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traições que clamam vingança ao 
céu, como os elogios tributados nes-
tes dias ao heresiarca mais escandalo-
so e mais nocivo para a Igreja: Lutero.

É hora de a Igreja recuperar a liber-
dade de realizar o reino de Nosso Se-
nhor Jesus Cristo e o reino de Maria 
sem se preocupar com seus inimigos».

Período de exercícios espirituais, a 
Quaresma vai-nos projectar dentro 
de alguns dias sobre um campo de 
batalha, com as armas da oração, da 
penitência e das virtudes cristãs, em 
sequência dos santos que foram mili-
tantes, e que puderam dizer sem frau-
de, no termo da sua carreira, o que já 
São Paulo tinha dito: «travei o bom 
combate».

Estes santos nutriam em seu cora-
ção o bom combate.acalentavam no 
seu coração uma chama viva  que eles 
dirigiam contra todos os inimigos de 
Deus. todavia o adversário escolhido, 
que eles não cessarão de perseguir, 
toda a sua vida, na pessoa dos heré-
ticos, dos infiéis, dos pecadores e dos 
ímpios eram- eles próprios;  pois sò-
mente a Deus deviam-no tê-los des-
pojado da armadura de satanás. 

Eles experimentaram as suas forças; 

sabiam o que valiam sem Deus, e o 
que valiam com Deus; eles estabele-
ceram-se campeões de Deus contra o 
homem. mas no zénite do seu suces-
so, eles nunca olvidaram que foram 
homens;  homens eram-no ainda, 
viam-no, sentiam-no, gemiam-no, 
«homem, recorda-te de que és pó.»

Para marchar para o combate de Deus, 
encontraram-se chefes experimenta-
dos e atraentes, tal como um Santo 
Agostinho, que parte do facto expe-
rimental de que todo o homem quer 
ser feliz. ora o Evangelho nos ensina 
que a felicidade soberana consiste na 
vida eterna, e a soberana desgraça 
é a morte eterna. é pois necessário 
regular as nossas acções de forma a 
conquistar uma e evitar a outra. e a 
nossa regra sintetiza-se, toda inteira,  
nestas palavras da sagrada escritura: 
«o justo vive da fé». porque é a fé que 

Do diabo a Deus ou de Deus ao diabo
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nos mostra o bem que nós não vemos 
ainda, e é ainda a fé, que auxiliada por 
aquele que no-la facultou, nos habilita 
a alcançar o bem.

O que equivale a reconhecer que Deus 
é a via, o rumo, que conduz a Deus. 
Deus encontra-se no começo do nos-
so caminho para a beatitude, está no 
meio, e reside no fim; nesta colabora-
ção pessoal e permanente de Deus no 
nosso destino, Santo Agostinho aper-
cebe-se do princípio fundamental do 
cristianismo; ele conhece os filósofos 
e os moralistas da antiguidade greco-
-romana; ele não dissimula a sua ad-
miração por Cícero e Platão, que o ini-
ciaram no amor pela sabedoria, como 
o seu mestre Santo Ambrósio, Santo 
Agostinho solicita-lhes mais do que 
um empréstimo.

Mas precisamente por aquilo que lhes 
falta, Santo Agostinho discerne o que 
há de único na doutrina de Nosso Se-
nhor Jesus Cristo; e tal constitui a re-
velação dum Deus vivo, infinitamente 
misericordioso, tratando com o ho-
mem como um pai com o seu filho, 
até tomar a sua natureza, e a ofere-
cer-lhe em partilha a sua vida mais 
íntima, mais profunda.

Sem dúvida os neo-platónicos haviam 
sonhado com uma espécie de divini-
zação (1) do espírito humano, e Santo 
Agostinho, por um momento, ficou 
cativo desta ilusão sumptuosa. toda-
via reconheceu, sem dificuldade, que 
a alma dobrada sobre si mesma, no 
mais ousado impulso, não capta se-

não o vazio, se Deus não vem ao seu 
encontro.

Uma outra colaboração, secundária 
mas necessária, para a conquista da 
felicidade, é a colaboração do homem 
com o homem. Santo Agostinho com-
praz-se em sublinhar o carácter social 
da religião de Jesus Cristo. Na sua 
obra capital “a cidade de Deus”, ele 
mostra que todos os homens são so-
lidários, criados pelo mesmo e único 
Deus, filhos dum mesmo pai, dotados 
duma mesma razão, chamados a uma 
mesma felicidade.

É por isso que Deus quis comunicar 
a sua vida às almas por meio da so-
ciedade. O reino que ele instituiu e do 
qual as santas escrituras se nutrem, 
não constitui um puro símbolo. Deus 
é, com toda a verdade, o rei da cidade 
dos espíritos. O seu filho, Nosso Se-
nhor Jesus Cristo, é a cabeça do cor-
po místico da Igreja, para que circule 
em nós o sangue divino, nós devemos 
agregar-nos a essa cidade, tornar-
mo-nos membros desse corpo. Neste 
quadro conceptual, o isolamento, a 
autonomia, a neutralidade, são im-
possíveis.

Aqueles que recusam aderir à cidade 
de Deus, inscrevem-se oficialmente 
nas listas do adversário de Deus, per-
tencem à cidade terrestre, ao corpo 
cuja cabeça é satanás. Porque desde 
a revolta do primeiro anjo, bem como 
do primeiro homem, a guerra ficou 
estabelecida entre a verdade e a men-
tira, entre a justiça e a iniquidade, 
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entre a sociedade do bem e a socie-
dade do mal. O mundo das almas não 
constitui uma grande máquina religa-
da ao mundo dos astros e regida pelo 
destino, como o imaginaram alguns 
sábios.

É uma prodigiosa história, a história 
de Deus nas consciências, através de 
todas as idades da humanidade, um 
drama gigantesco onde se jogam os 
destinos eternos da nossa raça, no 
qual cada um de nós desempenha um 
papel, e que terá o seu desenlace no 
juízo final. No campo de Deus e no 
campo do demónio, queiramos ou 
não, nós somos combatentes. E por-
que aqui se trata do combate cristão, 
saibamos conhecer o nosso adversá-
rio, para melhor o vencer. Em primei-
ro lugar o artigo capital: «aquele que 
comete o pecado pertence ao diabo 
- escreve São João - porque o diabo 
peca desde o princípio».

Santo Agostinho declara-o um inimi-
go bem experimentado; ele já colheu 
muitas palmas; ele precipitou-nos de 
muito alto; ele começou por expulsar 
os nossos primeiros pais do paraíso 
terrestre, com o objectivo de nos sub-
meter a todos sob o jugo da morte. 
Desde aí, ele não cessa de nos armar 
ciladas, adulando em nós o orgulho, 
atiçando as chamas da concupiscên-
cia; é para combatê-lo e ajudar-nos a 
dele triunfar que o Filho de Deus se 
dignou revestir a nossa natureza.

Ele próprio no-lo indica dizendo: 
«agora o príncipe deste mundo foi 

expulso»; não que ele tenha sido ex-
pulso do mundo, mas sim do coração 
daqueles que estão sinceramente vin-
culados à palavra de Deus e que não 
amam o mundo, do qual o demónio 
constitui o príncipe; e é o príncipe na 
exacta medida em que domina aque-
les que negligenciando o que eles de-
vem ao único Deus verdadeiro e eter-
no, apaixonam-se pelos bens da terra 
e por todas as coisas que passam. «a 
cupidez constitui a raiz de todos os 
males» diz São Paulo a Timóteo; é pela 
cupidez que satanás avassala os ho-
mens; não se consegue sacudir a sua 
tirania a não ser pela união sobrena-
tural com Nosso Senhor Jesus Cristo, 
mediante a oração, pelos sacramen-
tos, pela caridade, renunciando às se-
duções do mundo, às suas pompas e 
às suas obras.

Ainda que reconhecendo ao demó-
nio um papel de primeiro plano no 
combate cristão, saibamos que o seu 
poder possui, contudo, limites perfei-
tamente definidos;  além de que o seu 
poder não se estende ao nosso livre-
-arbítrio, o tentador permanece sob a 
dependência imediata de Deus, o qual 
não permite que ele se aproxime das 
almas senão na medida em que tal 
convém à divina vontade, sempre jus-
ta e misericordiosa.

Daí decorre que ninguém é jamais 
tentado acima das suas forças, que 
nenhuma coacção diabólica pode for-
çar, em definitivo, a consciência hu-
mana: cobiça, temor, inveja, tristeza, 
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ódio, orgulho, mentira, desespero, 
concupiscência, tudo isso habita em 
nós, oriundo da corrupção da nossa 
natureza; tudo isso o diabo pode ex-
citar, mediante más inspirações, mas 
não mais.

Tudo isto significa que nós triunfare-
mos fàcilmente dele, se nós começar-
mos, com a  graça de Deus, por triun-
farmos de nós mesmos; é do interior 
da nossa alma, na nossa vontade, que 
se decide a partida entre o bem e o 
mal.

«Senhor, que eu me conheça, que eu 
vos conheça (era a oração de Santo 
Agostinho), que eu conheça a vossa 
luz, a vossa bondade, o vosso poder, 
a vossa beleza; que eu conheça as mi-
nhas trevas, a minha maldade, a mi-
nha fraqueza, a minha deformidade, 
a fim de que vós me ilumineis, e que 
vós me façais parte de todas as rique-
zas da vossa vida divina; almas inteli-
gentes e livres, vós nos fizestes para 
vós sòmente. o nosso coração não re-
pousa, até que em vós repouse; mas 
criaturas indigentes, nós podemos, ai 
de nós, orgulharmo-nos de ser aqui-
lo que vós gratuitamente nos outor-
gastes, como o olho que se desvia do 
sol, para retirar de si a luz, eis o que 
nós somos quando nos preferimos a 
vós, nos deleitamos em nós mesmos, 
como se por nós mesmos possuísse-
mos algum valor».

