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“Sereis chamados papistas, clericais, 
retrógrados, intransigentes; honrai‑vos 
disso e não prestais atenção ao 
deboche dos perversos. Sede fortes, 
não cedais onde não há o que ceder. 
Deveis combater, não com meios 
ternos, mas com coragem; não em 
segredo, mas em público; não a portas 
fechadas, mas a céu aberto”.

S. Pio X - Carta Pastoral 5/9/1894

“Vedes, pois, Veneráveis Irmãos, que 
obra nos é confiada, a Nós e a vós. 
Trata‑se de reconduzir as sociedades 
humanas, desgarradas longe da 
sabedoria de Cristo, reconduzi‑las à 
obediência da Igreja”

S. Pio X - Encíclica E Supremi

“Os verdadeiros amigos do povo não 
são revolucionários, nem inovadores, 
mas tradicionalistas”

S. Pio X - Encíclica Notre Charge Apostolique
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Uma instituição como a Permanência, marcada desde o seu nascimento 
pela defesa da fé, pela promoção da Tradição católica, e tendo ultra‑
passado a idade de 50 anos de combate, possui certos temas que fazem 

parte de suas raízes, de sua história. Gustavo Corção é um desses temas. Além 
de ser nosso fundador, Corção representa o que há de mais profundo no pensa‑
mento católico no Brasil. Não devemos limitar essa classificação ao século XX, 
ao tempo em que realizou sua obra, dos dias de sua conversão, em 1939, até sua 
morte em 1978. Talvez seja mais correto dizer que seu pensamento ultrapassa 
em profundidade, em riqueza, em beleza, qualquer outro pensador católico 
da história do Brasil. Não devemos, também, limitar essa afirmação ao espaço 
geográfico brasileiro, visto que sua obra lança uma luz sobre o catolicismo rara‑
mente encontrada, mesmo na Europa católica. 

A Editora Permanência está apta a provar esta afirmação, e isto será feito 
pela publicação, nos próximos meses, do livro Gustavo Corção, a Crítica do 
Amor Puro, de Marcos Cotrim Barcellos. Não queremos nos adiantar dema‑
siadamente em análises do livro; por ora queremos apenas fazer o anúncio do 
lançamento, certos de que nossos leitores poderão compreender a grandeza de 
Gustavo Corção e quanto a intelectualidade brasileira foi incapaz de assimilar a 
profundidade do seu pensamento.

Há um fato, no que se refere à retomada do interesse de certos intelectuais 
por Corção, que gostaríamos de assinalar. Quando iniciamos a publicação do 
site Permanência, em 1998‑1999, demos início a um recomeço da obra de Gus‑
tavo Corção. Naquela época, seu nome tinha caído num ostracismo deliberado 
e espúrio, fruto do trabalho imposto por décadas de comunismo cultural, de 
domínio completo das esquerdas, tanto na política quanto na literatura, na cul‑
tura e nas artes. A Permanência passou a publicar no site os artigos de Corção, 
assim como trechos de seus livros e algumas conferências. Pouco a pouco vimos 
o interesse crescer, as descobertas do seu pensamento serem experimentadas por 
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jovens leitores. Conversões ao catolicismo tradicional voltaram a acontecer pela 
leitura de seus textos, como era comum na época do Corção ainda vivo.

Não me parece falso afirmar que mesmo o mundo acadêmico começou a 
se movimentar em torno da sua obra. Algumas teses começaram a surgir, gra‑
ças ao conhecimento que nosso site proporcionou da existência da obra desse 
homem extraordinário. Mas a Permanência não é uma instituição que facilite a 
aproximação da gente profana, devido ao seu caráter profundamente católico. 
Talvez, por esta razão, a maioria dos pesquisadores não teve a coragem de citar a 
fonte de onde brotou a vontade de falar sobre Gustavo Corção, ou a descoberta 
de seus maravilhosos artigos de jornal. 

Não nos incomoda tanto a não citação da Permanência nas teses acadêmi‑
cas quanto a recusa, por parte dos seus herdeiros, de nos permitir republicar seus 
livros. É evidente que a Editora Permanência, fundada por Corção, herdeira do 
seu pensamento católico, promotora da sua obra quando todos a recusavam, 
deveria ser, em justiça, aquela que, com maior propriedade, publicaria sua obra. 
Apesar dessa injustiça, ficamos felizes em ver seus livros novamente disponíveis 
ao público, por causa dos benefícios que eles trazem aos seus leitores.

Sentimos pena que um livro como Dois Amores Duas Cidades tenha sido 
republicado sem nenhum aviso aos leitores, pois o próprio autor pedira diversas 
vezes a Julio Fleichman que não permitisse novas edições dessa obra. Ela, de 
fato, é magistral. Algo de inteiramente novo nas letras brasileiras e já tivemos a 
oportunidade de explicar isso no número 289 da nossa Revista. Porém, o autor 
percebeu, ao terminar este livro, que havia algo de errado na formação que rece‑
bera de Jacques Maritain, principalmente no que toca a noção de Democracia e 
do pensamento liberal. Corção escreverá sobre isso em alguns artigos, e conclui‑
rá Dois Amores escrevendo um livro de quase 500 páginas, o último de sua vida, 
O Século do Nada. Não há como entender o pensamento de Gustavo Corção 
sem ler este último livro; esperamos que os que hoje editam o Dois Amores Duas 
Cidades, tenham a honestidade de publicar também O Século do Nada. Temo 
que isso não ocorra porque os liberais detestam os posicionamentos francos e 
diretos manifestados por Corção no seu último livro.

Pelo sim, pelo não, recomendamos a todos a leitura dos livros de Gustavo 
Corção, tanto os antigos reeditados, quanto as compilações de artigos que pu‑
blicamos, com textos sobre assuntos filosóficos, textos sobre assuntos políticos 
e civilizacionais, e textos sobre a crise da Igreja.
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Dom Marcel Lefebvre é outro que merece destaque entre os grandes pen‑
sadores que alimentaram as raízes da Permanência. Aproveitamos da publicação 
das conferências sobre a vida de Dom Lefebvre, por Fabiano Rolim, neste nú‑
mero da Revista Permanência, para falarmos um pouco sobre o grande bispo de 
Ecône e suas relações com a Permanência.

Nos primeiros anos da Revista Permanência encontramos alguns textos 
desse bispo francês que já era conhecido por sua doutrina e sua defesa da fé. 
No tempo em que foi missionário dos Padres do Espírito Santo, primeiro no 
Gabão, e depois como Arcebispo de Dakar, no Senegal, Dom Marcel Lefeb‑
vre demonstrou possuir uma visão completa do papel de um bispo católico. 
Cuidou do desenvolvimento da sua missão ou da sua diocese, proporcionando 
a criação de mosteiros, de seminários para a formação de padres católicos, de 
escolas e hospitais. Criou paróquias em Dakar, onde só havia uma quando ali 
chegou. Por onde passava a obra da fé crescia e se desenvolvia. 

Este homem de Deus foi escolhido para ser a luz da fé em toda a Igreja, 
a partir do Concílio Vaticano II. Com efeito, após aceitar com toda a simpli‑
cidade a humilhação, imposta por João XXIII, de sair de uma Arquidiocese 
para ser apenas bispo de uma pequena diocese na França, Dom Lefebvre foi 
eleito Superior Geral dos Padres do Espírito Santo. Foi nesta condição em que 
ele assistiu ao Concílio Vaticano II, ajudou a fundar o Coetus Internationalis 
Patrum, um grupo de bispos tradicionais que procurou conter a febre pro‑
gressista dos padres conciliares, e tentou coibir a invasão de falsas doutrinas 
na aula conciliar.

Depois do Concílio não conseguiu ficar muito tempo como Superior Ge‑
ral. A onda progressista foi avassaladora, e o santo prelado preferiu retirar‑se a 
pactuar com aqueles padres enlouquecidos, que só sabiam exigir a quebra das 
barreiras que impediam o espírito do mundo de invadir a vida sacerdotal.

Fabiano Rollim narra, na sua conferência aqui transcrita, como nasceu 
Ecône. Percebemos como e quanto a Divina Providência conduziu a trilha da 
História. Logo o ancião bispo se tornaria um baluarte, uma fortaleza na defesa 
da fé e da Tradição. Sem procurar os holofotes da fama, foi obrigado a subme‑
ter‑se à vontade divina que o elevou a ser a única voz a defender a fé diante do 
mundo, diante de Roma. A Verdade existe e é absoluta. As coisas são ou não 
são, existem ou não existem. Dom Lefebvre não podia suportar as contradições 
insolúveis levantadas pela doutrina modernista.
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Apesar de todo o seu cuidado para não agir por sua vontade própria, ape‑
sar de não querer em nenhum momento enfrentar as autoridades da Igreja, 
as quais sempre haviam sido preservadas e protegidas por seus longos anos de 
sacerdócio e de episcopado, o fundador de Ecône não aceitou esconder‑se atrás 
das ordens recebidas para fingir uma atitude de falsa obediência e de subservi‑
ência ao erro proferido, mesmo pelo Sumo Pontífice.

Assim como Gustavo Corção percebia, mais para o fim de sua vida, que a 
defesa da verdade afastava os fracos e o deixava em impressionante solidão, as‑
sim também o santo bispo da Fraternidade São Pio X precisou aceitar a solidão 
daquele que conhecia a verdade e não aceitava abandoná‑la, mesmo em nome de 
uma suposta obediência. No fundo, o verdadeiro obediente é aquele que, tendo 
sopesada a situação, tendo tido o cuidado de avaliar todos os caminhos que se 
lhe apresentavam, e percebendo que um seu superior – pai, chefe, governante, 
sacerdote ou mesmo o papa – estava no erro e queria usar sua autoridade para 
obrigar seu subordinado a abraçar o mesmo erro, prefere agradar a Deus do que 
aos homens, e mantendo o respeito devido à essa autoridade, seguindo fielmen‑
te a conduta imposta pelo 4º mandamento, com toda a humildade explica ao 
superior as razões de sua atitude contrária a si, a qual atitude só materialmente 
se assemelha a uma desobediência, pois na essência do ato está a proteção da 
própria autoridade, a defesa da instituição, a preservação da verdade e do bem.

Difícil situação, muitas vezes dramática, dolorosa, como fora a decisão 
tomada por Dom Lefebvre em junho de 1976, de proceder às ordenações sa‑
cerdotais, mesmo sob ameaça de sofrer uma pena eclesiástica grave, como é a 
suspensão a Divinis.

Dois solitários defensores da fé, os quais não tiveram a oportunidade de se 
encontrar em situação de poder rezar, chorar, e conversar sobre a dor que ambos 
sentiam pelos terríveis sofrimentos impostos à Santa Madre Igreja.

Se Dom Lefebvre nunca esteve assim, mais longamente, com Gustavo 
Corção, por outro lado, a partir de agosto de 1979, tendo nosso fundador fale‑
cido um ano antes, iniciou‑se um laço de profunda união, amizade espiritual, e 
cuidados apostólicos, entre Dom Marcel Lefebvre e a nossa Permanência. 

Dom Lefebvre marcara um encontro no Rio de Janeiro com Dom An‑
tônio de Castro Mayer. O bispo de Ecône ficou hospedado na casa de Julio 
Fleichman, onde celebrou a Santa Missa para os amigos da Permanência. Uma 
reunião foi organizada, e Dom Lefebvre nos fez uma conferência, melhor dizen‑
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do, uma conversa entre amigos. Falou‑nos da situação da crise na Igreja, sobre 
o crescimento de Ecône, sobretudo explicou‑nos as razões de não se assistir à 
missa nova.

Dom Antônio não compareceu ao encontro, o que deixou o bispo francês 
bastante frustrado. Tomou seu vôo para a Argentina onde estava fundando, 
na época, o Seminário Nossa Senhora Corredentora, em La Reja, próximo de 
Buenos Aires. 

Uma semana depois, quando voltava para a Europa, seu avião fez uma 
escala forçada no Rio de Janeiro, e os anjos fizeram com que um grupo de ami‑
gos da Permanência estivesse no aeroporto do Galeão no momento mesmo em 
que o bispo se encontrava meio perdido, sem apoio da companhia aérea, e sem 
hotel onde passar a noite. Foi assim que o recebemos novamente, e ganhamos 
uma missa a mais, uma conversa animada no café da manhã, um chamado aos 
moços da Permanência para o seguirem na vocação. Belos tempos!

Dom Lefebvre voltará outras cinco vezes à Permanência, sempre com 
grande proveito de todos. A visita principal foi a de 1983, quando finalmente 
encontrou‑se com Dom Antônio de Castro Mayer e juntos escreveram a Carta 
Aberta ao Papa João Paulo II, com uma análise do novo Direito Canônico e 
outras situações críticas causadas pelo pós‑Concílio.

O terceiro personagem da vida católica que devemos evocar neste número 
é o de São Pio X. As relações espirituais entre Gustavo Corção e Dom Marcel 
Lefebvre nos conduzem a tratar do último papa canonizado. Ele cumpre seu pa‑
pel de Pontífice, ou seja, aquele que faz a ponte, que liga as almas e as obras da 
Fé. A Igreja recebeu de Deus um dom muito especial quando o Divino Espírito 
Santo escolheu a Giuseppe Sarto para governar a sua Igreja. 

São Pio X reunia em si qualidades extraordinárias para as necessidades da 
Igreja no início do século XX. O mundo, com efeito, preparava‑se para entrar 
na reta final da grande decadência que, desde a quebra da Idade Média, preci‑
pitara a humanidade na perda da fé e na promoção dos piores pecados contra 
Deus e contra a sua Igreja. Era necessário um santo, e Mons. Sarto já provara 
possuir a vida espiritual e moral de um santo; era necessário um homem sim‑
ples, e o padre Sarto, de origem humilde, sabia mais do que ninguém falar ao 
homem simples, à gente pobre e humilde. Era ainda necessário um homem 
inteligente, e mais uma vez reunia ele as qualidades de profunda compreensão 
da revelação divina, da filosofia e da teologia católicas. 
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Mais do que tudo, a Igreja necessitava de um homem forte, capaz de 
suportar a solidão e a pressão de todos os lados, que se levantariam contra o 
Vigário de Cristo. Quando analisamos a história dos papas que combateram o 
liberalismo no século XIX, percebemos o quanto a Revolução avançou, apesar 
do esforço de um Gregório XVI, da longevidade de Pio IX, da teologia de Leão 
XIII. Ora, São Pio X de certa forma agrupou em sua alma o melhor de cada um 
desses grandes papas, e não perdeu tempo na defesa da Fé e da Igreja. 

Seu combate contra o Modernismo, seu trabalho de santificação do clero, 
de reforma dos seminários, de restauração da disciplina sacramental e eucarísti‑
ca, e sobretudo sua obra‑prima que foi a Encíclica Pascendi Dominici Gregis, de 
1907, fazem dele um novo São Gregório Magno.

São Pio X também é nosso, da Permanência. Nossa existência tem por 
fim defender tudo aquilo que o santo papa defendeu. Nas paredes da nossa 
antiga sede, tanto em Laranjeiras quanto no Jardim Botânico, havia um gran‑
de quadro do santo Pontífice, uma foto do papa com a mão direita levantada 
abençoando. Uma beleza de foto que encanta a todos os que a observam, pela 
firmeza do olhar com um quê de mansidão, de autoridade paterna, de amor por 
todos os seus.

Por tudo isso publicamos neste número da Revista Permanência o famoso 
Catecismo sobre o Modernismo segundo a Encíclica Pascendi, do Padre Jean‑
‑Baptiste Lemius (1851 ‑1938). A mais importante encíclica papal contra o 
Modernismo e o progressismo liberal, explicada em forma de catecismo, tor‑
nando sua leitura mais fácil e mais acessível. 

Iniciamos a Quaresma com a lembrança desses três heróis, figuras im‑
pressionantes de confessores da fé, de solitários amigos de Deus num mundo 
em plena decomposição. Cada um de nós deve estar à altura daqueles que nos 
precederam, na clareza da doutrina, na certeza da verdade, na luz da fé.
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Nota Prévia: Este artigo é uma adaptação de uma palestra proferida durante o ano de 2019 

nas Conferências  São Miguel. As principais idéias e fatos aqui contidos foram extraídos da obra 

Apologia pro Marcel Lefebvre (abreviada como AML nas notas de rodapé), de Michael Davies, 

publicada em três volumes entre 1979 e 1988 pela Angelus Press. A obra contém uma extensa 

coleção de fontes primárias, cobrindo os eventos que marcaram o relacionamento entre Dom 

Marcel Lefebvre e a Santa Sé no período de 1968 a 1982.

Começo respondendo a uma possível objeção, motivada desde já pelo título 
do artigo: precisaria Dom Marcel Lefebvre, em nossos dias, de ser defendi‑
do? Qual a necessidade de tal apologia numa época em que a ruína pós‑con‑

ciliar parece, a cada semana, apresentar de maneira cada vez mais crua, sem disfarces, 
aquela Outra religião descoberta e denunciada por Gustavo Corção naquele fim de 
ano de 1977?1 A situação da Igreja hoje não bastaria para justificar as decisões e ações 
de Dom Lefebvre no conturbado período imediatamente posterior ao Vaticano II?

Em reposta, digo que não nos basta, de posse das evidências que se nos 
apresentam em nosso tempo, olharmos para trás e dizermos que Dom Lefebvre 
tinha razão, e que suas atitudes estão plenamente justificadas pelo que acontece 
hoje na Igreja Católica. O católico sincero deve ir além e se perguntar: como 
foi possível que aquele arcebispo tivesse a visão ou antevisão do laço que se ar‑
mava contra a Igreja Católica e, ao mesmo tempo, a coragem de se manter fiel 
a Nosso Senhor Jesus Cristo quando as forças do mundo (e, por que não dizer, 
as forças do mundo instaladas dentro da Igreja) se voltavam com todas as armas 
disponíveis em oposição a ele?

Ao se debruçar sobre os fatos e documentos de fonte primária daquela 
época, como é a proposta deste artigo, na busca da resposta a essa pergunta 
sincera, convido o leitor a observar se, aos poucos, o centro de gravidade da 

1  Cf. CORÇÃO, Gustavo, A Igreja Católica e a Outra. Niterói : Permanência, 2018, pp. 17-21.
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pergunta não vai se deslocar até o ponto de poder ser assim reformulada: como 
foi possível que somente aquele arcebispo tenha tido tal visão e coragem?2 E a 
partir desse deslocamento de eixo da questão, podemos nos perguntar ainda: o 
que podemos aprender com ele, com sua postura, com suas decisões, com suas 
ações, para que hoje, quando nos defrontarmos com situações similares, possa‑
mos, mutatis mutandis, dar a resposta adequada que a Fé nos exige?

Portanto, partimos em defesa de Dom Marcel Lefebvre, não propriamen‑
te porque ele precise, mas sim em nosso próprio proveito espiritual. Aproveite‑
mos, mais uma vez, o exemplo desse nosso maior na Fé; consideremos o que lhe 
ocorreu, ponderemos suas decisões, soframos (ainda que por exercício da imagi‑
nação) com o que sofreu, aprendamos as suas lições e peçamos a Nosso Senhor 
Jesus Cristo que, em tudo isso, aumente em nós o amor por sua Santa Igreja.

A vida de Dom Lefebvre, até 1968, já seria uma na qual se inspirar. Mis‑
sionário na África desde que se uniu à Congregação dos Padres do Espírito 
Santo em 1932, aos 27 anos de idade, os 14 anos que passou no Gabão dão 
testemunha de seu ardor e amor por Nosso Senhor e sua Igreja. Tendo sido 
sagrado bispo em 1947, foi escolhido logo em seguida pelo Papa Pio XII como 
Delegado Apostólico para toda a África francófona, função que exerceria nos 
14 anos seguintes. As obras que ali realizou falam por si mesmas: fundação de 
seminários, casas religiosas, paróquias, num trabalho de expansão da Fé para os 
povos africanos sob os seus cuidados. Em 1960, o Papa João XXIII o nomeia 
para a Comissão Preparatória Central do Concílio. “Era tarefa da Comissão 
Central fiscalizar e verificar todos os esquemas preparatórios emitidos por todos 
os comitês”, diz‑nos Dom Lefebvre. “Esse trabalho foi conduzido de maneira 
muito conscienciosa e com uma preocupação com a perfeição.”3 O arcebispo 
elogia os esquemas preparatórios dos documentos conciliares, reconhecendo 
neles a autêntica doutrina da Igreja. Infelizmente, aqueles documentos seriam 
abandonados logo no início da primeira sessão do Vaticano II.4

2 De forma alguma ignoro a visão e a coragem, aqui no Brasil, de Dom Antônio de Castro 
Mayer, e, no Brasil e no mundo, de tantos outros padres e leigos fiéis à Tradição católica que, 
a seu modo e dentro de suas possibilidades, defenderam a Santa Igreja do ataque progressista. 
Reconhecendo a concordância de gênero, ninguém poderá negar a diferença específica do caso 
Lefebvre, seja no alcance de sua atuação no espaço e no tempo, seja nos ataques que teve de su-
portar em defesa da Fé católica, vindos não apenas, mas principalmente, da mais alta hierarquia 
da Igreja e de seus irmãos no episcopado.

3 Citado em DAVIES, Michael, O Concílio de João XXIII. Niterói: Permanência, 2018, p. 62. 

4 Ibid., pp. 62-64.
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Ainda antes do Concílio, no início de 1962, ele renuncia ao arcebispado 
de Dakar em favor de Hyacinthe Thiandoum, padre por ele ordenado e que 
depois viria a ser feito Cardeal sob Paulo VI. Em julho do mesmo ano, é eleito 
Superior dos Padres do Espírito Santo, então a ordem religiosa líder em mis‑
sões no mundo, para um período de 12 anos. Em outubro, João XXIII abre o 
Concílio Vaticano II. A atuação de Dom Lefebvre no Concílio, já em defesa da 
Tradição e da Fé católicas, está bem documentada em livros como o do padre 
Ralph Wiltgen, O Reno se lança no Tibre, e o de Michael Davies, O Concílio de 
João XXIII,5 onde o arcebispo aparece como membro líder do Coetus Internatio-
nalis Patrum, um grupo internacional de padres conciliares que lutou para frear 
a influência liberal no Concílio.

Após o Vaticano II, acompanhando a derrocada das demais ordens reli‑
giosas, a dos Padres do Espírito Santo também sucumbe ao liberalismo gene‑
ralizado. Dom Lefebvre percebe que, sozinho, não terá forças para resistir à 
onda progressista e, em junho de 1968, apresenta sua renúncia como Superior 
da ordem. Como ele mesmo viria a dizer, “Je les ai laissés à leur collégialité.”6 
Após tantos anos e tantos frutos a serviço da Igreja, o arcebispo planejava sua 
aposentadoria, tendo alugado um pequeno apartamento de algumas freiras na 
Via Monserrato, em Roma. Olhando em retrospectiva para tudo o que aconte‑
ceu a partir daquele ano, não há como evitar que venham à mente as palavras 
que Deus fez chegar a seu povo por meio do profeta Isaías: “Porque os meus 
pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus 
caminhos, diz o Senhor.”7

MAIO DE 68
Variados e marcantes foram os eventos que abalaram o mundo em 1968. 

Da guinada na Guerra do Vietnã com a ofensiva do Tet, passando pela chamada 
Primavera de Praga, o lançamento da Apolo 8 e o assassinato de Martin Luther 
King, não faltaram manchetes para popular as bancas de jornais. Icônicas são as 
revoltas estudantis do mês de maio, metástase do câncer liberal que já então en‑
contrava acolhida generalizada na civilização outrora cristã e na própria Igreja.

5 Ambos editados pela Permanência.

6 “Deixei-os aos cuidados de sua colegialidade”. HANU, José, Non, Entretiens de José Hanu 
avec Mgr. Lefebvre. Ed. Stock, 1977, p. 189.

7 Is 55, 8.
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Entretanto, o evento de maio de 1968 que nos interessa não chegou às primei‑
ras páginas.8 Duas ou três semanas antes de Dom Lefebvre renunciar como Superior 
dos Padres do Espírito Santo, um fato pequeno, então completamente alheio ao 
arcebispo que planejava sua aposentadoria, ocorria na cidadezinha de Riddes, diocese 
de Sion, no cantão católico do Valais, na Suíça. Em seus arredores, ao pé dos Alpes, 
um convento dos Cônegos Regulares da Congregação Hospitaleira do Grande São 
Bernardo de Menton ia mal das pernas. A ordem agostiniana, como todas as demais, 
minguava ao odor da primavera conciliar. Já não havia cônegos, exceto um, que se 
ocupava no local guardando alguns cães (São Bernardos) e ovelhas. Solução pós‑con‑
ciliar: vender a propriedade para quem quisesse e pudesse pagar o preço desejado.

Em 31 de maio de 1968, dia de Nossa Senhora Rainha, Alphonse Pedroni, 
homem de negócios e fiel católico da paróquia de Riddes, está fazendo um lanche 
num Café da cidade. A conversa na mesa ao lado não pode deixar de ser ouvida. 
Entre os falantes, ele reconhece um membro do Partido Comunista local, que diz: 
“Ecône está à venda!” (assim era conhecida a propriedade dos Cônegos de São Ber‑
nardo) “Nós vamos comprá‑la, e a primeira coisa que faremos será destruir a cape‑
la!” Sua intenção era transformar o local num cassino. Aquelas palavras doeram no 
coração de Alphonse. Ao chegar em casa, pegou o telefone e ligou para o Cônego:

“É verdade que Ecône está à venda?”
“Sim, é verdade.”
“Vou comprá‑la pelo preço que vocês estão pedindo.”

Sozinho ele não teria como. Encontrou quatro amigos dispostos a ajudá‑
‑lo e compraram a casa, garantindo a manutenção de seu caráter religioso.9 A 
propriedade havia pertencido aos Cônegos de São Bernardo por mais de 600 
anos. Aqueles cinco homens cuidaram da terra, cultivando vinhas, e esperaram 
pelo momento em que a Providência traria para ali o primeiro Seminário da 
Fraternidade Sacerdotal São Pio X. Mas para que isso acontecesse, um arcebispo 
emérito ainda precisava ser convencido a deixar sua aposentadoria.

8  Cf. AML, vol. I, pp. 13-14 e vol. II, p. 247.

9  Assim nos conta o Pe. Epiney, na época pároco de Riddes, em palestra proferida em 19 de 
março de 1977 na inauguração do Priorado da Fraternidade em Shawinigan-Sud, Quebec. Toda-
via, de acordo com Dom Tissier de Mallerais, em sua biografia de Dom Lefebvre, o evento teria 
ocorrido na Quinta-feira Santa daquele ano; 31 de maio seria a data de assinatura do contrato de 
compra e venda da propriedade de Ecône.

EM DEFESA DE DOM MARCEL LEFEBVRE16



FRATERNITÉ SACERDOTALE INTERNATIONALE 
SAINT PIE X
Ainda em seus primeiros anos retirado em Roma, Dom Lefebvre foi pro‑

curado por um grupo de jovens vocacionados ao sacerdócio que não conseguiam 
encontrar um seminário que oferecesse uma formação verdadeiramente católi‑
ca.10 Eles haviam pedido o conselho de padres mais velhos, que os orientaram a 
procurar o auxílio de Dom Lefebvre. Este relutou de início, mas os jovens insis‑
tiram. Ele lhes disse que, se se colocassem sob a sua direção, seus estudos seriam 
longos e árduos, e que teriam de levar uma vida de oração e sacrifício, necessária 
para prepará‑los para o sacerdócio naqueles tempos em que viviam. Mas isso era 
exatamente o que queriam. Entretanto, onde poderiam estudar? Infelizmente, 
não era possível encontrar um local adequado em Roma; mas um velho amigo, 
Dom Charrière, bispo de Lausanne, Genebra e Friburgo, sugeriu que os jovens 
fizessem seus estudos na Universidade de Friburgo. Todavia, não demorou muito 
para que descobrissem que aquela universidade também já estava infectada de 
modernismo e liberalismo. A solução parecia ser fundar um seminário próprio, 

10  Ibid., vol. I, pp. 11-12, 443.

Vista da propriedade de Ecône na época em que foi adquirida 
dos Cônegos de São Bernardo
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com professores selecionados, para que o ensinamento católico tradicional pu‑
desse ser aplicado. Mas para isso era necessário encontrar um local apropriado.

Em 1970, Dom Lefebvre foi convidado por um antigo amigo do Semi‑
nário Francês de Roma, o Abbé Bonvin, para pregar um retiro para homens 
no Valais.11 Durante o retiro, o arcebispo pergunta a seu amigo: “Suponho que 
você não consiga encontrar para mim uma casa grande o bastante para um se‑
minário, não é? Vários seminaristas, cansados das distorções da Fé que vêm en‑
contrando em vários seminários, têm me procurado. Concordei em ajudá‑los; 
compramos uma pequena propriedade em Friburgo, mas é muito pequena...”

O velho padre ficou feliz em responder: “Tenho exatamente o que o senhor 
quer, e será dado ao senhor de graça, e imediatamente. O notário de minha paróquia 
é também secretário de uma sociedade que tem justamente o que o senhor precisa.” 
O notário era um dos quatro amigos do Sr. Pedroni, e a sociedade tinha sido por 
eles instituída para cuidar da propriedade de Ecône. Até aquele momento, já haviam 
oferecido a casa para algumas ordens religiosas, mas nada havia se concretizado.

Um jantar foi organizado para receber o arcebispo. A conversa foi animada. 
Os amigos estavam entre aqueles católicos que haviam se mantido fiéis à Missa 
de sempre, assim como o padre local, o pároco de Riddes, que celebrava a Missa 
tradicional e também estava presente no jantar. Entretanto, um dos presentes 
não dizia uma só palavra, e era justamente aquele que tinha começado todo o 
negócio: o Sr. Pedroni. Num dado momento, Dom Lefebvre o interpelou gen‑
tilmente: “Gostaríamos muito de saber o que o Sr. Pedroni pensa disso tudo.”

Assim respondeu Alphonse Pedroni, conciso e profético: “Monseigneur, esta‑
mos felizes em confiar aquela casa ao senhor. Devo lhe dizer uma coisa: se o senhor 
estabelecer seu seminário em Ecône, dentro de pouco tempo Ecône será conhecida 
em todo o mundo!” “Uma profecia!”, alguém disparou, seguido de muitos risos.

O seminário foi aberto formalmente em 7 de outubro de 1970, com a per‑
missão do bispo de Sion, Dom Nestor Adam. Em 1º de novembro daquele ano, 
a Fraternidade Sacerdotal São Pio X foi erigida canonicamente na diocese de 
Lausanne, Genebra e Friburgo pelo bispo François Charrière, sob as provisões 
dos cânones 673‑674 e 488, §3 e §4, por um período de seis anos ad experimen-
tum. Os estatutos da Fraternidade especificam que se trata de uma fraternidade 
sacerdotal “de vida comum sem votos”. Eis o conteúdo do decreto que a erigiu:

11  Ibid., vol. II, pp. 247-48.
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DECRETO DE EREÇÃO

DA “FRATERNIDADE SACERDOTAL INTERNACIONAL SÃO PIO X”

Dados os encorajamentos expressos pelo Concílio Vaticano II no 
decreto Optatam totius, concernentes aos Seminários internacionais e 
à distribuição do clero;

dada a urgente necessidade de formação de padres zelosos e gene‑
rosos, em conformidade com as diretrizes do citado decreto;

constatando que os estatutos da Fraternidade Sacerdotal corres‑
pondem bem a esses objetivos:

Nós, François Charrière, Bispo de Lausanne, Genebra e Friburgo, 
invocado o Santo Nome de Deus, e observadas todas as prescrições 
canônicas, decretamos o que segue:

1) Está erigida em nossa diocese, sob o título de Pia Unio, a Frater‑
nidade Sacerdotal Internacional São Pio X.

2) A sede da Fraternidade está fixada na Maison Saint Pie X (Casa São 
Pio X), 50, route de la Vignettaz, em nossa cidade episcopal de Friburgo.

3) Aprovamos e confirmamos os estatutos, aqui anexos, da Fra‑
ternidade, por um período de seis anos ad experimentum, que pode 
ser renovado por período similar por aprovação tácita; após o qual, a 
Fraternidade poderá ser erigida definitivamente em nossa diocese ou 
pela Congregação Romana competente.

Imploramos as Bênçãos divinas sobre essa Fraternidade Sacerdotal a 
fim de que atinja seu objetivo principal, que é a formação de santos Padres.

Dado em Friburgo, em nosso bispado, em
1º de novembro de 1970, na Festa de Todos os Santos.

 François Charrière
Bispo de Lausanne, Genebra e Friburgo
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Decreto que erigiu canonicamente a Fraternidade Sacerdotal São Pio X
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A atividade da recém‑criada Fraternidade São Pio X expandiu‑se rapi‑
damente em seus primeiros quatro anos de existência. Dom Lefebvre recebeu 
encorajamento não apenas de muito bispos pelo mundo, mas também do Car‑
deal Hildebrando Antoniutti, Prefeito da Congregação para os Religiosos, e do 
Cardeal John Wright, Prefeito da Sagrada Congregação para o Clero. Este, em 
carta datada de 18 de fevereiro de 1971, escrevia a Dom Lefebvre:

Como Vossa Excelência explica, essa Associação (...) já excedeu as 
fronteiras da Suíça, e vários Ordinários em diferentes partes do mun‑
do a elogiam e aprovam. Tudo isso, e especificamente a sabedoria das 
normas que dirigem e governam essa Associação, dão muita razão 
para esperar o seu sucesso.

No que diz respeito a esta Sagrada Congregação, a Fraternidade 
Sacerdotal certamente será capaz de alcançar o objetivo proposto pelo 
Concílio, para a distribuição do clero no mundo.12

Como o decreto que a instituiu e a carta da Sagrada Congregação para 
o Clero demonstram, a Fraternidade São Pio X gozava de perfeita autorização 
canônica para seu funcionamento e, por ironia da história ou mera ingenuida‑
de, representava para aquelas autoridades eclesiásticas um cumprimento dos 
desejos expressos pelo Concílio Vaticano II.

Ao mesmo tempo em que os seminários na Europa, e particularmente na 
França,13 experimentavam um declínio nas vocações, o seminário de Ecône cres‑
cia e era procurado por jovens vocacionados de diversas partes do mundo. Não é 
necessário dizer, em Ecône se ensinava a doutrina católica tradicional, e a Missa de 
Sempre era a única a ser celebrada. Que testemunho mais eloqüente poderia ser 
encontrado a favor da doutrina e métodos de ensino católicos tradicionais e contra 
as inovações que se espalhavam pelo mundo e demoliam a Igreja desde dentro? 
Como justificar a “primavera conciliar” quando o único seminário que experi‑
mentava um crescimento, e não uma diminuição, era justamente aquele que se 
mantinha fiel à Tradição? Ecône rapidamente se tornou um sinal de contradição. 

12  Ibid., vol. I, p. 445.

13  Na França, entre 1963 e 1973 houve uma queda de 83% no número de homens estudando 
para o sacerdócio. Em 1963, 917 candidatos entraram em seminários franceses; em 1973, foram 
apenas 151 (cf. relatório emitido pelo Centro Nacional Francês para Vocações e citado no Irish 
Catholic, 20 de março de 1975).
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Ressurgimento para o fervor católico e ruína para os inovadores. A obra de Dom 
Lefebvre precisava ser interrompida e destinada ao buraco da memória. E assim se 
descobriram os pensamentos escondidos nos corações de muitos bispos.

EMINÊNCIA PARDA
Conta‑se que, na França da primeira metade do século XVII, no auge do 

poder do Cardeal Richelieu, primeiro‑ministro de Luís XIII, a maneira mais efe‑
tiva de convencer o Cardeal sobre alguma questão era conversar com seu amigo 
e confidente, François Leclerc du Tremblay, ou simplesmente Père Joseph, como 
era chamado aquele frade capuchinho. A cor do hábito franciscano, combinada 
com a influência exercida sobre Sua Eminência o Cardeal, fez com que Pére Jo‑
seph também fosse conhecido pelos corredores da corte como “eminência par‑
da”.14

Alguns dos principais bispos franceses, os mais incomodados com o suces‑
so de Ecône, iniciaram uma campanha de difamação do seminário, apelidando‑
‑o de Séminaire Sauvage (Seminário Selvagem), dando a falsa impressão de que 
havia sido constituído ilegalmente.15 Alguns órgãos da imprensa católica libe‑
ral aproveitaram a deixa e reforçaram a campanha pelo mundo. Mas isso não 
bastava. Era necessário fechar o seminário, e a eminência parda disponível no 
Vaticano para fazer com que isso acontecesse era o Cardeal francês Jean‑Marie 
Villot. Comenta Michael Davies:

Os bispos franceses tinham o que acreditavam ser um trunfo — o Car‑
deal Villot, Secretário de Estado e homem mais poderoso do Vaticano; 
em termos de poder de facto, provavelmente até mais poderoso que o 
próprio Papa Paulo VI. Além do cargo todo‑poderoso de Secretário de 
Estado, Villot controlava 12 outras posições‑chave no Vaticano. Se os 
bispos franceses quisessem alimentar qualquer esperança de manter sua 
própria credibilidade, Ecône não podia sobreviver. Eles podiam contar 
com o Cardeal Villot — e com seu apoio, não havia esperanças para o 
Seminário. Sua sentença de morte já havia sido decretada.16

14 MOULD, Michael. The Routledge Dictionary of Cultural References in Modern French. New 
York: Taylor & Francis, 2011, p. 149.

15 Cf. AML, vol. I, p. 446.

16  Ibid., p. 23.
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Em 26 de março de 1974, foi realizada uma reunião em Roma para discutir 
a situação da Fraternidade São Pio X e sua principal obra de então, o Seminário 
de Ecône.17 Presentes estavam os Cardeais Garrone (Prefeito da Congregação 
para a Educação Católica), Wright (Prefeito da Congregação para o Clero) e 
os Bispos Dom Paul Mayer (Secretário da Congregação para os Religiosos), 
Dom Mamie (Bispo de Lausanne, Genebra e Friburgo, que havia substituído 
a Dom Charrière na diocese) e Dom Adam (Bispo de Sion, onde se localiza o 
Seminário). Na reunião, foi decidido que seria elaborado um relatório sobre a 
Fraternidade e o Seminário. Apenas quatro dias depois, em 30 de março, o rela‑
tório já estava pronto e foi encaminhado por Dom Mamie ao Cardeal Garrone.

Alega‑se que, em algum momento no mês de junho de 1974, Paulo VI 
convocou uma Comissão ad hoc de Cardeais para estudar a situação da Frater‑
nidade. Todavia, a Santa Sé jamais foi capaz de apresentar qualquer documen‑
to que comprovasse essa convocação. Esse detalhe é particularmente relevante, 
pois esse era um dos documentos que, como veremos, caso a apelação de Dom 
Lefebvre não tivesse sido bloqueada in limine pelo tribunal do Vaticano, o ad‑
vogado do arcebispo teria exigido que fosse apresentado para comprovar a lega‑
lidade da ação da Santa Sé contra a Fraternidade. Somente em 29 de junho de 
1975, por meio de carta, Paulo VI declarou que havia aprovado a ação tomada 
contra Dom Lefebvre pela Comissão de Cardeais, gerando a fundada descon‑
fiança de se tratar de uma tentativa de dar legalidade retroativa a um processo 
eivado de injustiça.

VISITAÇÃO APOSTÓLICA
Convocada ou não pelo Papa, a Comissão de Cardeais (composta pelos 

Cardeais Garrone, Wright e Tabera), reuniu‑se em 23 de junho de 1974 e deci‑
diu realizar uma visitação canônica no Seminário de Ecône. Dois padres belgas 
foram escolhidos como visitadores apostólicos: Mons. Descamps (estudioso 
de Sagradas Escrituras) e Mons. Onclin (canonista). No período de 11 a 13 
de novembro de 1974, os visitadores estiveram em Ecône, onde entrevistaram 
10 professores, 20 dos 104 estudantes e o próprio Dom Lefebvre, procurando 
levantar informações detalhadas sobre cada aspecto da vida do Seminário. Du‑
rante sua estada, não estiveram presentes nem uma única vez à Santa Missa, 

17 Ibid., pp. 35ss.
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e partiram sem assinar qualquer protocolo de visita. Entretanto, seu relatório 
final viria a frustrar aqueles que buscavam o fechamento do Seminário: não 
apenas era favorável, mas até mesmo elogioso para com o trabalho que ali se 
desenvolvia; portanto, inútil como base para uma condenação de Ecône.

Todavia, enquanto estavam no Seminário, os visitadores expressaram opi‑
niões que causaram considerável escândalo entre os estudantes. Aqueles dois 
padres consideravam normal (até mesmo inevitável) que devesse haver padres 
casados, não acreditavam que houvesse uma Verdade imutável e questionavam 
o conceito tradicional sobre a Ressurreição de Nosso Senhor. Em reação a esse 
escândalo, em 21 de novembro, Dom Lefebvre escreve uma Declaração priva‑
da, para divulgação entre os membros da Fraternidade, onde rejeita as opiniões 
expressas pelos visitadores, mesmo se estas fossem aceitáveis na Roma que os 
visitadores representavam ali oficialmente. Na Declaração, hoje famosa, ele diz:

Nós aderimos de todo o coração e com toda a nossa alma à Roma 
católica, guardiã da fé católica e das tradições necessárias para a ma‑
nutenção dessa fé, à Roma eterna, mestra de sabedoria e de verdade.

Pelo contrário, negamo‑nos e sempre nos temos negado a seguir 
a Roma de tendência neomodernista e neoprotestante, que se mani‑
festou claramente no Concílio Vaticano II, e depois do Concílio em 
todas as reformas que dele surgiram.

(...)
Nenhuma autoridade, nem sequer a mais alta na hierarquia, pode 

obrigar‑nos a abandonar ou a diminuir a nossa fé católica, claramente 
expressa e professada pelo magistério da Igreja há dezenove séculos.

‘Se ocorresse – disse São Paulo – que eu mesmo ou um anjo do céu 
vos ensinasse outra coisa distinta do que eu vos ensinei, seja anátema’ 
(Gl 1, 8).18

(...)

Apesar de se tratar de um documento originalmente destinado à Fra‑
ternidade, a Declaração foi vazada para a imprensa sem o consentimento de 
Dom Lefebvre e passou a ser utilizada por órgãos de mídia fora do contexto na 

18 Ibid., pp. 38-40. A Declaração completa pode ser lida em https://www.fsspx.com.br/decla-
racao-de-1974/.
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qual foi produzida. Por isso, Dom Lefebvre autorizou que a revista Itinéraires 
publicasse o texto francês autêntico e completo em janeiro de 1975. É difícil 
conceber que um católico fiel à doutrina possa discordar de Dom Lefebvre nos 
aspectos abordados na Declaração. É curioso que a Comissão de Cardeais vá 
dizer mais tarde que a Declaração “parece‑nos inaceitável em todos os pontos”. 
Como o relatório dos visitadores não poderia ser utilizado para condenar o 
Seminário, restava aquela Declaração como base para uma condenação. Em 
21 de janeiro de 1975, a Comissão voltou a se reunir e decidiu convidar Dom 
Lefebvre a comparecer a uma reunião em Roma. 

Em 24 de janeiro, Dom Mamie, Bispo de Lausanne, Genebra e Friburgo, 
escreveu ao Cardeal Tabera, Prefeito da Congregação para os Religiosos. Na car‑
ta, ele dizia que, após a reunião de 21 de janeiro, e após analisar cuidadosamen‑
te a Declaração de Dom Lefebvre, considerava urgente a necessidade de retirar 
a aprovação dada por seu predecessor, Dom Charrière, à Fraternidade São Pio 
X. Mais e mais pessoas, dizia ele, estavam recusando a Missa de Paulo VI na 
França e na Suíça alemã, e alguns estavam alegando que Dom Adam (Bispo de 
Sion) estava enganado ao dizer que Paulo VI havia ab‑rogado o Missal de São 
Pio V. Nessas condições, o Seminário não podia continuar.

É importante notar que, nessa carta, Dom Mamie admite ter estado pre‑
sente na reunião da Comissão em 21 de janeiro, quando os Cardeais analisaram 
o relatório dos visitadores e decidiram convidar Dom Lefebvre a Roma. Tam‑
bém fica claro que a decisão de suprimir a Fraternidade já havia sido tomada 
mais de três semanas antes da reunião com Dom Lefebvre, que só viria a ocorrer 
em 13 de fevereiro. Entretanto, na carta que o Cardeal Garrone enviou a Dom 
Lefebvre em 25 de janeiro (um dia depois da carta de Dom Mamie) convidan‑
do‑o a vir a Roma, não há a menor indicação de que o arcebispo esteja sendo 
convocado perante um tribunal que, como vai ser alegado depois, havia sido 
constituído por expresso mandato do Santo Padre. Também não há qualquer 
indicação de que a Declaração de 21 de novembro de 1974 esteja em questão. 
A parte relevante da carta diz assim:

Suas Eminências o Cardeal Wright, o Cardeal Tabera e eu estudamos 
o resultado da visitação ao Seminário de Ecône por Sua Excelência o 
Mons. Descamps. Estamos gratos ao senhor por ter proporcionado a 
ele toda a facilidade para desempenhar a missão em nome da Santa Sé.
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Gostaríamos agora de discutir com o senhor alguns pontos que 
nos deixaram um tanto aturdidos após a visita, e que, entre outros, 
precisamos reportar ao Santo Padre.19

Dom Lefebvre compareceu a duas reuniões com os Cardeais, em 13 de 
fevereiro e em 3 de março de 1975. É ele próprio quem nos relata:

Aceitando o convite, fui a Roma, à Congregação para a Educação Ca‑
tólica, em 13 de fevereiro de 1975. Suas Eminências os Cardeais Gar‑
rone, Wright e Tabera, acompanhados por um secretário, convidaram‑
‑me a sentar com eles ao redor de uma mesa. Sua Eminência o Cardeal 
Garrone me perguntou se eu tinha alguma objeção em que a reunião 
fosse gravada, e o secretário providenciou a instalação do gravador.

Após me falar da impressão favorável que os Visitadores Apostóli‑
cos tiveram, nenhuma outra referência foi feita à Fraternidade ou ao 
Seminário, seja no dia 13 de fevereiro ou em 3 de março. A questão 
era exclusivamente a minha Declaração de 21 de novembro de 1974, 
que tinha sido feita como conseqüência da Visitação Apostólica.

O Cardeal Garrone repreendeu‑me veementemente por causa disso, 
chegando mesmo a insinuar que eu era um “lunático”, que eu imagina‑
va ser um Atanásio. Isso durou cerca de 25 minutos. O Cardeal Tabera, 
melhorando ainda mais as coisas, disse: “O que o senhor está fazendo é 
pior do que o que está sendo feito por todos os progressistas.” Ele tam‑
bém disse que eu havia rompido a comunhão com a Igreja etc.

Será que aquilo era apenas uma conversa? Ou antes, estaria eu 
enfrentando juízes? Qual era a competência daquela Comissão? Eu 
apenas tinha sido informado de que ela havia sido constituída por 
mandato do Santo Padre e que seria ele quem julgaria a questão. Mas 
estava claro que o julgamento já havia sido feito.

Tentei em vão formular argumentos ou explicações sobre o ver‑
dadeiro significado de minha Declaração. Deixei claro que respeitava 
e sempre iria respeitar o Papa e os bispos, mas acrescentei que, para 
mim, não era um fato evidente que criticar certos textos do Concílio 

19 Ibid., p. 45.
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e das Reformas que dele derivaram fosse equivalente a romper com a 
Igreja. (...)

Ao final da reunião de 13 de fevereiro, como ao final daquela de 3 
de março, minha impressão era de que eu havia sido enganado. Fora 
convidado para uma conversa, mas o que de fato eu estava enfrentan‑
do era um tribunal já decidido a me condenar. Nada foi feito para me 
ajudar a chegar a um acordo ou a uma solução amigável. Nada me foi 
entregue por escrito especificando as acusações; nenhuma admoesta‑
ção por escrito. Nada me foi apresentado, no decorrer de cinco horas 
de discussão, a não ser o argumento de autoridade, acompanhado de 
invectivas e ameaças.

Após o término da segunda sessão, pedi uma cópia da gravação. O 
Cardeal Garrone respondeu que era correto que eu tivesse uma cópia, 
que eu tinha o direito de tê‑la, e informou isso ao seu secretário.

Naquela mesma tarde enviei um portador com todo o equipamen‑
to necessário para fazer uma cópia da gravação a partir da fita original. 
Mas o secretário disse que estava fora de cogitação eu ter algo mais 
que uma transcrição. Fui eu mesmo no dia seguinte pedir uma cópia 
(da gravação). O secretário foi consultar o Cardeal e retornou para me 
dizer que era realmente apenas uma transcrição o que eu ia obter. Isso 
me foi prometido para a tarde seguinte. Para ter certeza de que esta‑
ria pronta, telefonei na manhã seguinte. O secretário então me disse 
que estava fora de cogitação me entregar uma transcrição, mas que eu 
podia aparecer entre cinco da tarde e oito da noite para vê‑la. Diante 
desse tipo de comportamento, abandonei a questão.20

AUTORIDADE ANÔNIMA
Numa carta a Dom Mamie, datada de 25 de abril de 1975, o Cardeal Ta‑

bera dizia que a Comissão de Cardeais não apenas concordava com a solicitação 
feita por Dom Mamie em sua carta de 24 de janeiro (de retirar a aprovação 
canônica da Fraternidade São Pio X), mas também o exortava a fazê‑lo sem 
demora. Em 6 de maio, Dom Mamie escreveu a Dom Lefebvre comunicando a 

20 Ibid., pp. 47-48.
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decisão.21 Nesse mesmo dia, a Comissão de Cardeais pronunciou a condenação, 
também por carta, a Dom Lefebvre. A carta, em sua íntegra, encontra‑se no pri‑
meiro volume da Apologia. Destaco a seguir os trechos relevantes para compor 
o mosaico da condenação (todos os grifos são meus):22

Nossas discussões trataram principalmente de sua Declaração publi‑
cada na revista “Itinéraires”. Não poderia ser diferente, uma vez que 
a Declaração manifestou explicitamente o que o Visitador enviado a 
Ecône (Dom Descamps) foi incapaz de demonstrar. Ele nos sugeriu que 
esclarecêssemos isso numa discussão com o senhor.

Ora, tal Declaração parece inaceitável a nós em todos os pontos. É 
impossível reconciliar a maioria das afirmações ali contidas com uma 
autêntica fidelidade à Igreja, àquele que é responsável por Ela, e ao 
Concílio no qual a mente e o desejo da Igreja foram expressos.

É necessário chamar a atenção para a enormidade do que está sendo dito 
aqui pelos Cardeais da Comissão. Eles assumem abertamente que o Visitador 
Apostólico não conseguiu demonstrar qualquer irregularidade que justificasse 
o fechamento do Seminário e que, por isso, tiveram de se concentrar na De‑
claração de 21 de novembro de 1974 para atingir o seu propósito! Mas essa 
Declaração, por sua vez, só foi feita em resposta ao escândalo causado pelos 
próprios Visitadores com suas posições doutrinárias heterodoxas. E agora é essa 
Declaração que está sendo usada como única justificativa para fechar o Seminá‑
rio e suprimir a Fraternidade Sacerdotal São Pio X, em lugar da evidência que 
os Visitadores não puderam demonstrar, porque, obviamente, não existia. 

Segue a condenação:

Sob tais circunstâncias, a Comissão não teve outra opção senão infor‑
mar suas conclusões absolutamente unânimes ao Papa juntamente com 
o dossiê completo da questão para que ele pudesse julgar por si mesmo. 
É com total aprovação de Sua Santidade que comunicamos as seguintes 
decisões ao senhor:

21 Ibid., p. 51.

22 Ibid., pp. 57-59.
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1) “Uma carta será enviada a Dom Mamie dando‑lhe o direito 
de retirar a aprovação que seu predecessor havia dado à Fraternidade 
e a seus estatutos.” Isso foi feito com uma carta de Sua Excelência, o 
Cardeal Tabera, Prefeito da Congregação para os Religiosos.

2) Uma vez que esteja suprimida, a Fraternidade, “não tendo mais 
uma base jurídica, suas instituições, e particularmente o Seminário de 
Ecône, perdem pelo mesmo ato o direito à existência.”

3) É óbvio – fomos convidados a notificá‑lo claramente – “que ne‑
nhum apoio de qualquer tipo pode ser dado a Dom Lefebvre enquan‑
to as idéias contidas no Manifesto de 21 de novembro continuarem a 
ser a base para o seu trabalho.”

Esse trecho é revelador por ocultar uma informação crucial: quem tomou as 
decisões ali enumeradas e escritas entre aspas? Se a carta é da Comissão de Cardeais, 
e essa Comissão escreve as decisões entre aspas, pode‑se assumir sem erro que não se 
trata de decisões da própria Comissão. Isso é confirmado um pouco antes no texto, 
quando ficamos sabendo que a Comissão informou suas conclusões (não decisões) 
ao Papa, para que ele pudesse julgar por si mesmo, e no item 3, quando a Comissão 
diz: “fomos convidados a notificá‑lo”. Seriam então decisões do próprio Paulo VI? 
Parece que é isso o que se está querendo dizer, mas uma leitura mais atenta vai 
revelar que o que está sendo feito ali “com total aprovação de Sua Santidade” é a co-
municação das decisões. Em nenhum momento é dito que o Papa as tenha tomado.

Retomando a pergunta: quem foi a autoridade que tomou as decisões co‑
municadas na carta de 6 de maio de 1975 da Comissão de Cardeais a Dom Le‑
febvre? O gato parece escondido... mas talvez tenha deixado o rabo de fora. O 
trecho entre aspas no item 3 revela que esse juiz anônimo se refere à Declaração 
de Dom Lefebvre com o uso do termo “Manifesto”. Os próprios Cardeais da 
Comissão, assim como Dom Lefebvre, sempre se referiram àquele texto como 
“Declaração”. O termo “Manifesto” nunca havia sido usado. É, então, de par‑
ticular interesse que esse mesmo termo, “Manifesto”, tenha aparecido apenas 
dois dias depois num artigo não assinado que criticava a Declaração de Dom 
Lefebvre, intitulado A proposito di un Manifesto, na segunda página do Osserva-
tore Romano.23 Ora, considerando que a segunda página da edição diária desse 

23 Ibid., pp. 61, 63-65.
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jornal costuma ser dedicada ao seu editorial, que por sua vez tradicionalmente 
reflete as opiniões da Secretaria de Estado, não é fora de propósito inferir que 
a nossa eminência parda, o Cardeal Jean‑Marie Villot, tenha sido o verdadeiro 
responsável pelas decisões comunicadas em 6 de maio.

OBEDECER ANTES A DEUS...
Com a decisão de 6 maio e a repercussão que a imprensa progressista deu ao 

fato nos dias que se seguiram, é provável que o episcopado liberal já considerasse 
o caso Lefebvre como uma etapa vencida na eliminação dos últimos sinais de 
catolicismo tradicional na Europa e no mundo. Fácil demais. Cedo demais. Esse 
Sinédrio dos tempos atuais seria forçado a ouvir mais uma vez aquelas palavras 
dos Apóstolos, ecoadas agora por um de seus sucessores: “Deve‑se obedecer antes 
a Deus que aos homens.”24 O processo contra Ecône e a Fraternidade estava tão 
viciado de injustiças e irregularidades, que já no dia 21 de maio, Dom Lefebvre 
escrevia uma carta ao Cardeal Dino Staffa, Prefeito da Signatura Apostolica, o 
tribunal do Vaticano, com uma apelação que se concentrava sobre três pontos:25

1. A forma da supressão da Fraternidade utilizada em 6 de maio era con‑
trária ao Cânon 493 do Código de Direito Canônico. Uma autorização 
canônica dada por um bispo a uma fundação não pode ser retirada por 
aquele bispo ou por seus sucessores, mas apenas pela Santa Sé. E quem 
havia decretado a extinção da Fraternidade havia sido Dom Mamie.

2. A Comissão de Cardeais não tinha competência para julgar a Declara‑
ção de Dom Lefebvre sobre questão de fé e condená‑la. Isso é atribuição 
da Congregação para a Doutrina da Fé.

3. Se a Declaração havia de ser condenada, a condenação deveria recair sobre 
a pessoa de Dom Lefebvre, não sobre a Fraternidade e seus seminários. 
Ainda mais porque os Cardeais da Comissão haviam garantido que a Vi‑
sitação Apostólica resultara em boa avaliação do Seminário de Ecône.

Em 31 de maio, Dom Lefebvre escreveu uma carta a Paulo VI, anexando 
a carta de 21 de maio e pedindo que, se a questão se referia à sua Declaração de 

24  Cf. At 5, 29.

25  Cf. AML, vol. I, pp. 73-74.
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21 de novembro de 1974, seu caso fosse julgado pela Congregação da Doutrina 
da Fé. Na carta, ele manifestava seu desejo de que um dia o Papa recebesse os 
seminaristas da Fraternidade e o próprio Dom Lefebvre, quando então aquele 
poderia ver o quanto estes estão à disposição do Sumo Pontífice.26

Em 5 de junho, o advogado de Dom Lefebvre, Corrado Bernardini, pro‑
tocolou a apelação na Corte da Signatura Apostolica em Roma, listando os sérios 
desrespeitos à lei canônica no processo de condenação e solicitando evidência 
de que o Papa havia de fato autorizado os Cardeais a tomarem ações tão sem 
precedentes contra a Fraternidade São Pio X. Apenas cinco dias depois (quando 
esse tipo de julgamento costuma se estender por meses), o recurso foi rejeitado 
tendo por base que a condenação dos três Cardeais foi aprovada in forma speci-
fica27 pelo Papa e que, portanto, nenhum recurso era admissível.

Em 14 de junho, Corrado Bernardini impetrou um recurso no Supremo 
Tribunal da Signatura Apostolica. Não houve sequer uma resposta a esse recurso. 
Dom Lefebvre descobriu depois que o Cardeal Villot interveio pessoalmente para 
impedir qualquer consideração do caso. O Cardeal Dinno Staffa foi ameaçado 
com demissão caso apenas examinasse qualquer recurso vindo de Dom Lefebvre.28

O ponto ao qual chegamos é crucial para entender as decisões e ações 
posteriores de Dom Lefebvre. A atitude de cada um diante dos eventos subse‑
qüentes dependerá de como se entende a maneira pela qual a Fraternidade São 
Pio X e seu Seminário em Ecône foram suprimidos em maio de 1975. Michael 
Davies resume assim os passos que levaram à supressão:

1. A Fraternidade São Pio X foi estabelecida de acordo com os requisitos 
do Direito Canônico, com a aprovação do Vaticano e o encorajamento 
da Congregação para o Clero e seu Prefeito, o Cardeal Wright.

2. A Fraternidade logo estabeleceu o mais florescente e ortodoxo Seminário 
na Europa, com grandes custos, apoiada por milhares de fiéis católicos 
em todo o mundo.

26  Ibid., pp. 103ss.

27  A aprovação in forma specifica, pelo Papa, de um ato da Cúria Romana, faz daquele ato 
(originalmente realizado por outrem) um ato papal. Se Paulo VI tivesse aprovado a ação da Co-
missão de Cardeais in forma specifica, aquela ação seria considerada como ação do próprio Papa 
e, portanto, inapelável.

28  Ibid., p. 108.

CRISE DA IGREJA 31



3. Uma Visitação Apostólica no Seminário não mostrou nenhuma razão 
para censura.

4. Dom Lefebvre foi convocado para uma conversa diante de três Carde‑
ais, o que acabou se transformando num julgamento.

5. Todo o caso contra ele foi baseado numa Declaração provocada pelas 
opiniões heterodoxas expressas pelos visitadores apostólicos em Ecône.

6. A Fraternidade inteira foi declarada suprimida como resultado de uma 
única Declaração feita por apenas um de seus membros.

7. O arcebispo insistiu corretamente que, se a Declaração era alegada‑
mente heterodoxa, o único tribunal competente para avaliá‑la seria a 
Congregação para a Doutrina da Fé. Ele pediu que sua Declaração fosse 
avaliada por essa Congregação, mas seu pedido foi negado.

8. Até este ponto, nenhuma declaração pública havia sido emitida indi‑
cando uma passagem específica naquela Declaração que fosse alegada‑
mente heterodoxa.

9. Nem um iota de evidência foi jamais apresentado para provar que a 
Comissão de Cardeais tivesse sido constituída pelo Papa de acordo com 
as normas canônicas requeridas, ou que o Papa tivesse aprovado suas 
decisões in forma specifica.

10. Entretanto, mesmo se essa Comissão de Cardeais tivesse sido legalmente 
constituída como um tribunal com autoridade para julgar e condenar 
Dom Lefebvre (e mesmo se fosse legal não mencionar esse fato a ele), as 
decisões tomadas contra Dom Lefebvre não foram emitidas por aquele 
tribunal, muito menos pelo Papa, mas por alguma autoridade anônima.

11. No momento em que seria necessário apresentar os documentos relevantes 
em resposta ao recurso de Dom Lefebvre, foi dito que seu recurso não 
poderia ser recebido porque o Papa teria aprovado as decisões da Comissão 
de Cardeais in forma specifica (justamente o ponto que o arcebispo estava 
pondo em questão e para o qual seu advogado havia requerido uma prova).

12. Com base nisso, o que se queria era que o arcebispo fechasse seu Semi‑
nário no meio do período letivo e mandasse professores e seminaristas 
para casa.29

29 Ibid., 122-23.
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Diante dessa situação, Dom Lefebvre não hesitou em dar continuidade às 
atividades no Seminário e na Fraternidade. Em 29 de junho de 1975, ocorre‑
ram as ordenações sacerdotais programadas em Ecône.30

Naquele mesmo dia, Paulo VI escreve sua primeira carta a Dom Lefeb‑
vre.31 Nela, o Papa reclama da oposição de Dom Lefebvre ao Vaticano II, às 
reformas pós‑conciliares e às orientações com as quais o próprio Papa estava 
comprometido. Não há distinção entre o Concílio, as reformas e as “orienta‑
ções” dadas pelos diversos dicastérios romanos: tudo precisa ser aceito como 
um único pacote. Ali o Papa confirma (é a primeira evidência documental) que 
havia aprovado as conclusões da Comissão de Cardeais in forma specifica. E aqui 
se deve perguntar: por que a Comissão de Cardeais não conseguiu demonstrar 
que essa aprovação havia sido dada anteriormente? Seria essa carta uma tentati‑
va de dar, retroativamente, aprovação in forma specifica?

Ainda na carta, Paulo VI exige uma submissão pública de Dom Lefebvre, 
um ato que “necessariamente implicaria” em aceitar a supressão da Fraternidade 
com todas as conseqüências práticas. Ele diz reconhecer os problemas e abusos 
que ocorrem na vida da Igreja, mas equipara as “faltas” de Dom Lefebvre a esses 
abusos. Reclama ainda que Dom Lefebvre aceite que o caso de Santo Atanásio 
seja invocado em seu favor e, algumas linhas depois, lamenta que o próprio 
Dom Lefebvre se compare a Santo Atanásio (algo que Dom Lefebvre nunca fez) 
e que ouse “combater um concílio como o Vaticano II, que não tem menor au‑
toridade e que, em certos aspectos, é até mais importante que aquele de Nicéia”.

Em quais aspectos o Vaticano II, um concílio que se autodefiniu como 
pastoral e não‑dogmático, pode ser considerado mais importante que o Concí‑
lio de Nicéia, que promulgou infalivelmente o ensinamento sobre a divindade 
de Nosso Senhor Jesus Cristo, infelizmente Paulo VI não explicou.

Em julho de 1975, uma segunda apelação de Dom Lefebvre foi rejeitada 
na Signatura Apostolica.32 O jornal Catholic Herald (Londres) noticiava em 25 
de julho que Dom Mamie havia convidado os estudantes de Ecône para entrar 
em contato com Dom Adam (Bispo de Sion) ou com ele mesmo para que 
se pudesse conseguir que eles continuassem seus estudos para o sacerdócio na 

30 Nesse dia, três diáconos foram ordenados sacerdotes. Sua incardinação já estava devidamen-
te acertada e formalizada junto a dioceses de bispos simpáticos a Dom Lefebvre.

31 Cf. AML, vol. I, pp. 112-119.

32 Ibid., pp. 130-31.
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Universidade de Friburgo. O Cardeal Marty, Arcebispo de Paris, havia se asso‑
ciado a esse convite, e os bispos prometiam que qualquer estudante que assim 
procedesse, poderia ser incardinado em sua diocese original ou numa ordem 
religiosa. O diário francês L’Aurore reportava em 21 de julho que o Cardeal 
Garrone tinha oferecido aos seminaristas de Ecône que falavam francês uma 
oportunidade de entrarem para o Seminário Pontifício Francês em Roma.

Apesar de todo esse esforço dos inimigos de Ecône, o impacto no Seminá‑
rio foi proporcionalmente pequeno. É verdade que alguns professores, oriundos 
de ordens religiosas, foram proibidos por seus Superiores de retornarem ao Se‑
minário para o próximo período letivo. Cerca de uma dúzia de estudantes tam‑
bém não voltou em setembro, quando o período seguinte iniciou. Entretanto, 
o número de jovens que procurava entrar em Ecône era tão grande, que várias 
dezenas tiveram de permanecer na lista de espera mesmo depois de preenchidas 
as vagas daqueles que haviam saído.

Três dos Cardeais franceses, então considerados “papáveis”, que agiram contra Dom Lefebvre 
em 1975. Da esquerda para a direita: François Marty, Gabriel Garrone e Jean Villot.