Este foi o pecado de lucífer, e o anjo 
decaído comunicou-nos o seu veneno. 
gozando da sua própria excelência, e 

nela se fixando como se fosse o seu 
último fim, o demónio alienou-se do 
bem comum soberano. rebaixando 
os seus olhos de Deus até si mesmo, 
satanás trocou a verdade pelo erro e 
pela mentira, a caridade pelo egoísmo 
e pelo ódio, a sua miséria decorre da 
sua separação voluntária d’aquele que 
É, bem como da sua conversão àquele 
que não é; o diabo não quis confiar a 
Deus o cuidado da sua grandeza, ele 
quis amar-se mais do que a Deus.

O homem, ele próprio, foi criado 
como o anjo, com uma vontade boa, e 
esta vontade boa era obra de Deus; a 
primeira má vontade que no homem 
precedeu todas as suas más obras foi 
um abandono das obras de Deus, uma 
preferência pelas suas próprias obras. 
obras más, porque elas são segundo o 
homem e não segundo Deus, exacta-
mente da mesma forma que o anjo da 
luz se tornou demónio, querendo vi-
ver não segundo Deus, mas segundo o 
anjo, o homem fez-se semelhante ao 
demónio e ao animal, querendo viver, 
não segundo a lei de Deus, mas se-
gundo a sua própria lei. neste enqua-
dramento, ele se estabeleceu simultâ-
neamente na mentira e no orgulho.

Ser criado, não para viver segundo 
ele próprio, mas segundo o seu Cria-
dor, quer dizer, para fazer a vontade 
de Deus antes do que a sua, e não vi-
ver segundo a lei da sua criação, eis a 
mentira; o que há de mais mentiroso 
do que uma vontade que quer ser fe-
liz, não vivendo de modo a sê-lo? E se 
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o orgulho constitui o apetite duma 
grandeza perversa, que orgulho aque-
le de desertar espontâneamente do 
princípio ao qual a alma tem o dever 
de aderir, para se tornar e ser de qual-
quer maneira o seu próprio princípio, 
comprazendo-se em si mesma.

O primeiro homem não teria  come-
tido  um crime manifesto de desobe-
diência a Deus, ele não se teria deixa-
do surpreender pelo demónio, se ele 
não tivesse começado por se compra-
zer em si mesmo. Ele experimentou 
uma grande satisfação interior escu-
tando estas palavras: «sereis como 
Deus», como Deus, Adão e Eva tê-lo-
-iam sido, conservando-se, por obe-
diência, unidos ao seu verdadeiro e 
soberano princípio, mais do que que-
rendo, por orgulho, tornarem-se eles 
próprios o princípio da sua existência.

Se o homem pretende bastar-se a si 
mesmo, despreza aquele que é o úni-
co necessário, e na exacta medida em 
que o homem recusa submeter a sua 
inteligência ao império divino - Deus 
castiga-o, recusando à sua inteligên-
cia o império sobre os seus sentidos; 
muito pelo contrário, confessar em 
todos os seus pensamentos, em todas 
as suas palavras e actos, o valor abso-
luto de Deus, a dependência da razão 
perante Deus, eis a diligência, o cami-
nho fundamental do soldado de Nos-
so Senhor Jesus Cristo, preferir-se a 
Deus, ou simplesmente ignorá-lo, é 
desertar da fonte da vida, mergulhan-
do no nada.

Desordem por excelência, origem de 
todos os vícios, bem como de todas as 
desgraças na terra e no inferno; «dois 
amores construíram duas cidades - 
escrevia Santo Agostinho - o amor 
de si até ao desprezo de Deus, que é 
a cidade terrestre; e o amor de Deus 
até ao desprezo de si mesmo, que é 
a cidade celeste, uma glorifica-se em 
si mesma; a outra glorifica-se no Se-
nhor; uma busca a sua glória junto 
dos homens; mas Deus constitui a 
maior glória da outra; uma está in-
chada de orgulho, ergue a sua cabeça 
soberba; a outra diz ao seu Deus com 
o salmista: -vós sois a minha glória, 
sois vós que elevais a minha cabeça.

De tudo isto é necessário concluir que 
a corrupção da nossa natureza cons-
titui a pena do primeiro pecado, e 
não a sua causa. Verificamos pois que 
existe aqui uma ocasião de reabilitar, 
se assim se pode dizer, a carne, con-
tra a doutrina pessimista e perniciosa 
dos maniqueos que tornavam o corpo 
responsável por todos os extravios do 
homem; não é a carne corruptível que 
faz a alma pecadora, é a alma pecado-
ra que faz a carne corruptível.

Desta corrupção da carne, é verdade, 
resulta o atractivo do vício e as más 
cobiças; todavia o espírito permane-
ce, apesar de tudo, responsável das 
desordens carnais. Constituiria um 
facto inteiramente contra a natureza 
que o superior ficasse sujeito ao infe-
rior. O mal não consiste em ter pai-
xões, como falsamente ensinaram 
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os estóicos, o mal reside em não as 
saber, nem poder, governar. 

Neste enquadramento, nenhum de-
sejo pertence pròpriamente ao corpo, 
porque é a alma que constitui a fonte 
da vida, bem como de todas as acti-
vidades do corpo; a ela portanto são 
atribuíveis todas as responsabilida-
des da vida moral. Deus constitui a 
vida da alma, a alma é a vida do corpo; 
consequentemente, a lei do homem 
não deve  atrofiar a inteligência em 
proveito da sensibilidade, à maneira 
epicuriana, nem de atrofiar a sensibi-
lidade em proveito da inteligência, à 
maneira dos estóicos, mas de subme-
ter os sentidos à razão, e a razão a 
Deus, à maneira cristã.

Desta dupla submissão, a principal 
é a submissão da razão a Deus, em 
consideração de que, além do primei-
ro dever da criatura racional ser o de 
adorar o seu criador, a razão não im-
pera eficazmente sobre os sentidos, 
a não ser que ela própria se encontre 
eficientemente subordinada a Deus.
Portanto Deus em primeiro lugar: 
o que significa que a vida cristâ está 
suspensa de Deus, da sua graça, das 
virtudes teologais, dos dons do Espí-
rito Santo, e em sequência -o homem: 

o que significa que o catolicismo não 
quebra a natureza, regenera-a, orien-
ta-a para Deus.

Certamente, a virtude moral  não 
constitui um fim em si mesma, e não 
merece o culto divino, não sendo por 
isso menos vivificada pela caridade 
divina, a qual constitui o meio normal 
de união a Deus.

Em definitivo, o combate cristão pos-
sui como objectivo harmonizar a nos-
sa natureza com a natureza divina, à 
imagem da qual fomos criados; esta 
doutrina é a de São Paulo, é a da Santa 
Madre Igreja. Nós não temos de sa-
crificar nem a moral à religião, nem 
a religião à moral; a religião e a mo-
ral encontram-se unidas tal como a 
alma e o corpo, é da sua harmonia 
que brota a vida da fé, que age pela 
caridade.

(1) Nota do tradutor: a divinização 
neo-platónica da alma é substancial, 
portanto panteísta; a divinização ca-
tólica é acidental, pois que pela graça 
santificante, que é filosòficamente 
um acidente, tornamo-nos  partici-
pantes da natureza divina, e  somos 
elevados, acidentalmente, àquilo que 
Deus é, essencialmente.

Abbé Xavier Beauvais
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É estranho como esta questão regres-
sa frequentemente aos nossos lábios. 
Ela é lancinante, por vezes mesmo 
obsidiante. Então onde estamos nós?

Sejamos talvez um pouco mais preci-
sos. Todo o homem busca, legìtima-
mente, o ser mestre de si mesmo, e 
a partir daí , ao menos, pensará ele, 
mestre dos acontecimentos. Então 
regularmente, e sobretudo quando 
os factos lhe escapam, ou quando en-
contra alguma adversidade, quando 
as coisas não estão claras, ou quando 
perde o controle dos acontecimentos, 
ele coloca-se em causa e pergunta a si 
mesmo onde é que está. Onde é que 
eu estou? O que é que eu vou fazer?

eu, eu, e ainda... eu!

Na realidade, este defeito é tipica-
mente moderno. Desde aquela famo-
sa noite em que Descartes tomou o 
seu sonho por uma realidade, desde 
esse “cogito,”onde o eu se torna a pri-
meira intuição, o homem não cessou, 
não sòmente de tudo reconduzir a si 
mesmo, mas também de tudo fazer de 
si depender.

O Homem faz agora, do seu julgamen-
to, do seu sentir interior, a medida de 
todas as coisas. Se isso se verifica com 
facilidade na ordem do conhecimento, 
a espiritualidade moderna  não esca-
pa, ai de nós, a este critério: o Homem 
crê-se piedoso, bom, progredindo (até 
mesmo no estado de Graça) na exacta 

medida em que apercebe tal, ou como 
tal se sente. Hodiernamente dir-se-á 
mesmo que se ele é sincero, se está 
de boa fé, é o essencial. E se os fiéis 
da Tradição não ousam utilizar uma 
tal linguagem, é no entanto bem de 
temer que um tal pensamento exista 
realmente, e se encontre frequente-
mente mal combatido. Mas que um 
tal homem se sinta mal, oprimido ou 
contrariado por qualquer infortúnio, 
e ei-lo, como duvida ou desespera da 
sua vida espiritual: Parece-lhe que 
dela perdendo o controle - perde-a 
totalmente. Uma tal atitude encontra 
uma explicação na História das Ideias.

Certamente, houve em primeiro lugar 
o espírito da Renascença para colo-
car o Homem no centro de todas as 
preocupações artísticas e literárias. 
Ulteriormente em Filosofia, Descar-
tes iniciou este movimento subjectivo 
que faz da cana pensante pascaliana  o 
fundamento de todo o conhecimento. 
Se é bem verdade que a influência car-
tesiana se estende a diversos domí-
nios, é infelizmente também possível  
a asserção de que a vida espiritual não 
está incólume deste espírito: Existe 
uma certa forma de espiritualidade 
que possui a tendência em centrar a 
vida interior no próprio Homem.

Este solipsismo constitui um defeito 
mais do que grave; pois que uma tal 
vida espiritual encarquilha  o homem 
sobre ele próprio. O cristão torna-se 

Onde estamos nós?
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semelhante a este homem que  apalpa  
sem cessar o pulso, ou que iria consul-
tar o médico com grande regularidade 
para se assegurar ... que ele não está 
doente! Na realidade ele já está doen-
te mas... psicològicamente!