ECÔNE MAIOR QUE ECÔNE
Àquela altura estava evidente para os que moviam a campanha contra Dom 

Lefebvre que não bastaria a declaração de supressão da Fraternidade nem os ataques 
da imprensa liberal para que o Seminário de Ecône fosse fechado. Ainda existiam 
bispos simpáticos ao trabalho de Dom Lefebvre que estavam dispostos a incardinar 
os sacerdotes ordenados ali. De fato, aqueles que são ordenados, seja para o diaco‑
nato seja para o sacerdócio, precisam primeiro ser aceitos por um bispo diocesano 
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ou por uma ordem religiosa. O termo técnico para essa aceitação é “incardinação”. 
Um bispo diocesano que tenha aceitado um candidato para a Sagrada Ordem não 
tem de necessariamente, ele próprio, ordená‑lo. Ele pode autorizar outro bispo a 
ministrar a ordenação em seu nome (enviando as chamadas cartas demissórias). Até 
1975, inclusive, todos os diáconos e sacerdotes ordenados em Ecône foram propria‑
mente incardinados em dioceses de bispos simpáticos a Dom Lefebvre.

Por isso, a tática teve de mudar. Em 27 de outubro de 1975, o Carde‑
al Villot enviou carta aos Presidentes das Conferências Episcopais de todo o 
mundo alertando contra Dom Lefebvre e a Fraternidade São Pio X.33 Entre 
outras calúnias, o Cardeal dizia que, uma vez erigida a Fraternidade, logo se 
tornou aparente que aqueles responsáveis por ela recusavam todo controle das 
autoridades legítimas, que permaneciam surdos aos seus alertas e que perseve‑
ravam contra todo o mundo na direção que tinham escolhido: uma oposição 
sistemática ao Vaticano II e à reforma pós‑conciliar. Na carta, acrescenta que 
não é aceitável que candidatos ao sacerdócio sejam treinados num espírito de 
hostilidade em relação à Igreja viva, ao Papa, aos bispos e aos padres chamados 
a colaborar com estes. No fim, proíbe os bispos de incardinar seminaristas da 
Fraternidade. Era este, afinal, o propósito da carta. Se os bispos fossem proibi‑
dos de enviar as cartas demissórias, Dom Lefebvre não poderia ordenar os can‑
didatos. Jovens vocacionados não teriam interesse em se inscrever, ou continuar 
estudando, num Seminário onde não pudessem ser ordenados.

Consideremos agora as devidas proporções (ou desproporções). Uma car‑
ta do Secretário de Estado do Vaticano para todos os bispos do mundo, alertan‑
do quanto à perigosa influência de um pequeno seminário encravado aos pés 
dos Alpes suíços! É o próprio Dom Lefebvre que comenta:

Se considerarmos os fatos sob o ponto de vista puramente material, 
trata‑se de uma questão bastante insignificante: a supressão de uma 
sociedade que mal acabou de nascer, com não mais que umas poucas 
dúzias de membros; o fechamento de um pequeno seminário, dificil‑
mente digno de qualquer atenção.

Por outro lado, por que isso despertou tantas reações em círculos 
católicos e até protestantes, ortodoxos e ateístas, e ainda mais pelo 

33 Ibid., pp. 136-42, 201-02.
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mundo inteiro, em inumeráveis artigos na imprensa, com reações de 
esperança e entusiasmo, reações de desprezo e oposição, reações de 
mera curiosidade? Não há como evitar a conclusão, ainda que a contra‑
gosto, de que Ecône está fazendo aparecer um problema que vai muito 
além dos confins da Fraternidade e do seminário. (...) O problema é 
aquele que milhões de católicos no mundo enfrentam: (...) obedecer e 
arriscar perder a fé, ou desobedecer e manter a fé intacta? Obedecer e 
contribuir com a destruição da Igreja; obedecer e aceitar a Igreja Libe‑
ral reformada, ou continuar pertencendo à Igreja Católica?34

Após a carta de Villot, Dom Lefebvre teve de enfrentar o dilema de ou incar‑
dinar os sacerdotes diretamente na própria Fraternidade ou encerrar as atividades 
do Seminário.35 A respeito da incardinação na Fraternidade, havia histórico para 
isso. A Sagrada Congregação para os Religiosos já havia dado permissão, em três 
ocasiões separadas, para que religiosos entrassem na Fraternidade sem que solici‑
tassem explicitamente ser incardinados numa diocese. Isso abria precedentes. Em 
conversa com o bispo de Sion, Dom Nestor Adam, este havia dito a Dom Lefe‑
bvre: “Já que sua Fraternidade está espalhada por várias dioceses, ela certamente 
tem o poder de incardinar padres em si mesma”. Depois de consultar alguns 
canonistas, Dom Lefebvre chegou à decisão: “Se a incardinação [nas dioceses] é 
difícil, não hesitarei em considerar sua incardinação na Fraternidade”.

BENELLI E A IGREJA CONCILIAR
Em entrevista a Louis Salleron, publicada em 13 de fevereiro de 1976 na 

revista La France Catholique-Ecclesia, Dom Lefebvre denuncia publicamente o 
Cardeal Villot como um filtro entre ele e o Papa:

“Recentemente um bispo a quem muito estimo esteve com o Santo 
Padre para lhe dizer da tristeza causada em sua diocese por todas as 
medidas tomadas contra mim e que parecem uma condenação do meu 
trabalho. E ele pediu ao Papa que me recebesse. O Santo Padre pediu 
que ele conversasse sobre isso com o Cardeal Villot, que lhe disse: ‘Não 

34 Carta aos Amigos e Benfeitores (nº 9), 3 de setembro de 1975. 

35 Ibid., pp. 202-03.
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se pode nem pensar nisso. O Papa poderia mudar de idéia e haveria 
confusão.’ Você vê então que há um filtro entre o Santo Padre e eu.”36

A reação não tardou. Logo em 21 de fevereiro, num movimento calculado em 
defesa do Secretário de Estado, Paulo VI escreve uma carta ao próprio Villot, autori‑
zando‑o a publicá‑la, onde nega que o Cardeal seja um filtro entre ele e o arcebispo. 
O Papa, então, coloca a condição para receber Dom Lefebvre em audiência:

Consideramos que antes de ser recebido em audiência, Dom Lefebvre 
tem de renunciar à sua inadmissível posição em relação ao Concílio 
Vaticano II e às medidas que Nós promulgamos ou aprovamos em 
questões litúrgicas e disciplinares (e, em conseqüência, doutrinais).37

Um pouco depois, o arcebispo Giovanni Benelli, Substituto da Secretaria 
de Estado, propõe a Dom Lefebvre uma reunião. Benelli era, depois do Cardeal 
Villot, o personagem mais notável na Secretaria de Estado (o que se comprovaria 
um ano mais tarde, quando foi criado Cardeal e nomeado Arcebispo de Florença). 
Uma vez que as atividades de formação de sacerdotes na Fraternidade São Pio X 
não haviam sido interrompidas, e que o próprio Villot havia sido exposto como 
elemento central na controvérsia, o Secretário de Estado mudou mais uma vez sua 
estratégia e enviou seu “número 2” para costurar um acordo com Dom Lefebvre.

A reunião ocorreu em Roma, no dia de São José, 19 de março de 1976. As 
condições apresentadas por Benelli, em nome de Paulo VI, foram as seguintes:38

Após refletir, sozinho e diante de Deus, o senhor [Dom Lefebvre] 
escreverá ao Santo Padre informando‑o de sua aceitação do Concílio e 
de todos os seus documentos, afirmando sua adesão completa à pessoa 
de Sua Santidade o Papa Paulo VI e à totalidade de seus ensinamentos 
e de seus empreendimentos, como prova concreta de sua submissão 
ao Sucessor de Pedro (...).

36  Ibid., p. 159.

37  Ibid., p. 164.

38  Essas condições foram apresentadas por escrito em carta de Benelli a Dom Lefebvre em 
21 de abril de 1976, onde aquele documentava o que havia sido discutido na reunião de 19 de 
março. Ibid., pp. 168-71. Numa carta ao Núncio Apostólico da Suíça, em 12 de junho de 1976, 
Benelli declara que essas condições foram impostas em nome do Papa. Ibid., pp. 194-95.
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Aqui temos a exigência de uma adesão completa à totalidade dos ensi‑
namentos de um Papa. Ora, a totalidade dos ensinamentos de um Papa não 
envolve a autoridade papal no mesmo grau em todas as suas partes, ainda mais 
se se trata de um Papa dos tempos atuais, que fala muito e em muitas ocasiões. 
Em certas circunstâncias, esse ensinamento pode não envolver autoridade papal 
alguma (por exemplo, quando um Papa fala como doutor privado). Assim, tal 
exigência é exorbitante e corresponde a uma submissão incondicional. Além do 
mais, e igualmente muito grave, exige‑se também uma adesão completa à pessoa 
do Santo Padre e à totalidade de seus empreendimentos. Por meio do arcebispo 
Benelli, o que Paulo VI exige de Dom Lefebvre é que este se submeta a todos os 
atos praticados por sua pessoa. De qual católico já se chegou a exigir tanto para 
que se comprovasse sua pertença à Igreja? Benelli continua:

[O senhor, Dom Lefebvre, deve] adotar, e fazer com que se adote nas 
casas que dependem do senhor, o Missal que ele mesmo [o Papa Paulo 
VI] promulgou em virtude de sua autoridade apostólica.

E assim aparece, pela primeira vez, a exigência de que se utilize o novo 
Missal. Durante mais de um ano de conversações, o tema da Missa Nova jamais 
havia surgido, e agora aparece como condição para que se regularize a situação 
da Fraternidade. Como será visto, essa nova condição crescerá em importân‑
cia, a ponto de chegar a se constituir como a única condição para que tudo 
se regularize entre o Vaticano e Dom Lefebvre. Com efeito, à medida que se 
aproximava a Festa dos Apóstolos São Pedro e São Paulo, a tensão crescia no 
Vaticano, por um motivo bem claro: naquele dia, Dom Lefebvre ordenaria mais 
13 sacerdotes, dobrando o número de padres membros da Fraternidade, que 
então estariam disponíveis para atender aos fiéis com a doutrina católica e os 
sacramentos tradicionais nas localidades onde a Fraternidade já estava presente, 
incluindo França, Suíça, Inglaterra, Bélgica, Alemanha, Itália e Estados Unidos. 
Naquele momento, só em Ecône já estudavam 110 seminaristas, e mais de 40 já 
haviam se candidatado para iniciar os estudos em outubro daquele ano.39

Em 24 de maio, em sua alocução durante o Consistório de criação de Carde‑
ais, Paulo VI resolveu citar nominalmente Dom Lefebvre e os católicos tradiciona‑

39  Cf. Carta aos Amigos e Benfeitores (nº 10), 27 de março de 1976.
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listas, reclamando de sua recusa em aceitar o Concílio e as reformas posteriores.40 
O texto dessa alocução será usado posteriormente, em 12 de junho, pelo mesmo 
arcebispo Benelli, em carta endereçada ao Núncio Apostólico na Suíça, onde ele 
demanda que seja informado a Dom Lefebvre o conteúdo da alocução do Papa e a 
proibição de proceder com novas ordenações sacerdotais em 29 de junho.41

Em 22 de junho, apenas uma semana antes das ordenações, Dom Lefebvre 
escreve ao Papa falando de sua tristeza diante da “crueldade dos ataques que não 
cessam de nos atingir, o último deles atingindo, o que é pior, meus queridos 
seminaristas e suas famílias na véspera de sua ordenação para o sacerdócio, para a 
qual eles vêm se preparando por cinco ou seis anos.”42 Ele se referia assim à proi‑
bição das ordenações. Em seguida, pediu ao Papa que pudesse enviar algum Car‑
deal que já o conhecesse para que se tentasse eliminar as dificuldades existentes.

Como resposta, recebe outra carta de Benelli (deixando claro que fala mes‑
mo em nome do Papa) em 25 de junho. Ali, o Substituto da Secretaria de Estado 
insiste em que Dom Lefebvre não deve ordenar os sacerdotes. O trecho a seguir 
é lapidar; entrará para a história da Igreja como uma revelação de um sujeito até 
então oculto, pelo menos em declarações oficiais como esta. Leiamos o que nos 
diz Dom Benelli, falando em nome de Sua Santidade o Papa Paulo VI:

O Santo Padre me encarregou neste mesmo dia de confirmar a medi‑
da da qual o senhor foi informado em nome dele, de mandato speciali: 
o senhor deve se abster, agora, de conferir qualquer sacramento da 
ordem. Não use como pretexto o estado de perplexidade dos semina‑
ristas que seriam ordenados: esta é justamente a oportunidade para 
explicar‑lhes, e às suas famílias, que o senhor não pode ordená‑los 
para o serviço da Igreja contra a vontade do supremo Pastor da Igreja. 
Não há nada desesperador no caso deles, contanto que tenham boa 
vontade e estejam seriamente preparados para o ministério presbiteral 
em genuína fidelidade à Igreja Conciliar.43

40  Cf. AML, vol. I, pp. 173-91

41  Ibid., pp. 193-96.

42  Ibid., p. 196.

43  Ibid., pp. 198-99.
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Ei‑la, aquela Outra, que surge aqui 
sob o nome de Igreja Conciliar! E tal dis‑
tinção entre a Igreja Católica de sempre 
e a Igreja do Vaticano II não é feita por 
nenhum tradicionalista, mas por um dos 
mais altos membros da hierarquia, falando 
em nome do Papa! A carta de Dom Benelli 
tem o indiscutível mérito de deixar as coi‑
sas claras. Trata‑se de se submeter à Outra; 
mas, como observa Michael Davies, “uma 
vez que os seminaristas em Ecône já ha‑
viam prometido sua fidelidade à Igreja Ca‑
tólica, não podiam transferi‑la para a Igreja 
Conciliar.”44

DA SUPRESSÃO À SUSPENSÃO
A última investida do Vaticano antes de 29 de junho foi feita, in extre-

mis, na noite anterior às ordenações. Hyacinthe Thiandoum, ordenado padre 
por Dom Lefebvre em 1949, seu sucessor como arcebispo na Arquidiocese de 
Dakar desde 1962, e recém‑criado Cardeal por Paulo VI no consistório de 24 
de maio daquele ano de 1976, chegou a Ecône menos de 24 horas antes das 
ordenações como representante da Santa Sé, possivelmente em sua primeira 
missão como Cardeal.45 A conversa avançou pelas primeiras horas da madruga‑
da do dia 29 de junho. A oferta que ele trazia pareceria irrecusável por qualquer 
um que quisesse se ver livre das pressões e ter sua situação regularizada por 
Roma. O Cardeal pôs nas mãos de Dom Lefebvre um Missal com o novo rito 
de Paulo VI, dizendo: “Aqui está a Missa que o senhor tem de celebrar e que o 
senhor vai celebrar de agora em diante em suas casas.”46 Dizia o Cardeal que se 
Dom Lefebvre celebrasse a Missa Nova nas ordenações do dia seguinte, tudo 
estaria resolvido dali em diante entre a Fraternidade e Roma. É curioso que, 
apesar de todos os ataques desferidos ao longo de tantos meses contra Dom 
Lefebvre e seu Seminário, apesar das condições impostas para que se fizesse 

44 Ibid., p. 199.

O Arcebispo (e futuro Cardeal) 
Giovanni Benelli
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uma declaração de submissão total ao Concílio e até à pessoa de Paulo VI, o 
Vaticano estivesse preparado para regularizar a situação, bastando para isso que 
o arcebispo celebrasse as ordenações utilizando a Missa Nova.

Não apenas Dom Lefebvre não aceitou proposta tão indecorosa, mas em 
seu sermão na Missa de ordenação, denunciou as pressões do Vaticano e, em 
seguida, chamou a atenção dos fiéis para a questão da Missa:

Assim está claro, está evidente que é do problema da Missa que depende 
todo o drama entre Ecône e Roma. Estamos nós errados em querer obsti‑
nadamente manter o rito de sempre? Temos, é claro, rezado, consultado, 
refletido, meditado para descobrir se não somos nós mesmos que estamos 
no erro, ou se não temos realmente razão suficiente para não nos submeter‑
mos ao novo rito. E com efeito, a própria insistência daqueles que nos fo‑
ram enviados de Roma em nos exigir que mudemos de rito nos faz pensar.

Em tudo isso, temos a precisa convicção de que esse novo rito da 
Missa expressa uma nova fé, uma fé que não é a nossa, uma fé que não 
é a Fé Católica. Essa Missa Nova é um símbolo, uma expressão, uma 
imagem de uma nova fé, de uma fé modernista. Porque se a santíssima 
Igreja quis guardar através dos séculos esse tesouro precioso que ela 
mesma nos deu do rito da Santa Missa que foi canonizado por São 
Pio V, isso não aconteceu sem propósito. É porque essa Missa contém 
nossa fé inteira, a Fé Católica inteira: fé na Santíssima Trindade, fé na 
Divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo, fé na Redenção de Nosso 
Senhor Jesus Cristo, fé no Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo que 
foi derramado para a redenção de nossos pecados, fé na graça sobre‑
natural, que vem a nós do Santo Sacrifício da Missa, que vem a nós da 
Cruz, que vem a nós por meio de todos os Sacramentos.47

Dois dias depois, em 1º de julho de 1976, o porta‑voz da Sala de Imprensa 
do Vaticano declara que Dom Marcel Lefebvre está suspenso de conferir ordens 
sagradas por um ano.48 Em 6 de julho, o Cardeal Baggio, Prefeito da Congrega‑
ção para os Bispos, envia carta a Dom Lefebvre dando‑lhe um prazo de 10 dias 

47 Ibid.

48 Ibid., p. 215.

CRISE DA IGREJA 41



(a partir do recebimento da carta, que ocorreu em 11 de julho) para se retratar 
de seus atos; caso contrário, sofreria penalidades (sem especificar quais seriam).49

Foi em 17 de julho, dentro do prazo prescrito pelo Cardeal Baggio, que 
Dom Lefebvre enviou nova carta ao Papa Paulo VI. Até então, nas cartas ante‑
riores, ele havia se limitado essencialmente a pedir para ser ouvido, tendo‑lhe 
sido sempre negada essa possibilidade. Desta vez, resolve mudar de atitude. 
Não. Nem o Papa nem o Cardeal Baggio ficariam satisfeitos com o conteúdo 
da carta, pois ali não encontrariam a demandada retratação, e sim o toque na 
ferida: Marcel Lefebvre, Arcebispo Emérito de Tulle, aborda pela primeira vez 
diretamente com o Papa Paulo VI o fundo da questão:

Santo Padre, dignai‑vos manifestar vosso desejo de ver o Reinado de 
Nosso Senhor Jesus Cristo estendido a este mundo,

restaurando o Direito Público da Igreja;
dando à Liturgia todo o seu valor dogmático e sua expressão hie‑

rárquica de acordo com o Rito Latino Romano consagrado por tantos 
séculos de uso;

restaurando a honra da Vulgata;
devolvendo aos catecismos seu verdadeiro modelo, o do Concílio 

de Trento.
Fazendo isso, Vossa Santidade restaurará o sacerdócio católico e o 

Reinado de Nosso Senhor Jesus Cristo sobre pessoas, famílias e socie‑
dades civis.

Vossa Santidade devolverá o correto conceito às idéias falsificadas 
que se tornaram os ídolos do homem moderno: liberdade, igualdade, 
fraternidade e democracia — como vossos Predecessores.

Que Vossa Santidade abandone o infeliz empreendimento de aco‑
modação com as idéias do homem moderno, empreendimento que 
tem suas origens em entendimentos secretos entre altos dignitários da 
Igreja e aqueles das lojas maçônicas, desde antes do Concílio.

Perseverar nessa direção é buscar a destruição da Igreja. Vossa Santida‑
de entenderá facilmente que não podemos colaborar com tão calamitoso 
propósito, o que acabaríamos fazendo se fechássemos nossos seminários.

49 Ibid., pp. 225-26.
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Possa o Espírito Santo se dignar a dar a Vossa Santidade a graça do 
dom da Fortaleza, para que possais mostrar com atos inequívocos que 
sois verdadeira e autenticamente o Sucessor de Pedro, proclamando 
que não há salvação exceto em Jesus Cristo e em sua Esposa Mística, 
a Santa Igreja, Católica e Romana.50

Palavras diretas, sinceras, sem subterfúgios, e calcadas naquela autoridade 
que não depende da posição hierárquica de quem as emite: a Verdade.

Não surpreende, portanto, que em 22 de julho o Secretariado da Congre‑
gação para os Bispos tenha enviado uma Notificação a Dom Lefebvre, infor‑
mando‑o de sua suspensão a divinis.51 Entre outras coisas, a Notificação informa 
que o Papa recebeu a carta de 17 de julho e que, a seu ver, ela infelizmente não 
podia ser considerada satisfatória – pelo contrário. “Pode‑se dizer que o Papa 
ficou muito aflito com a atitude mostrada em relação a ele naquele documento.”

Podemos imaginar uma série de outros estados, além de “aflito”, em que 
uma autoridade como o Papa naturalmente se encontraria ao ser resistido as‑
sim, in faciem. Perdoa‑se o eufemismo do secretário da Congregação para os 
Bispos; de qualquer forma, a situação não é sem precedentes.52

O que se poderia esperar a partir de então com essa suspensão? A intenção 
do Vaticano é clara: incutir na cabeça dos fiéis que aquele bispo está desobede‑
cendo ao Santo Padre e que, por isso, foi punido. Segui‑lo, é colocar‑se também 
em desobediência à autoridade suprema da Igreja. E qual a sua desobediência? 
O Papa pediu que ele não ordenasse sacerdotes, e ele o fez assim mesmo. Por 
isso foi suspenso.

Entretanto, não se pode perder de vista que a suspensão imposta a Dom 
Lefebvre está baseada num encadeamento de silogismos que pode ser expresso 
da seguinte forma:

— Se a Fraternidade São Pio X foi suprimida justa e legalmente em 
maio de 1975, suas atividades e o Seminário, a partir daquela data, 
são irregulares. Ora, é proibido incardinar um padre numa sociedade 

50 Ibid., pp. 234-35.

51 Essa pena canônica proíbe o eclesiástico de exercer as funções próprias da ordem sacra (por 
exemplo, a celebração dos Sacramentos).

52 Cf. Gl 2, 11.

CRISE DA IGREJA 43



eclesiástica em situação irregular. A lei canônica também proíbe or‑
denar um sacerdote sem incardiná‑lo. Aquele que desobedece a uma 
lei canônica está sujeito a punições. Dom Lefebvre foi devidamente 
advertido de que seria punido se realizasse as ordenações de junho de 
1976. Mesmo assim, ele realizou as ordenações, incardinando os sa‑
cerdotes na própria Fraternidade. Em conseqüência, foi punido com 
a suspensão. Logo, sua suspensão é justa e deve ser obedecida.

O raciocínio obedece perfeitamente às regras formais da lógica. Trata‑se 
de um encadeamento de silogismos formalmente válidos. Contudo, como todo 
silogismo, sua validade final depende de que as premissas utilizadas sejam ma‑
terialmente válidas. Entretanto, é justamente a premissa fundamental desse en‑
cadeamento lógico que se contesta aqui. A ação originalmente tomada contra 
Dom Lefebvre e a Fraternidade São Pio X ou viola a Lei Eclesiástica (como 
demonstrado pelas falhas na legalidade do processo) ou, mesmo que se entenda 
que a manifestação de Paulo VI em junho de 1975 tenha conferido legalidade 
retroativa ao processo, viola a Lei Natural, por se tratar de um processo injusto. 
Se a Fraternidade foi suprimida ilegal e/ou injustamente, as ações subseqüentes 
de Dom Lefebvre podem ser justificadas, e a legalidade ou ilegalidade das deci‑
sões subseqüentes do Vaticano é irrelevante.

E acaso o Vaticano se esforçou em defender que a Fraternidade tenha sido 
suprimida justa e legalmente? De forma alguma. Eles simplesmente mudaram 
de assunto. A partir de 1976, o que se exigia era que o arcebispo aceitasse o 
Concílio e celebrasse a Missa Nova.

DE LILLE A CASTELGANDOLFO
O que seria da relação entre Dom Lefebvre e Paulo VI a partir daque‑

le momento? Qualquer vaticanista que fosse consultado à época indicaria um 
afastamento cada vez mais progressivo entre o Papa e o Arcebispo. Os inimigos 
mais ferozes da Tradição católica já falavam em excomunhão. Ninguém poderia 
imaginar que em menos de dois meses Paulo VI estaria recebendo Dom Lefeb‑
vre para uma audiência em Castelgandolfo. Mas não precipitemos os fatos. Não 
é possível entender esse súbito interesse e “boa vontade” de Paulo VI sem olhar 
para um evento que ocorreu na cidade de Lille, a apenas 13 minutos (de trem) 
de Tourcoing, terra natal de Dom Lefebvre.
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Alguns amigos pediram ao arcebispo que celebrasse ali, em Lille, uma 
Missa em 29 de agosto.53 Deveria ser uma ocasião semiprivada, para duas ou 
três centenas de pessoas no máximo. Entretanto, a informação foi vazada para 
a mídia, que começou a construir a história de que se tratava de uma contes‑
tação, de um teste de forças entre Dom Lefebvre e o Papa. Por causa dessa 
publicidade, católicos tradicionalistas de outros lugares ficaram sabendo da 
Missa e começaram a perguntar onde seria, pois queriam estar presentes. Isso 
causou um problema para os organizadores e para Dom Lefebvre, pois eles 
não tinham se preparado para conseguir lugar para mais que poucas centenas 
de pessoas. Confrontado com a situação, a decisão de Dom Lefebvre foi seguir 
com a preparação original e desencorajar aqueles que porventura quisessem 
vir de fora da cidade.

O próprio Michael Davies nos conta que, ao saber do evento pela im‑
prensa, achou que seria uma boa idéia se organizar e levar algumas centenas 
de britânicos à Missa em sinal de solidariedade com Dom Lefebvre diante das 
sanções do Vaticano. Mas ele queria ter certeza de que haveria espaço para 
tanta gente. Uma semana antes do evento, conseguiu telefonar para Ecône e 
falar pessoalmente com Dom Lefebvre. A resposta do arcebispo foi definitiva: 
a Missa deveria ser um evento privado. Ele não queria que ninguém de fora 
de Lille fosse até lá, e qualquer um que estivesse se planejando para ir, deveria 
ser desencorajado a fazê‑lo. E assim, o futuro autor da Apologia desistiu, pelo 
menos naquele momento, dos seus planos.

Durante a última semana, entretanto, ficou claro para os organizadores 
que, Dom Lefebvre querendo ou não, alguns milhares de fiéis viriam para a 
Missa. No último momento, decidiram alugar um vasto auditório num palácio 
de exposições na cidade, o Palais des Sports de la Foire. Isso foi reportado nos 
jornais seculares britânicos no sábado, 28 de agosto. Sabendo disso, Michael 
Davies decidiu então, na última hora, ir à Missa, ele com um amigo. Saíram 
um pouco antes da meia‑noite da London’s Victoria Station. Ao chegar a Lille 
na manhã seguinte, impressionou‑se com a organização local, desde a estação 
ferroviária até o local da Missa. Mas ao entrar no palácio de exposições, temeu 
que os organizadores tivessem cometido um erro de avaliação. O local tinha 
capacidade para 10.000 pessoas sentadas! E mais vários milhares de pé. Se, por 

53 Cf. AML, vol. I, pp. 253-71.
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exemplo, aparecessem 4.000 pessoas, isso já seria uma notável demonstração de 
apoio ao arcebispo, mas o local pareceria esvaziado. A imprensa católica liberal 
iria se aproveitar disso e já se podiam imaginar as manchetes: “Auditório meio 
vazio para a Missa de Lefebvre”.

Como ainda restava algum tempo até o início da Missa, Michael Davies 
nos conta que saiu um pouco para aguardar outro amigo que estava vindo de 
carro. Mas quando resolveu entrar novamente, às 10h45, todos os assentos 
estavam ocupados e as pessoas de pé já estavam se comprimindo. Ele quase 
não conseguiu entrar no auditório; teve de ir se imiscuindo entre o povo. A 
presença de repórteres também era impressionante. Como resultado, uma au‑
diência de milhões pelo mundo afora foi capaz de ouvir o poderoso sermão de 
Dom Lefebvre em primeira mão, e observar a máscara da “Igreja Conciliar” 
sendo arrancada.54

A situação embaraçou tanto a Santa Sé que resultaria num convite (velado, é 
verdade) para que Dom Lefebvre fosse até Roma conversar com o Papa Paulo VI.55

Alguns dias após a Missa em Lille, Dom Lefebvre estava em Besançon se 

preparando para celebrar uma Missa, quando lhe disseram: “Tem um padre aí fora 
que veio de Roma e quer vê‑lo depois da Missa. Ele disse que é muito urgente e 
muito importante.” Depois da Missa, num canto da sala onde se encontravam, 

Dom Lefebvre prega o sermão na Missa de 
Lille, em 29 de agosto de 1976
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apresentou‑se o padre Don Domenico La Bellarte.56 “O arcebispo de Chieti (Dom 
Vincenzo Fagiolo), meu superior, visitou o Santo Padre recentemente, e o Santo 
Padre expressou o desejo de ver o senhor.” Dom Lefebvre lhe explicou que vinha 
tentando isso há tempos, sem sucesso. “Houve uma mudança”, explicou Don Do‑
menico, “algo mudou em Roma na situação em relação ao senhor”.

Dom Lefebvre concordou e ambos se encontraram alguns dias depois em 
Roma. Don Domenico pediu: “Será melhor, contudo, se o senhor escrever uma 
pequena carta para o Santo Padre que eu possa entregar a Mons. Macchi, o 
secretário dele, e então o senhor poderá encontrar‑se com o Santo Padre.” Dom 
Lefebvre ponderou: “Mas que tipo de carta? De forma alguma vou pedir perdão 
ou dizer que aceito de antemão qualquer coisa que for imposta a mim. Não 
aceitarei isso.” “Escreva qualquer coisa”, respondeu Don Domenico, “coloque 
alguma coisa no papel e eu levarei logo até Castelgandolfo”.

Dom Lefebvre escreveu expressando seu profundo respeito pela pessoa 
do Santo Padre, dizendo que se falou, em discursos ou escritos, algo que tenha 
desagradado o Santo Padre, que se arrependia, e que estava sempre pronto para 
ser recebido, e esperava ser recebido. Foram até Castelgandolfo. Don Domeni‑
co entrou e entregou a carta a Mons. Macchi, que disse não poder responder 
naquele momento, mas que aguardassem um telefonema naquela noite por 
volta das 7 horas. Às 7 da noite, Dom Lefebvre recebeu um telefonema na casa 
da Fraternidade em Albano dizendo que teria uma audiência com Paulo VI no 
dia seguinte, às 10h30 da manhã.

No dia seguinte, um sábado, 11 de setembro de 1976, às 10h15 da ma‑
nhã, Dom Lefebvre chega a Castelgandolfo e descobre, para usar suas palavras, 
“que os Santos Anjos haviam removido quase todos os empregados do local”. 
Lá ele encontrou apenas dois guardas suíços, o monsenhor que os recebeu e 
o ascensorista. Atravessou sete ou oito salas vazias até chegar ao escritório do 
Papa. No escritório, apenas o Papa e Dom Benelli.

Segundo o relato de Dom Lefebvre,57 Paulo VI parecia agitado, quase vio‑
lento no começo. Parecia profundamente ferido e até se sentindo provocado 
pelo que a Fraternidade vinha fazendo. O Papa lhe disse: “O senhor me conde‑

56 Filho espiritual de Padre Pio e fundador do Istituto Religioso Suore Apostole di Gesú Croci-
fisso. Não terá sido a última vez que um filho espiritual do Padre Pio interveio a favor de Dom 
Lefebvre.

57 Ibid., pp. 277-88.
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na, o senhor me condena. Eu sou um Modernista. Eu sou um Protestante. Não 
se pode permitir isso, o senhor está fazendo uma obra má, o senhor não devia 
continuar, o senhor está causando um escândalo na Igreja etc.” Isso nervosa‑
mente e com irritação. Dom Lefebvre ouvia em silêncio. Depois Paulo VI lhe 
deu a palavra: “Bem, fale agora, fale. O que o senhor tem a dizer?”

Em sua defesa, Dom Lefebvre disse que não era o chefe dos tradicionalis‑
tas, e que havia milhões de católicos dilacerados em consciência, mente e cora‑
ção. Eles queriam se submeter ao Papa, mas não podiam seguir as orientações 
da Santa Sé, pois estas se afastavam do ensinamento dos Papas predecessores. 
Havia vários exemplos de leigos, padres, freiras que sofriam com as reformas. 
Argumentou que tentava formar bons padres, seguindo a Tradição católica. 
Paulo VI retorquiu: “Isso não é verdade. O senhor não forma bons padres, 
porque o senhor faz com que eles prestem um juramento contra o Papa.” Isso 
assustou Dom Lefebvre, que rebateu, pedindo uma cópia de tal juramento, se é 
que existia (naturalmente, o Papa não o tinha).

Em certo momento, Dom Lefebvre tentou abordar a questão da liberdade 
religiosa: “Mas olhe de novo os textos sobre a liberdade religiosa, dois textos que 
se contradizem mutuamente, palavra por palavra (de um lado, textos dogmá‑
ticos importantes, como o de Gregório XVI e o de Pio IX, Quanta Cura, e do 
outro aquele do Concílio sobre a liberdade religiosa. Eles se contradizem um ao 
outro, palavra por palavra), qual devemos escolher?” A que Paulo VI respondeu: 
“Oh, deixe essas coisas. Não vamos começar discussões.”

Dom Lefebvre teve a triste impressão de que Paulo VI levava tudo para o 
lado pessoal, de que ele estava pessoalmente ferido. “É verdade, não é? que o se‑
nhor me condena?” “O senhor me condena, e então o que devo fazer? Devo entre‑
gar minha carta de renúncia e deixar o senhor tomar o meu lugar?” Dom Lefebvre 
levou as mãos à cabeça: “Oh, Santo Padre, não diga uma coisa dessas. Não, não, 
não, não! Santo Padre, deixe‑me continuar. O senhor tem a solução nas mãos etc.”

Mais adiante, Paulo VI disse: “Bem, pelo menos nós temos um ponto em 
comum: ambos queremos impedir todos esses abusos que existem no presente 
na Igreja.” Foi nesse contexto que Dom Lefebvre disse ao Papa que, de fato, 
estava se baseando na idéia de “pluralismo”: “Mas, com tudo isso, com o pre‑
sente pluralismo, por que Vossa Santidade não poderia deixar todos aqueles que 
querem manter a Tradição em pé de igualdade com os outros? É o mínimo que 
poderia ser dado a nós. Eu não sei, Santo Padre, se Vossa Santidade sabe que há 
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23 orações eucarísticas oficiais na França.” Paulo VI levantou os braços para o 
céu e exclamou: “Muitas mais, Monseigneur, muitas mais!”

O Papa finalmente disse: “Eu tenho de refletir, tenho de rezar, tenho de 
consultar o Consistório, tenho de consultar a Cúria. Não posso lhe dar uma 
resposta. Nós veremos.” E terminando: “Vamos rezar juntos.” Rezaram o Pater 
Noster, o Veni Creator e uma Ave Maria. Depois, Paulo VI o conduziu de forma 
muito agradável, mas andando com dificuldade, até uma sala ao lado onde 
os aguardava Don Domenico. O Papa entregou a este uma medalhinha e eles 
saíram. Benelli não disse uma só palavra durante todo o encontro. Nem uma 
palavra também sobre a suspensão ou sobre o Seminário.

Um mês depois, em 11 de outubro de 1976, Paulo VI escreve uma exten‑
sa carta a Dom Lefebvre, onde endurece a posição da Santa Sé e diz que, após 
reflexão, não atenderá os pedidos feitos na audiência.58 O papa parecia esperar 
que Dom Lefebvre manifestasse seu “arrependimento” após ambos terem con‑
versado, o que evidentemente o arcebispo não fez. Ele pede uma Declaração 
de Dom Lefebvre em que este se retrate. Pede que Dom Lefebvre entregue a 
responsabilidade de suas obras para a Santa Sé, particularmente os seminários, 
e que entregue também para a Santa Sé as fundações, casas de formação, prio‑
rados e quaisquer outras instituições da Fraternidade.

Após receber nova carta do Papa, nos mesmos termos, em 29 de novem‑
bro,59 Dom Lefebvre escreve a Paulo VI mais uma vez em 3 de dezembro, quan‑
do volta a esclarecer sua posição. Alguns trechos merecem ser citados, uma vez 
que é difícil imaginar maior clareza nos propósitos do arcebispo:

Haverá, desde o Concílio Vaticano II, uma nova concepção da Igreja, de 
sua Verdade, de seu Sacrifício, de seu Sacerdócio? É sobre esses pontos que 
buscamos esclarecimento. Os fiéis estão ficando perturbados e começan‑
do a entender que não é mais uma questão de detalhes, mas daquilo que 
constitui a sua fé e, portanto, das fundações da civilização cristã.

Aquela, em resumo, é nossa profunda preocupação, comparada 
com a qual toda a operação do sistema canônico ou administrativo é 
nada. Como é uma questão de nossa fé, é uma questão de vida eterna.

58  Ibid., pp. 301-43.

59  Ibid., pp. 349-50.
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Dito isso, aceito tudo o que, no Concílio e nas reformas, está em 
plena conformidade com a Tradição; e a Fraternidade que fundei é 
uma ampla prova disso. Nosso seminário está perfeitamente de acor‑
do com os desejos expressos no Concílio e na Ratio fundamentalis da 
Sagrada Congregação para a Educação Católica.

(...)
O sucesso de nossos seminários com os jovens é uma prova clara 

de que não somos incuravelmente imobilizados, mas de que estamos 
perfeitamente adaptados às necessidades do apostolado de nosso tem‑
po. É por isso que imploro a Vossa Santidade que considere acima de 
tudo o grande benefício espiritual que as almas podem obter de nosso 
apostolado sacerdotal e missionário, o qual, em colaboração com os 
bispos diocesanos, pode trazer uma verdadeira renovação espiritual.

Forçar a Fraternidade a aceitar a nova orientação que está tendo 
efeitos desastrosos na Igreja inteira é compeli‑la ao desaparecimento, 
como tantos outros seminários.60

O impasse prosseguiu pelos meses seguintes. Até que se aproximou nova‑
mente o mês de junho, e a Festa dos Santos Apóstolos Pedro e Paulo, e as novas 
ordenações sacerdotais em Ecône.

RUMO ÀS ORDENAÇÕES DE 1977
Em 15 de junho de 1977, numa iniciativa que envolveu pelo menos o bis‑

po de Augsburgo (Josef Stimpfle), o arcebispo de Munique (Joseph Ratzinger), 
que fora sagrado bispo havia apenas duas semanas e que no final do mês seria 
elevado a Cardeal, e o padre Ingo Döllinger,61 secretário do primeiro e amigo do 
segundo, Dom Lefebvre foi procurado em mais uma tentativa de se regularizar 
a situação entre a Fraternidade e Roma.62

Padre Döllinger foi até Ecône portando uma carta de Dom Stimpfle em que 
este pedia a Dom Lefebvre que considerasse a postergação das ordenações de 29 de 

60 Ibid., pp. 351-53.

61 O padre Ingo Döllinger, assim como Don Domenico La Bellarte, havia sido filho espiritual de 
Padre Pio. Na década seguinte, virá ao Brasil, onde colaborará com o bispo Dom Manoel Pestana 
como reitor do Seminário de Anápolis – Goiás. 

62 Cf., AML, vol. II, pp. 47-49, 52.
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junho como um sinal de respeito e boa vontade para com o Papa Paulo VI. Após 
duas horas de reunião, Dom Lefebvre disse estar “preparado para adiar a data das 
ordenações (...) na esperança de que, ao final desse período de adiamento, será pos‑
sível conduzir essas ordenações num clima de serenidade e numa forma plenamente 
lícita sob o Direito Canônico”. Para justificar tal esperança, Dom Lefebvre precisaria 
receber certas garantias do Vaticano, que podiam ser resumidas em três pontos:

1. Que os textos do Concílio pudessem ser aceitos sensu obvio. Isto é, textos 
conciliares que apresentassem ambigüidades ou parecessem contradizer 
ensinamentos prévios do Magistério da Igreja seriam submetidos a uma 
“interpretação oficial” por uma Comissão Pontifícia para Interpretação 
dos Decretos do Concílio Vaticano II, que garantisse sua concordância 
com a autêntica Tradição. Essa interpretação seria aprovada pelo Papa e 
considerada obrigatória para toda a Igreja.

2. Que pudesse ser proporcionado um modus vivendi litúrgico para os 
assim chamados padres e leigos tradicionalistas. Isto é, Roma deveria 
informar às Conferências Episcopais que em todas as Missas celebradas 
em latim o padre poderia utilizar o antigo Missal em igualdade de di‑
reitos com o novo, e que os bispos deveriam colocar igrejas à disposição 
daqueles padres que quisessem fazer isso.

3. Que uma solução fosse buscada para o status canônico da Fraternidade 
São Pio X. Isto é, deveria ser garantido a Dom Lefebvre que Roma res‑
tauraria a Fraternidade ao seu direito legal de existir.

Se as garantias chegassem até 22 de junho, Dom Lefebvre adiaria as orde‑
nações de 29 de junho, provavelmente para o sábado das Têmporas de Setembro.

Essas condições foram postas por escrito num memorando e encaminhadas 
por Dom Stimpfle ao Cardeal Villot e aos futuros Cardeais Ratzinger e Benelli.63 
Em 20 de junho, Paulo VI envia sua sexta carta a Dom Lefebvre, negando o 
atendimento das garantias.64 Em 26 de junho, Dom Lefebvre envia um telegra‑
ma ao futuro Cardeal Ratzinger agradecendo sua assistência naquela tentativa. 
Ele lamenta a rejeição de suas propostas e diz que, por ele, ainda estão de pé.

63 Benelli viria a ser feito Cardeal em 27 de junho, juntamente com Ratzinger, Gantin e Ciappi.

64  Ibid., pp. 51-52.
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Na manhã de 29 de junho de 1977, diante de uma assistência de cerca de 
7.000 fiéis vindos de diversas partes da Europa e do mundo, ocorrem as ordena‑
ções de 14 novos sacerdotes. A imprensa, representada no local pelos seus princi‑
pais órgãos, entra em polvorosa. Nos dias que se seguem, as manchetes de vários 
jornais prevêem como certa e iminente a excomunhão de Dom Marcel Lefebvre.65

Apesar de todos os rumores, nenhuma outra sanção é imposta. Em vez 
disso, no início de 1978, o Vaticano dá a Dom Lefebvre aquilo que ele havia 
pedido em maio de 1975 à Signatura Apostolica: uma vez que a Comissão de 
Cardeais o havia condenado alegadamente por questões de Fé, com base em 
sua Declaração de 21 de novembro de 1974, que ele fosse julgado pela Sagrada 
Congregação para a Doutrina da Fé.66

A REABERTURA DO CASO
Em 28 de janeiro de 1978, o Cardeal croata Franjo Seper, então Pre‑

feito da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé (CDF), envia uma 

carta a Dom Lefebvre, informando‑o, já nos parágrafos iniciais, que a CDF 
havia sido encarregada por Paulo VI de examinar a situação do arcebispo 
na Igreja “à luz das posições doutrinais que o senhor tem tomado em suas 
declarações e escritos, e também em seus empreendimentos” (grifos meus). 

Don Domenico La Bellarte (esq.) e Pe. Ingo Döllinger (dir.). Dois filhos espirituais de Pe. Pio 
que, em momentos distintos, interviriam em favor de Dom Lefebvre junto à Santa Sé.
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Seper diz em seguida que, infelizmente, foram encontrados erros e opiniões 
perigosas em declarações faladas e escritas de Dom Lefebvre, e que esses 
erros e opiniões perigosas têm aparecido também no comportamento do 
arcebispo. A CDF concede o prazo de 1 mês para que Dom Lefebvre res‑
ponda às questões levantadas.

A carta é acompanhada por um extenso Anexo,67 onde a CDF vai detalhar 
(espera‑se) o que supostamente Dom Lefebvre teria dito e escrito em contradi‑
ção com a doutrina católica, e quais seriam os seus erros e opiniões perigosas em 
relação à Fé. Esses erros e opiniões perigosas, segundo o Anexo, encontram‑se 
em afirmações específicas de Dom Lefebvre sobre:

1. a liberdade religiosa segundo o Vaticano II;
2. o Ordo Missae promulgado por Paulo VI;
3. o rito do Crisma, também promulgado por ele;
4. o sacramento da Penitência.

E em afirmações de caráter mais geral sobre:

1. a autoridade do Vaticano II;
2. a autoridade do Papa Paulo VI.

A extensão dos temas impede um tratamento detalhado neste artigo, o 
que também fugiria dos seus propósitos. Entretanto, podemos tomar como 
exemplo a questão da liberdade religiosa segundo o Vaticano II. O tratamento 
dado pela CDF em relação às declarações de Dom Lefebvre sobre esse tema 
constitui um certo padrão para o tratamento dado aos demais.

Eis um texto de Dom Lefebvre citado pela CDF como errôneo ou perigo‑
so sobre o tema da liberdade religiosa:

Aquele termo (liberdade religiosa) jamais foi entendido no sentido ad‑
mitido pelo Concílio. Todos os documentos anteriores da Igreja que 
falam de liberdade religiosa estão se referindo à liberdade da (verdadeira) 
religião, não à liberdade das religiões. Sempre, quando a Igreja falava so‑

67  Ibid., pp. 104-15.
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bre aquela liberdade, ela falava da liberdade da (verdadeira) religião e de 
tolerância por outras religiões. Nós toleramos o erro. Dar a ele liberdade 
é dar a ele um direito – e ele não tem quaisquer direitos. Apenas a verda‑
de tem direitos. Admitir a liberdade de religiões é dar ao erro o mesmo 
direito que tem a verdade, o que é impossível. A Igreja jamais pode dizer 
tal coisa. Em minha opinião, é uma blasfêmia ousar dizer isso.68

O que o texto acima teria de errôneo ou perigoso? Será que a CDF vai 
mostrar a Dom Lefebvre que o termo “liberdade religiosa” sempre foi entendi‑
do pela Igreja no sentido admitido pelo Vaticano II? Será que encontrará em al‑
gum documento anterior da Igreja uma referência à liberdade religiosa que não 
seja em relação à liberdade da verdadeira religião? Será que a CDF argumentará 
que o erro não deve ser apenas tolerado, mas que também tem direitos? Provará 
a CDF que admitir a liberdade de religiões não é dar ao erro o mesmo direito 
que só a verdade tem?

A resposta às perguntas enumeradas acima é um categórico “não”. Ao lermos 
a “crítica” da CDF ao texto de Dom Lefebvre, encontramos as seguintes objeções:

A Declaração sobre a Liberdade Religiosa [Dignitatis Humanae] deve 
ser lida no contexto dos outros documentos conciliares (...).

O Concílio, de forma alguma, ensina o indiferentismo religioso 
condenado pelos papas. Pelo contrário, ele afirma que os homens têm 
a obrigação moral de buscar a verdade (...).

[O Concílio] baseia aquele direito [à liberdade religiosa] não num 
alegado “direito” que igualmente teriam a verdade ou o erro (...).69

Isto é, a CDF diz que o texto de Dom Lefebvre é errôneo e perigoso não 
porque contenha alguma ameaça à Fé (a Congregação não aborda o texto sob 
essa perspectiva, parecendo mesmo concordar, em essência, com as afirmações 
de Dom Lefebvre). Pelas observações da CDF, o que está errado no texto de 
Dom Lefebvre é que o arcebispo leu mal o texto da Dignitatis Humanae. Em 

68 LEFEBVRE, Marcel, Un évêque parle. Jarzé, 1976, pp. 196-97.

69 AML, vol. II, pp.105-06.
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outras palavras, a CDF está dizendo a Dom Lefebvre: o senhor entendeu erro‑
neamente o texto do Concílio Vaticano II, e isso nos parece perigoso.

Não é necessário dizer que não foi apenas Dom Lefebvre que entendeu a 
Dignitatis Humanae naqueles termos (assumindo posição contrária), mas mui‑
tos bispos e padres liberais também assim a entenderam (assumindo posição a 
favor), sem por isso terem suas opiniões consideradas errôneas ou perigosas pela 
CDF. Como a história posterior demonstrou com os encontros inter‑religiosos 
de Assis em 1986, 1993, 2002, 2011 e 2016, o mesmo entendimento que teve 
Dom Lefebvre parece também compartilhado (só que aceito) pela mais alta 
hierarquia católica.

Dom Lefebvre respondeu aos pontos levantados pela CDF e, entre feve‑
reiro e abril de 1978, houve troca de correspondências entre as duas partes, com 
apresentações de dúvidas e tentativas de esclarecimentos de lado a lado. Até que 
em 16 de junho, o Cardeal Seper informa a Dom Lefebvre que este será convi‑
dado para ser ouvido pela CDF num futuro próximo.70 Na mesma carta, adver‑
te que se o arcebispo realizar novas ordenações no final do mês, “como se ouve 
pela imprensa”, o processo junto à Congregação poderá ser comprometido.

O padrão dos anos anteriores se repete: ameaças de Roma e permanên‑
cia de Dom Lefebvre em seus propósitos. Em 29 de junho de 1978, mais 18 
sacerdotes são ordenados em Ecône.71 Pouco mais de um mês depois, em 6 de 
agosto, morre Paulo VI.

AUDIÊNCIA COM JOÃO PAULO II
Em 10 de novembro de 1978, Dom Lefebvre estava em Roma e fez uma 

visita a seu amigo, o Cardeal Giuseppe Siri. Embora tivesse em mente pedir 
num futuro próximo uma audiência com o novo Papa, considerava que ainda 
era muito cedo. Afinal, João Paulo II havia sido elevado à cátedra de São Pedro 
havia menos de um mês. Mas o Cardeal Siri era de outra opinião. É o próprio 
Dom Lefebvre quem nos conta:

O Cardeal Siri queria intervir para que eu tivesse uma audiência [com 
o Papa]. Eu estava pensando em fazer isso mais tarde, já que ainda era 

70 Ibid., pp. 201-02.

71 Ibid., p. 203.
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muito cedo e seria melhor esperar até que o Papa estivesse informado, 
e os eventos mostrariam que linha o Papa seguiria, e o que ele estaria 
pensando. Mas tão logo me encontrei com o Cardeal Siri, ele disse: 
“Muito bem! Na semana que vem eu terei uma audiência com o Papa, 
e se você concordar eu conversarei com ele sobre isso. Nós certamente 
discutiremos esse assunto.”

Ele realmente teve uma audiência na semana seguinte, na segun‑
da‑feira. Eu o havia visitado na sexta‑feira, e na segunda‑feira seguinte 
ele teve a audiência (ele não havia me falado o dia: podia ter sido na 
quinta, na sexta). Na noite daquela segunda‑feira, ele me disse: “Bom. 
Está combinado. O Santo Padre irá recebê‑lo no sábado às 16h30 em 
seu apartamento privado” — no sábado, porque, como o Papa havia 
dito ao Cardeal, ele queria que a reunião ocorresse no dia de Nossa 
Senhora, para que acontecesse sob a sua proteção.72

No sábado, 18 de novembro de 1978, João Paulo II recebeu Dom Lefe‑
bvre em seus aposentos privados. A partir de uma Conferência dada por Dom 
Lefebvre aos seminaristas de Ecône em 21 de dezembro daquele ano, chegou 
até nós seu relato daquela audiência.73

João Paulo II o recebeu de maneira muito afável, sem qualquer cerimônia, 
lembra Dom Lefebvre. Sentou‑se ao lado do arcebispo e começaram a conver‑
sar, a sós, primeiro sobre amenidades, conhecidos em comum, e um pouco da 
história de Dom Lefebvre como Delegado Apostólico em Dakar. Em seguida, 
passaram ao tema principal. Dom Lefebvre pôde explicar ao Papa a questão 
do Seminário, da constituição da Fraternidade em plena legalidade, do plano 
para sua supressão e do injusto “julgamento” movido contra ela. Pôde também 
esclarecer que não era contra o Papa e, quanto ao Vaticano II:

“Quanto ao Concílio, há certamente coisas no Concílio que são di‑
fíceis de se admitir; mas eu estaria pronto a assinar uma declaração 
como esta: ‘Eu aceito os Atos do Concílio interpretados no sentido 

72 Ibid., pp. 255-56.

73 Ibid., pp. 255-68.
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da Tradição.’ Essa é uma declaração que eu acho que poderia, afinal, 
aceitar e assinar, se Vossa Santidade assim o desejar.”

Diante disso, João Paulo II disse: “Mas isso está bom, muito bem! Mas 
isso é normal e óbvio! O senhor aceitaria assinar uma declaração assim?” Dom 
Lefebvre confirmou que sim, contanto que se incluísse a frase “interpretados no 
sentido da Tradição”. O Papa repetiu: “Mas isso é muito normal!” E pareceu a 
Dom Lefebvre que, para João Paulo II, a questão que envolvia o Papa e o Con‑
cílio estavam resolvidas. Mas e a questão da liturgia?

“Ah, sim. A questão da liturgia...”, disse Dom Lefebvre, “Nós somos 
evidentemente muito ligados à Missa de São Pio V e também aos ritos 
tradicionais. Por todo lugar à nossa volta, vemos essas reformas e suas 
conseqüências: a destruição de igrejas, o fechamento de seminários, a 
falta de respeito para com o Santíssimo Sacramento.”

Naquele momento, como se sua mente ainda estivesse na Polônia, o Papa 
replicou: “Mas, o senhor sabe, na Polônia está indo tudo muito bem! As refor‑
mas foram feitas, mas eu posso garantir ao senhor que há muito respeito pelo 
Santíssimo Sacramento. Além disso, temos tido muitas dificuldades com os 
comunistas. Nosso povo tem muito respeito pelo Santíssimo Sacramento e é 
muito devoto. Nós lutamos pela devoção à Sagrada Eucaristia, pelas procissões, 
por qualquer demonstração de devoção: nós lutamos. E o que nos causou mais 
dor, deixe‑me lhe dizer, e nos fez sofrer, foi a supressão do latim. Eu mesmo 
acho que isso foi o mais doloroso para nós. Mas agora! O que se pode fazer? 
Os seminaristas não aprendem mais latim; todos eles lêem o breviário em ver‑
náculo; o latim não é mais ensinado em lugar nenhum; o que se pode fazer? 
O que o senhor acha que podemos fazer? Além disso, talvez o povo entenda a 
Missa melhor: aquilo que é dito na Missa.” E novamente, quando trataram do 
assunto da liberdade religiosa, o Papa voltou ao seu país de origem: “O Decreto 
sobre a Liberdade Religiosa tem sido de grande ajuda para nós na Polônia.” Ele 
se referia à resistência católica contra os comunistas.

Dom Lefebvre percebeu que, apesar de ser muito piedoso e ter um grande 
amor pela Bem‑aventurada Virgem Maria; apesar de ser completamente anti‑
‑marxista e apreciador da ordem e da disciplina, João Paulo II era também 
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repleto de idéias liberais. Ele estava, por princípio, de acordo com o Concílio e 
com as reformas. E isso era sério, pois significava que era favorável ao ecume‑
nismo, à colegialidade e à liberdade religiosa.

A conversa prosseguiu até o ponto em que Sua Santidade disse: “Nós te‑
mos de ser práticos! Temos de chegar a uma conclusão.” Dom Lefebvre respon‑
deu: “Vossa Santidade poderia nomear um intermediário com quem eu pudesse 
conversar e examinar as coisas mais detidamente?” O Papa disse: “Exatamente! 
Eu pensei nisso, e será o Cardeal Seper. Desejo muito que seja o Cardeal Seper, 
ele é meu amigo, conheço‑o muito bem. Ele conhece sua situação e lidará com 
isso. Vou chamá‑lo logo.”

João Paulo II levantou‑se rapidamente, foi até seu escritório e telefonou para 
o Cardeal Seper, que chegou três ou quatro minutos depois. Dom Lefebvre narra:

O Papa resumiu rapidamente a situação para o Cardeal e disse: “Te‑
mos de encontrar uma solução sem demora.”

Mas o Cardeal se mostrou difícil. “Sim”, disse ele, “mas espere um 
pouco. Eles estão fazendo da Missa de São Pio V uma bandeira.”

“Oh”, eu disse, “não uma bandeira! A Missa é de importância ca‑
pital, essencial na Igreja, e é por isso que para nós é um problema 
primário e grave.”

O Cardeal respondeu: “O que o Papa Paulo VI disse para mim era 
verdade! Ele teria tornado possível rezar a Missa de São Pio V se vocês 
não tivessem transformado a Missa numa bandeira! Monseigneur, há 
dois anos e meio o senhor veio me ver.”

“Sim, eu vim.”
“O senhor veio pedir meu conselho. O que eu lhe disse? Eu lhe 

disse: ‘Obediência, obediência, obediência, obediência!”
“Sim. E o que a obediência exigia que eu fizesse?”
“Se o senhor tivesse fechado seu seminário e todas as suas Casas, 

se tivesse parado com tudo, parado por um ano e meio ou dois, tudo 
poderia ter sido arrumado então.”

“Acho que isso é uma afirmação totalmente gratuita. Eu não sei o 
que teria acontecido conosco. Poderíamos simplesmente ter acabado, 
e continuaríamos acabados!”
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O Papa interveio: “Sim. Cuidem disso... fiquem aqui, eu preciso ir. 
O Cardeal Baggio está me esperando com uma pilha de dossiês deste 
tamanho! Eminência, fique e conversem.”

Mas o Cardeal não estava com o menor desejo de ficar ali comi‑
go. Ele se levantou, dizendo: “Não. Agora não. De qualquer forma, 
Monseigneur, o senhor receberá uma carta em duas ou três semanas 
pedindo para vir a Roma novamente para uma entrevista. Então nós 
poderemos conversar sobre essas coisas. Além disso, temos de lhe en‑
tregar os resultados do estudo que foi feito do material que o senhor 
enviou para a Congregação para a Doutrina da Fé.”

E foi assim que a audiência terminou; com uma promessa de reiniciar as 
discussões que haviam sido interrompidas com as ordenações de junho de 1978.

DE SEPER A RATZINGER
Nos dias 11 e 12 de janeiro de 1979, Dom Lefebvre compareceu à sede da 

CDF para o que, segundo o Cardeal Seper, seria a conclusão normal do exame 
das posições do arcebispo pela Congregação. Ainda segundo Seper:

(...) Seus interlocutores serão as mais altas autoridades da Congre‑
gação, assistidas por um ou dois especialistas. A entrevista não lida‑
rá com o conjunto das questões doutrinais, que já foram abordadas 
extensivamente por escrito, mas apenas com alguns pontos precisos 
relacionados igualmente à doutrina e à disciplina da Igreja, pontos já 
levantados em nossa correspondência e sobre os quais as questões a 
serem apresentadas não irão requerer preparação prévia.74

Durante aquelas duas cansativas reuniões, diante de cinco interrogadores, 
Dom Lefebvre respondeu a 17 questões, cobrindo temas que iam desde sua 
posição em relação à Missa Nova, passando pelas administrações do sacramento 
do Crisma feitas por Dom Lefebvre em várias dioceses contra a vontade dos 
bispos, a conformidade ou não dos empreendimentos da Fraternidade com o 
Direito Canônico, as ordenações sacerdotais de 29 de junho de 1976, a sus‑

74  Carta de 19 de dezembro de 1978 a Dom Lefebvre. Ibid., pp. 271-72.
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pensão a divinis que se lhes seguiu, o reconhecimento da autoridade do Papa, 
até a aceitação ou não do Vaticano II.75 Ao final, um documento foi preparado 
documentando as perguntas e respostas por escrito.

Entretanto, no mesmo dia 12 de janeiro, a Sala de Imprensa do Vaticano 
publicou um comunicado sobre as entrevistas. Dom Lefebvre escreve imediata‑
mente ao Cardeal Seper, manifestando sua surpresa:

Fiquei enormemente surpreso em ver que as entrevistas que tivemos 
ocorreram em preparação para uma reunião de Cardeais que tomarão 
uma decisão que será submetida ao Santo Padre.

Mas isso não é de forma alguma o que o senhor me disse no co‑
meço das entrevistas, e não creio que seja o que o Santo Padre tinha 
em mente quando me disse que estava escolhendo o senhor, como um 
amigo em quem tinha completa confiança, para cuidar desse assunto.

O Diretor da Sala de Imprensa, além disso, forneceu os nomes 
dos Cardeais que serão os juízes; e parece que aqueles que estarão 
presentes são os mesmos que já me condenaram. Qual o propósito 
de lhes entregar um novo dossiê? Eles agirão como já agiram naquela 
Comissão de Cardeais para a qual as entrevistas foram apenas uma 
questão de forma, uma vez que já haviam decidido pela condenação.

Devo dizer que a recusa em me deixar ter uma testemunha diante 
de cinco interrogadores, a forma em que armadilhas foram preparadas 
para mim, particularmente nesta manhã, quando tentativas foram fei‑
tas para que eu afirmasse coisas que eu não queria afirmar, não me dão 
qualquer confiança no resultado desse julgamento, apesar de o desejo 
formal do Papa ser em sentido contrário, como o senhor mesmo tem 
dito muitas vezes.76

Diante desse claro sinal de mais uma armadilha, Dom Lefebvre apelou ao 
Papa por meio de cartas que jamais foram respondidas pelo Romano Pontífi‑
ce.77 Concomitantemente, uma extensa e infrutífera troca de correspondências 

75 Cf. AML, vol. II, pp. 277-95.

76 Carta de 12 de janeiro de 1979 ao Cardeal Seper. Ibid., pp. 295-96.

77 Cf. AML, vol. II, pp. 273-75, 297-98, 302-04, 375-76, 378-79.
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ocorreu com o Cardeal Seper entre 1979 e 1981,78 incluindo cinco reuniões 
privadas entre maio de 1979 e março de 1980.79

No final do mês de outubro de 1981 (um mês antes da renúncia de Seper 
ao cargo de Prefeito da CDF e dois meses antes de sua morte), o Vaticano pedia 
a Dom Lefebvre:

a. a adesão aos ensinamentos do Vaticano II no sentido da Tradição;
b. a aceitação sem restrições não só da validade do Novus Ordus Missae 

na edição original em latim, mas também da legitimidade da reforma 
litúrgica pedida pelo Concílio e aplicada pela Santa Sé, renunciando a 
toda polêmica a respeito;

c. a aceitação das normas do Direito Canônico quanto à atuação da Fra‑
ternidade e do próprio arcebispo; e

d. uma clara expressão de arrependimento por ter criado uma divisão na 
Igreja.80

O Cardeal Ratzinger, tendo assumido a direção da CDF no lugar do Car‑
deal Seper, vai retomar esses pontos a partir de 1982. Após conversar pessoal‑
mente com Dom Lefebvre, ele propõe que o arcebispo assine uma Declaração 
sobre cada um dos pontos levantados por seu predecessor na CDF. Em 7 de 
abril de 1982, Ratzinger escreve a Dom Lefebvre com um texto‑base para uma 
Declaração. Em 21 de abril, Dom Lefebvre responde com suas considerações. 
Os textos do Cardeal Ratzinger e de Dom Lefebvre são apresentados lado a lado 
a seguir, para comparação.81
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Proposta de Ratzinger  
(7 de abril)

Resposta de Dom Lefebvre  
(21 de abril)

• Dom Lefebvre declara seu apoio 
aos ensinamentos do Concílio Va‑
ticano II “entendidos à luz da santa 
Tradição inteira e com base no in‑
variável Magistério da Igreja”. Sua 
adesão leva em conta a qualificação 
teológica dada pelo próprio Con‑
cílio aos documentos.

• Esse ponto não apresenta mais pro‑
blemas tão logo a “Tradição” e a 
“regra da interpretação teológica” 
tornem‑se as normas para iluminar 
nosso julgamento sobre os textos 
conciliares.

• Dom Lefebvre aceita a legitimidade 
das reformas litúrgicas solicitadas 
pelo Concílio Vaticano II. Ele re‑
conhece que, quando aplicadas em 
conformidade com o Missal e outros 
livros litúrgicos promulgados pela 
Santa Sé, elas não são nem heréticas 
nem inválidas, mesmo que ele tenha 
consideráveis reservas sobre a forma 
em que as reformas têm sido postas 
em prática na realidade.

• Dom Lefebvre assinou o decreto 
conciliar sobre a Liturgia, aceitando 
assim a possibilidade de reforma. Ele 
nunca afirmou que os textos dos no‑
vos livros litúrgicos em suas versões 
originais em latim fossem heréticos 
ou inválidos em si mesmos, mas 
acredita que a reforma da Liturgia, 
como implantada, exige graves re‑
servas, como os Cardeais Ottaviani e 
Bacci afirmaram corretamente.

• No que diz respeito ao ministério 
e trabalhos pastorais, Dom Lefe‑
bvre concorda em se conformar às 
normas do Direito Canônico, espe‑
cialmente em relação às ordenações, 
crismas, cerimônias pontificais, o 
estabelecimento de Institutos Re‑
ligiosos, o treinamento do clero e 
a atividade apostólica nas dioceses 
envolvidas. Ele aceitará a indicação 
de um Delegado Pontifício com a 
missão de estudar com ele os meios 
de regularizar sua própria situação, 
bem como aquela dos membros da 
Fraternidade São Pio X.

• Dom Lefebvre deseja que um De‑
legado Apostólico seja nomeado e 
que faça uma Visitação; quando o 
Delegado tiver visto o trabalho da 
Fraternidade e seus associados, ele 
poderá, de comum acordo com a 
Fraternidade, propor um projeto 
para a regularização da Fraternida‑
de e suas atividades.

[Nota: em sua resposta, Dom Le‑
febvre suprime o primeiro período 
do texto do Cardeal Ratzinger, gri‑
fado em itálico ao lado.]
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• Finalmente, Dom Lefebvre se arre‑
pende daquelas suas palavras e atos 
que desagradaram a Santa Sé.

[Nota: na época do Cardeal Se‑
per, exigia‑se uma “clara expressão 
de arrependimento por ter criado 
uma divisão na Igreja”.]

• Dom Lefebvre se arrepende daque‑
las suas palavras e atos que possam 
ter desagradado a Santa Sé.

O Cardeal leva, então, os comentários de Dom Lefebvre para serem ana‑
lisados por um grupo de Cardeais. A resposta, comunicada por Ratzinger, vem 
sob a forma de um novo endurecimento por parte do Vaticano:

1. O primeiro ponto — em relação à adesão aos ensinamentos do Vati‑
cano II — parece não apresentar mais dificuldades para nenhuma das 
partes. Naturalmente, isso implica que o Concílio, entendido dessa for‑
ma, não será mais objeto de ataques polêmicos pelo senhor.