De doença em doença

Experimentar desta  forma a sua vida 
espiritual e interior gera uma crispa-
ção permanente. Podem-se atribuir 
duas fontes a essa tensão interior: 
idealismo e temor.

Em primeiro lugar este cristão está 
animado dum forte idealismo (reco-
nhece-se aí, aliás, um dos sucedâneos 
do cartesianismo). O idealista religio-
so traça o retrato da Santidade, abso-
lutamente soberbo, magnífico e relu-
zente, mas que é tudo menos realista! 
Este piedoso bonacheirão corre na 
verdade em direcção a uma quimera. 
Ele forja um molde sem mácula, no 
qual ele crê que um dia  poderá entrar 
perfeitamente: sòmente aí residirá 
a santidade. E em lugar de se tomar 
como é, quer dizer pecador, ele prefe-
re contemplar o ideal daquilo que ele 
sonha! O pobre...

Um tal perfeccionismo acompanha-se 
em geral, e sob a aparência de zelo,  de 
dureza, de exigência, em relação a si 
próprio, em primeiro lugar, depois em 
relação a outrem, exigência raramen-
te acompanhada de misericórdia.

A consequência directa deste piedoso 
desejo é um temor, quase permanen-
te, até mesmo obsessivo, do mal. A 

quimera ideal é tão perfeita que não 
aceita mais nenhuma escória que po-
deria eivar o seu modelo de santidade. 
Longe de contemplar o que é verda-
deiro, bom e belo, ele surpreende-se 
que exista ainda alguma imperfeição; 
ele combate-a com um zelo sem igual, 
concentra-se ùnicamente sobre essa 
imperfeição e nada mais teme senão o 
reencontrar um obstáculo a este lon-
gínquo modelo pelo qual se apaixo-
nou. Reconhecer-se-ia aí o matemáti-
co perfeito, sempre surpreendido por 
verificar que a realidade não corres-
ponde absoluta e adequadamente às 
fórmulas.

Tristeza infinita

Crispado e sonhador, idealista e inces-
santemente desiludido, o homem que 
se satisfaz com uma tal vida interior é 
um homem triste. A decepção é, além 
disso, permanente, e ele afeiçoar-se-
-á mais, na sua vida espiritual, aos 
temas dolorosos: Cruz, tristeza (do 
pecado, diz ele) ansiedade, (do mal, 
e do pecado), constituem os temas 
da sua predilecção. Ele está pronto a 
multiplicar os exames de consciência, 
a proceder a um balanço permanen-
te da sua alma, perscrutando, sem 
cessar, os seus esconsos. Neste en-
quadramento, ele conserva-se no seu 
pessimismo ao qual, de resto, ele se 
afeiçoa particularmente. Ele encon-
tra a sua alegria na sua tristeza! Daí 
a pensar que o Jansenismo está de 
volta com novas aparências, não vai 
senão um passo: o moralismo avassa-
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la sobre a contemplação. A santidade 
constitui-se uma diligência da vonta-
de e não mais da inteligência.

Mas então, moralista e voluntarista; 
tanto persista no seu caminho, tor-
nando-se então tão infrequentável 
que ele se torna odioso a seus pró-
prios olhos; tanto a sua decepção seja 
tal que ele abandone corajosamente 
todo e qualquer esforço!    

À raiz

Na realidade, o fundo do problema 
provém dum orgulho  que se dissimu-
la secretamente. Este religioso triste 
e insatisfeito, sob a capa da perfeição, 
quis buscar a SUA santidade, ele so-
nha de si mesmo como um virtuoso 
heróico e representa-se todas as si-
tuações que a hagiografia nos faculta, 
como constituindo um objectivo a al-
cançar. Ele contempla-se e examina-
se incessantemente; em síntese, ele 
busca-se e buscando-se, confunde os 
meios que ele pratica (os seus exercí-
cios de piedade) com o fim em vista do 
qual são realizados (o próprio Deus) . 
Ele acredita que o exercício concreti-
zado (a sua oração) faz a santidade. 
Mas para dizer a verdade, esta atitu-
de despoja a perfeição interior da sua 
alma (e inversamente, aliás) !

Finalmente, um tal homem asseme-
lha-se ao viajante, que falho de con-
fiança em si mesmo, se detém, olha à 
sua volta, e tranquiliza-se. Na realida-
de, ele olvida a consideração do termo 
da sua viagem.

A vida é simples e alegre

Entre os remédios mais radicais  para 
esta doença, mais do que frequente, 
hodiernamente, é necessário acabar 
de vez com a procura da SUA perfei-
ção (no sentido moderno, em que 
sujeito e objecto se confundem), de 
fazer do eu o centro da vida interior. 
Que o homem deixe de se contemplar 
e de se examinar: não é aí que reside 
a santidade.

«Quaerite Deum». Buscai a Deus. 
Tudo o resto virá por acréscimo! Deus 
basta. E não vos inquieteis com mais 
nada. « A perturbação é vã, o medo é 
vão, tudo passa, só Deus permanece. 
Deus basta» escrevia Santa Teresa de 
Ávila. A leitura das narrações dos san-
tos dos primeiros séculos da Igreja, 
bem como da Idade Média, deveria 
auxiliar o homem moderno a despo-
jar-se deste defeito, que se lhe gruda à 
alma desde já há alguns séculos.

O nosso venerado fundador muito 
apreciava recordar esta verdade pri-
mordial de que Deus é  «ens a se», 
quer dizer , que Se basta a Si mesmo, 
enquanto o homem é «ens ab alio» ou 
seja, dependente.

O homem só existe porque Deus o 
criou e lhe sustenta a existência. Bus-
cando esta dependência, o homem é 
conduzido a olvidar-se de si mesmo, 
e a lançar-se nos braços de Deus. É 
nesta dependência que reside a san-
tidade.

Aquele que repousa em Deus está 
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seguro que Deus Se preocupará  com 
ele; não tendo pois mais nada a temer, 
pois que a perfeição se encontra preci-
samente aí,  muito simplesmente. Um 
remédio, igualmente, inteiramen-
te eficaz para o esquecimento de si 
mesmo consiste em dar-se. O próprio 
Nosso Senhor Jesus Cristo ensina que 
existe mais alegria em dar do que em 
receber. Aquele que se encarquilha so-
bre si mesmo, justamente, não é mais 
capaz de dar: é um indigente em busca 
de si mesmo, triste e frequentemente 
só. Aquele que dá saboreia a alegria da 
Caridade que se propaga, e aprende 

por isso a viver virtudes sociais, tor-
nando-se assim afável e alegre.

Um exemplo

Nosso Senhor apareceu um dia a São 
Tomás de Aquino. Felicitando-o pela 
sua obra, disse-lhe: « Tu escreveste 
bem sobre Mim, que queres tu que Eu 
te dê?»

A resposta do doutor Angélico não se 
fez esperar, tanto ela aparecia como 
evidente ao mestre teólogo: «Somen-
te Vós Senhor.»

Abbé Gabriel Billecocq

No mês de Maio em que a República 
nos convidou a eleger representantes 
ao Parlamento Europeu, nós devería-
mos verificar muito bem que esta par-
ticipação na liturgia europeísta, laica 
e obrigatória, é actualmente despro-
vida de toda a esperança.

Esta «Europa»  minuciosa e parasita à 
qual a França sacrificou a sua moeda e 
a sua soberania, portanto a sua inde-
pendência, não possui mais razão de 
ser depois que ela, Europa, renegou o 
que constituía o fundamento da sua 
unidade  as suas origens cristãs. Eu 
digo bem, cristãs, e não Judaicas, mu-

çulmanas ou maçónicas, como o pre-
tendem certos ideólogos, ao permiti-
rem-se reescrever a História. Porque 
houve um tempo em que existia real-
mente uma Europa: Foi antes do sécu-
lo XVI, a Cristandade, na qual os ho-
mens de todos os países - Franceses, 
Ingleses, Belgas, Alemães, Checos, 
Portugueses, Espanhóis, Italianos - 
falavam, incorporados num mesmo 
coração, uma linguagem comum, res-
peitando as mesmas referências nas 
suas comunicações superiores. Esse 
tempo parece bem esquecido actual-
mente. O santo Rei Luís IX do qual 
festejaremos o oitavo centenário do 

Não pode haver uma europa senão cristã
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nascimento, no próximo dia 25 de 
Abril, convida-nos a refrescar as nos-
sas memórias

O rei doce e humilde de coração

O Rei, doce e humilde de coração, não 
apreciava a situação que  havia her-
dado, na qual os Reis de França e de 
Inglaterra pareciam votados a perma-
necerem contìnuamente em estado 
de guerra. Tal remontava a Guilherme 
o Conquistador, duque da Norman-
dia, o qual invadindo e arrebatando 
aos Dinamarqueses a ilha de Além-
-Mancha, se havia tornado quase tão 
poderoso como o Rei de França, do 
qual ficara o vassalo, bastante pouco 
dócil, para a Normandia. Para tudo 
complicar, Henrique Plantageneta, 
último herdeiro dos Condes de An-
jou e do Maine, havia desposado em 
1152 a extremamente bela Leonor 
da Aquitânia, desde que fora decla-
rado nulo, por consaguinidade, o ma-
trimónio desta com Luís VII, o Jovem 
(1137-1180), Rei de França. Ela foi 
pois depositar nos grandes braços do 
Plantageneta toda a sua herança da 
Aquitânia (Poitou, Auvergne, Limou-
sin, Périgord, Bordelais, Gascogne). 
Mas pior ainda: este insaciável Hen-
rique, herdando as pretensões do seu 
pai Geoffroy, conseguiu fazer-se de-
signar como sucessor pelo velho Rei 
de Inglaterra Estevão Blois -neto do 
Conquistador. Este morreu pouco de-
pois, e no dia de Natal de 1154, Hen-
rique Plantageneta com a idade de 21 
anos, fazia-se sagrar Rei de Inglater-

ra em Westminster, com o nome de 
Henrique II. E eis metade da França 
tornada inglesa!