2. Em relação ao segundo ponto, em primeiro lugar é muito restritivo 
mencionar a aceitação da possibilidade de uma reforma. A Constituição 
Sacrosanctum Concilium decidiu por uma reforma da liturgia e estabe‑
leceu normas gerais e particulares, freqüentemente de forma altamente 
detalhada.

 Em segundo lugar, não achamos que seja possível aceitar a forma em 
que o senhor limita sua aceitação apenas ao texto em latim. De fato, 
a Santa Sé não pode aceitar a suspeita de que a maioria das Missas 
e Sacramentos legitimamente celebrados na Igreja em vernáculo e de 
acordo com as traduções aprovadas possam ser inválidos.

 (...)
 A respeito da expressão de suas reservas sobre a realização concreta das 

reformas litúrgicas, achamos preferível que isso não figure numa decla‑
ração oficial. O senhor poderia adicioná‑la como uma nota de rodapé, 
sob sua própria responsabilidade e, naturalmente, de uma forma mode‑
rada, previamente aprovada pela Santa Sé.

3. O período inicial do terceiro ponto, deixado de fora em sua última pro‑
posta de redação, é absolutamente indispensável. Sobre essa questão, 
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permita‑me expressar meu espanto, até mesmo minha tristeza, com a 
forma como o senhor continua com suas visitas e atividades em vários 
países e dioceses, (...) sem esquecer a grave e sempre presente questão 
das ordenações ao sacerdócio. Tudo isso só pode tornar mais árduo o 
caminho para a reconciliação.

 (...)
4. A fórmula que o senhor retém para o quarto ponto envolve uma con‑

siderável atenuação, que, de qualquer forma, poderia ser aceita num 
espírito de magnanimidade. Entretanto, muitos bispos têm sido seve‑
ramente ofendidos pelas ações do senhor em suas dioceses; eu poderia 
dar‑lhe muitos exemplos relevantes. É, por isso, necessário que esse últi‑
mo ponto os inclua de alguma forma na expressão de arrependimento, 
no mínimo de uma forma geral, como por exemplo: “palavras e atos 
que possam ter desagradado a Santa Sé e perturbado a ordem comum 
na Igreja conforme estabelecida pelo Direito Canônico”.82

AS QUESTÕES FUNDAMENTAIS
Ora, de onde fala o Cardeal Ratzinger? De que premissas parte para 

chamar a atenção de Dom Lefebvre sobre aqueles pontos? Ao se ler a resposta 
do Cardeal, tem‑se a impressão de que tudo vai bem na Igreja Conciliar de 
1982, com exceção do incômodo causado por esse arcebispo francês e seus 
sequazes. Afinal, aqueles pobres bispos diocesanos, cumpridores zelosos de 
suas atribuições episcopais, terrivelmente feridos por aquele arcebispo rebel‑
de que adentra suas dioceses sem autorização, merecem uma demonstração 
de arrependimento. Aquela liturgia renovada, esplendor da primavera con‑
ciliar, carregada de frutos de conversão, de devoção e de respeito à Sagrada 
Eucaristia, não pode ser colocada em dúvida. E aquele Concílio que marca 
o início de um novo Pentecostes para a Igreja, uma vez interpretado à luz da 
Tradição, perde toda a ambigüidade, e pode ser absolvido de todo o desastre 
que o seguiu.

Dom Lefebvre está ciente das falsas premissas do Cardeal e, numa de‑
monstração de firmeza intelectual e fortaleza volitiva, irá lembrá‑lo delas e cha‑
má‑lo novamente à realidade:

82 Carta de 21 de junho de 1982 a Dom Lefebvre. Ibid., pp. 373-75.
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De fato, está manifesto [de sua carta de 23 de junho último] que os 
Cardeais que o senhor consultou quiseram endurecer sua primeira 
resposta num espírito de defesa do Concílio Vaticano II e das reformas 
litúrgicas que o seguiram.

(...)
Para julgar calma e justamente nossa atitude [da Fraternidade São 

Pio X] em relação ao Concílio Vaticano II, às reformas pós‑conciliares 
e especialmente à reforma litúrgica, é absolutamente necessário res‑
ponder a duas questões preliminares e vitais.

A primeira é esta:
A Igreja está hoje numa situação normal? Não há nada com que se 

preocupar em questões de Fé e moral nas Instituições da Igreja, nos Se‑
minários, nas Ordens Religiosas, na Liturgia, com o ecumenismo etc.?

A segunda é esta:
O Concílio Vaticano II e as reformas pós‑conciliares só deram 

bons frutos? Poderiam estes ser descritos?
As respostas a essas duas questões mostrarão se estamos certos ou 

errados.83

A resposta do Cardeal Ratzinger só chegaria em 29 de outubro de 1982, 
dizendo ter recebido e encaminhado a carta de Dom Lefebvre para conheci‑
mento do Papa, que, por sua vez, preferia dedicar mais um breve período de 
reflexão sobre o assunto.84 Os próximos anos verão a consolidação do trabalho 
da Fraternidade São Pio X, mais idas e vindas com o Cardeal Ratzinger, e o 
início das negociações para a sagração de um bispo para a Fraternidade, diante 
da idade avançada de Dom Lefebvre, culminando nas sagrações episcopais de 
30 de junho de 1988.85

Michael Davies nos informa, na Introdução do Volume III da Apologia, 
datada de 27 de abril de 1988, que já estava trabalhando na coleta de docu‑
mentos para um quarto volume,86 cobrindo as negociações entre Dom Lefebvre 

83 Carta de 21 de julho de 1982 ao Cardeal Ratzinger. Ibid., pp. 425-27.

84 Cf. AML, vol. III, p. 445.

85 Para o dossiê completo das negociações entre Dom Lefebvre e o Vaticano sobre as sagrações 
episcopais, ver FLEICHMAN, Lourenço (D., OSB), Tradição Versus Vaticano. Niterói: Permanên-
cia, 2001.

86 Cf. AML, vol. III, p. xi.
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e o Vaticano a partir de 1982. Com as sagrações de 30 de junho, todavia, e o 
Decreto de Excomunhão publicado no dia seguinte pelo Cardeal Gantin, nosso 
autor, provavelmente perplexo com a seqüência dos eventos, infelizmente aban‑
donou aquele propósito, e o Volume IV nunca chegou a ser publicado.

EM NOSSO PROVEITO
Quanto a nós, a quem determinou a Providência que testemunhássemos 

o jubileu da Fraternidade Sacerdotal São Pio X neste ano de 2020, que pro‑
veitos podemos tirar dessa defesa de Dom Marcel Lefebvre? Dentre tantos, 
temos ali diante dos olhos, como exemplo em que nos espelharmos, a atuação 
das virtudes cardeais, sem dúvida reforçadas sobrenaturalmente pela ação da 
graça santificante.

A Justiça está presente, fazendo o arcebispo conceder a reverência devi‑
da à Santa Sé e ao Sumo Pontífice, e exigindo ao mesmo tempo a obediência 
a Deus e o atendimento à demanda da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo 
pela manutenção do Sacerdócio e da Missa católica, fundamentais para a 
prática da virtude anexa da Religião. O socorro da Prudência é patente, em 
cada escolha e no modo de a pôr em prática, na constituição da sociedade 
sacerdotal, na troca de correspondência com as autoridades romanas, em dis‑
cernir entre o momento de manifestar a submissão devida e o momento de 
puxar a espada em defesa da Verdade. O que falar da virtude da Força? Por 
qual outro meio teria sido possível resistir, como de fato fez Dom Lefebvre, 
aos ataques da mídia liberal (seja a dita católica, seja a secular) e dos inimigos 
da Fé fora e dentro da Igreja, amparados por posições hierárquicas suficientes 
para esmagar, per fas et nefas, quem se colocasse como obstáculo à almejada 
destruição do catolicismo?

Finalmente, se, por um lado, foi a Fortaleza sobrenatural que lhe deu con‑
dições de resistir às pressões inimigas, por outro, teria sido fácil, sem a virtude 
da Temperança, aferrar‑se a uma obra própria, que crescia a olhos vistos, que 
nunca careceu de apoio dos fiéis e que, como vimos, era maior do que ela mes‑
ma e representava a esperança de sobrevivência e manutenção da Fé católica. 
Mas para Dom Lefebvre, nunca foi uma questão de se apegar à sua obra ou de 
fazer prevalecer a sua vontade sobre a de seus interlocutores no Vaticano. Em 
todas as suas palavras, decisões e ações, o que vemos é um sucessor dos Apósto‑
los correndo com paciência na carreira que lhe é proposta, com os olhos firmes 
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no autor e consumador da Fé, Jesus Cristo,  e, como Ele, sofrendo a cruz, apesar 
de ter‑lhe sido proposto gozo, não fazendo caso da ignomínia.87 Como ele mes‑
mo vai dizer ao Cardeal Ratzinger, numa das tantas vezes em que apela ao senso 
comum e à pureza da verdade: “Tudo se tornaria simples se pensássemos apenas 
no Reinado de Nosso Senhor Jesus Cristo e na salvação das almas.”88   

88 AML, vol. III, p. 427.
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Nota da Permanência: Esse catecismo, nas suas respostas, reproduz na sua maior parte a 

Encíclica de S. S. Pio X, Pascendi Dominici gregis, no mesmo encadeamento de idéias. Para o 

presente trabalho, revisamos a tradução oficial disponível no site do Vaticano.

CARTA DE SUA EMINÊNCIA O  
CARDEAL MERRY DEL VAL PARA O AUTOR

Ilustríssimo Senhor,

Um grande elogio, e a expressão da mais viva satisfação, é o que tenho o 
prazer de transmitir a V. Revma., em nome do Soberano Pontífice, após ter‑lhe 
entregue o vosso esplêndido opúsculo intitulado “Catecismo sobre o Modernis‑
mo, conforme a Encíclica Pascendi dominici gregis”. 

O caráter do documento pontifical e a natureza dos erros que ali foram 
condenados podem dificultar a compreensão imediata e completa da impor‑
tantíssima Encíclica em todas as suas partes; penso nas classes menos instruídas 
e mais alheias ao movimento das boas e das más doutrinas, também penso na‑
quelas que, desgraçadamente mais prontas a dar livre curso aos erros, sobretudo 
quando revestidos de uma falsa aparência científica, não se despertaram ainda 
para compreender com igual facilidade a causa do mal.

É por isso que vossa obra possui uma utilidade insigne ao decompor o do‑
cumento em questões, segundo o método simples e coeso do vosso Catecismo, 
e pondo‑o assim ao alcance das inteligências menos instruídas.

Sua Santidade se compraz com o trabalho frutuoso e genial de V. Revma; 
elogia‑vos ainda por outro título, a saber, por não se ter desviado em nada da 
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letra mesma da Encíclica; deseja que vosso tão oportuno estudo obtenha uma 
larga difusão e vos concede de coração a Benção Apostólica.

Após vos ter feito esse comunicado, eu vos agradeço por minha vez pelo exem‑
plar do dito opúsculo que amavelmente me oferecestes, e vos transmito os sentimen‑
tos da mais profunda estima com os quais eu sou, de V. Revma., afetuoso servidor, 

Card. Merry del Val
Roma, 11 de dezembro de 1907.

PREFÁCIO
A Encíclica Pascendi Dominici gregis acabava de ser publicada, iluminando 

o mundo católico com sua luz triunfal.
Ela era objeto de todas as conversas, tanto no campo dos inimigos da 

Igreja, desconcertados, quanto nas fileiras dos amigos da verdade, comovidos e 
cheios de reconhecimento.

Por esse tempo, fui visitar os novos guardiões do Castelo de Poyanne: foi 
para lá que, após as perseguições recentes, se transferiu o grande Seminário de 
Aire‑sur‑l’Adout.

Estava presente o distinto professor que, havia quinze anos, lecionava dog‑
ma aos jovens seminaristas. Inimigo das verdades subversivas, o Pe. Lahitton 
sempre lutou com energia contra a invasão das idéias modernistas.

Ele estava radiante.
— Que Encíclica! exclamou ele. O senhor a leu?
— Se eu li? Que padre, tendo‑a em mãos, pôde fechar os olhos à noite 

sem tê‑la percorrido totalmente? No entanto, não basta ler; é preciso estudá‑la.
— Sim — disse‑me ele — pois ela é todo um programa de teologia traça‑

do conforme as necessidades do tempo presente; que digo? Ali, todas as ciências 
eclesiásticas se apresentam, uma ao lado das outras; e cada uma recebe do Pon‑
tífice infalível a palavra de ordem que deve guiar o seu progresso.

— É verdade, repliquei, estamos em face de um monumento esplêndido. 
Cada um deveria desmontá‑la, parte por parte, para analisar os seus detalhes. 
Mas temo que, para fazê‑lo, falte tempo e coragem para muita gente.

— Sabe o que penso? acrescentou o amável professor.
— O quê?
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— No final do ano escolar, irei ler aos meus queridos alunos o vosso 
catecismo sobre a Encíclica de Leão XIII, De Conditione opificum. As questões 
conduzem muito bem o leitor e ajudam a compreender as respostas. O senhor 
deveria fazer o catecismo da nova Encíclica.

— Eu já pensei nisso, mas…
— É preciso fazer. Será um serviço prestado a muitos padres atarefados, 

que não terão tempo de analisar o documento pontifical; a nossos seminaristas, 
que possuirão um manual claro e preciso dos erros modernistas e de como 
responder a eles; aos moços dos nossos grupos de estudos, que devem, eles tam‑
bém, deixar‑se penetrar por essa doutrina tão pura; a quantos outros…

— Sim! Mas falta‑me tempo… o apostolado não me concede muito repouso.
— E se nós começássemos agora?
— O sr. quer?
— Vamos em frente.

E pusemos imediatamente mãos à obra.
À medida que avançávamos, que às questões propostas sucediam respostas 

luminosas, fortes, vitoriosas, acompanhadas das nossas exclamações admiradas, 
compreendemos a utilidade dessa obra.

Chega o professor de filosofia, e pega algumas folhas do nosso trabalho. 
Após lê‑las, disse: ‑ Poderosos feixes de luz brotam das vossas questões, a cada 
trecho da Encíclica pontifical; como está, nada escapa ao entendimento.

O venerável Vigário geral, reitor desse importante Seminário, declarou 
animado ter percebido coisas que lhe escaparam numa primeira leitura.

Encorajados pelos comentários, concluímos o trabalho e o oferecemos a 
quem queira progredir com facilidade e se aprofundar nessa doutrina tão opor‑
tuna e necessária às inteligências contemporâneas.

Que os leitores queiram compartilhar comigo o reconhecimento por esse 
caro colaborador, com o qual passei horas tão agradáveis, meu excelente amigo, 
o Pe. Lahitton.

Pio X declarou que é hora de “tirar a mascara desses homens e de os revelar 
tal como são à Igreja universal.” Uma vez desmascarados, esse catecismo permite 
enxergar diretamente todos os traços hediondos e repulsivos do Modernismo.

Ao combate!
J. B. Lemius
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CATECISMO SOBRE O MODERNISMO 
CONFORME A ENCÍCLICA 
PASCENDI DOMINICI GREGIS DE S. S. PIO X.

PREÂMBULO: DA GRAVIDADE DOS ERROS MODERNISTAS

Discípulo: Qual é o primeiro dever atribuído por Nosso Senhor a Vossa 
Santidade?

Resposta: A missão, que nos foi divinamente confiada, foi a de apascen‑
tar o rebanho do Senhor; entre os principais deveres impostos por Cristo, há o 
dever de guardar com todo o desvelo o depósito da fé transmitida aos Santos, 
repudiando as profanas novidades de palavras e as oposições de uma ciência 
enganadora.

D. Essa vigilância foi necessária em todas as épocas?
R. Na verdade, esta providência do Supremo Pastor foi em todo o tempo 

necessária à Igreja Católica, uma vez que ao inimigo do gênero humano nunca 
faltaram homens de discurso perverso (At 20,30), charlatães e sedutores (Tt 
1,10), que caídos em erro arrastam os demais ao erro (2Tm 3,13).

D. Esses homens, imbuídos de idéias falsas e induzindo os demais ao 
erro, são mais numerosos em nosso tempo que outrora? Que finalidade eles 
perseguem?

R. Nestes últimos tempos, cresceu muitíssimo o número dos inimigos da 
Cruz de Cristo, os quais, com artifícios totalmente ardilosos, se esforçam por 
anular a virtude vivificante da Igreja e abalar pelos alicerces, se lhes fosse dado, 
o mesmo reino de Jesus Cristo.

D. Por que Vossa Santidade não pode se calar?
R. Não nos é lícito calar para não parecer que faltamos ao nosso santís‑

simo dever, e para que não nos acusem de descuido de nossa obrigação, pela 
benignidade de que usamos até agora, na esperança de melhores disposições.

D. Onde estão hoje os promotores do erro? São eles inimigos declarados?
R. Os partidários do erro já não devem ser procurados entre os inimigos 

declarados; mas, o que é muito para sentir e recear, eles se ocultam no próprio seio 
da Igreja, tornando‑se desse modo tanto mais nocivos quanto menos percebidos.

CATECISMO SOBRE O MODERNISMO72



D. Santíssimo Padre, esses inimigos escondidos, que tanto oprimem o 
vosso coração paternal, devem ser procurados entre os católicos? Haverá sa-
cerdotes entre eles?

R. Sim, aludimos a muitos membros do laicato católico e também, coisa 
ainda mais para lastimar, a não poucos do clero que, fingindo amor à Igreja e 
sem nenhum sólido conhecimento de filosofia e teologia, mas, embebidos antes 
das teorias envenenadas dos inimigos da Igreja, se arrogam o papel de reforma‑
dores da Igreja, desprezando todo o comedimento.

D. Esses leigos católicos, esses sacerdotes que se apresentam como reno-
vadores da Igreja, ousarão atacar a obra de Cristo e a pessoa de Nosso Senhor? 

R. Unindo suas fileiras com ousadia, eles se lançam contra tudo o que 
há de mais santo na obra de Cristo, sem pouparem sequer a pessoa do divino 
Redentor, que eles, com audácia sacrílega, rebaixam à medida de um puro e 
simples homem.

D. Esses homens se espantarão de serem classificados por Vossa Santi-
dade como inimigos da Santa Igreja?

R. Que eles se espantem que Nós os ponhamos no número dos inimigos 
da Igreja, embora sejam homens dessa qualidade; só não terá razão de espan‑
tar‑se quem quer que – postas de lado as intenções de que só Deus é juiz – se 
dedique a examinar as doutrinas e o modo de falar e de agir que eles usam. Não 
se afastará, portanto, da verdade quem os tiver como os mais perigosos inimigos 
da Igreja. 

D. Por que Vossa Santidade diz que eles são os piores inimigos da Santa 
Igreja?

R. Esses, em verdade, como dissemos, tramam seus perniciosos conselhos 
não já fora, mas dentro da Igreja; e por isto o perigo se acha por assim dizer 
nas próprias veias e entranhas dela, perigo esse tanto mais ruinoso quanto mais 
intimamente eles a conhecem. 

D. Há ainda outra razão para os considerarmos como os piores inimi-
gos da Santa Igreja?

R. Além disso, eles miram o machado não sobre os ramos e os brotos, 
mas sobre as raízes, que são a Fé e suas fibras mais vitais. 
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D. Eles se contentam com arrancar a raiz?
R. Atingida pois esta raiz da imortalidade, continuam a espalhar o vírus 

por toda a árvore, de sorte que nada poupam da verdade católica, nenhuma 
verdade há que não intentem contaminar. 

D. Por que meios eles perseguem o seu fim? Qual é a sua tática?
R. Pondo em obra seus inúmeros ardis maléficos, não há quem os vença 

em manhas e astúcias: uma vez que fazem com promiscuidade ora o papel de 
racionalistas, ora o de católicos, e isto com tal dissimulação que arrastam sem 
dificuldade ao erro qualquer incauto.

D. Mas as consequências dessa doutrina devem assustar e repelir os ca-
tólicos e sacerdotes?

R. Sendo ousados como os que mais o são, não há conseqüências que os 
amedrontem e que não aceitem com obstinação e sem escrúpulos.

D. O que os torna particularmente perigosos e mais capazes de seduzir 
os espíritos?

R. Acrescente‑se a eles ainda – coisa muito apta para enganar o ânimo 
alheio – uma operosidade incansável, uma assídua e vigorosa aplicação a todo o 
ramo de estudos e, na maioria das vezes, a fama de uma vida austera.

D. Há alguma esperança de cura?
R. Finalmente, e é isto o que faz desaparecer toda esperança de cura, eles 

são formados pelas suas doutrinas numa escola de desprezo a toda autoridade 
e a todo freio; e, confiados em uma consciência falsa, persuadem‑se de que é 
amor de verdade o que não passa de soberba e obstinação. 

D. Santíssimo Padre, não esperastes reconduzi-los ao bom caminho?
R. Por algum tempo esperamos reconduzi‑los a melhores sentimentos e, 

para esse fim, a princípio os tratamos com brandura, em seguida com severida‑
de e, finalmente, bem a contragosto, servimo‑nos de penas públicas. Mas vós 
bem sabeis como tudo foi inútil; pareceram por um momento curvar a fronte, 
para depois reerguê‑la com maior altivez.
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D. Uma vez que toda esperança de converter esses inimigos se perdeu, 
por que, então, Vossa Santidade decidiu elevar a voz?

R. Poderíamos talvez ainda deixar isto de lado se se tratasse somente de‑
les; trata‑se porém dos direitos do nome católico. Há, pois, um dever de que‑
brar o silêncio, que agora seria culpável.

D. É chegada a hora de falar?
R. Sim, é hora de tornar bem conhecidos à Igreja esses homens tão mal 

disfarçados.

D. Com que nome devemos chamar esses novos inimigos de Jesus Cris-
to e da Santa Igreja?

R. Modernistas — esse é o nome com que vulgarmente e com razão são 
chamados.

FIM E DIVISÃO DA ENCÍCLICA

D. Qual é o propósito da Encíclica e como ela se divide?
R. Visto que os modernistas com enganações muitíssimo astutas cos‑

tumam apresentar suas doutrinas não coordenadas nem juntas como um 
todo, mas dispersas e como separadas umas das outras, a fim de serem tidos 
por duvidosos e incertos, ao passo que de fato estão firmes e constantes, 
convém primeiro exibirmos aqui as mesmas doutrinas em um só quadro, 
e mostrar o nexo com que elas formam entre si um só corpo, para depois 
indagarmos as causas dos erros e prescrevermos os remédios para debelarmos 
os seus efeitos perniciosos.

Primeira parte: os erros modernistas
Segunda parte: as causas dos erros modernistas
Terceira parte: remédios para os erros modernistas
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PRIMEIRA PARTE: OS ERROS MODERNISTAS

PRELÚDIO
D. Para procedermos com ordem nesta exposição, quantos personagens 

é preciso considerar nos modernistas?
R. Para procedermos com ordem em tão abstrusa matéria, convém notar 

que cada modernista representa e quase reúne em si muitos personagens, isto é, 
o de filósofo, o de crente, o de teólogo, o de historiador, o de crítico, o de apo‑
logista, o de reformador; todos esses personagens devem ser bem identificados 
por todo aquele que quiser conhecer devidamente o seu sistema e penetrar nos 
princípios e nas conseqüências das suas doutrinas.

A FILOSOFIA RELIGIOSA DOS MODERNISTAS
§ I. — AGNOSTICISMO

D. Começando pelo filósofo, qual é a doutrina que os modernistas 
põem como base da sua filosofia religiosa?

R. Todo o fundamento da filosofia religiosa dos modernistas se apoia so‑
bre a doutrina que chamamos agnosticismo.

D. Resuma, por favor, a doutrina do agnosticismo.
R. Por força desta doutrina, a razão humana fica inteiramente reduzida 

à consideração dos fenômenos, isto é, só das coisas perceptíveis e pelo modo 
como são perceptíveis; ela não tem direito nem aptidão para transpor esses li‑
mites. Segue‑se daí que a razão não pode elevar‑se a Deus, nem conceder‑lhe a 
existência, nem mesmo por intermédio dos seres visíveis.

D. O que concluem os modernistas dessa doutrina?
R. Concluem, portanto, que Deus não pode ser de maneira alguma ob‑

jeto direto de ciência; e também com relação à história, não pode servir de 
assunto histórico.

D. Depois disso, o que sucede com a teologia natural, com os motivos 
de credibilidade, com a revelação externa?

R. Tudo isso os modernistas rejeitam e atribuem ao intelectualismo, que 
chamam de sistema ridículo, de morto já há muito tempo.
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D. As condenações da Igreja os detém, ao menos?
R. O fato de a Igreja ter condenado formalmente erros tão monstruosos 

não os abala.

D. Acerca desse ponto, o que o Concílio do Vaticano definiu de contrá-
rio ao modernismo?

R. O Concílio Vaticano I assim definiu:

“Se alguém disser que o Deus, único e verdadeiro, criador e Senhor nosso, 
por meio das coisas criadas não pode ser conhecido com certeza pela luz 
natural da razão humana, seja anátema (De Revel. Cân. 1); e também: “Se 
alguém disser que não é possível ou não convém que, por divina revela‑
ção, seja o homem instruído acerca de Deus e do culto que lhe é devido, 
seja anátema (Ibid. Cân. 2); e, finalmente: “Se alguém disser que a divina 
revelação não pode tornar‑se crível por manifestações externas, e que por 
isto os homens não devem ser movidos à fé senão exclusivamente pela ex‑
periência interna ou inspiração privada, seja anátema (De Fide, Cân. 3).”

D. De que modo porém os modernistas passam do agnosticismo, que é 
puro estado de ignorância, para o ateísmo científico e histórico que, ao con-
trário, é estado de negação prática e deliberada? Se afirmam desconhecer se 
Deus interveio ou não na história do gênero humano, com que direito passam 
a explicar de tudo nessa mesma história, pondo Deus de lado, como se na 
realidade Ele não tivesse intervindo?

R. Quem o souber que o explique. Há entretanto para eles uma coisa 
fixa e determinada: a ciência e a história devem ser atéias e, dentro delas, só 
deve haver espaço para os fenômenos — Deus e tudo o que é divino devem ser 
repelidos de uma vez.

D. Quais as consequências que, dessa absurdíssima doutrina, decorrem 
a respeito da augusta Pessoa de Cristo, dos mistérios e da sua vida e morte, da 
sua ressurreição e ascensão ao céu?

R. É o que veremos daqui a pouco.
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§ II. A IMANÊNCIA VITAL

D. Do que acabamos de ver, o agnosticismo não constitui senão a parte 
negativa da doutrina dos modernistas. Qual é a parte positiva?

R. A parte positiva acha‑se toda na imanência vital.

D. Como os modernistas passam do agnosticismo ao imanentismo?
R. Eis aqui o modo como eles passam de um lado ao outro. A religião, 

quer a natural quer a sobrenatural, deve ser explicada como qualquer outro fato. 
Ora, destruída a teologia natural, impedido o acesso à revelação ao rejeitar os 
motivos de credibilidade, é claro que não se pode procurar fora do homem essa 
explicação. Deve‑se, pois, procurá‑la no próprio homem; e visto que a religião 
não é de fato senão uma forma da vida, a sua explicação se deve achar de fato na 
vida do homem. Daqui procede o princípio da imanência religiosa. 

D. Compreendo que os modernistas, partidários do agnosticismo, este-
jam obrigados a buscar no homem e na vida mesma do homem a explicação 
da religião. Mas, para explicar essa imanência vital, o que eles afirmam ser o 
primeiro estímulo ou a primeira manifestação de todo o fenômeno vital, em 
particular da religião? 

R. O primeiro movimento, por assim dizer, de todo fenômeno vital, deve 
sempre ser atribuído a uma necessidade; o início de tudo, porém, falando mais 
especialmente da vida, deve ser atribuído a um movimento do coração, que 
se chama sentimento. Portanto, como o objeto da religião é Deus, devemos 
concluir que a fé, princípio e base de toda a religião, deve fundar‑se em um 
sentimento, nascido da necessidade da divindade.

D. Segundo essa doutrina, qual é o princípio da fé e, logo, da religião?
R. Em consequência, como o objeto da religião é Deus, devemos concluir 

que a fé, princípio e base de toda a religião, se deve fundar em um sentimento, 
nascido da necessidade da divindade.

D. Esta necessidade do divino, segundo os modernistas, pertence pelo 
menos ao domínio da consciência?

R. Não, essa necessidade, não se fazendo sentir no homem senão em certas 
circunstâncias especiais, não pode por si mesma pertencer ao âmbito da consciência.
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D. Onde se esconde então, segundo eles, a necessidade do divino?
R. Ela oculta‑se primeiro abaixo da consciência, ou, como dizem empre‑

gando um vocábulo tirado da filosofia moderna, na subconsciência, onde a sua 
raiz fica também oculta e incompreensível.

§ III. ORIGEM DA RELIGIÃO EM GERAL

D. Gostaríamos agora de saber como essa necessidade do divino, caso 
o homem a experimente em si mesmo, se transforma finalmente em religião?

R. Eis a resposta dos modernistas: a ciência e a história estão contidos em 
dois limites: um externo, que é o mundo visível; outro interno, que é a consci‑
ência. Quando se chega a um ou outro desses dois limites, não se pode ir mais 
adiante; além desses dois limites acha‑se o incognoscível. 

Diante desse incognoscível, ache‑se ele fora do homem e fora de todas as coi‑
sas visíveis, ache‑se ele oculto na subconsciência do homem, a necessidade de algu‑
ma coisa divina, sem nenhum ato prévio da inteligência, como ocorre no fideísmo, 
gera no ânimo já inclinado um certo sentimento particular, e este sentimento, seja 
como objeto seja como causa interna, tem dentro de si a própria realidade divina e 
assim, de certa maneira, une o homem com Deus. É precisamente a esse sentimen‑
to que os modernistas dão o nome de fé e consideram princípio de religião.

§ IV. NOÇÃO DA REVELAÇÃO

D. Que filosofia absurda a dos modernistas! Ela para por aí?
R. Não, o filosofar, ou melhor, o desatinar desses homens, não termina aí.

D. Que podem eles ainda tirar do seu pretenso sentimento do divino?
R. Desse mesmo sentimento eles não tiram unicamente a fé; mas, com a 

fé e na mesma fé, do modo como a entendem, sustentam que também se acha 
a revelação.

D. A revelação? Como?
R. Já não será talvez revelação — responderão os modernistas — ou ao me‑

nos princípio de revelação, aquele sentimento religioso, que se manifesta na cons‑
ciência? O mesmo Deus a manifestar‑se às almas, embora um tanto confusamente, 
no mesmo sentimento religioso? O que mais se pode exigir para a revelação? 
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Eles ainda acrescentam que, sendo Deus ao mesmo tempo objeto e causa 
da fé, essa é uma revelação de Deus como objeto e também é uma revelação 
que provém de Deus como causa; isto é, tem a Deus ao mesmo tempo como 
revelante e revelado.

D. Qual é, portanto, a doutrina absurda que decorre dessas divagações 
modernistas?

R. Segue‑se daí a absurda afirmação dos modernistas de que toda a reli‑
gião é igualmente natural e sobrenatural, conforme o ponto de vista.

D. Qual a consequência disso?
R. A equivalência entre a consciência e a revelação.

D. A partir daí, que lei suprema e universal eles pretendem impôr?
R. A lei que dá a consciência religiosa, junto com a revelação, como regra 

universal, à qual todos se devem sujeitar.

D. Mesmo a autoridade suprema da Igreja deve se sujeitar a essa lei?
R. Sim, até a própria autoridade da Igreja, seja quando ensina, seja quan‑

do legisla em matéria de culto ou disciplina.

§ V. TRANSFIGURAÇÃO E DESFIGURAÇÃO DOS FENÔMENOS 

PELA FÉ.

D. Falta ainda algo para termos uma idéia completa da origem da fé e 
da revelação, tal como entendem os modernistas?

R. Não se fará uma idéia completa da origem da fé e da revelação, tal 
como entendem os modernistas, se não chamarmos atenção para um ponto de 
grande importância, em razão das consequências histórico‑críticas a que che‑
gam a partir dele.

D. Como o incognoscível da filosofia modernista, aludido mais acima, 
se oferece à fé?

R. Aquele Incognoscível, de que falam, não se apresenta à fé como que 
nu e isolado; mas, ao contrário, ele está intimamente unido a algum fenômeno 
que, embora pertença ao campo da ciência ou da história, mesmo assim, de 
certo modo, transpõe os seus limites.
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D. Que fenômeno será este?
R. Este fenômeno poderá ser um fato qualquer da natureza, contendo em si 

algum quê de misterioso, ou poderá também ser um homem, cujo talento, cujos 
atos, cujas palavras parecem nada ter de comum com as leis ordinárias da história.

D. Dessa ligação entre um fenômeno e o Incognoscível, que resulta para 
a fé?

R. A fé, pois, atraída pelo Incognoscível unido ao fenômeno, apodera‑se 
de todo esse fenômeno e de certo modo o penetra da sua vida.

D. O que se segue desse prolongamento da fé ao fenômeno e dessa pe-
netração da vida?

R. Duas coisas se seguem.

D. Qual é, pois, a primeira consequência?
R. A primeira consequência é uma certa transfiguração do fenômeno, por 

uma espécie de elevação das suas próprias condições, que o torna mais apto, 
como uma matéria, para receber o divino.

D. Qual é a segunda consequência?
R. A segunda é uma certa desfiguração do fenômeno, resultante de que, 

tendo a fé subtraído ao fenômeno as suas circunstâncias de tempo e de lugar, 
facilmente lhe atribui aquilo que em realidade não tem.

D. Esse duplo trabalho de transfiguração e desfiguração ocorre sobretu-
do em quais fenômenos, segundo os modernistas? 

R. Isso particularmente ocorre em se tratando de fenômenos de antigas 
datas, e tanto mais quanto mais remotas são elas.

D. Dessa dupla operação, que leis tiram os modernistas?
R. Desses dois pressupostos, os modernistas deduzem outros tantos câno‑

nes que unidos a um terceiro já deduzido do agnosticismo, constituem a base 
da crítica histórica.

D. Podeis dar-nos um exemplo dessas três leis?
R. Certamente. Esclareçamos o fato com um exemplo tirado da pessoa 

de Jesus Cristo. Na pessoa de Cristo, dizem, a ciência e a história não acham 
mais do que um homem. Portanto, em virtude do primeiro cânon deduzido 
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do agnosticismo, deve‑se riscar da história dessa pessoa tudo o que se conhece 
de divino. Ainda mais, por força do segundo cânon, a pessoa histórica de Jesus 
Cristo foi transfigurada pela fé; logo, convém despojá‑la de tudo o que a eleva 
acima das condições históricas. Finalmente, essa pessoa histórica foi desfigurada 
pela fé, em virtude do terceiro cânon; logo, devem‑se remover dela as falas, as 
ações, tudo enfim que não corresponde ao seu caráter, condição e educação, 
lugar e tempo em que viveu

D. Que doutrina estranha!
R. É realmente estranho esse modo de raciocinar; contudo é essa a crítica 

dos modernistas.

§ VI. ORIGEM DAS RELIGIÕES EM PARTICULAR

D. O sentimento religioso seria, portanto, para os modernistas, o ver-
dadeiro germe e a explicação total de tudo em matéria de religião?

R. Sim, o sentimento religioso, que por imanência vital surge dos escon‑
derijos da subconsciência, é pois o gérmen de toda a religião e a razão de tudo 
o que tem havido e haverá ainda em qualquer religião.

D. Esse sentimento religioso, como ele progride?
R. Esse mesmo sentimento rudimentar e quase informe a princípio, pou‑

co a pouco, sob o influxo do misterioso princípio que lhe deu origem, tem‑
‑se ido aperfeiçoando, juntamente com o progresso da vida humana, da qual, 
como já ficou dito, é uma forma.

D. Toda religião, segundo os modernistas, surge assim?
R. Para eles, é essa a origem de toda a religião.

D. Mesmo a religião sobrenatural?
R. Sim, mesmo da sobrenatural. Todas não passam de meras explicações 

do sentimento religioso.

D. Mas não farão uma exceção para a religião católica?
R. Não pense que a católica é excetuada; para os modernistas, está no 

nível das outras.
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D. Que consciência, portanto, serviu de berço para a religião católica?
R. Ela nasceu na consciência de Cristo, homem de natureza extremamen‑

te privilegiada, como outro não houve nem haverá.

D. Em que princípio eles se fundam para que ousem pretender que ela 
nasceu na consciência de Jesus Cristo?

R. Ela não nasceu de outro princípio senão o da imanência vital.

D. Que audácia! Que blasfêmia!
R. Fica‑se pasmo com essas afirmações tão audaciosas e sacrílegas!

D. Mas, Santíssimo Padre, só os incrédulos poderão sustentar doutrinas 
desse gênero!

R. Infelizmente, essa linguagem não é usada só pelos incrédulos. Homens 
católicos, até muitos sacerdotes, afirmaram essas coisas publicamente.

D. Mas esses católicos, esses padres, que eles pretendem?
R. Com esses delírios tais vangloriam‑se de reformar a Igreja.

D. Não vos parece que esse modernismo repete o erro de Pelágio?
R. Já não se trata aqui do velho erro de Pelágio, que à natureza humana 

atribuía um quase direito à ordem sobrenatural. Vai‑se muito mais longe ainda

D. Como assim?
R. Chega‑se a afirmar que a nossa santíssima religião, no homem Jesus 

Cristo assim como em nós, é fruto inteiramente espontâneo da natureza. Em 
verdade, há algo mais capaz de destruir toda a ordem sobrenatural?

D. Qual é, nessa matéria, a doutrina do Concílio do Vaticano?
R. O Concílio Vaticano I definiu: 
“Se alguém disser que o homem não pode ser por Deus elevado a um co‑

nhecimento e a uma perfeição que supere as forças da natureza, mas que por si 
mesmo pode e deve, com incessante progresso, chegar finalmente a possuir toda 
a verdade e todo o bem, seja anátema” (De Revel. Cân. 3).
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§ VII. AÇÃO DA INTELIGÊNCIA NA FÉ

D. Os modernistas, como ficou dito, buscam a fé no sentimento. A in-
teligência humana não desempenha nenhum papel?

R. Até agora não lhes vimos dar nenhum lugar à ação da inteligência. 
Contudo, segundo as doutrinas dos modernistas, tem ela também a sua parte 
no ato de fé. 

D. Mas o sentimento, segundo os modernistas, não bastaria para nos 
dar Deus, objeto e autor da fé?

R. —Naquele sentimento, dizem, de que tantas vezes já se tem falado, 
precisamente porque é sentimento e não é conhecimento, Deus de fato se apre‑
senta ao homem, mas de modo tão confuso que em nada ou mal se distingue 
desse mesmo crente.

D. Que falta então a esse sentimento?
R. É preciso que algum raio de luz seja lançado sobre aquele sentimento, 

de maneira que Deus se apresente fora e distinto do crente.

D. Será esse, portanto, o papel da inteligência no ato de fé modernista?
R. Sim, isso é obra da inteligência, à qual somente cabe o pensar e o ana‑

lisar, e por meio da qual o homem a princípio traduz em representações mentais 
os fenômenos de vida, que nele aparecem, e depois os manifesta com expressões 
verbais. Segue‑se daí esta expressão comum entre os modernistas: o homem 
religioso deve pensar à sua fé.

D. Dai-nos a comparação da qual se servem os modernistas para especifi-
car o papel que atribuem à inteligência com respeito ao sentimento no ato da fé. 

R. A inteligência sobrevem, pois, ao sentimento, inclina‑se sobre este, 
elabora‑o  todo, como um pintor que ilumina e reanima os traços de um qua‑
dro estragado pelo tempo. O paralelo é de um dos mestres do modernismo.

D. Qual é o procedimento da inteligência nesse trabalho de formação da fé? 
R. Nesse trabalho, a inteligência procede de dois modos.

D. Qual o primeiro?
R. Primeiro, por um ato natural e espontâneo, exprimindo a sua noção 

por uma proposição simples e comum.
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D. Qual o segundo?
R. Em seguida, com reflexão e penetração mais íntima, ou, como dizem, 

elaborando o seu pensamento, exprime o que pensou com proposições secundárias.

D. Como, pois, essas fórmulas, fruto do trabalho da inteligência sobre 
o próprio pensamento, se transformam em dogmas?

R. Elas constituirão o dogma se forem finalmente sancionadas pelo su‑
premo magistério da Igreja.

§ VIII. O DOGMA

D. Eis-nos aqui em face do dogma: Não é esse um ponto capital para 
os modernistas? 

R. Na doutrina dos modernistas, de fato, um dos pontos mais importan‑
tes é a origem e mesmo a natureza do dogma.

D. Para eles, qual é a origem do dogma?
R. Para eles, o dogma se origina daquelas fórmulas simples e primitivas 

que, sob certo aspecto, devem considerar‑se como essenciais à fé, pois que a 
revelação, para ser verdadeiramente tal, requer uma clara aparição de Deus na 
consciência. O dogma mesmo porém, se bem os compreendemos, é propria‑
mente constituído pelas fórmulas secundárias.

D. Como poderemos compreender agora qual é, sempre conforme os 
modernistas, a natureza do dogma?

R. Para bem se conhecer a natureza do dogma, é preciso primeiro indagar 
que relações há entre as fórmulas religiosas e o sentimento religioso.

D. Como descobriremos essas relações?
R. Não haverá dificuldade de compreensão para quem já tiver certeza 

de que essas fórmulas não têm outro fim, senão o de facilitarem ao crente um 
modo de dar razão da própria fé.

D. Qual o papel dessas fórmulas para o crente e que são elas em relação à fé?
R. Essas fórmulas são como que umas intermediárias entre o crente e a sua 

fé; em relação à fé, são expressões inadequadas do seu objeto e os modernistas as 
denominam símbolos; em relação ao crente, reduzem‑se a meros instrumentos.
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D. Que se pode concluir a partir daí da veracidade contida nessas fórmulas?
R. Pode‑se concluir que elas não exprimem uma verdade absoluta.

D. Que são essas fórmulas consideradas como símbolos, segundo os 
modernistas?

R. Como símbolos, são meras imagens de verdade, e portanto devem 
adaptar‑se ao sentimento religioso, na medida em que esse se refere ao homem.

D. Que são elas como instrumentos?
R. Como instrumentos, são veículos de verdade e assim, por sua vez, de‑

vem adaptar‑se ao homem, na medida em que se refere ao sentimento religioso.

§ IX. VARIABILIDADE DO DOGMA

D. Essas fórmulas dogmáticas, símbolos da fé e instrumentos do crente, 
serão elas ao menos imutáveis?

R. Não. Uma vez que esse sentimento tem por objeto o absoluto, ele 
apresenta infinitos aspectos, dos quais pode aparecer, hoje um, amanhã outro, e 
do mesmo modo que aquele que crê pode passar por essas e aquelas condições, 
segue‑se que também as fórmulas, que chamamos dogmas, devem estar sujeitas 
a iguais vicissitudes, e por isso também sujeitas à variação.

D. Mas então a variação é substancial nos dogmas?
R. O caminho está aberto à íntima evolução do dogma. Eis aí um acervo 

de sofismas, que subvertem e destroem toda a religião!

D. Mas, para eles, essa variação substancial nos dogmas não é apenas 
possível, mas mesmo necessária?

R. Os modernistas afirmam ousadamente — e isso mesmo se conclui 
das suas doutrinas — que os dogmas não somente podem, mas positivamente 
devem evoluir e mudar‑se.

D. De qual princípio fundamental os modernistas deduzem a necessi-
dade de uma variação substancial nos dogmas?

R. As fórmulas religiosas, dizem eles, para que realmente sejam tais e não 
só meras especulações da inteligência, precisam ser vitais e viver da mesma vida 
do sentimento religioso. Essa é uma doutrina capital da sua doutrina, e a dedu‑
zem da imanência vital.
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D. Mas, uma vez que essas fórmulas tenham de ser vitais e viver da vida 
mesma do sentimento religioso, é preciso portanto construí-las tendo em vis-
ta esse sentimento?

R. Não se deve concluir daí que essas fórmulas, particularmente se forem 
só imaginárias, sejam formadas a bem desse mesmo sentimento religioso; por‑
quanto nada importa a sua origem, nem o seu número, nem a sua qualidade; o 
que é preciso é que o sentimento, após tê‑las modificado convenientemente, se 
for o caso, as assimile vitalmente. 

D. O que é essa assimilação vital pelo sentimento?
R. Isso significa que a fórmula primitiva deva ser aceita e confirmada pelo 

coração, e que a subseqüente elaboração das fórmulas secundárias deva ser feita 
sob a direção do coração.

D. Como a necessidade dessa assimilação vital leva à variação substan-
cial dos dogmas?

R. Procede daí que tais fórmulas para serem vitais, deverão adaptar‑se 
tanto à fé quanto ao crente. De modo que, se por qualquer motivo cessar essa 
adaptação, elas perdem sua primitiva significação e devem ser mudadas.

D. Mas então, qual a estima que eles têm pelas fórmulas dogmáticas?
R. Ora, sendo assim mutável o valor e o destino das fórmulas dogmáticas, 

não é de admirar que os modernistas as escarneçam e desprezem tanto.

D. Que exaltam eles incessantemente?
R. Eles, por conseguinte, só reconhecem e exaltam o sentimento e a vida 

religiosa.

D. Qual a atitude dos modernistas com respeito à Igreja, no tocante às 
fórmulas dogmáticas?

R. Com o maior atrevimento, criticam a Igreja acusando‑a de caminhar 
fora da estrada, e de não saber distinguir entre o sentido material das fórmulas 
e sua significação religiosa e moral; ainda mais, acusam a Igreja de deixar a 
própria religião rolar no abismo, por se apegar obstinadamente, mas em vão, a 
fórmulas de sentido falho. 
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D. Que julgamento definitivo devemos fazer sobre os modernistas no 
que se refere à verdade dogmática?

R. Eles são na verdade cegos a conduzirem outros cegos. São homens que, 
inchados de orgulhosa ciência, deliram a ponto de perverter o conceito de ver‑
dade e o genuíno conceito religioso, divulgando um novo sistema, com o qual, 
arrastados por desenfreada mania de novidades, não procuram a verdade onde 
certamente se acha; e, desprezando as santas e apostólicas tradições, apegam‑se 
a doutrinas ocas, fúteis, incertas, reprovadas pela Igreja, com as quais homens 
estultíssimos julgam fortalecer e sustentar a verdade1.

O MODERNISTA CRENTE
§ I. A EXPERIÊNCIA RELIGIOSA

D. Após termos caracterizado o filósofo modernista, passemos ao moder-
nista enquanto crente. Gostaríamos de saber em quê este distingue-se daquele.

R. Embora o filósofo modernista reconheça a realidade divina como ob‑
jeto da fé, essa realidade, para ele, não se acha noutra parte senão na alma do 
crente, como objeto de sentimento e afirmação; porém, se ela em si mesma 
existe ou não fora daquele sentimento e daquela afirmação, isso não importa ao 
filósofo modernista. Para o crente, ao contrário, Deus verdadeiramente existe: 
ele tem certeza disso, e assim se distingue do filósofo.

D. Perguntamo-nos agora em quê essa certeza repousa?
R. O fundamento para essa assertiva do crente, respondem‑no os pró‑

prios modernistas, é a experiência individual.

D. É assim que se separam do racionalismo?
R. Com essa afirmação, eles discordam dos racionalistas, mas caem na 

opinião dos protestantes e dos pseudo‑místicos.

D. Como explicam eles que, pela experiência individual, chegam à cer-
teza da existência de Deus em si?

R. Eis como eles o declaram: no sentimento religioso deve reconhecer‑se 
uma espécie de intuição do coração, que põe o homem em contato imediato 
com a própria realidade de Deus.

1  Gregório XVI, Encíclica “Singulari Nos”, 7 Julho de 1834
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D. Eles alcançam Deus sem nenhum intermediário. Que certeza essa 
intuição do coração confere?

R. Esse sentimento lhes infunde tal persuasão da existência dele e da sua 
ação, tanto dentro como fora do homem, que excede a força de qualquer per‑
suasão que a ciência possa adquirir.

D. Se é assim, como é possível que existam homens que negam a exis-
tência de Deus?

R. Dizem que isso sucede porque esses homens não querem pôr‑se nas 
condições morais que são necessárias para consegui‑la. 

D. Então, é essa experiência individual que constitui o crente?
R. Sim. Tal experiência, segundo os modernistas, é a que faz própria e 

verdadeiramente crente a todo aquele que a conseguir.

D. Tudo isso não é contrário à fé católica?
R. Quão longe essa doutrina está da doutrina católica! Já vimos essas 

idéias condenadas pelo Concílio Vaticano I. Veremos ainda como, com seme‑
lhantes teorias, unidas a outros erros já mencionados, se abre o caminho para 
o ateísmo. 

D. Não vos parece que, segundo esses princípios, os modernistas devem 
concluir pela veracidade de todas as religiões?

R. Certamente. Essa doutrina da experiência religiosa, unida à outra do 
simbolismo, consagra toda religião como verdadeira, não excetuada sequer a 
dos idólatras. Na verdade, não encontramos experiências desse gênero em todas 
as religiões? Muitos o dizem. Com que direito, pois, os modernistas negarão a 
verdade a uma experiência afirmada, por exemplo, por um maometano?

D. Com que direito reivindicarão apenas aos católicos o monopólio das 
experiências religiosas?

R. Os modernistas de fato não negam, ao contrário, concedem, uns con‑
fusa e outros manifestamente, que todas as religiões são verdadeiras.

D. Não é essa uma conclusão absolutamente necessária do seu sistema?
R. É claro que eles não poderiam pensar de outro modo. Estabelecidos 

os seus princípios, em que eles poderiam porventura basear‑se para atribuir 
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falsidade a uma religião qualquer? Sem dúvida seria por algum destes dois prin‑
cípios: ou por falsidade do sentimento religioso, ou por falsidade da fórmu‑
la proferida pela inteligência. Ora, o sentimento religioso, ainda que às vezes 
menos perfeito, é sempre o mesmo; e a fórmula intelectual para ser verdadeira 
basta que corresponda ao sentimento religioso e ao crente, seja qual for a força 
do intelecto deste.

D. Mas os modernistas não reivindicam a superioridade para a religião 
católica?

R. Quando muito, no conflito entre as diversas religiões, os modernistas 
poderão sustentar que a religião católica tem mais verdade, porque é mais viva, 
e merece mais o título de cristã, porque corresponde mais completamente às 
origens do cristianismo. A ninguém pode parecer absurdo que essas conseqüên‑
cias todas derivem daquelas premissas.

D. Há católicos, e mesmo sacerdotes, que agem como se consentissem 
com essas monstruosidades?

R. É muitíssimo absurdo  que católicos e sacerdotes que, como preferimos 
crer, têm horror a tão monstruosas afirmações, se ponham quase em condição 
de admiti‑las; uma vez que são tão grandes os louvores que eles tributam aos 
mestres desses erros, são tais as homenagens que publicamente lhes prestam, que 
facilmente dão a entender que as honras prestadas não se dirigem as pessoas, que 
talvez de todo não desmereçam, mas antes aos erros, que elas professam às claras, 
e que procuram com todos os esforços propagar entre o povo.

§ II. A TRADIÇÃO

D. Os modernistas estendem o princípio da experiência religiosa à tra-
dição?

R. Sim, e é esse outro aspecto da doutrina da experiência religiosa inteira‑
mente contrário à verdade católica. Pois ela se estende e se aplica à tradição que 
a Igreja tem sustentado até hoje, e a destrói.

D. Que é a tradição para os modernistas?
R. Os modernistas concebem a tradição como uma comunicação da ex‑

periência original, que se faz ao próximo pela pregação, mediante a fórmula 
intelectual.
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D. Que virtude atribuem eles a essa fórmula intelectual no tocante à 
pregação?

R. A essa fórmula, além do valor representativo, atribuem certa eficácia 
de sugestão.

D. Qual o papel dessa virtude sugestiva?
R. Ela se aplica tanto naquele que crê, para despertar o sentimento reli‑

gioso quiçá entorpecido, e restaurar a experiência adquirida num tempo remo‑
to, quanto naqueles que ainda não crêem, para despertar neles, pela primeira 
vez, o sentimento religioso e produzir a experiência.

D. É assim, portanto, que a experiência religiosa engendra a tradição?
R. É desse modo que a experiência religiosa se propaga abundantemente 

entre os povos: não só entre os existentes, pela pregação, mas também entre os 
vindouros, quer pelo livro, quer pela transmissão oral de uns a outros.

D. Qual o critério com que os modernistas julgam da veracidade de 
uma tradição?

R. Essa comunicação da experiência às vezes lança raízes e vinga; outras 
vezes se esteriliza logo e morre. Para os modernistas, o viver dessa tradição é 
prova de verdade; e a razão disso é que para eles verdade e vida são uma e a 
mesma coisa.

D. Se toda religião que vive é verdadeira, que se deve concluir ?
R. Daqui, mais uma vez, se infere que todas as religiões existentes são 

verdadeiras, do contrário já não existiriam.

§ III. RELAÇÃO ENTRE A FÉ E A CIÊNCIA

D. Podemos agora formarmos uma idéia das relações que os modernis-
tas estabelecem entre a ciência, aí inclusa a história, e a fé?

R. No ponto em que estamos, já temos muito para conhecermos bem a 
relação que os modernistas estabelecem entre a fé e a ciência; notando‑se que 
neste nome de ciência incluem também a história.

D. Que diferença afirmam haver entre o objeto da fé e o da ciência?
R. Antes de tudo se deve ter por certo que o objeto de uma é de todo 

estranho e separado do objeto de outra. Porquanto a fé unicamente se ocupa de 
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uma coisa, que a ciência declara ser para si incognoscível. Segue‑se, pois, que é 
diversa a tarefa de cada uma; a ciência acha‑se toda na realidade dos fenômenos, 
onde a fé não penetra de modo algum; a fé, ao contrário, ocupa‑se da realidade 
divina, que de todo é desconhecida à ciência.

D. Não haverá, para eles, possibilidade de conflito entre a ciência e a fé?
R. Conclui‑se, portanto, que nunca poderá haver conflito entre a fé e a 

ciência; porque, se cada uma se restringir a seu campo, nunca poderão encon‑
trar‑se, nem portanto contradizer‑se.

D. E se, entretanto, alguém objetar que no mundo visível há coisas que 
também pertencem à fé, como a vida humana de Cristo?

R. Eles negarão.

D. Como podem negá-lo?
R. A razão é que, conquanto essas coisas estejam no número dos fenôme‑

nos, todavia, na medida em que viveram pela fé e, no modo já indicado, foram 
pela mesma fé transfiguradas e desfiguradas, elas foram subtraídas ao mundo 
sensível e passaram a ser matéria do divino.

D. Assim, se lhes perguntamos se Jesus Cristo fez verdadeiros milagres e 
profecias, se ressuscitou dos mortos e subiu aos céus, que dizem eles?

R. A ciência agnóstica o negará e a fé o afirmará.

D. Mas não é uma contradição flagrante entre a ciência e a fé?
R. Não haverá luta entre a ciência e a fé. Nega‑o o filósofo como filósofo, 

falando a filósofos e considerando Cristo na sua realidade histórica; afirma‑o o 
crente, como crente, falando a crentes e considerando a vida de Cristo a reviver 
pela fé e na fé.

D. Uma vez que a ciência e a fé se encontram em campos completamen-
te separados, não haverá então, segundo os modernistas, nenhuma subordi-
nação de uma a outra?

R. Enganar‑se‑ia muito quem, apresentadas essas teorias, se julgasse auto‑
rizado a crer que a ciência e a fé são independentes uma da outra. Por parte da 
ciência, essa independência está fora de dúvida; mas, já não é assim por parte 
da fé, que se deve submeter à ciência.
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D. A fé subordinada à ciência! Mas, a que título?
R. Não por um só, mas por três motivos.

D. Qual o primeiro deles, segundo os modernistas?
R. Em primeiro lugar, é de se notar que, em todo fato religioso, tirada a 

realidade divina e a experiência que o crente tem dela, tudo o mais, e principal‑
mente as fórmulas religiosas, não sai do campo dos fenômenos; cai portanto sob 
o domínio da ciência. Ainda que o crente se afaste do mundo, se lhe aprouver, 
enquanto ele se achar no mundo, nunca poderá se furtar, queira ou não, às leis, 
às vistas, ao juízo da ciência e da história.

D. Qual é o segundo motivo de subordinação da fé à ciência?
R. Em segundo lugar, embora se tenha dito que Deus só é objeto da fé, 

isto entretanto não se deve entender senão da realidade divina e não da idéia de 
Deus, que é dependente da ciência, uma vez que esta última, na ordem lógica, 
também se eleva até o absoluto e o ideal. É, pois, direito da filosofia ou da ciên‑
cia indagar sobre a idéia de Deus, dirigi‑la na sua evolução, corrigi‑la quando a 
ela se misturar qualquer elemento estranho. Daí esta máxima dos modernistas: 
a evolução religiosa deve ser coordenada com a evolução moral e intelectual, 
isto é, como ensina um dos seus mestres, deve ser‑lhes subordinada.

D. Qual é o terceiro motivo?
R. Finalmente, deve‑se observar que o homem, em si, não suporta um 

dualismo, por conseguinte o crente experimenta em si mesmo uma íntima ne‑
cessidade de harmonizar de tal sorte a fé com a ciência, que aquela não pode 
opor‑se à idéia geral que a ciência forma do universo.

D. Assim, segundo a doutrina modernista, a fé é serva da ciência?
R. Sim. Conclui‑se, pois, que a ciência é totalmente independente da fé; 

esta, ao contrário, embora se diga que é estranha à ciência, deve‑lhe submissão.

D. Como Pio IX e Gregório IX estigmatizaram tais doutrinas?
R. Todas essas coisas são diametralmente contrárias ao que o Nosso an‑

tecessor Pio IX ensinava, dizendo: Em matéria de religião, é dever da filoso‑
fia não dominar, mas servir, não prescrever o que se deve crer, mas aceitá‑lo 
com razoável respeito, não perscrutar os profundos dos mistérios de Deus, 
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mas piedosa e humildemente venerá‑los2. Os modernistas entendem isso às 
avessas: há, pois, razão de sobra para aplicar‑se a eles o que outro predecessor 
nosso, Gregório IX, escrevia de alguns teólogos do seu tempo: Alguns dentre 
vós, excessivamente cheios de espírito de vaidade, com novidades profanas 
se esforçam por transpor os limites traçados pelos Santos Padres, curvando à 
doutrina filosófica dos racionalistas a interpretação das páginas celestes, não 
para proveito dos ouvintes, mas para dar mostras do saber… E estes, arrasta‑
dos por doutrinas diversas, transformam em cauda a cabeça e obrigam a rainha 
a servir à escrava3.

§ IV. CONSEQUÊNCIAS PRÁTICAS

D. Mas a conduta dos modernistas católicos é conforme ao seu princípio?
R. O procedimento dos modernistas está em total conformidade com 

o que ensinam. Nos seus escritos e discursos eles parecem, não raro, sustentar 
ora uma ora outra doutrina, de modo a facilmente parecerem vagos e incertos. 
Fazem‑no, porém, de caso pensado, isto é, baseados na opinião que sustentam, 
da mútua separação entre a fé e a ciência. É por isso que nos seus livros se en‑
contram muitas coisas aceitas pelos católicos; mas, ao virar a página, outras se 
vêem que pareceriam ditadas por um racionalista. 

D. Eles não tem uma atitude dúplice em matéria de história?
R. Escrevendo, pois, história, nenhuma menção fazem da divindade de 

Cristo; ao passo que, pregando nas igrejas, com firmeza a professam. Da mesma 
sorte, na história não fazem o menor caso dos Padres nem dos Concílios; nas 
instruções catequéticas, porém, citam‑nos com respeito.

D. E em matéria de exegese?
R. Distinguem eles a exegese teológica e pastoral da exegese científico‑

‑histórica.

D. E nos demais trabalhos científicos?
R. Fundados no princípio de que a ciência em nada depende da fé, quan‑

do tratam de filosofia, de história, de crítica, não sentindo horror de pisar nas 

2  Brev. ad Ep. Wratislaw. 15 jun. 1857

3  Ep. ad Magistros theol., Paris, julho de 1223
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pegadas de Lutero4, ostentam certo desprezo pelas doutrinas católicas, pelos 
Santos Padres, pelos concílios ecumênicos, pelos magistérios eclesiásticos; e se 
forem repreendidos por isso, queixam‑se de que se tolhe a liberdade deles.

D. Qual é, consequentemente, a conduta dos modernistas em face do 
magistério da Igreja?

R. Professando que a fé deve sujeitar‑se à ciência, criticam a Igreja con‑
tinua e claramente, porque ela é irredutível em sua recusa de acomodar os seus 
dogmas às opiniões da filosofia.  

D. Quanto a eles, que fazem da teologia católica?
R. Eles, após fazer tábula rasa da velha teologia, empenham‑se por divul‑

gar uma nova, toda amoldada aos desvarios desses mesmos filósofos.

O MODERNISTA TEÓLOGO
§ I. — IMANÊNCIA E SIMBOLISMO TEOLÓGICO

D. Já é tempo de passarmos a considerar os modernistas no campo teo-
lógico. Qual é o seu sistema?

R. Esse é um trabalho duro, mas em poucas palavras diremos tudo.

D. Para o teólogo modernista, de que trata a teologia?
R. O fim que eles buscam é a conciliação da fé com a ciência, ficando 

porém sempre intocada a primazia da ciência sobre a fé.

D. Qual é o seu método?
R. Neste assunto o teólogo modernista se utiliza dos mesmos princípios 

da imanência e do simbolismo.

D. Como procedem?
R. Eis com que rapidez ele executa a sua tarefa: diz o filósofo que o prin‑

cípio da fé é imanente; acrescenta o crente que esse princípio é Deus; conclui 
pois o teólogo: logo Deus é imanente no homem. Disso se conclui a imanência 
teológica. 

4  Proposição 29 condenada por Leão X, Bulla “Exurge Domine” de 16 de maio de 1520: “Te-
mos aberta a estrada para enfrentar a autoridade dos Concílios e para contradizer à vontade as 
suas deliberações, e julgar os seus decretos e manifestar às claras tudo o que nos parece verdade, 
seja embora aprovado ou condenado por qualquer Concílio”.
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Outra adaptação: o filósofo tem por certo de que as representações da 
fé são puramente simbólicas; o crente afirma que o objeto da fé é Deus em si 
mesmo; conclui pois o teólogo: logo as representações da realidade divina são 
simbólicas. Segue‑se daqui o simbolismo teológico.

D. Que devemos pensar dessa imanência e desse simbolismo teológicos?
R. São erros enormes, de fato. Ao observar as suas consequências, vere‑

mos claramente o quanto são perniciosos.

D. Começando pelo simbolismo teológico, quais consequências decor-
rem dele?

R. Para começar pelo simbolismo, falemos como são os símbolos: eles são 
símbolos em relação ao objeto, e instrumentos em relação ao crente, daí seguem 
duas consequências.

D. Dizei-nos qual a primeira dessas consequências:
R. A primeira é que o crente, antes de tudo, não deve apegar‑se demais à 

fórmula, que deve servir‑lhe só no intuito de unir‑se com a verdade absoluta, 
que a fórmula ao mesmo tempo revela e esconde, isto é, esforça‑se por exprimi‑
‑la, sem jamais o conseguir.

D. Qual é a segunda consequência?
R. A segunda é que o crente deve usar de tais fórmulas tanto quanto lhe 

forem úteis, porquanto elas são dadas para auxílio e não para embaraço.

D. O crente deve, portanto, usar das fórmulas segundo a sua conveniência?
R. Sim, responde o modernista, mas salvo o respeito que, por motivos so‑

ciais, se deve às fórmulas julgadas aptas pelo magistério público para exprimir a 
consciência comum, e enquanto o mesmo magistério não julgar de outro modo.

D. No tocante à imanência teológica, qual é o verdadeiro pensamento 
dos modernistas?

R. Quanto à imanência, é na verdade difícil indicar o que pensam os 
modernistas, pois há entre eles diversas opiniões.
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D. Podeis dizer-nos algo das diferentes opiniões dos modernistas e suas 
consequências?

R. Uns fazem‑na consistir em que Deus, operando no homem, está mais 
intimamente no homem do que o próprio homem em si mesmo; e essa afirma‑
ção, sendo bem entendida, não merece censura. Pretendem outros que a ação 
divina é uma e a mesma com a ação da natureza, como a causa primeira com a 
causa segunda; e isso já destruiria a ordem sobrenatural. Outros explicam‑na, 
enfim, em um sentido que tem ranço de panteísmo; e estes, para falar a verdade, 
são mais coerentes com o restante das sua doutrinas.

§ II. PERMANÊNCIA DIVINA

D. A esse princípio de imanência, segundo os modernistas, acrescenta-
-se algum outro princípio?

R. Sim, a esse postulado da imanência se acrescenta ainda outro, que 
pode ser chamado da permanência divina.

D. Em que esse princípio difere do primeiro?
R. —Entre si eles diferem do mesmo modo que a experiência privada 

difere da experiência transmitida por tradição.

D. Não está claro. Podeis explicar-me essa doutrina?
R. Esclareçamos isso com um exemplo, e seja ele tirado da Igreja e dos 

Sacramentos.

D. Que dizem eles sobre a instituição da Igreja e dos sacramentos?
R. Não se pode crer, dizem, que a Igreja e os Sacramentos foram institu‑

ídos pelo próprio Cristo.

D. Mas, como é isso? Como a instituição imediata dos sacramentos e 
da Igreja por Jesus Cristo está em contradição com os princípios modernistas?