Todo o esforço de Luís VII, o Jovem, 
de Filipe II Augusto, e de Luís VIII, o 
Leão, iria de agora em diante apontar 
a uma reconstrução do Reino de Fran-
ça, pela negociação, se possível, mas 
mais frequentemente pela guerra ine-
xpiável.

E de facto Luís VII (1137-1180) e so-
bretudo Filipe Augusto (1165-1223)  
bisavô e avô de São Luís, haviam já 
muito trabalhado para recuperar ter-
ritórios franceses ao Rei Inglês Ricar-
do I Coração de Leão (1157-1199). E 
mesmo Luís VIII, o Leão, pai do santo 
Rei, tinha tentado, aproveitando os 
aborrecimentos de João Sem Terra 
(1166-1216) em disputa com os seus 
barões revoltados, apoderar-se do 
Reino de Além-Mancha. Louis não po-
dia suportar esta situação, repousan-
do sobre a desconfiança e o ódio entre 
príncipes cristãos. Não olvidando de 
modo nenhum que Henrique III, Rei 
de Inglaterra, e ele próprio eram bis-
netos de Leonor da Aquitânia, ele 
estendeu a mão a este belicoso, tor-
nado seu cunhado, anunciando a sua 
decisão de lhe facultar territórios  re-
conquistados por Filipe II Augusto: 
O Périgord, o Quercy, e uma parte do 
Agenais e do Saintonge!

Os barões franceses não acreditaram 
no que os seus ouvidos diziam. A 
controvérsia foi viva durante alguns 
meses. Mas o Rei não se colocava no 
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mesmo plano que os seus conselhei-
ros: ofertando ao  Rei de Inglaterra 
aquilo a que não estava de maneira 
alguma obrigado, ele queria, como 
dizia, «colocar um amor extremo en-
tre os meus filhos e os seus, que são 
primos irmãos»(Margarida da Pro-
vença, esposa de Luís IX, e Leonor 
da Provença, esposa de Henrique III, 
eram irmãs). Mas não acreditemos 
que agindo assim ele tivesse negligen-
ciado as considerações políticas: « Pa-
rece-me, acrescentava ele, que aquilo 
que ofereço, eu emprego-o bem, pois 
que ele não era meu vassalo, e assim 
sê-lo-á». O Rei de Além-Mancha tor-
nava-se efectivamente enfeudado ao 
Rei de França, o qual, como Rei Cris-
tão, manejava a carta do perdão e fun-
damentava-se sobre o respeito à pala-
vra dada. O Rei de Inglaterra não se 
tornava senão um imperante médio 
sobre os seus territórios franceses, o 
Rei de França permanecendo um im-
perante de ordem superior. (1)

Aliás o «presente» era medido: Luis IX 
guardava para ele a Normandia, o An-
jou, a Touraine, o Maine, e o Poitou, e 
Henri deveria consentir a prestar ho-
menagem a Luís, pelos seus antigos 
territórios recuperados. Tratava-se 
portanto mais de uma delegação do 
que de um abandono de Soberania. 
Assinalar-se-á que este arranjo con-
sentido por São Luís, não possui nada 
em comum com o infame abandono 
da Argélia, por Charles De Gaulle, a 
terroristas selvagens, em 1962.

Suserania moral dos príncipes do 
ocidente

Desta forma, os príncipes assinaram 
a 28 de Maio de 1258 um tratado o 
qual, por uma vez, não tinha por jus-
tificação o interesse, mas sòmente a 
Caridade. Foi ratificado no dia 4 de 
Dezembro de 1259, o dia em que na 
Ilha da Cidade, Henrique III «cabeça 
descoberta, sem manto,  nem cinto, 
nem armas, nem esporões, ajoelhou-
se diante do Rei de França, e metendo 
a sua mão na dele, lhe jurou fidelida-
de» (2). Em sequência, Henrique III, 
ele próprio incomodado pelos seus 
barões, suscitaria apelo à arbitragem 
do Rei Luís, verdadeiro Suserano mo-
ral de todos os príncipes do Ocidente. 
O Cardeal Pie resumiu a política do 
santo Rei por estas palavras: «Coman-
dar todo o Universo pela força não 
é possível, mas comandar a todo o 
Universo pela  sua virtude , pela sua 
probidade, possuir por entre todos 
os Reis o ceptro da consciência, bem 
como da lealdade - eis a verdadeira 
glória» (3).

Quanto a Jacques Bainville, ele expli-
cou: «O pensamento de São Luís era 
político e não místico. Ele incorpora-
va, sòmente, de forma mais elevada 
que os outros Capetíngios a tendên-
cia da sua Casa, que era a de colocar o 
bom Direito do seu lado». (4)

Onde está hoje  «a europa»

Desde que Lutero, no século XVI, fez 
rebentar em pedaços esta Europa uni-
da, compreendeu-se mal a decisão de 
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São Luís, cabendo a cada Nação o de-
ver de desconfiar dos seus vizinhos, 
portanto de reforçar incessantemen-
te as suas defesas, o que não constitui 
um progresso, como o dizia, lamen-
tando, Charles Maurras. Hodierna-
mente, quando a Europa rejeita toda 
e qualquer herança cristã, portanto 
mesmo o respeito à palavra dada, 
seria criminoso conceder um tal pre-
sente ao adversário. Contràriamente 
aos nossos efémeros Presidentes da 
República, o Rei de França garantia 
por sua própria presença o interesse 
nacional e identificava-se com a pe-
renidade da Nação, pela sua presença 
sobre o Trono, ao longo das épocas, 
segundo as Leis intangíveis que as-
seguram a continuidade da Espécie 
Humana. Encontramo-nos portanto 
bastante bem longe de reencontrar 
na política uma tal frescura, e uma 

tal flexibilidade. Enquanto a cidade 
temporal não constituir o espelho da 
Cidade Celeste, como o foi no tempo 
de São Luís, os Estados, bem como os 
indivíduos, debalde procurarão vin-
cular-se recìprocamente, em nome de 
interesses mais ou menos sórdidos, 
ou de ideologias sem fundamento, e 
a civilização estará em grande perigo 
de asfixia.

Michel Fromentoux

Notas:

1. Gérard Sivéri - Saint Louis et son siè-
cle. Ed. Tallandier - 1983

2. Paul Guth - Saint Louis un roi au pied 
du pauvre. SOS, 1970

3. Cardeal  Pie- Panegyrique de Saint 
Louis. Publicado por Lectures et Tra-
dition

4. Jacques Bainville - Histoire de 
France. Fayard, 1959  

Dia 27 de Abril, o papa Francisco pro-
cedeu à “canonização” de João XXIII 
e João Paulo II, o mundo aplaudiu 
entusiàsticamente, extasiou-se, en-
quanto que foram raros aqueles que 
emitiram reservas, ou desaprovaram 
esta iniciativa. As comunidades Eccle-
sia Dei permaneceram inteiramente 
mudas. A Fraternidade São Pio X, com 
as congregações amigas, foi a única a 

denunciar este acto de significado tão 
pesado. Foram colocados sobre os al-
tares, e apresentados à veneração dos 
fiéis, dois papas que tiveram um papel 
essencial  na auto-destruição da Igre-
ja, a qual se vem operando desde há 
mais de cinquenta anos.

Porque temiam uma rebelião da ala 
modernista do episcopado, exterior-

Canonizações dos Papas João XXIII e João Paulo II



21

mente derrubada, mas não vencida 
por São Pio X, os Papas Pio XI e Pio XII 
renunciaram a convocar um Concílio, 
que alguns reclamavam para encerrar 
os trabalhos do Concílio Vaticano I, 
interrompidos pela guerra Franco-
-Prussiana de 1870. João XXIII, para 
surpresa geral, procedeu ao anúncio 
da convocação dum Concílio no dia 
25 de Janeiro de 1959, com o objec-
tivo de «fazer entrar na Igreja ar fres-
co». Esta expressão que ele empregou 
várias vezes, tanto em privado, como 
em público, manifestava o seu desejo 
de proceder a um “aggiornamento”, 
quer dizer, pôr em dia as relações da 
Igreja com o mundo moderno, pen-
sando que estava chegado o momento 
de os reconciliar. Uma tal utopia teve 
consequências incalculáveis. A ala 
progressista não se enganou. Alguns 
dias após este anúncio, um certo João 
Baptista Montini, arcebispo de Mi-
lão e futuro Paulo VI,  criado cardeal 
no primeiro consistório reunido por 
João XXIII, afirmará que: « Este Con-
cílio vai libertar forças vivas sem igual 
na Igreja». Ora estas forças vivas eram 
na realidade aquelas mesmas que Pio 
XII se tinha esforçado por conter ao 
longo de todo o seu pontificado, aque-
las mesmas constituídas pela ala pro-
gressista e modernista, que vinham 
tentando infiltrar-se nos Seminários 
e nas Congregações religiosas, desde 
a segunda guerra mundial. Foi esta 
corrente que triunfou no Concílio Va-
ticano II, provocando assim a maior 
revolução e a mais grave crise na His-

tória da Igreja. João XXIII era profun-
damente liberal e repugnava-lhe todo 
e qualquer acto de firmeza, o que lhe 
fez outorgar a sua confiança a pessoas 
que o antecessor havia condenado 
por modernismo. É interessante ler 
o juízo que sobre ele formularam os 
amigos. O padre Congar, nas suas me-
mórias, cita um testemunho e presta 
a sua opinião. Em primeiro lugar o 
do pastor Roger Schutz, fundador da 
comunidade de Taizé, que nutria afei-
ção por João XXIII: « Schutz comuni-
cou-me, com muita discrição aliás, a 
audiência que ele tinha tido com João 
XXIII, na própria tarde, ou no dia 
seguinte da sua coroação, graças ao 
Cardeal Gerlier. O Papa havia-lhe co-
municado coisas verdadeiramente in-
verosímeis, até mesmo, dizia Schutz, 
bastante formalmente heréticas: que, 
por exemplo, a Igreja não possuía 
toda a verdade, era necessário procu-
rar o conjunto... Penso que as perso-
nagens importantes da Cúria, muito 
ràpidamente se deram conta que com 
João XXIII e o seu projecto de concílio 
se poderia incorrer na mais estranha 
aventura, e que  portanto  era neces-
sário estabelecer barreiras de defesa, 
retomar o mais possível o controle, e 
limitar os estragos.» (1)

O julgamento do Padre Congar (2) é 
ele mesmo inteiramente revelador 
do que foi João XXIII: «o papa não é 
um teólogo, tem intuições». Prefe-
rencialmente ele vê um inimigo num 
teólogo. Ele não tem muita defesa,e 
não possui ninguém para o defender. 
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Ele absorve assaltos de diversas pro-
veniências, e para manter a paz, cede 
nalguma coisa, pràticamente, não 
sabe dizer não» (3)

Todo o drama do pontificado de João 
XXIII se encontra sintetizado nestas 
palavras. Deus saberá se o próprio Pa-
dre Congar, bem como a corrente pro-
gressista souberam aproveitar uma 
tal situação!

Nas aulas de Actos do Magistério que 
Monsenhor Lefebvre nos prodigali-
zou no Seminário, ele ensinou-nos 
que João XXIII não era um modernis-
ta em sentido estrito, mas antes um 
liberal a quem repugnava condenar os 
propagadores do modernismo. Nes-
te quadro conceptual ele foi incapaz 
de resistir aos fautores do golpe de 
Estado levado a efeito pelos cardeais 
Liénart, Frings, etc na inauguração 
da primeira sessão do concílio, em 13 
de Outubro de 1962. Verificando esta 
fraqueza e sentindo-se apoiada, a ala 
modernista e progressista impôs-se e 
uma revolução de tiara e capa triun-
fou! É necessário recordarmos que o 
homem liberal, seja por convicção, 
seja por fraqueza, favorece a igualda-
de entre a Verdade e o erro, o Bem e 
o mal, aos quais confere os mesmos 
direitos. Os liberais católicos consti-
tuem-se assim como os coveiros da 
Cristandade. Eles prepararam a apos-
tasia que nós vemos estender-se sob 
os nossos olhos, e que João Paulo II, 
num momento de lucidez, estigmati-
zou; dado que nela possui igualmente 

enorme responsabilidade.

Eleito em 1978, João Paulo II partici-
pou no concílio, enquanto bispo. Du-
rante os 27 anos do seu pontificado, 
ele trabalhou pela difusão e mundiali-
zação do espírito do concílio na Igreja, 
e impôs as reformas que dele decor-
rem. Ele codificou o espírito conciliar 
no novo Código de Direito Canónico, 
no novo Catecismo, na liturgia e nas 
Concordatas que foram assinadas 
com os Estados. É necessário recor-
dar, que durante o concílio, o futuro 
João Paulo II participou activamente 
na redacção da constituição conciliar 
“Gaudium et Spes” a qual afirmou: 
«que pela Sua Encarnação, o próprio 
Filho de Deus Se uniu de alguma for-
ma a todo o homem» (4),

mesmo àqueles que disso não estão 
conscientes, como dizia Rahner quan-
do falava dos «cristãos anónimos». 
Este texto conferiu um funesto im-
pulso ao movimento ecuménico, bem 
como aos encontros inter-religiosos, 
conduzindo o pensamento de João 
Paulo II, desejoso de trabalhar na 
restauração da unidade dos cristãos 
e na de todos os homens. João Paulo 
II acreditava e professava que as reli-
giões se podem enriquecer 

mùtuamente, e que podem chegar a 
uma unidade futura da grande família 
humana; era necessário igualmente 
solicitar o perdão pelas ofensas come-
tidas no passado pela Igreja às outras 
religiões. Neste espírito ele convocou 
a reunião inter-religiosa de Assis em 
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1986, que constituiu, sem dúvida, o 
acto mais gravemente escandaloso 
do seu pontificado. Estas reuniões 
inter-religiosas repetiram-se nume-
rosas vezes  até aos nossos dias. Foi 
animado por este espírito que ele par-
ticipou, por exemplo, nas vésperas 
anglicanas.

Como não esquecer a exclamação es-
tupefaciente que João Paulo II lançou 
no dia 21 de Março de 2000, quando 
do seu sermão na Terra Santa: «Que 
São João Baptista proteja o Islão e o 
povo Jordano»; o beijo no corão, no 
dia 14 de Maio de 1999, quando da 
visita de muçulmanos ao Vaticano, 
enquanto  tantos católicos são perse-
guidos, precisamente pela religião de 
Maomé. Como pôde ele dizer aos jo-
vens muçulmanos, no dia 9 de Agosto 
de 1985, que católicos e muçulmanos, 
«nós acreditamos no mesmo Deus,» 
enquanto os discípulos do Islão ne-
gam a Santíssima Trindade e conside-
ram Nosso Senhor Jesus Cristo como 
um simples profeta?

Que dizer da reabilitação de Lutero 
por ele formulada durante a sua via-
gem à Alemanha, em 1980, quando 
ele pronunciou estas palavras: «Eu 
venho para receber a herança espiri-
tual de Martinho Lutero, eu venho 
como um peregrino». Como explicar a 
sua participação, em Agosto de 1985, 
num culto Vudu, num bosque sagra-
do, no Togo, enquanto que os mis-
sionários haviam outrora lutado para 
suprimir esta prática pagã?

Como justificar a escandalosa litur-
gia na Nova Guiné, em 8 de Maio de 
1984,  no decurso da qual, uma mu-
lher de seios descobertos procedeu 
à leitura da epístola, e tantos outros 
escândalos litúrgicos, no México e 
na Austrália, sob o olhar benévolo do 
seu mestre de cerimónias até ao fim 
do seu pontificado, Monsenhor Piero 
Marini.

É necessário igualmente sublinhar 
que João Paulo II jamais apelou à 
conversão de Judeus, Protestantes e 
Muçulmanos, nem a reconhecerem 
Nosso Senhor Jesus Cristo verdadei-
ro Deus e único Salvador, enquanto 
ele foi o primeiro papa a visitar as si-
nagogas e as mesquitas.

Foi durante este pontificado, e com o 
seu acordo, que a municipalidade de 
Roma aceitou a construção de uma 
mesquita, enquanto os católicos estão 
privados de Igrejas em terras muçul-
manas.

Recordemo-nos dos actos repetidos 
de arrependimento que João Paulo 
II formulou para com os Judeus, os 
Ortodoxos, os Muçulmanos, os Pro-
testantes, etc, deixando supor que a 
Igreja é quase uma associação de mal-
feitores. Jamais as outras religiões ti-
veram o menor sinal de reciprocidade.

Quando a cortina de ferro caiu, os paí-
ses de Leste, libertados do jugo comu-
nista foram por sua vez contamina-
dos por este espírito conciliar, do qual 
anteriormente haviam sido preserva-
dos. As mesmas causas produziram os 
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mesmos efeitos que nos países ditos 
livres, os homens de Igreja conquista-
dos por esse espírito, foram incapazes 
de proteger a sociedade e seus fiéis da 
decadência procedente do Ocidente. 
Eles não puderam preencher o vazio 
deixado pela ideologia marxista; a 
teologia conciliar não possuindo mais 
anticorpos para combater o espírito 
do mundo conquistador. Nesses paí-
ses, as vocações e a prática religiosa 
começaram então a entrar em queda, 
e a sociedade laicizou-se. É necessário 
sublinhar que durante estes vinte e 
sete anos a Igreja Católica na Europa 
sofreu um inexorável declínio.

Como não nos recordarmos igual-
mente do decreto de excomunhão da 
Tradição Católica que ele formulou 
por ocasião das sagrações episcopais 
a que Monsenhor Lefebvre e Mon-
senhor de Castro Mayer procederam 
para salvar o Sacerdócio Católico?

A lista poderia ser ainda mais longa, 
mas devo concluir. Todos estes acon-
tecimentos enumerados colaboraram 
na consecução da profunda crise da 
qual a Igreja ainda não saiu. O Papa 
João Paulo II incorpora aí pesada res-
ponsabilidade.

Mas, podereis objectar, as vidas pes-
soais de João XXIII e João Paulo II 
não foram elas exemplares? É mui-
to provável. João XXIII manifestou 
efectivamente uma humildade e uma 
simplicidade que impressionaram; 
enquanto que João Paulo II estava 
animado de uma bela piedade marial 

e suportou com coragem os sofrimen-
tos da idade e da doença, forçando a 
admiração de todos aqueles que dele 
estavam próximos. Mas será isso su-
ficiente para os colocar nos Altares? 
Não! Porque não são Ângelo Ron-
calli e Karol Wojtyla que deverão ser 
honrados, mas sim João XXIII e João 
Paulo II, ambos papas da Santa Igre-
ja. Que se diria de um pai de família 
que manifestasse uma bela piedade, 
fosse esmoler, devoto pelo bem estar 
dos outros, recebendo os necessita-
dos em sua casa, mas negligenciasse 
a educação dos seus filhos, não se in-
teressasse em conviver com eles, e se 
ausentasse incessantemente do lar, 
deixando lá entrar quem quer que fos-
se, sem se dar conta  do que com isso 
prejudicaria a sua família? Este pai 
poderia ser apresentado como exem-
plo? Não! Porque ele teria falhado os 
seus deveres paternos. Acontece o 
mesmo para João XXIII que deixou o 
inimigo modernista penetrar na Igre-
ja, por ocasião do concílio Vaticano 
II; e também para João Paulo II, que 
impôs reformas catastróficas, e colo-
cou gravemente em perigo a Fé, pelas 
suas palavras e seus actos. Quando a 
Igreja canoniza um Soberano Pontí-
fice, não é sòmente a pessoa privada 
que ela quer conduzir à veneração dos 
fiéis, mas o próprio papa, chefe visí-
vel da Igreja, guarda e defensor da Fé 
Católica.

Desta forma, e face a tais “canoniza-
ções”nós devemos dizer: « non pos-
sumus!». Não podemos, nem honrar 
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estes dois papas, nem rezar-lhes; mas 
suplicaremos a Deus para que tenha 
piedade das suas almas, bem como 
da Santa Igreja, que sofre tanto ainda 
hoje com as consequências dos seus 
pontificados.