R. Isso está em contradição com o agnosticismo, que não vê em Cristo 
mais do que um homem cuja consciência religiosa, como a de qualquer outro 
homem, pouco a pouco se formou; está em contradição com a lei da imanência, 
que não admite, como eles se exprimem, aplicações externas; está em contradi‑
ção com a lei da evolução, que para o desenvolvimento dos germens requer tem‑
po e certa série de circunstâncias; está em contradição, finalmente, com a his‑
tória, que mostra que esse ou aquele foi realmente o curso dos acontecimentos.
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D. Então a Igreja e os sacramentos não foram instituídos por Nosso 
Senhor Jesus Cristo?

R. Isso não impede absolutamente, e deve admitir‑se, dizem eles, que a 
Igreja e os Sacramentos tenham sido mediatamente instituídos por Cristo.

D. De que modo os teólogos modernistas buscam provar essa origem 
divina da Igreja e dos sacramentos?

R. Todas as consciências cristãs — é assim que eles o explicam — estavam 
virtualmente incluídas na consciência de Cristo, como a planta na semente. 
Ora, como os rebentos vivem a vida da semente, assim também deve afirmar‑se 
que todos os cristãos vivem a vida de Cristo. Mas a vida de Cristo, segundo a 
fé, é divina; logo também a vida dos cristãos. Se pois esta vida, no correr dos 
séculos, deu origem à Igreja e aos Sacramentos, com toda a razão se poderá dizer 
que essa origem procede de Cristo e é divina.

D. Os teólogos modernistas lançam mão do mesmo procedimento para 
estabelecer a divindade das Sagradas Escrituras e dos dogmas?

R. É pelo mesmo processo que provam que as Escrituras e os dogmas são divinos.

D. Aí está toda a teologia dos modernistas?
R. Sim, com isso se conclui toda a teologia dos modernistas. É bem pou‑

co, em verdade; porém, ela é mais que abundante para quem professa que sem‑
pre e em tudo se devem respeitar as conclusões da ciência. Cada um entretanto 
poderá ir por si mesmo fazendo a aplicação dessas teorias aos outros pontos, 
que vamos expor.

CONTINUAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DA 
FILOSOFIA RELIGIOSA — OS FRUTOS DA FÉ
§ I. O DOGMA

D. Até aqui tratamos da origem e da natureza da fé. No sistema dos 
teólogos modernistas, a fé não possui como que frutos?

R. Sim, ela possui muitos frutos, sendo os principais a Igreja, o dogma, o 
culto e os livros sagrados.

D. Que dizem deles?
R. Começando pelo dogma, já sabemos, pelo que ficou dito, qual seja a 

sua origem e natureza. 
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D. De onde nasce o dogma, segundo a teologia modernista?
R. Para eles, o dogma nasce da necessidade que o crente experimenta de 

elaborar o seu pensamento religioso, a fim de tornar sempre mais clara a sua 
consciência e a de outrem.

D. Em que consiste essa elaboração?
R. —Todo esse trabalho consiste em esquadrinhar e polir a fórmula primitiva.

D. É um trabalho de ordem racional e lógica?
R. Não se trata de um desenvolvimento racional e lógico, mas comanda‑

do inteiramente pelas circunstâncias ou, como dizem de modo pouco inteligí‑
vel, um desenvolvimento vital. 

D. Qual o resultado desse trabalho, segundo os teólogos modernistas?
R. O resultado disso é que, como já dissemos, ao redor da fórmula pri‑

mitiva se vão formando fórmulas secundárias, que mais tarde sintetizadas e reu‑
nidas em um único todo doutrinal, quando forem ratificadas pelo magistério 
público como correspondentes à consciência comum, são chamados dogmas.

D. Os modernistas distinguem o dogma das especulações teológicas?
R. As investigações teológicas devem cuidadosamente distinguir‑se do dogma.

D. De que servem, então, as especulações teológicas?
R. Elas, conquanto não vivam da vida do dogma, contudo não são inú‑

teis, seja para harmonizar a religião com a ciência e dissipar qualquer contraste 
entre elas, seja para iluminar a religião e defendê‑la; e talvez ainda tenham a 
utilidade de preparar um futuro dogma.

§ II. O CULTO

D. Qual é a doutrina teológica dos modernistas sobre o culto dos Sa-
cramentos?

R. —Não haveria muito que dizer acerca do culto, se debaixo desse nome 
não se achassem também os Sacramentos, a respeito dos quais os modernistas 
erram muito.
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D. De onde nascem os cultos, segundo eles?
R. Pretendem que o culto resulta de um duplo impulso; pois que, como 

vimos, pelo seu sistema, tudo se deve atribuir a íntimos impulsos.

D. Peço-vos que indique essa dupla necessidade da qual falam os teólo-
gos modernistas.

R. A primeira é dar à religião alguma coisa de sensível; a segunda é a ne‑
cessidade de propagá‑la, coisa esta que não poderia realizar‑se sem certa forma 
sensível e sem atos santificantes, que se chamam Sacramentos.

D. Que são os Sacramentos para os modernistas?
R. Os modernistas consideram os Sacramentos como meros símbolos ou 

sinais, apesar de não destituídos de eficácia.

D. Os teólogos modernistas comparam os Sacramento ao quê?
R. Eles se servem do exemplo de certas palavras que facilmente vingam, 

por terem conseguido a força de divulgar certas idéias de grande eficácia, que 
muito impressionam os ânimos. E assim como aquelas palavras são destinadas 
a despertar as referidas idéias, assim também o são os Sacramentos com relação 
ao sentimento religioso.

D. Nada mais do que isso?
R. Nada mais. Falariam mais claro afirmando logo que os Sacramentos 

foram só instituídos para nutrirem a fé. Mas essa proposição é condenada pelo 
Concílio de Trento: “Se alguém disser que estes Sacramentos foram só instituí‑
dos para nutrirem a fé, seja anátema”5.

§ III. LIVROS SANTOS - INSPIRAÇÃO

D. Para os teólogos modernistas, que são os livros sagrados?
R. Da origem e da natureza dos livros sagrados, já dissemos alguma coisa. 

Eles tão somente constituem frutos da fé.

D. Como, segundo a sua doutrina, devemos definir os livros sagrados?
R. Segundo a mente dos modernistas, bem se pode defini‑los uma cole‑

ção de experiências, não certamente experiências que em geral qualquer pessoa 

5  Sess. VII, de Sacramentis in genere, cân.5.
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adquire, mas experiências extraordinárias e das mais elevadas que se deram em 
uma religião qualquer.

D. Essa definição se aplica também aos nossos livros sagrados?
R. É precisamente isso que os modernistas ensinam dos nossos livros do 

Antigo e Novo Testamento.

D. Mas a experiência não se refere sempre ao tempo presente? Ora, os 
livros sagrados encerram também histórias do passado e profecias do futuro. 
Como os modernistas podem chamar a uma e outra de coleção de experiências?

R. A essas suas opiniões muito astutamente acrescentam que, embora a 
experiência deva ser do tempo presente, pode assim mesmo receber matéria do 
passado e do futuro, enquanto o crente pela lembrança revive o passado como se 
fora o presente, ou já vive do futuro por antecipação. Deste modo se explica por‑
que os livros históricos e apocalípticos são computados entre os livros sagrados.

D. Os livros sagrados não são, portanto, a palavra de Deus?
R. Nesses livros, Deus fala por meio do crente; mas, como diz a teologia 

modernista, só por imanência e permanência vital.

D. Perguntar-lhes-emos, pois, que se faz da inspiração?
R. Respondem‑nos que ela, a não ser talvez por uma certa veemência, não 

se distingue da necessidade que o crente experimenta de manifestar vocalmente 
ou por escrito a própria fé. Nota‑se aqui certa semelhança com a inspiração 
poética; e neste sentido um deles dizia: “Deus está entre nós, e agitados por ele 
nós nos inflamamos.” Deste modo é que se deve explicar a origem da inspiração 
dos livros sagrados.

D. Dizem eles que a inspiração é universal? O que ela é do ponto de 
vista católico?

R. Sustentam os modernistas que não falta essa inspiração a nenhuma 
passagem desses livros. Neste ponto alguém poderia julgá‑los mais ortodoxos 
do que certos exegetas recentes, que em parte restringem a inspiração como, por 
exemplo, nas tais citações tácitas. Mas isso não passa de aparências e palavras. 
De fato, se considerarmos, segundo as leis do agnosticismo, a Bíblia um traba‑
lho humano, feito por homens para utilidade de outros homens, seja embora 
lícito ao teólogo apelidá‑la de divina por imanência, de que modo poderia res‑

DOUTRINA 101



tringir‑se nela a inspiração? Essa inspiração, de fato, admitem‑na os modernis‑
tas; não, porém, no sentido católico.

§ IV. A IGREJA - SUA ORIGEM, SUA NATUREZA E SEUS DIREITOS

D. Que os teólogos modernistas pensam da Igreja?
R. Maior matéria de discussão oferece‑nos o que os modernistas afirmam 

da Igreja.

D. Qual é, para eles, a origem da Igreja?
R. Eles pressupõem que ela é fruto de uma dupla necessidade, uma no 

crente, principalmente naquele que, tendo tido alguma experiência original e 
singular, precisa comunicar a outrem a própria fé; outra na coletividade – de‑
pois que a fé se tornou comum a muitos – a fim de se reunir em sociedade, e 
conservar, dilatar e propagar o bem comum.

D. Que é, pois, a Igreja?
R. É um parto da consciência coletiva, isto é, da coletividade das consci‑

ências individuais que, por virtude da permanência vital, estão todas ligadas ao 
primeiro crente, que para os católicos foi Cristo.

D. De onde vem, segundo os modernistas, o poder disciplinar, doutri-
nal e litúrgico da Igreja católica?

R. Ora, toda sociedade precisa de uma autoridade que a reja, e cujo ofí‑
cio seja dirigir os membros para o fim comum e conservar com prudência os 
elementos de coesão, que em uma sociedade religiosa são a doutrina e o culto. 
Há, por isso, na Igreja Católica uma tríplice autoridade: disciplinar, dogmática 
e litúrgica.

D. A partir de onde eles deduzem a natureza e os direitos da autoridade?
R. A natureza dessa autoridade deve ser deduzida da sua origem; e da 

natureza, por sua vez, devem inferir‑se os direitos e os deveres.

D. Que dizem os teólogos modernistas da autoridade da Igreja nos tem-
pos passados?

R. Dizem eles que foi um erro das eras passadas pensar‑se que a autorida‑
de da Igreja emanou de um princípio estranho, isto é, imediatamente de Deus; 
e por isso, com razão era ela considerada autocrática.
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D. E nos dias de hoje?
R. Essas teorias, afirmam eles, já não são para os tempos atuais. Assim 

como a Igreja emanou da coletividade das consciências, a autoridade emana 
vitalmente da mesma Igreja. 

D. Então, segundo esses teólogos, a autoridade da Igreja depende da 
consciência coletiva?

R. A autoridade, portanto, da mesma sorte que a Igreja, nasce da consci‑
ência religiosa, e por essa razão fica dependente dela.

D. E se a Igreja nega essa dependência, que ela se torna, segundo essa 
doutrina?

R. Se ela faltar a essa dependência, torna‑se tirânica.

D. Mas não é isso querer estabelecer na Igreja o poder democrático?
R. Nos tempos atuais, o sentimento de liberdade atingiu o seu pleno de‑

senvolvimento. No estado civil a consciência pública quis um regime popular. 
Mas a consciência do homem, assim como a vida, é uma só. Se, pois, a autori‑
dade da Igreja não quer suscitar e manter uma guerra intestina nas consciências 
humanas, também deve curvar‑se a formas democráticas.

D. Ao não se curvar a essa doutrina modernista, que será da Igreja e da 
religião?

R. Se não quiser se curvar, a hecatombe será iminente. Loucura seria crer 
que o vivo sentimento de liberdade, ora dominante, retroceda. Reprimido e 
enclausurado com violência, transbordará mais impetuoso, destruindo conjun‑
tamente a religião e a Igreja.

D. Segundo o pensamento modernista, qual é, enfim, a sua grande in-
quietação?

R. São esses os raciocínios dos modernistas que, por isso, estão todos em‑
penhados em achar o modo de conciliar a autoridade da Igreja com a liberdade 
dos crentes.
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§ V. A IGREJA E O ESTADO

D. A Igreja possui relações com as sociedades civis?
R. Não é só dentro do seu recinto que a Igreja encontra com quem enten‑

der‑se amigavelmente, mas também fora. Ela não se acha no mundo sozinha a 
ocupá‑lo; ocupam‑no também outras sociedades, com as quais não pode deixar 
de tratar e de relacionar‑se.

D. Quais são os direitos e os deveres da Igreja em face dessas sociedades 
civis, segundo os modernistas?

R. Convém determinar quais sejam os direitos e os deveres da Igreja para 
com as sociedades civis; e bem se vê que essa determinação deve ser tirada da 
natureza da mesma Igreja, tal qual os modernistas a descreveram para nós.

D. Quais são as regras que eles aplicam às relações entre a Igreja e o 
Estado?

R. As regras que servirão para esse fim são as mesmas que acima serviram 
para a ciência e a fé. Ali se tratava de objetos, aqui de fins. Assim pois, como por 
causa do objeto se disse que a fé e a ciência são mutuamente estranhas, também 
o Estado e a Igreja são estranhos um à outra, por causa do fim a que tendem, 
temporal para o Estado, espiritual para a Igreja.

D. Como, segundo os modernistas, atribuiu-se outrora à Igreja o poder 
que eles lhe recusam hoje em dia?

R. Falava‑se outrora que o que era temporal devia se sujeitar ao que era 
espiritual, falava‑se de questões mistas, em que a Igreja intervinha como senho‑
ra e rainha, porque naquele tempo se considerava a Igreja instituída imediata‑
mente por Deus, enquanto autor da ordem sobrenatural. Mas essas crenças já 
não são admitidas pela filosofia, nem pela história.

D. Eles exigem, portanto, a separação entre a Igreja e o Estado?
R. Sim. Deve, portanto, a Igreja separar‑se do Estado, e assim também o 

católico do cidadão.

D. Na prática, qual deve ser, segundo eles, a atitude de todo católico 
enquanto cidadão?

R. Pelo motivo dito acima, todo católico, sem se importar com a autori‑
dade, com os desejos, com os conselhos e com as ordens da Igreja, e até mesmo 
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desprezando as suas repreensões, tem o direito e o dever de fazer o que julgar 
mais oportuno ao bem da pátria.

D. A Igreja não tem o direito de estabelecer uma linha de conduta ao 
cidadão católico?

R. Querer, sob qualquer pretexto, impor ao cidadão uma norma de con‑
duta, é um verdadeiro abuso por parte do poder eclesiástico.

D. Então, se a Igreja quiser intervir, ela comete um abuso?
R. Esse abuso, dizem eles, deve ser repelido com toda a energia.

D. Esses princípios já não foram condenados pela Igreja?
R. As teorias de que se originam todos esses erros são as mesmas que o 

Nosso Predecessor Pio VI condenou solenemente na Constituição apostólica 
Auctorem fidei6.

D. Os modernistas contentam-se em pedir a separação entre a Igreja e 
o Estado?

R. Na escola dos modernistas não basta que o Estado seja separado da 
Igreja. Assim como a fé deve subordinar‑se à ciência, quanto aos elementos 
fenomênicos, assim também nas coisas temporais a Igreja tem que se sujeitar 
ao Estado.  

D. Eles têm a audácia de ensinar isso?
R. Isso eles não afirmam talvez muito abertamente; mas por força de ra‑

ciocínio são obrigados a admiti‑lo.

D. Como uma enormidade dessas decorre dos princípios modernistas?
R. Em verdade, admitido que o Estado tenha absoluta soberania em tudo o 

que é temporal, se suceder que o crente, não satisfeito com a religião do espírito, se 
manifeste em atos exteriores, como, por exemplo, administrando ou recebendo os 
Sacramentos, isso já deve necessariamente cair sob o domínio do Estado. Postas as 

6 Proposição 2 — A proposição que afirma que o poder foi dado por Deus à Igreja, para que 
fosse comunicado aos Pastores, que são os seus ministros, para a salvação das almas, entendida 
no sentido de que o poder do ministério e regime eclesiástico passa da comunidade dos fiéis para 
os pastores: é heresia. 

 Proposição 3 — Também aquela proposição que afirma que o Romano Pontífice é chefe 
ministerial, entendida no sentido de que, não de Cristo na pessoa do bem-aventurado Pedro, mas 
da Igreja recebeu o poder como sucessor de Pedro, verdadeiro Vigário de Cristo e chefe de toda 
a Igreja: é herética.
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coisas desse jeito, para que servirá a autoridade eclesiástica? Visto que esta não tem 
razão de ser sem os atos externos, estará em tudo e por tudo sujeita ao poder civil.

D. Mas então, se os modernistas prevalecessem, não seria mais possível exis-
tir um culto exterior ou mesmo uma Sociedade religiosa livre do jugo do Estado?

R. Com efeito, e é essa inelutável conseqüência que leva muitos dentre os pro‑
testantes liberais a desembaraçar‑se de todo o culto externo e até de toda a sociedade 
religiosa externa, procurando pôr em voga uma religião, que chamam individual.

D. Os modernistas ainda não dizem essas coisas abertamente; mas, como 
eles preparam os espíritos e o que dizem da autoridade disciplinar da Igreja?

R. Se os modernistas, desde já, não se lançam de peito aberto a esses ex‑
tremos, insistem pelo menos em que a Igreja se deixe espontaneamente condu‑
zir por eles até onde pretendem levá‑la e se amolde às formas civis. Isso quanto 
à autoridade disciplinar.

D. Quais são as suas doutrinas no tocante à autoridade doutrinal?
R. Mais grave e perniciosas são suas afirmações relativamente à autorida‑

de doutrinal e dogmática. 

D. Dizei-nos como eles imaginam o magistério eclesiástico:
R. Eis o que pensam acerca do magistério eclesiástico: a sociedade religio‑

sa não pode ser una, sem unidade de consciência nos seus membros e unidade 
de fórmula. Mas essa dupla unidade requer por assim dizer um entendimento 
comum, que compete achar e determinar a fórmula que melhor corresponda à 
consciência comum; e a esse entendimento convém ainda atribuir a autoridade 
conveniente, para poder impor à comunidade a fórmula estabelecida. Nessa 
união e quase fusão da mente designadora de fórmula e da autoridade que a 
impõe, acham os modernistas o conceito de magistério eclesiástico.

D. Isso é pura democracia! É subordinar o poder doutrinal ao julga-
mento do povo!

R. De fato. Dizem eles: visto, portanto, que o magistério, afinal de con‑
tas, não é mais do que um produto das consciências individuais, e só para 
comodidade das mesmas consciências lhe é atribuído um ofício público, resulta 
necessariamente que ele depende dessas consciências, e por conseguinte deve 
inclinar‑se a formas democráticas.
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D. Os teólogos modernistas acusam, portanto, de abuso o magistério 
da Igreja?

R. Proibir, portanto, que as consciências dos indivíduos manifestem 
publicamente as suas necessidades, e impedir à crítica o caminho que leva o 
dogma a evoluções necessárias, não é fazer uso de um poder dado para o bem 
público, mas abusar dele.

D. No uso da autoridade concedida pelos modernistas, a Igreja é soberana?
R. Não. No próprio uso do poder deve haver modo e medida. É quase 

tirania condenar um livro sem que o autor o saiba, e sem admitir nenhuma 
explicação nem discussões. 

D. Em suma, o que é preciso fazer para contentar esses teólogos 
modernistas?

R. Ainda aqui deve adotar‑se um meio termo, que ao mesmo tempo salve 
a autoridade e a liberdade.

D. E, segundo o pensamento deles, que fará o católico nesse interim? 
R. Nesse ínterim, o católico poderá agir de tal sorte que, protestando o 

seu profundo respeito à autoridade, continue sempre a trabalhar à sua vontade. 

D. Revoltados contra a autoridade da Igreja, ao menos os teólogos 
modernistas concedem à Igreja o direito a um culto solene e com certo 
brilho exterior?

R. Em geral admoestam a Igreja de que, sendo a finalidade do poder 
eclesiástico puramente espiritual, não lhe caem bem essas exibições de aparato 
exterior e de magnificência, com que costuma aparecer às vistas da multidão. 
E quando assim o dizem, procuram esquecer que a religião, conquanto es‑
sencialmente espiritual, não pode restringir‑se exclusivamente às coisas do 
espírito, e que as honras prestadas à autoridade espiritual se referem à pessoa 
de Cristo, que a instituiu.

§ VI. EVOLUÇÃO

D. Percorremos toda a doutrina dos teólogos modernistas?
R. Para concluir toda esta matéria da fé e seus diversos frutos, resta‑nos por 

fim ouvir as teorias dos modernistas acerca do desenvolvimento desses frutos.
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D. Como eles chegam a esse ponto capital do seu sistema?
R. Eles têm por princípio geral que, numa religião viva, tudo deve ser 

mutável e mudar‑se de fato. Por aqui abrem caminho para uma das suas princi‑
pais doutrinas, que é a evolução.

D. Quais são, na teologia, as matérias sujeitas à evolução, segundo os 
modernistas?

R. O dogma, a Igreja, o culto, os livros sagrados e até mesmo a fé, se não 
forem coisas mortas, devem sujeitar‑se às leis da evolução.

D. É esse o princípio universal?
R. Quem se lembrar de tudo o que os modernistas ensinam sobre cada 

um desses assuntos, já não se assustará com a afirmação desse princípio.

D. Como os modernistas aplicam o princípio da evolução e põe em uso 
as suas leis? 

R. Estabelecida a lei da evolução, os próprios modernistas passam a des‑
crever‑nos o modo pelo qual ela se efetua. E começam pela fé. Dizem que a 
forma primitiva da fé foi rudimentar e indistintamente comum a todos os ho‑
mens; porque se originava da própria natureza e vida do homem. 

D. Como, segundo os modernistas, a fé progride?
R. Ela progrediu por evolução vital; quer dizer, não pelo acréscimo de 

novas formas, vindas de fora, mas por uma crescente penetração do sentimento 
religioso na consciência.

D. Qual foi a dupla característica desse progresso da fé?
R. Esse progresso se realizou de duas maneiras: primeiro negativamente, 

eliminando todo o elemento estranho, como o sentimento de família ou de 
nacionalidade; em seguida positivamente, com o aperfeiçoamento intelectual 
e moral do homem, donde resultou maior clareza para a idéia divina e maior 
excelência para o sentimento religioso. 
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§ VII. CAUSAS DA EVOLUÇÃO: AS FORÇAS CONSERVADORA E 

PROGRESSIVA

D. Devemos recorrer a que causas para explicar esse progresso da fé?
R. As mesmas causas que serviram para explicar a origem da fé, explicam 

também o seu progresso. A estas, porém, devem acrescentar‑se aqueles gênios 
religiosos, a que chamamos profetas, dos quais o mais iminente foi Cristo.

D. Como os teólogos modernistas julgam que tais homens extraordiná-
rios colaboram para o progresso da fé?

R. Eles colaboram para o progresso da fé, seja porque eles na sua vida ou 
nas suas palavras tinham algo de misterioso, que a fé atribuía à divindade, seja 
porque alcançaram novas e desconhecidas experiências em plena harmonia com 
as exigências do seu tempo.

D. Os modernistas atribuem o progresso da fé sobretudo a quê?
R. O progresso do dogma nasce principalmente da necessidade de ven‑

cer os obstáculos da fé, derrotar os adversários, repelir as dificuldades. Deve‑se 
ainda acrescentar um contínuo esforço, para se penetrar cada vez mais nos mis‑
térios da fé.

D. Dai-me um exemplo. Como, segundo eles, chegou-se a proclamar a 
divindade de Nosso Senhor?

R. Foi assim que sucedeu: a parte divina que a fé a princípio atribuía a 
Cristo foi aumentando aos poucos, até que definitivamente o tomaram por Deus.

D. Qual foi o fator principal da evolução do culto?
R. O principal estímulo de evolução para o culto é a necessidade de se 

adaptar aos costumes e tradições dos povos e dessa forma de gozar da eficácia de 
certos atos, já admitidos pelo uso. 

D. Qual foi o fato da evolução da Igreja?
R. A Igreja acha finalmente a razão do seu evoluir na necessidade de se aco‑

modar às condições históricas e às formas da sociedade civil publicamente adotadas.

D. É isso o que dizem os modernistas? Qual é o fundamento da evolu-
ção no sistema dos modernistas?

R. É isso dizem os modernistas. E aqui, antes de passarmos adiante, que‑
remos insistir em que se atente nessa doutrina das necessidades, porque ela, 
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além do que já vimos, é como que a base e o fundamento desse famoso método 
que chamam histórico.

D. Com essa doutrina das necessidade temos todo o pensamento mo-
dernista sobre a evolução?

R. Não. Embora as necessidades sirvam de estímulo para a evolução, se 
ela não tivesse outros estímulos senão essas necessidades, facilmente a evolução 
transporia os limites da tradição, e assim desligada do primitivo princípio vital, 
já não levaria ao progresso, mas à ruína.

D. Que é preciso acrescentar para completarmos o pensamento dos 
modernistas?

R. Estudando, pois, mais a fundo o pensamento dos modernistas, deve‑se 
dizer que a evolução é como o resultado de duas forças que se combatem, sendo 
uma delas progressiva e outra conservadora.

D. Qual é, na Igreja, a força conservadora?
R. A força conservadora está na Igreja e é a tradição.

D. Como a autoridade religiosa representa a força conservadora?
R. O exercício da força conservadora é próprio da autoridade religiosa, 

quer de direito, pois que pertence à natureza de toda autoridade apegar‑se o 
mais possível à tradição; quer de fato, pois que, retraída das contingências da 
vida, pouco ou talvez nada sente dos estímulos que impelem ao progresso.

D. Onde se encontra a força progressiva?
R. A força que, correspondendo às necessidades, arrasta ao progresso, 

oculta‑se e trabalha nas consciências individuais, principalmente naquelas que, 
como eles dizem, se acham mais em contato com a vida.

D. Mas então se dirá que os modernistas põe a força do progresso fora 
da hierarquia?

R. Sem dúvida alguma; já se percebe o surgimento daquela perniciosíssi‑
ma doutrina que introduz na Igreja o laicato como fator de progresso. 
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D. Dizei-nos: Como a força conservadora e a força progressiva se arti-
culam para gerar modificações e progressos na Igreja?

R. Por uma espécie de convênio entre as forças de conservação e de pro‑
gresso, isto é, entre a autoridade e as consciências individuais, nascem as trans‑
formações e os progressos. As consciências individuais, ou pelo menos algumas 
delas, fazem pressão sobre a consciência coletiva; e esta, por sua vez, sobre a 
autoridade, obrigando‑a a capitular e pactuar.

§ VIII. CONSEQUÊNCIAS PRÁTICAS

D. Que os modernistas devem pensar quando a autoridade religiosa os 
reprime ou censura?

R. Não é de admirar ver como os modernistas se surpreendem por serem 
admoestados ou punidos. O que se lhes foi imputado como culpa, eles consi‑
deram um dever sagrado. Ninguém melhor do que eles conhece as necessidades 
das consciências, porque são eles e não a autoridade eclesiástica os que se acham 
mais em contato com elas. Quase chegam a julgar que têm em si encarnadas 
todas essas necessidades; daí a convicção de falar e de escrever sem medo. Eles 
não se importam com as censuras da autoridade; porque se sentem fortes com 
a consciência do dever, e por íntima experiência sabem que merecem aplausos 
e não censuras.

D. Como agem os modernistas quando censurados pela Igreja?
R. Eles pensam que os progressos não se alcançam sem combates, nem há 

combates sem vítimas, como o foram os profetas e Cristo. Ainda que a autori‑
dade os maltrate, não a odeiam; sabem que assim está cumprindo o seu dever. 
Lamentam apenas que não lhes deem ouvidos, porque isto será causa de atraso 
ao progresso dos espíritos.

D. Eles conservam as suas esperanças?
R. Certamente. Segundo eles, virá a hora de se romperem as barreiras, 

porque as leis da evolução poderão ser refreadas; quebradas, nunca.

D. Ao menos interrompem a execução do seu plano?
R. Eles continuam; continuam, com desprezo das repreensões e condena‑

ções, ocultando audácia inaudita com o véu de aparente humildade. Simulam 
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finalmente curvar a cabeça; mas, no entanto, a mão e o pensamento prosse‑
guem o seu trabalho com ousadia ainda maior.

D. Por que, então, os modernistas fingem se submeter? Por que não 
saem da Igreja como os heréticos o fazem?

R. Avançam com toda a reflexão e prudência, tanto porque estão persua‑
didos de que a autoridade deve ser estimulada e não destruída, como também 
porque precisam permanecer no seio da Igreja, para conseguirem pouco a pou‑
co conquistar a consciência coletiva, transformando‑a.

D. Modificar a consciência comum? Mas, segundo o seu princípio, eles 
deveriam se submeter à essa consciência…

R. Exatamente. Mal percebem, quando assim se exprimem, que estão 
confessando que a consciência coletiva diverge dos seus sentimentos, e que por‑
tanto não têm direito de declarar‑se intérpretes da mesma consciência.

§ IX. CONDENAÇÕES

D. Que devemos concluir a respeito da doutrina modernista?
R. Segundo o modo de agir e de pensar dos modernistas, nada se pode 

dizer estável ou imutável na Igreja.

D. Tiverem eles precursores?
R. Não lhes faltaram precursores, esses de quem o nosso predecessor Pio 

IX escreveu: estes inimigos da revelação divina, que exaltam com os maiores 
louvores o progresso humano, desejariam com temerário e sacrílego atrevimen‑
to introduzi‑lo na religião católica, como se ela não fosse obra de Deus, mas 
obra dos homens, ou algum sistema filosófico, que se possa aperfeiçoar por 
meios humanos7.

D. A doutrina que os modernistas nos dão sobre a revelação e o dogma 
é verdadeiramente nova? Já não foi ela condenada?

R. Acerca da revelação em particular, e do dogma, os modernistas nada 
acharam de novo; pois a sua doutrina, antes deles, já fora condenada no Syllabus 
de Pio IX nestes termos: “A divina revelação é imperfeita e por isto está sujeita a 
contínuo e indefinido progresso, correspondente ao da razão humana” (propo‑

7  Encíclica “Qui pluribus”, 9 de novembro de 1846.
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sição condenada no. 5); e mais solenemente ainda a proscreve o Concílio Vati‑
cano I por estas palavras: “A doutrina da fé por Deus revelada não é proposta à 
inteligência humana para ser aperfeiçoada, como uma doutrina filosófica, mas 
é um depósito confiado à esposa de Cristo, para ser guardado com fidelidade 
e declarado com infalibilidade. Segue‑se pois que também se deve conservar 
sempre aquele mesmo sentido dos sagrados dogmas, já uma vez declarado pela 
Santa Mãe Igreja, nem se deve jamais afastar daquele sentido sob pretexto e em 
nome de mais elevada compreensão”8.

D. Com isso a Igreja pretende impedir o desenvolvimento do nosso co-
nhecimento, mesmo em matéria de fé?

R. De maneira alguma poderá seguir‑se daí que fique impedida a expli‑
cação dos nossos conhecimentos, mesmo relativamente à fé; ao contrário, isso a 
auxilia e promove. Nesse sentido é que o Concílio prossegue dizendo: “Cresça, 
pois, e com ardor progrida a compreensão, a ciência, a sapiência tanto de cada 
um como de todos, tanto de um só homem como de toda a Igreja com o passar 
das idades e dos séculos; mas no seu gênero somente, isto é, no mesmo dogma, 
no mesmo sentido, no mesmo parecer”9.

O MODERNISTA HISTORIADOR E CRÍTICO
§ I. APLICAÇÃO DO AGNOSTICISMO

D. Após termos estudado o filósofo, o crente e o teólogo modernistas, 
o que resta examinar?

R. Resta agora examinarmos também o historiador, o crítico e o apologista.

D. Que certos modernistas, dedicados aos estudos históricos, parecem 
temer?

R. Há certos modernistas que se lançam a escrever história, que parecem 
muito preocupados em não se passar por filósofos.

D. Que eles dizem acerca dos seus conhecimentos filosóficos?
R. Eles chegam até a declarar‑se totalmente alheios aos conhecimentos 

filosóficos.

8 Constituição “Dei Fillius”, cap. IV.

9 Ibidem.
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D. É sincera essa afetação de ignorância?
R. Não, é antes um traço de finíssima astúcia.

D. Por que os historiadores modernistas afetam essa ignorância em 
filosofia?

R. Eles o fazem para que ninguém os julgue embebidos de preconceitos 
filosóficos e assim pareçam, como eles dizem, completamente objetivos.

D. Os historiadores modernistas deixam-se influenciar, muito embora 
o neguem, pelos sistemas filosóficos?

R. Na verdade, a sua história ou crítica não fala senão de filosofia e as suas 
deduções procedem por bom raciocínio dos seus princípios filosóficos. Isso se 
faz evidente a quem refletir com ponderação.

D. Quais são os princípios filosóficos de onde os modernistas deduzem 
as três leis da história?

R. Os três primeiros cânones desses tais historiadores ou críticos são 
aqueles mesmos princípios que acima deduzimos dos filósofos, isto é, o agnos‑
ticismo, o teorema da transfiguração das coisas pela fé, e o outro que achamos 
por bem denominar teorema da desfiguração. 