Falta-me responder a uma derradei-
ra questão: Porquê tanta pressa para 
proceder às canonizações? Porquê 
dispensar João XXIII de um segun-
do milagre? Porque com o passar do 
tempo, os desastres conciliares tor-
nam-se dia a dia mais evidentes. A 
herança poderia ser posta em ques-
tão. Existem já outras vozes que não a 
da Fraternidade São Pio X que ousam 
começar a criticar o último concílio, 
bem como as suas consequências. En-
tão, para assegurar a perenidade do 
espírito bem como das aquisições do 
Vaticano II , é necessário canonizar 
os seus actores, assim canonizando o 
próprio concílio. Vereis que de agora 
em diante pouco se falará da beatifi-
cação de Paulo VI! Eis a razão dessa 
pressa. O papa Francisco, procedendo 
a estas canonizações, não pretende 
de forma alguma comprometer a sua 
infalibilidade, mas sim  agradar ao 
mundo. Este último espera com impa-
ciência este diploma de perfeição que 
facultará a perenidade à lembrança e 
às decisões destes papas que tão bem 
o serviram (a ele mundo).

Meus queridos amigos, neste cente-
nário da morte de São Pio X, que a 
Fraternidade celebrará com soleni-
dade na  ocasião da peregrinação a 

Lourdes, no dia 25,26, e 27 de Outu-
bro próximos, rezemos a este santo 
Pontífice, este Papa da Eucaristia, que 
salvou a Santa Igreja do modernismo, 
a fim de que ele interceda junto de 
Deus, para que a Igreja saia vencedora 
desta crise que parece eternizar-se.

Meus amigos nós não podemos ser 
fatalistas nestes tempos difíceis, mas 
trabalhar no nosso posto. Respon-
damos com fervor  à grande cruzada 
do Rosário, lançada por Monsenhor 
Fellay, até ao Pentecostes, a fim de 
que o papa, os bispos e os padres, 
regressem à Tradição Católica e a re-
constituam em lugar de honra no seio 
da Igreja. Façamos também penitên-
cia por esta intenção. A sobrevivência 
da Cristandade e a Salvação das almas 
disso dependem.

Coragem, e que Deus vos bendiga,

Padre Christian Bouchacourt

Notas:

1. RP Congar, Mon Journal du Concile, 
tomo 1  pág 8-9   

2. RP Congar, Dominicano, suspeito de 
modernismo, foi afastado de toda a 
cátedra de ensino sob o pontifica-
do de Pio XII, reabilitado por João 
XXIII, que o nomeou consultor para 
a preparação do concílio Vaticano II, 
depois perito. Foi nomeado cardeal 
pelo papa João Paulo II, em 1994. 
Morreu em 1995.

3. RP Congar, Mon journal du Concile,  
tomo 1 pág 232

4. Gaudium et Spes, XXII, 2 



26 

Sabemos que o Salvador é o Padre 
principal no sacrifício da Missa, e que 
a oblação interior que foi a alma do 
sacrifício da Cruz, dura para sempre 
no Coração do Cristo que quer a nossa 
salvação. É assim que Ele se oferece a 
si mesmo em todas as missas que, em 
cada dia, são celebradas. Qual é o va-
lor de cada uma dessas? É preciso que 
se tenha uma ideia justa para se unir 
mais intimamente cada dia ao san-
to sacrifício e receber os seus frutos 
mais abundantemente.

Ensina-se comumente na Igreja que 
o Sacrifício da Missa, considerado em 
si mesmo, tem um valor infinito, mas 
que o efeito que produz em nós, por 
mais elevado que seja, é proporcional 
às nossas disposições interiores. São 
estes os dois pontos de doutrina que 
convém explicar.

O sacrifício da Missa considerado em 
si mesmo tem um valor infinito.

 A razão é que o sacrifício da missa é 
o mesmo em substância que o sacrifí-
cio da Cruz, que tem um valor infini-
to, por causa da vítima oferecida e do 
padre que a oferece, já que é o Verbo 
feito carne que, sobre a Cruz, era, ao 
mesmo tempo, padre e vítima1. É Ele 

1 O valor da vítima dá a este sacrifício um 
valor objectivo infinito, e a dignidade da pes-
soa de Cristo, um valor pessoal infinito, que 
é o principal. Quando Maria apresenta o seu 

que continua na Missa, como padre 
principal e a vítima realmente presen-
te e realmente oferecida e sacramen-
talmente imolada.

Mas enquanto que os efeitos da Mis-
sa imediatamente relativos a Deus, 
como a adoração reparadora e a acção 
de graças, se produzem sempre infali-
velmente na sua infinita plenitude, 
mesmo sem o nosso concurso, os seus 
efeitos relativos a nós só se espalham 
na medida de nossas disposições in-
teriores.

Em cada Missa são oferecidas a Deus, 
e infalivelmente, uma  adoração, 
uma  reparação, e uma  ação de gra-
ças de um valor sem limites; isto é, em 
razão da vítima oferecida e do Padre 
principal, independentemente mes-
mo das orações da Igreja universal e 
do fervor do celebrante.

É impossível adorar melhor a Deus, 
reconhecer melhor o seu domínio so-
berano sobre todas as coisas, sobre 
todas as almas, do que pela imolação 
sacramental do Salvador morto por 
nós na Cruz. É esta a adoração que 
o Glória exprime. “Glória a Deus nas 
alturas e paz na terra aos homens de 
boa vontade... Nós vos louvamos. Nós 

filho no templo, esta oblação tinha um valor 
objectivo infinito, mas não um valor pessoal 
infinito; muito superior é a oblação feita pelo 
próprio Cristo.

O valor infinito de cada Missa 
oferecida por Nosso Senhor
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vos bendizemos. Nós vos adoramos. 
Nós vos glorificamos”. É esta a adora-
ção que o Sanctus exprime novamen-
te e ainda a dupla Consagração.

É a realização perfeita do preceito: 
“Tu adorarás o Senhor teu Deus e só a 
Ele servirás” (Dt 6, 13). Foi com estas 
palavras que Nosso Senhor respondeu 
a Satanás que lhe dizia: “Eu lhe darei 
todos os reinos do mundo, se te pros-
trares a meus pés e me adorares,  si 
cadens adoraveis me”2. Somente a in-
finita grandeza de Deus merece este 
culto de latria. Aqui, na Missa, é-lhe 
oferecida uma adoração em espírito e 
em verdade de um valor sem medida.

Do mesmo modo, é impossível ofere-
cer a Deus uma reparação mais perfei-
ta pelas faltas que se cometem todos 
os dias, como diz o Concílio de Trento. 
sess. XXII, c.I. Não é uma reparação 
distinta daquela da Cruz, o Cristo res-
suscitado não morre mais e não sofre 
mais; mas, segundo o mesmo Concí-
lio3, o sacrifício do altar, sendo subs-
tancialmente o mesmo que o sacrifí-
cio do Calvário, agrada mais a Deus 
do que lhe desgostam todos os peca-
dos reunidos4. Assim como a humani-
dade do Salvador, que era passível ou 
sujeita à dor e à morte, e que já não o 
é mais, continua substancialmente a 
mesma, assim também o sacrifício do 

2 Cfr. Mt 4, 9.
3  Cfr. Sess. XXII, cap. 2 “initio” et can. 3 
(Denzinger, 940 e 950).
4  Cfr. S. Tomás, IIIª., q. 48, a.2. 

Cristo é assim também perpetuado 
em substância. O direito imprescri-
tível de Deus, Soberano Bem, de ser 
amado sobre todas as coisas, não po-
deria ser melhor reconhecido do que 
pela oblação do Cordeiro que apaga os 
pecados do mundo.

Enfim, é impossível agradecer melhor 
os benefícios recebidos: “Quid retri-
buam Domino pro omnibus quæ retri-
buit mihi? Calicem salutaris accipiam, 
et nomen Domini invocabo”; Como 
retribuirei a Deus todos os benefícios 
recebidos? Tomarei o cálice da salva-
ção e invocarei o nome do Senhor” (Sl 
65, 12). Muitas vezes esquecemos de 
agradecer a Deus as suas graças, como 
aqueles leprosos curados por Jesus; 
dos dez, um só veio agradecer. É con-
veniente oferecer sempre missas de 
acção de graças. Um costume piedoso 
começa actualmente a espalhar-se, o 
de celebrar missas de acção de graças 
na segunda sexta-feira de cada mês, 
para reparar as nossas ingratidões.

A adoração, a reparação e ação de gra-
ças são efeitos do Sacrifício da missa 
em relação a Deus e são infalíveis. Em 
cada missa celebrada, pela oblação e 
imolação sacramental do Salvador 
sobre o altar, Deus obtém infalivel-
mente uma adoração infinita, uma 
reparação e uma ação de graças sem 
limites. Isto é assim devido à dignida-
de da Vítima e à dignidade do Padre 
principal; a oblação interior que dura 
para sempre no coração do Cristo, é 
um acto  teândrico, acto humano da 
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sua vontade humana, que tira da pes-
soa do Verbo um valor propriamente 
infinito.

No momento da consagração, na paz 
do santuário, há como que um gran-
de arroubo de adoração que sobe para 
Deus. O prelúdio está no  Glória  e 
no Sanctus, cuja beleza é sublinhada 
pelo canto gregoriano, o mais eleva-
do, o mais simples e o mais puro de 
todos os cânticos religiosos, ou às ve-
zes pela magnificência da música poli-
fónica; mas quando chega o momento 
da dupla consagração, tudo se cala: o 
silêncio exprime à sua maneira o que 
o canto não pode dizer.

Este silêncio é a imagem daquele que, 
segundo o Apocalipse (8, 1), se produ-
ziu no céu, quando o Cordeiro abriu 
o livro fechado por sete selos, o livro 
dos decretos de Deus relativos a seu 
reino5. Que este silêncio da consagra-
ção seja nosso repouso e nossa força6.

Assim é perpetuada em substância a 
adoração, a reparação e o Consumatum 
est do sacrifício da Cruz. E esta ado-
ração que sobe assim para Deus de 
todas as missas quotidianas, recai de 
algum modo como orvalho fecundo 
sobre nossa pobre terra, para fertili-
zá-la espiritualmente.

5  Cfr. “Quando o Cordeiro abriu o sétimo 
selo, fez-se no céu um silêncio de uma meia 
hora” (Ap 7, 1).
6  Cfr. “In silentio et in spe erit fortitudo 
vestra” (Is 30, 15).

Não esqueçamos que o fim mais alto 
do santo Sacrifício é a Glória de Deus, 
a manifestação de sua bondade, e este 
é o próprio fim do universo. Assim, 
por uma missa, é de alguma manei-
ra toda a criação que, numa prece de 
adoração e reparação e de ação de gra-
ças, sobe de volta para o seu Criador.

Se estes efeitos são relativos ao pró-
prio Deus, outros são relativos a nós. 
A Missa pode nos obter todas as gra-
ças necessárias à nossa salvação. “O 
Cristo sempre vivo, não cessa de in-
terceder por nós” (Heb 7, 25), e a sua 
intercessão não tem menor valor do 
que sua adoração.

Réginald Garrigou-Lagrang O.P.

(De “Le Sauveur et son amour por 
nous”, Les Editions du Cedre, Paris. 
Tradução: PERMANÊNCIA)
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(1529-1582)

Nascido em Lisboa, em 1529, pro-
fessou aos quinze anos de idade no 
convento de Nossa Senhora da Graça, 
da Ordem de Santo Agostinho, onde 
mais tarde veio a exercer as funções 
de mestre de noviços e de prior. Es-
colhido por D. Sebastião para o acom-
panhar a África, ficou prisioneiro na 
batalha de Alcácer Quibir, e foi encer-
rado numa masmorra de Marrocos, 
onde morreu em 1582.

No cativeiro escreveu os Trabalhos 
de Jesus (1602), obra perpassada de 
profunda unção religiosa, numa lin-
guagem inteiramente despida de ar-
tíficios de estilo e sem preocupações 
eruditas, por vezes toda ela feita de 
frases curtas cheias de apóstrofes, 
em que predomina o tratamento na 
2ª pessoa, como pode verificar-se nos 
exercícios que se seguem a cada Tra-
balho, e de que é exemplo o trecho 
adiante apresentado.

A Cruz
Adoro-te, sinal de saúde, preço da 
glória, consagrada com os braços e 
sangue de meu Senhor Jesu Cristo! 
Adoro-te, bandeira de Suas batalhas, 
guia de Seus escolhidos, triunfo de 
Suas vitórias, amparo de Seus servos, 
sinal de Seus filhos! Adoro-te, sabe-
doria escondida, luz do mundo não 
conhecida, honra dos que te servem, 
seguro dos que te levam, coroa dos 

que te abraçam, prémio dos que te 
amam, salvação dos que a ti se entre-
gam! Quem em ti morre, vive; quem 
em ti vive, reina; quem te ama, está 
contente; quem te deseja, acerta; e 
quem te abraça, enriquece. Adoro-te, 
árvore da vida, em que está o fruto de 
que todos vivemos, o Filho de Deus 
vivo! Adoro-te, direita balança, que a 
nenhuma parte pendes, e em ti só é 
conhecida a justa valia e peso de todas 
as cousas. Quem tem por ti preço, é de 
Deus estimado, e quem de ti é abati-
do, d’Ele é desprezado.

Adoro-te, verdadeira e própria figura 
do divino amor, que em ti arde e res-
plandece, porque tua altura penetra 
o céu, tua estatura é muito direita, 
segura, justa e desapegada de toda a 
cousa viscosa da Terra. Teu pé pene-
tra o centro de todas as cousas, o in-
timo dos corações, e chega ao inferno. 
Teus braços nunca se encolhem, mas 
alargam-se a todos os cabos da Terra. 
Tua face nunca arruga, de ninguém 
foge, a ninguém se encobre, ninguém 
despreza nem lança de si, mas todos à 
tua sombra recolhes, todos amparas, 
para todos estás descoberta e apare-
lhada: nada temes, nada receias, nada 
queres senão orações e teu título e co-
roa é reinado e glória.

Ardendo ficaste sempre no amor ao 
que em ti se sacrificou, e esse fogo dás 
a todos os que te buscam e amam. Em 
ti está a saúde e vida; em ti, a confusão 

Frei Tomé de Jesus
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dos inimigos; em ti, a comunicação da 
suavidade soberana; em ti, a fortaleza 
do coração; em ti, a alegria do espíri-
to; em ti, a suma virtudo; em ti, a per-
feição da santidade; em ti, a saúde da 
alma; em ti, a esperança certa de gló-
ria. Os errados, por ti são tornados a 
certo caminho; os cegos da alma, por 
ti são alumiados; os ignorantes, por ti 
são ensinados e em ti se fazem sábios; 
por ti são os pecadores recebidos e em 
ti são justificados.

O mundo em ti emparvoece e se con-
funde; a soberba em ti é derribada e 
a humildade coroada. Tu confirmaste 
os apóstolos, consagraste os mártires, 

deste vitória às virgens, santificaste 
todos os justos, alegras os anjos, sus-
tentas e acrescentas a Igreja e povoas 
o Paraíso. Tu no dia do juízo virás 
diante de Jesu, para glória de Seus 
amigos e perpétua confusão de Seus 
inimigos.

Aqui me ofereço a ti, aqui te abraço, 
aqui te tomo, como meu Senhor Jesu 
Cristo, por meu perpétuo amparo, 
por minha luz e sabedoria, por minha 
guia e seguro de meu desterro. Não 
me deixes nunca, nem te apartes de 
mim.

Trabalhos de Jesus

1. Saudação e objetivo

Em nome de Jesus Cristo crucificado 
e da amável Maria, reverendo e carís-
simo pai [1] no Cristo Jesus; eu Ca-
tarina, serva e escrava dos servos de 
Jesus Cristo crucificado, vos escrevo 
no seu precioso sangue, desejosa de 
vos ver sedento da salvação das almas 
para a glória de Deus.

2. A sede das almas em Jesus

O primeiro mestre neste assunto é 
Jesus Cristo, que por sua sede da nos-
sa salvação morreu na cruz. Nisto, o 

Cordeiro imaculado parece insaciável. 
Saturado de dores, clamou na cruz: 
Tenho sede! (Jo. 19,28). Sem dúvida 
ele estava com sede corporalmente, 
mas bem maior era sua sede da salva-
ção das almas. Ó inestimável carida-
de! Embora sofrendo muito, até pare-
ce que não sofres o suficiente; parece 
que não esgotas o desejo que tens de 
padecer. E de tudo, o impulso vem do 
amor! Já não me maravilho disso, pois 
teu amor era infinito, ao passo que a 
dor era finita. Eis por que o desejo de 
sofrer superava o martírio do corpo.

A sede de alma nos pastores
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3. Instruções de Jesus a Catarina

Recordo-me que certa vez o bom Je-
sus instruiu uma sua serva sobre esse 
assunto. [2] Vendo ela os sofrimentos 
físicos de Jesus e seu desejo de pade-
cer, perguntou: Bom Jesus, qual foi o 
teu sofrimento maior: a dor corporal 
ou a dor do desejo? Jesus lhe respon-
deu: “Milha filha, digo-te e não duvi-
des: é impossível comparar o finito 
com o infinito. Meu sofrimento físico 
foi finito, mas o desejo de sofrer não 
tinha limites. Carreguei também a 
cruz do desejo santo. Lembras-te de 
que um dia te fiz ver meu nascimen-
to? Enxergavas uma criancinha, nas-
cida com uma cruz no peito! Afirmo-
te: logo que fui semeado no ventre 
de Maria como semente encarnada, 
iniciou-se meu desejo de cumprir a 
vontade do Pai para o bem da huma-
nidade. Isto é: eu desejava que a hu-
manidade recuperasse a graça divina e 
atingisse a finalidade para a qual fora 
criada. O sofrimento desse desejo era 
maior que todo outro que padeci du-
rante a vida. Meu espírito alegrou-se, 
pois, quando me vi conduzido à pai-
xão, especialmente na hora da Ceia 
na quinta-feira santa. Na ocasião eu 
disse: com desejo desejei fazer esta 
Páscoa (Lc. 22, 15), quer dizer: desejei 
muito oferecer ao Pai meu corpo em 
sacrifício. Senti uma grande alegria e 
grande consolação quando vi chegar o 
momento de tomar a cruz esperada. 
Quanto mais eu sentia aproximarem-
se o flagelo e os tormentos físicos, 
mais diminuía minha pena. A dor cor-

poral expulsava a dor do desejo, pois 
eu via realizado o que esperava”.

A serva lhe perguntou: “Senhor, tu di-
zes que na cruz cessou o sofrimento 
do teu desejo. De que modo? Então, 
agora já não me queres?”. O Senhor 
lhe respondeu: “Não, minha doce fi-
lha! Quando morri na cruz, terminou 
com a vida a dor do desejo; mas não 
cessaram o meu desejo e a minha sede 
da vossa salvação. Se houvesse acaba-
do o amor que tive e tenho pela hu-
manidade, vós nem existiríeis mais. 
Foi meu amor que vos tirou do seio 
do Pai, quando vos criou na sua sabe-
doria; esse mesmo amor vos conserva 
em vida; vós nada mais sois que fruto 
do amor. Se o Pai retirasse seu amor, 
dado no poder e na sabedoria, volta-
ríeis ao nada. Eu, Filho unigénito do 
Pai, sou um aqueduto que vos traz a 
água da graça. Eu manifesto o amor 
do Pai. De facto, o que o Pai possui, 
eu também possuo, pois sou Um com 
o Pai e o Pai Um comigo. Por meio de 
mim o Pai se revela. Por isso afirmei: o 
que recebi do Pai, eu vos comuniquei. 
A razão de tudo é o amor”.

Bem vedes, reverendo pai! Jesus, que 
é amor, morre de sede e fome da nos-
sa salvação. Por amor a Cristo crucifi-
cado, peço que mediteis sobre tal sede 
do Cordeiro. Minha alma gostaria de 
vos ver morrendo de desejo santo, 
ou seja, tudo fazendo com amor pela 
glória de Deus e a salvação das almas, 
pela exaltação da santa Igreja.

Gostaria de vos ver crescendo em tal 
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sede e por causa dela morrendo, como 
fez Jesus. Que morressem a vontade 
pessoal e o amor sensível. Que mor-
rêsseis às honras, satisfações sociais 
e todo tipo de grandeza humana. Te-
nho certeza de que, se olhardes para 
o vosso íntimo, compreendereis que 
nada sois; entendereis que tudo vos 
foi dado por Deus numa grande cha-
ma de amor; vosso coração não opo-
ria resistência ao ímpeto da caridade, 
mas eliminaria, todo o amor próprio, 
não procuraria o que é útil à própria 
pessoa. Vós amaríeis a Deus por ele 
mesmo e também amaríeis o próxi-
mo, não por interesses pessoais, mas 
a fim de promover sua salvação eter-
na e a glória divina. Deus ama demais 
a humanidade. Também os servos 
de Deus devem amá-la, imitando o 
Criador. É condição da amizade que 
eu ame tudo aquilo que meu amigo 
ama. E os servos querem bem a Deus, 
não por interesse pessoal, mas por-
que Deus, bondade infinita, merece 
ser amado.

4. O exemplo de Paulo apóstolo

De fato, pai, os servos de Deus como 
que se esquecem da própria vida. 
Não pensam em si mesmos. Desejam 
sofrimentos, dificuldades, torturas, 
injúrias. Desprezam as dificuldades 
do mundo. A maior cruz e a maior 
dor, para eles, é ver Deus ofendido e 
as almas que se condenam. Por isso, 
deixam no esquecimento as preo-
cupações pessoais. Não evitam as 
dificuldades, até as procuram e ale-

gram-se com elas. Pensam no após-
tolo Paulo, que se gloriava nos sofri-
mentos por amor a Cristo crucificado 
(Rm. 5, 3). Pois bem, quero que vós os 
imiteis.

5. Triste situação na hierarquia

Ai de mim, ai de mim! Como é infeliz 
a minha alma! Olhai e vede a realida-
de que caiu sobre o mundo, especial-
mente sobre a hierarquia da Igreja. Ai 
de mim! Explodem nossos corações e 
nossas almas ao perceber tanta ofen-
sa feita a Deus. Vede, pai, o lobo in-
fernal leva consigo pessoas que vivem 
na hierarquia da santa Igreja, e nin-
guém procura libertá-las. Dormem 
os pastores, cuidando de si mesmos 
na ganância e na impureza. Dormem 
ébrios de orgulho, sem notar que o 
lobo infernal, o diabo, lhes retira a 
graça, bem como aos seus súbditos. 
Dessas coisas, pouco se preocupam. 
Tudo lhes serve de ocasião para a 
maldade e o egoísmo. Como é preju-
dicial o egoísmo nos prelados e nos 
súbditos! Nos prelados, porque não 
corrigem os defeitos dos súbditos. De 
facto, quem vive no egoísmo ama a 
si mesmo e nada corrige nos outros. 
Mas quem ama a si mesmo em Deus, 
foge do amor interesseiro, denuncia 
corajosamente os defeitos nos súb-
ditos, nunca se cala ou finge e deve 
evitar ver.

6. Maldito o pastor que se cala. Con-
clusão

De semelhante amor desejo vos ver 
livre, querido pai. Rogo-vos não vos 
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comporteis assim, a fim de que, não 
se aplique a vós aquela dura palavra 
divina: “Maldito sejas, porque te ca-
laste”. Ai de mim! Calar, jamais! Gritai 
em cem mil línguas! Vejo que, por ter 
alguém calado, o mundo se arruinou 
e a santa Igreja encontra-se sem cor, 
sem sangue nas veias. Quero dizer: 
sem o sangue de Cristo, derramado 
por nós gratuitamente, sem mérito 
algum nosso. Devido ao orgulho, os 
pastores roubam a Deus a honra, atri-
buindo-a a si mesmos. Rouba-se por 
simonia com a venda de dons espiri-
tuais, a nós concedidos gratuitamente 
pelos méritos do sangue de Cristo. Ai 
de mim, morro e não consigo morrer! 
Não durmais por negligência. Apro-
veitai o tempo presente quanto pos-
sível. Outros tempos virão, acredito, 
em que podereis fazer outras coisas. 
Convido-vos ao tempo actual. Afastai 
da alma todo o egoísmo, revesti-a com 
a sede de almas e com verdadeiras vir-
tudes, para a glória divina e a salvação 
das almas. Fortalecei-vos no amor de 
Cristo. Logo veremos aparecer as flo-
res. Esforçai-vos para que logo se erga 
o estandarte da Cruzada. [3] Que o 
vosso coração não se esfrie diante de 
nenhuma dificuldade emergente. For-
talecei-vos pensando que Jesus cruci-
ficado realizará os inflamados desejos 
dos seus servidores.

Nada mais digo. Permanecei no santo 
e doce amor de Deus. Afogai-vos no 
sangue de Cristo, pregai-vos na cruz 
com ele, banhai-vos no seu sangue. 
Pai, perdoai minha presunção. Jesus 

doce, Jesus amor.

Santa Catarina de Sena,

Cartas Completas. São Paulo, Paulus, 
2005, pag. 54-57.

1. Pedro Cardeal d’Estaing, criado car-
deal e nomeado legado pontifício 
pelo Papa Gregório XI (1370-1378), 
que residia em Avinhão, para gover-
nar o património de São Pedro na 
Itália.

2. A serva de que fala o texto é a pró-
pria Catarina, que conta ao prelado 
um diálogo com Jesus no tempo da 
sua juventude.

3. Em 1375 o papa Gregório XI (1370-
1378) promulgou uma bula em favor 
de uma Cruzada para libertar os Lu-
gares santos da Palestina. Catarina 
tornou-se grande estimuladora da 
idéia.
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A Deos Casa mil vezes bendita 
Para os louvores de Deos destinada
Agora ficas profanada,
Gemendo triste e aflita;
Os Céus e a terra tudo grita,
Lamentando o vosso mal;
Desgraçado Portugal!
Que tanto falavas de França,
De lá te veio a herança,
Agora estais outro que tal.

O Paulo Eremita Santo!
Os vossos filhos muito amados
D’aqui os mandão desterrados,
Não sei quem tem poder tanto:
As nossas lágrimas imaginai
Lembrai-vos que sois o pai
Destes filhos desgraçados,
Pondo em “nós vossos cuidado?
A vossa benção nos deitai;

A Deos pai de penitencia,
Exemplo de Santidade,
Só uma grande impiedade
Veio fazer nossa ausência:
Mas soffrer com paciência
He a nossa obrigação;
Ahi fica Santo Antão,
Nosso fiel companheiro,
Pois morrer n’este Mosteiro
Sempre foi nossa tenção.

A Deos convento, e a Deus Serra
Daqui nos mandão sahir;
Mas é preciso advertir
Que quem manda também erra;
Me mais vil que o pó da terra
Quem aflige a humanidade,
He custoso na verdade
Soffrer tanta tirania:
Quem faz uma tal avaria
Deos tenha delle piedade.

Deos ó restos mortais,
Que jazeis nas sepulturas,
As vossas penitencias duras
Nos lembrão cada vez mais:
Vós outros aí ficais,
Ah dos homens esquecidos!
Nós já vamos convencidos
Por uma razão nutural
Que não sabemos porque mal
Somos tão afligidos.

Deos meu habito sagrado,
Meu constante companheiro,
Antes eu morresse primeiro
Do que verte abandonado:
Se te deixo sou obrigado
Até com pena de morte
A poder de força e lei forte
Conquistas nações inteiras;
Mas quem pizou nossas bandeiras
Em si mesmo dêo mortal golpe.

Décimas

que fez um frade do convento da Serra D’ossa na occasião da sua expulsão em 1834
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Há mil e quinhentos anos
Que á na Serra monges devotos,
Que offerecem a Deos seus votos,
E seus corações humanos:
Até filhos de Reis Soberanos,
Aqui têem professado;
Lá nesse tempo passado
Portugal teve brazão:
Más em pontos de Religião
Vai estando isto acabado

Os altos Juízos de Deos
Não se podem compreender,
Nem tão pouco conhecer
Quaes são os destinos seus,
Aonde iremos Irmãos meus,
Se o mundo já não é nosso?
O meu dote e mais o vosso,
Que nos derão nossos pais,
Agora são bem nacionaes,
Entender isto não posso.

A Deus campos, e a Deus flores
A Deus feras, e passarinhos;
Mesmo ahi nos vossos ninhos
Cantai a Deos louvores;
Só vós sois merecedores
De gozardes a solidão;
Ahi fica o gato, e o cão
Um a ladrar, e outro a miar,
Por seus donos a chamar,
Sem terem quem lhes dê pão.

A Deos: todos os vizinhos
Da aldeã e mais dos montes
A Deos rios, e a Deus fontes
E seus inocentes peixinhos;
A Deos irmãos pobrezinhos
Que esmolas andaes pedindo:

Nós todos vamos sentindo
Esta grande trovoada,
Desta não escapa nada
A todos vai affligindo.

Há mil e quinhentos anos
Que á na Serra monges devotos,
Que offerecem a Deos seus votos,…

A Deos torres, e a Deos sinos
Descançai já de tocar,
Pois não tendes por quem chamar
Para os Officios Divinos:…

A Deos moços do Convento,
Armador, e Sacristão,
Lavadeira, e Ortelão
Tudo aqui tinha sustento;
Uns lá fora, outros cá dentro,
Tudo aqui ganhava pão
Carpinteiro, e Abegão
Alfaiate, e Cardador;
Ganadeiro, e trabalhador,
Sapateiro, e tecelão.

O Homem que fôr cordato
No seu modo de pensar
Já mais pode louvar
As acções d’um ingrato:
O qual nunca se vio farto
De affligir o seu semilhante:
Mas o tempo inconstante
Faz volta ao mundo dar.
Mas a casa de Deos atacar
Só o faz um protestante.
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Junho - o mês que é dedicado
ao Sagrado Coração de Jesus