D. Qual é a lei que decorre, segundo os modernistas, do princípio filo-
sófico do agnosticismo?

R. Segundo o agnosticismo, a história, bem como a ciência, só trata de 
fenômenos.

D. Qual conclusão decorre imediatamente dessa primeira lei histórica 
do agnosticismo?

R. A conclusão é que tanto Deus quanto qualquer intervenção divina nas 
coisas humanas devem ser relegados para a fé, como de sua exclusiva competência. 

D. Quando na história acontecem coisas em que o divino e o humano 
se misturam, qual será, portanto, o procedimento do modernista?

R. Se se tratar, pois, de uma coisa em que intervier duplo elemento, isto é, 
o divino e o humano, como Cristo, a Igreja, os Sacramentos e coisas semelhan‑
tes, devem separar‑se e discriminar‑se tais elementos, de tal modo que o que é 
humano passe para a história, e o que é divino para a fé.
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D. Será então preciso distinguir dois tipos de Cristo, dois tipos de Igreja etc?
R. É este o motivo da distinção que os modernistas costumam fazer entre 

um Cristo da história e um Cristo da fé, e uma Igreja da história e uma Igreja 
da fé, entre Sacramentos da história e Sacramentos da fé, e assim por diante.

D. No que se refere a esse elemento humano, o único que o agnos-
ticismo permite que a história considere, que nos diz o segundo princípio 
filosófico, ou o princípio da transfiguração, em que o historiador modernista 
se inspira?

R. Esse princípio nos diz que esse mesmo elemento humano, que ve‑
mos o historiador tomar para si, tal qual se manifesta nos documentos, deve 
ser considerado como elevado pela fé, por transfiguração, acima das condições 
históricas.

D. Qual será, portanto, em vista desse princípio de transfiguração, a 
segunda lei que regerá a história modernista?

R. Convém, portanto, subtrair novamente desse elemento humano os 
acréscimos feitos pela fé, e restituí‑los à mesma fé e à história da fé.

D. Em consequência, quais são as coisas que um historiador modernista 
eliminará da história de Jesus Cristo?

R. Tratando‑se de Jesus Cristo, eliminará tudo o que excede as condições 
de homem, seja natural, como a psicologia apresenta para nós, seja conforme as 
condições do lugar e do tempo em que viveu.

D. Qual é a terceira lei que se impõe ao historiador modernista em ra-
zão do princípio filosófico da desfiguração?

R. Enfim, em razão do terceiro princípio filosófico, também as coisas que 
saem fora das condições da história, eles as fazem como que passar numa penei‑
ra, e as eliminam, relegando à fé tudo o que, a juízo seu, não entrar na lógica 
dos fatos nem for conforme à índole das pessoas.

D. Dessa terceira lei, que conclusão eles inferem relativamente às pala-
vras que a Igreja atribui a Nosso Senhor? 

R. Assim, querem que Cristo não tenha dito aquelas coisas que parecem 
estar fora do alcance do vulgo, e eliminam da sua história real e transportam 
para a fé todas as alegorias que se encontram nos seus discursos.
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D. Poderia nos dizer com que critério se guiam nessas escolhas?
R. Pela consideração do caráter do homem, das condições em que se 

achou a sociedade, da educação, das circunstâncias de cada fato.

D. Trata-se ao menos de um critério objetivo, como a história séria exige?
R. Não, lançam mão de uma norma que, se bem a entendemos, se resu‑

me em mero subjetivismo.

D. Mostrai-nos que se trata de um critério puramente subjetivo.
R. Eles procuram apoderar‑se da pessoa de Jesus Cristo e como que reves‑

tir‑se dela, e assim lhe atribuem, nem mais nem menos, tudo o que eles mesmos 
fariam em circunstâncias idênticas.

D. Ao aplicar os três princípios filosóficos que regem a sua história, 
como os modernistas tratam a Cristo Deus?

R. Concluindo a priori, e partindo de certos princípios que admitem, 
embora afirmem que os ignoram, na história real afirmam que Cristo nem foi 
Deus, nem fez coisa alguma de divino.

D. Após terem eliminado todo caráter divino de Cristo da história real, 
deixam ao menos intacta a humanidade de Cristo?

R. Afirmam que, como homem, Cristo apenas fez e disse aquilo que eles, 
referindo‑se ao tempo em que viveu, acham que podia ter feito e dito.

D. Para os modernistas, que relação existe entre a filosofia, a história e 
a crítica?

R. Assim como a história recebe da filosofia as suas conclusões, assim 
também a crítica, por sua vez, as recebe da história. 

D. Como a crítica modernista trata os documentos sobre os quais 
trabalha?

R. O crítico, seguindo a pista do historiador, divide todos os documentos 
em duas partes. Depois de fazer o tríplice corte acima referido, passa todo o 
restante para a história real, e entrega a outra parte à história da fé, ou noutros 
termos, à história interna.
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D. Há então duas histórias segundo os modernistas: a história da fé e a 
história real?

R. Sim, os modernistas põem grande empenho em distinguir essas duas 
histórias.

D. A história da fé — como a chamam os modernistas — não seria, 
portanto, uma história verdadeira?

R. Não, note‑se bem, eles contrapõem à história da fé a história real, 
enquanto real.

D. Se a história da fé não é a história real, que resulta, portanto, dos 
dois Cristos que distinguimos com eles acima?

R. Daí resulta, como já vimos, um duplo Cristo; um real, e outro que, de 
fato, nunca existiu, mas pertence à fé; um que viveu em determinado lugar e 
tempo, outro que se encontra nas piedosas meditações da fé

D. Esse Cristo da fé, Cristo irreal segundo os modernistas, onde é Ele 
citado, por exemplo?

R. Esse é o Cristo descrito no Evangelho de São João.

D. Qual é a opinião que os modernistas tem do Evangelho segundo São 
João?

R. Esse Evangelho, pretendem os modernistas, é do princípio ao fim 
mera meditação.

§ II. APLICAÇÃO DA IMANÊNCIA VITAL

D. A tutela da filosofia sobre a história se limita a impôr à crítica uma 
divisão dos documentos em dois blocos, ou seja, documentos que concernem 
a fé, e documentos que concernem a história real?

R. Não, o domínio da filosofia na história ainda vai além.

D. Após essa divisão dos documentos em dois blocos, feita em nome do 
agnosticismo, que outro princípio da filosofia modernista se apresenta para 
comandar a crítica?

R. Feita, como dissemos, a divisão dos documentos em duas partes, apre‑
senta‑se de novo o filósofo com o seu princípio de imanência vital.
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D. Qual é, para a crítica modernista, a importância do princípio da 
imanência vital?

R. Para ela, tudo o que se acha na história da Igreja deve ser explicado 
pela imanência vital.

D. Como, segundo esse princípio, os fatos, que não passam de uma 
emanação da vida, subordinam-se às necessidades imanentes das quais ima-
nam?

R. Visto que a causa ou condição de qualquer emanação vital procede 
de alguma necessidade, todo acontecimento deve ser a conseqüência de uma 
necessidade, e deve considerar‑se historicamente posterior a ela.

D. Armados com um princípio desses, como o historiador modernista 
procederá com a história da Igreja?

R. Que faz então o historiador? Entregue de novo ao estudo dos docu‑
mentos, tanto nos livros sacros quanto nos demais, vai formando um catálogo 
de cada uma das necessidades que por sua vez se apresentaram à Igreja, quer 
relativos ao dogma, quer ao culto ou a outras matérias.

D. Após concluir esse catálogo, que ele faz?
R. Feito esse catálogo, passa‑o ao crítico.

D. Ajudado por esse catálogo das sucessivas necessidades da Igreja, a 
que operação o crítico submeterá os documento da história da fé?

R. O crítico, pois, manuseia os documentos destinados à história da fé 
e os distribui de idade em idade, de maneira que correspondam ao elenco que 
lhe foi dado; e tudo isso faz tendo sempre em vista o preceito de que o fato é 
precedido da necessidade, e a narração, do fato.

D. Mas, por vezes, nos livros sagrados, algumas partes, em vez de ape-
nas revelarem uma necessidade, não são elas mesmas um fato criado pela ne-
cessidade?

R. Bem poderia ser que certas partes da Escritura Sagrada, como as Epís‑
tolas, também fossem um fato criado pela necessidade.
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D. Mas, ainda que existam excessões, qual é, de modo geral, a lei que 
serve para determinar a data original dos documentos da história eclesiástica? 

R. Para eles, o certo é que não se pode determinar a idade de nenhum 
documento, senão pela época em que cada necessidade se manifestou na Igreja.

§ III. APLICAÇÃO DO EVOLUCIONISMO

D. Após esse trabalho de classificar os documentos pela data de origem, 
determinada arbitrariamente, há alguma outra operação à qual se entregará 
o crítico?

R. Sim, segue‑se uma outra operação.

D. Que torna necessária essa nova operação aos olhos da crítica modernista?
R. A distinção entre o começo de um fato e o seu desenrolar, porquanto, 

o que pode nascer em um dia, não cresce senão com o tempo.

D. Em razão dessa distinção entre a origem de um fato e o seu desen-
volvimento, qual será a nova divisão que a crítica modernista introduzirá nos 
documentos?

R. O crítico ainda irá bipartir os documentos, já dispostos segundo as 
idades, segregando os que se referem às origens de um fato dos que pertencem 
ao seu desenvolvimento.

D. Que ele fará com os documentos que pertencem ao desenvolvimento 
de um fato?

R. Ele tornará a dispôr esses últimos em ordem cronológica.

D. Qual princípio o guiará na determinação dessa ordem?
R. O princípio que o dirigirá nessa operação lhe será fornecido, uma vez 

mais, pelo filósofo.

D. Qual é o princípio que, segundo o filósofo modernista, domina e 
rege a história?

R. O filósofo obriga o historiador a conformar os seus estudos com os 
preceitos e as leis da evolução.
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D. Como, então, o historiador modernista, armado com a lei da evolu-
ção, tratará a história da Igreja?

R. O historiador, conformando‑se, torna a esquadrinhar os documentos; 
a procurar com cuidado as circunstâncias em que se achou a Igreja, no correr 
dos tempos, as necessidades internas e externas que a impeliram ao progresso, 
os obstáculos que se levantaram.

D. Em uma palavra, que busca o historiador modernista nos documen-
tos da história da Igreja?

R. Numa palavra, ele busca tudo o que puder servir para determinar o 
modo pelo qual se realizaram as leis da evolução.

D. Após esse exame atencioso para descobrir, na história da Igreja, a lei 
da sua evolução, que faz o crítico?

R. Concluído esse trabalho, ele esboça em suas linhas principais a história 
do desenvolvimento dos fatos.

D. Qual é o trabalho derradeiro da crítica modernista, uma vez conclu-
ído esse esboço fantasioso da história da Igreja?

R. A crítica adapta os demais documentos a esse esboço de história; escre‑
ve então a narração e está completa a história. 

D. Se o historiador e o crítico modernistas se deixam assim dominar 
por princípios tomados do filósofo, qual será, em boa lógica, o verdadeiro 
autor da história assim escrita?

R. Se nos perguntarmos a quem se deve atribuir essa história, ao historia‑
dor ou ao crítico? A nenhum dos dois, por certo; mas ao filósofo. 

D. Por que o filósofo?
R. Porque tudo foi consignado por apriorismo — e certamente por um 

apriorismo abundante em heresias.

D. Não é de se lamentar termos historiadores dessa sorte?
R. São, de fato, para lastimar esses homens, dos quais disse o Apóstolo: 

Desvairaram em seus pensamentos... gabando‑se de sábios, estultos é que se 
tornaram (Rom 1,21‑22)
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D. Mas, além de os lastimarmos, esses historiadores modernistas não 
despertam a justo título nossa indignação?

R. Sim, eles provocam, ao mesmo tempo, a nossa indignação, quando 
acusam a Igreja de corromper os documentos para fazê‑los servir aos próprios 
interesses.

D. Que sentimento os leva a acusar a Igreja de corromper os documentos?
R. Eles atiram sobre a Igreja aquilo de que sua própria consciência mani‑

festamente os acusa.

§ IV. CRÍTICA TEXTUAL

D. Se o historiador modernista classifica arbitrariamente os documen-
tos pelos séculos, segundo as exigências da pretendida lei da evolução, que 
acontece com respeito aos livros sagrados?

R. Dessa desagregação e da disseminação dos documentos pelo decurso 
do tempo, segue‑se naturalmente que os livros sagrados não podem absoluta‑
mente ser atribuídos aos autores cujos nomes trazem.

D. Os historiadores modernistas não recuam diante dessa consequência?
R. De modo algum. Os modernistas não hesitam em afirmar muitas ve‑

zes que esses livros, especialmente o Pentateuco e os três primeiros Evangelhos, 
de uma breve narração primitiva, foram pouco a pouco se avolumando por 
acréscimos e interpolações, seja por modo de interpretações teológicas ou alegó‑
ricas, seja por modo de transições para ligarem as diversas partes entre si.

D. Com que direito eles recorrem, para explicar a formação de nossos 
livros sagrados, à hipótese de acréscimos sucessivos feitos a uma breve redação 
primitiva?

R. Para dizê‑lo claramente: Querem que se admita a evolução vital dos 
livros sacros, nascida da evolução da fé e correspondente a ela.

D. Mas onde eles encontram traços dessa pretensa evolução vital?
R. Acrescentam ainda que os sinais dessa evolução aparecem tão manifes‑

tos, que se poderia escrever a história deles. 
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D. Tentaram escrever a história dessa evolução vital que, segundo eles, 
presidiu aos sucessivos acréscimos feitos aos nossos Livros Santos?

R. Eles o fizeram, e com tanta persuasão que parecem eles mesmos ter 
visto com seus próprios olhos cada um dos escritores, que nos diversos séculos 
estenderam a mão sobre a Escritura para ampliá‑la.

D. De que instrumento se valem para confirmar essa história da forma-
ção dos textos sacros?

R. Para confirmá‑lo, recorrem à crítica que chamam textual, e se esforçam 
em persuadir que este ou aquele fato, estes ou aqueles dizeres não se acham no 
seu lugar, e aduzem ainda outras razões desse mesmo quilate.

D. Que pensar da convicção de que os modernistas se imbuem para 
explicar a formação dos nossos Livros Santos?

R. Dir‑se‑ia, na verdade, que eles preestabeleceram certos tipos de narra‑
ções ou discursos que servem de critério certíssimo para julgar se uma coisa está 
no seu lugar ou fora dele.

D. Levam a sua insolência e ingenuidade ao ponto de se declararem 
aptos a esse gênero de crítica?

R. Quem ouvi‑los discorrer sobre seus estudos da Sagrada Escritura, na 
qual conseguiram descobrir tantas incongruências, é levado a crer que antes 
deles ninguém manuseou aqueles livros, e que não houve uma infinita multidão 
de Doutores, em talento, em sabedoria, e na santidade da vida muito superiores 
a eles, que os esquadrinharam em todos os sentidos.

D. Qual era, no tocante aos livros sacros, a conduta bem diferente dos 
antigos doutores, infinitamente superiores aos modernistas?

R. Para esses sapientíssimos doutores tão longe estavam as Sagradas Es‑
crituras de ter alguma coisa de repreensível que, ao contrário, quanto mais eles 
as aprofundavam, tanto mais agradeciam a Deus ter‑se dignado de assim falar 
aos homens.

D. Como os modernistas explicam o respeito dos antigos doutores por 
nossos livros santos?

R. Dizendo: infelizmente, os nossos doutores não se entregaram ao estu‑
do da Escrituras com os meios de que nós dispomos!
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D. E quais são esses meios de que os antigos se privaram, mas não os 
modernistas?

R. Eles não se deixaram amestrar nem guiar por uma filosofia que tem a 
negação de Deus por ponto de partida, e nem se arvoraram a si mesmos como 
norma de bom julgamento.

§ V. CONCLUSÃO

D. Em suma, qual é o método histórico dos modernistas?
R. Parece‑nos, pois, já estar bem esclarecido o método histórico dos mo‑

dernistas. O filósofo abre o caminho; segue‑o o historiador; logo após, por seu 
turno, a crítica interna e textual.

D. Uma vez que certa filosofia constitui a base desse método histórico 
dos modernistas e é como que a causa primeira, como podemos qualificar a 
sua crítica histórica? 

R. Como é próprio da primeira causa comunicar sua virtude às segundas, 
claro está que tal crítica não é uma crítica qualquer, mas por direito deve cha‑
mar‑se agnóstica, imanentista, evolucionista.

D. É possível utilizar essa crítica sem dano para a fé?
R. Não, pois quem a professa ou dela se utiliza, professa os erros que ela 

contém e se põe em oposição com a doutrina católica.

D. Se é assim, que pensar dos elogios que alguns católicos tecem a essa 
crítica?

R. É muito de admirar que esse gênero de crítica possa hoje ter tão grande 
aceitação entre católicos.

D. Por que, então, alguns católicos se permitem dar tanto valor a uma 
crítica contrária à sua fé?

R. Isso acontece por dois motivos: primeiro é a aliança íntima que há 
entre os historiadores e os críticos desse gênero, não obstante a diversidade de 
nacionalidades ou de crenças; o outro é a sua incrível audácia.

D. Os modernistas de todas as nações apoiam-se uns aos outros?
R. Sim, qualquer tolice que algum deles diga, é elogiada e celebrada pelos 

outros como progresso da ciência.
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D. E como eles se unem contra os que os criticam?
R. Se alguém os criticar leva a pecha de ignorante; se porém, os apoiar e 

defender, será coberto de louvores

D. Essa tática dos modernistas não tem por resultado unir os seus 
seguidores?

R. Disso se segue que não poucos ficam enganados; entretanto, se consi‑
derassem melhor as coisas, ficariam, ao contrário, horrorizados.

D. Que se segue da audácia dos modernistas e da imprudente levianda-
de de quem se deixa levar por eles?

R. Dessa prepotente imposição dos extraviados, desse incauto assenti‑
mento dos pusilânimes produz‑se uma certa corrupção de atmosfera, que pene‑
tra em toda a parte e difunde o contágio. Mas, passemos ao apologista.

O MODERNISTA APOLOGISTA
§ I. PRINCÍPIOS E FONTES

D. O apologista, segundo os modernistas, também depende do filóso-
fo? A qual título? 

R. Entre os modernistas também este depende duplamente do filósofo. 
Primeiro indiretamente, tomando para matéria a história escrita sob a direção 
do filósofo, como vimos; depois diretamente, aceitando do filósofo os princí‑
pios e os juízos.

D. Que afirmam os modernistas, portanto, no que concerne à nova 
apologia?

R. Vem daqui o preceito comum da escola modernista, que a nova apolo‑
gética deve dirimir as controvérsias religiosas por meio de indagações históricas 
e psicológicas.

D. Como os apologistas modernos sacrificam aos racionalistas os livros 
históricos usados habitualmente na Igreja?

R. Esses apologetas começam o seu trabalho advertindo os racionalistas 
de que não defendem a religião com os livros sacros, nem com as histórias vul‑
garmente usadas na Igreja e escritas à moda antiga; fazem‑no, porém, com a his‑
tória real, composta segundo os preceitos modernos e com método moderno.
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D. Será que falam assim como um argumento ad hominem, e não por 
convicção pessoal?

R. Assim o dizem, não como se argumentassem ad hominem, mas porque 
de fato acreditam que só em tal história se acha a verdade.

D. Os modernistas católicos não experimentam a necessidade de certi-
ficar os racionalistas acerca da sinceridade do seu método?

R. Quando escrevem também não se preocupam de insistir na própria 
sinceridade; já são bastante conhecidos entre os racionalistas, já foram louvados 
como combatentes sob um mesmo estandarte. Esses são louvores que um ver‑
dadeiro católico deveria rechaçar.

D. Esses louvores vindos de racionalistas não horrorizam os modernistas?
R. Ao contrário, eles se lisonjeiam muito e se servem deles como de escu‑

do contra as censuras da Igreja. 

§ II. APLICAÇÃO DO AGNOSTICISMO

D. Passando agora aos seus procedimento apologéticos, dizei-nos, qual 
é o fim que eles se propõem?

R. O fim que se propõem é o de conduzir o homem que ainda não crê, a 
sentir em si a experiência da religião católica.

D. Por que tanto almejam produzir no não-crente essa experiência?
R. Porque, segundo os seus princípios, trata‑se da base da fé.

D. Como chegam a essa experiência pessoal da religião católica?
R. Há dois caminhos a seguir: um objetivo e o outro subjetivo. 

D. De onde procede o primeiro caminho, dito objetivo?
R. O primeiro parte do agnosticismo.

D. Que esse primeiro caminho pretende provar?
R. Ele pretende demonstrar que na religião, especialmente na católica, há 

tal energia vital, que obriga todo psicólogo e historiador sérios a admitir que na 
sua história se esconde alguma coisa incógnita. 
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D. Para demonstrá-lo, que é preciso provar primeiro?
R. Para esse fim deve‑se provar que a religião católica, como existe hoje, 

é a mesma fundada por Cristo, ou melhor, é o progressivo desenvolvimento da 
semente a que Cristo deu origem.

D. Mas, se Jesus Cristo apenas trouxe ao mundo a semente da religião 
católica, que trabalho cabe aos modernistas no tocante a essa semente?

R. Convém, por conseguinte, antes de tudo, determinar qual seja essa 
semente.

D. Com que fórmula os modernistas pretendem determinar essa semente?
R. Pretendem eles fazê‑lo pela seguinte fórmula: Cristo anunciou a vinda 

do reino de Deus, a realizar‑se em breve, sendo Ele o seu Messias, isto é, o exe‑
cutor e o organizador mandado por Deus. 

D. Após terem determinado essa semente, que é preciso demonstrar em 
seguida, segundo os nossos apologistas modernistas?

R. Depois disso será conveniente demonstrar como essa semente – sem‑
pre imanente e permanente na religião católica – se foi desenvolvendo e adap‑
tando, devagar e junto com a história, às sucessivas circunstâncias, assimilando 
vitalmente tudo o que essas circunstâncias lhes apresentavam de útil às formas 
doutrinais, cultuais, eclesiásticas; e ao mesmo tempo superando os obstáculos, 
desbaratando os inimigos, em meio a toda sorte de contradições e lutas.

D. A que conclusão nossos apologistas modernistas pretendem chegar 
pela consideração desse conjunto de fatos?

R. Depois que todas essas coisas, a saber, os obstáculos, os inimigos, as 
perseguições, os combates, bem como a vitalidade e fecundidade da Igreja, se 
tiverem mostrado (embora na história da Igreja se vejam observadas as leis da 
evolução, todavia elas não são bastantes ainda para uma explicação cabal), sur‑
girá o incógnito, que se apresentará por si mesmo.

D. Qual é o erro central desse raciocínio? 
R. Ora, em todo esse raciocinar há uma coisa que não percebem; que 

aquela determinação da semente primitiva é fruto exclusivo do apriorismo do 
filósofo agnóstico e evolucionista, e que a própria semente é definida por ele tão 
gratuitamente, que de fato parece convir à sua causa.
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§ III. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS APOLOGÉTICOS

D. Nos fatos alegados por eles para demonstrar a religião católica, os 
apologistas modernistas só encontram coisas dignas de admiração?

R. Não. Esses apologetas, ao passo que com os referidos argumentos pro‑
curam confirmar e convencer a religião católica, também por outra parte con‑
cedem que ela contém muitas coisas que desagradam.

D. Ao menos o dogma ficará isento de censuras para eles?
R. Não, pois, com um prazer mal disfarçado, publicamente espalham que 

também em matéria dogmática encontram‑se erros e contradições.

D. Eles tem a pretensão de ter encontrado erros e contradições nos dog-
mas, e os proclamam com prazer! Mas, ao menos, repudiam esses erros com 
indignação?

R. Apesar de acrescentarem que esses erros e contradições só merecem 
desculpas, não obstante — e é o que mais se admira — devem ser legitimados 
e justificados.

D. Os modernistas sustentam que há erros nos livros sagrados?
R. Sim, também nas Sagradas Escrituras, eles afirmam que ocorrem mui‑

tos erros em matéria científica e histórica. 

D. Após terem constatado que há na Bíblia erros em matéria científica 
e histórica, como buscam desculpar os livros sagrados?

R. Afirmando que aqueles livros não tratam de ciência ou história, e sim 
de religião e de moral. A ciência e a história ali são meros invólucros, que envol‑
vem as experiências religiosas e morais, para mais facilmente se divulgarem en‑
tre o povo; e como este povo não poderia entender de outro modo, não lhe seria 
vantajoso, porém nocivo, possuir uma ciência ou uma história mais perfeita.

D. Que outra desculpa alegam para justificar os erros que pretendem 
encontrar nos livros sagrados?

R. Demais, continuam a dizer, os livros sagrados, porque religiosos por 
natureza, têm necessariamente a sua vida; a vida também por sua vez tem a sua 
verdade e a sua lógica, certamente diversa da verdade e da lógica racional, e até 
mesmo de ordem bastante diversa, a saber: é verdade em comparação e em pro‑
porção, quer com o ambiente em que se vive, quer com o fim para que se vive.
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D. Mas isso não equivale a dizer que os erros se tornam verdadeiros e 
legítimos desde que respondam às necessidades da adaptação vital?

R. Chegam enfim a esse extremo, de molde que se atrevem a afirmar, sem 
a menor restrição, que tudo o que se explica pela vida é verdadeiro e legítimo. 

D. Podemos admitir essa legitimação do erro nos nossos livros sagrados?
R. Nós, para quem a verdade é uma e única, e consideramos os livros 

sacros escritos por inspiração do Espírito Santo e tendo Deus por autor10, afir‑
mamos que isso equivale a atribuir a Deus a mentira de utilidade ou oficiosa; 
e com as palavras de Santo Agostinho protestamos que, “uma vez admitida na 
excelsa autoridade qualquer mentira oficiosa, não haverá nem uma pequena 
parte daqueles livros que, parecendo a alguém difícil de praticar ou incrível de 
crer, não seja atribuída com a mesma perniciosíssima regra ao conselho ou à 
utilidade do mendaz autor”11. E daí resultará o que o Santo Doutor acrescenta: 
Neles, isto é, nos livros sacros, cada um dará crédito ao que quiser, e rejeitará o 
que não lhe agradar. 

D. Os apologistas modernistas respeitam as condenações da Igreja?
R. Não, esses apologetas não se preocupam com isto.

D. Que outro absurdo propõem eles no tocante aos nossos livros sagrados?
R. Concedem ainda que nos livros sacros, para sustentar uma doutrina 

qualquer, se acham por vezes razões que não se apóiam em nenhum fundamen‑
to razoável; a esses gêneros pertencem as que se fundam nas profecias.

D. Aqui ainda buscam eles justificar essa falta de fundamento?
R. Para eles tratam‑se de artifícios de pregação, legitimados pela vida.

D. Que mais há?
R. Concedem, pior ainda, sustentam que o próprio Jesus Cristo errou 

manifestamente, indicando o tempo da vinda do reino  de Deus.

D. Ousam dizer que Nosso Senhor se enganou! Mas não é o cúmulo da 
desfaçatez?

R. Alegam que não, pois Ele mesmo ainda estava sujeito às leis da vida! 

10  Conc. Vat., De Revel., cap. 2.

11  Epístola 28.
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D. O próprio Cristo acusado de erro! Assim sendo, que será dos dog-
mas da Igreja?

R. Também esses estarão cheios de contradições evidentes.

D. Como os modernistas pretendem justificar contradições evidentes 
nos dogmas?

R. Ora, além de serem aceitos pela lógica da vida, não se acham em oposição 
com a verdade simbólica; pois neles se trata do infinito, que tem infinitos aspectos.

D. Mas os modernistas não se envergonham de justificar assim as con-
tradições?

R. Bem ao contrário, tanto eles aprovam e defendem essas teorias, que 
não têm dúvidas ao declarar que se não pode render ao Infinito maior homena‑
gem, do que afirmando acerca desse Infinito coisas contraditórias!

D. Que pensar de semelhantes abusos?
R. — Ao admitir‑se a contradição, que é o que não se admitirá?

§ IV. APLICAÇÃO DA IMANÊNCIA

D. Acabamos de ver a via objetiva pela qual os modernistas esperam 
dispôr o não-crente à fé; não há uma outra via contendo outros argumentos?

R. Sim, além dos argumentos objetivos, o crente pode também ser dis‑
posto à fé pelos argumentos subjetivos.

D. Sobre qual doutrina filosófica os modernistas apoiam os seus argu-
mentos subjetivos?

R. Aqui os apologetas voltam‑se de novo para a doutrina da imanência. Em‑
penham‑se em convencer o homem de que nele mesmo e nos íntimos recantos de 
sua natureza e de sua vida se oculta o desejo e a necessidade de uma religião.

D. Eles creem encontrar em nós o desejo e a exigência de uma religião 
qualquer?

R. Não de uma religião qualquer, mas da católica.
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D. Como eles pretendem, a partir da doutrina da imanência, descobrir em 
nós a exigência e o desejo de uma religião sobrenatural como a religião católica?

R. Porque, dizem, ela é rigorosamente postulada pelo perfeito desenvol‑
vimento da vida.

D. Santo Padre, que devemos deplorar aqui?
R. Sobre esse ponto nos vemos de novo obrigados a lamentar que não fal‑

tem católicos que, conquanto rejeitem a doutrina da imanência como doutrina, 
todavia se utilizam dela na apologética.

D. Esses apologistas católicos não atenuam o método da imanência e 
procuram encontrar no homem uma certa conveniência com a ordem sobre-
natural?

R. Eles aplicam o método de imanência, e fazem‑no tão incautamente, que 
parecem admitir não somente certa capacidade ou conveniência na natureza hu‑
mana para a ordem sobrenatural, (o que os apologetas católicos com as devidas 
restrições sempre demonstram), mas também uma estrita e verdadeira exigência. 

D. Esses apologistas são modernistas em toda a força do termo?
R. Para sermos mais exatos, dizemos ainda que essa exigência da religião 

católica é sustentada pelos modernistas mais moderados.

D. Moderados! Que poderão, então, dizer os que são integralmente 
modernistas?

R. Aqueles que podem ser denominados integralistas pretendem que se 
deve mostrar ao homem que ainda não crê como se acha latente dentro dele 
mesmo o gérmen que esteve na consciência de Cristo e que Cristo transmitiu 
aos homens. 

D. Se assim é, em suma, o método apologético dos modernistas, que 
devemos pensar dele?

R. Que ele é em tudo conforme com as suas doutrinas.

D. E que valem essas doutrinas?
R. Tanto o método como as doutrinas estão cheios de erros, capazes só de 

destruir e não de edificar, não de formar católicos, mas de arrastar os católicos 
à heresia, mais ainda, à completa destruição de toda religião!
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O MODERNISTA REFORMADOR

D. Que resta dizer para concluirmos nossa caracterização do modernista?
R. Resta‑nos dizer algumas palavras a respeito das pretensões do moder‑

nista como reformador.

D. Podemos já imaginar que possuam uma forte inclinação às reformas.
R. Já pelo que está exposto fica mais que patente a mania de inovação que 

move esses homens.

D. Essa mania de reformas se estende a muitos assuntos?
R. Essa mania não poupa absolutamente nada ao catolicismo.

D. Qual é a primeira reforma que os modernistas reivindicam?
R. Querem a inovação da filosofia, particularmente nos seminários; de tal 

sorte que, desterrada a filosofia dos escolásticos para a história da filosofia, entre 
os sistemas já obsoletos, seja ensinada aos moços a filosofia moderna.

D. Por que querem que se ensine nos seminários a filosofia moderna?
R. Porque a consideram como a única verdadeira, a única que correspon‑

de aos nossos tempos.

D. Após essa reforma da filosofia, que reforma ainda reivindicam?
R. A reforma da teologia.

D. Que tipo de reforma reivindicam para a teologia?
R. Para a reforma da teologia, querem que aquela teologia que chamamos 

racional seja fundamentada na filosofia moderna. Desejam, além disso, que a 
teologia positiva se baseie na história dos dogmas. 

D. E para a história, qual é a sua pretensão de reforma?
R. Querem também que a história seja escrita e ensinada pelos seus mé‑

todos e com seus princípios novos.

D. Que reforma reivindicam para os dogmas?
R. Dizem que os dogmas e a sua evolução devem entrar em acordo com 

a ciência e a história.
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D. Que reforma para os catecismos?
R. Para o catecismo, exigem que nos livros de catequese se introduzam 

só aqueles dogmas que tiverem sido reformados e estiverem ao alcance da inte‑
ligência do vulgo. 

D. Que reforma para o culto?
R. Acerca do culto, clamam que se devem diminuir as devoções externas 

e proibir que aumentem.

D. Alguns modernistas não são mais indulgentes no tocante às cerimô-
nias do culto?

R. Sim, a bem da verdade, outros, que são mais favoráveis ao simbolismo, 
se mostram nisto mais indulgentes.

D. Que reformas mais graves os modernistas reivindicam para o gover-
no da Igreja?

R. Gritam em alta voz que o regime eclesiástico deve ser renovado em todos 
os sentidos, mais especialmente na disciplina e no dogma. Por isso, dizem que por 
dentro e por fora se deve entrar em acordo com a consciência moderna, que se 
acha totalmente inclinada para a democracia; e assim também dizem que o clero 
inferior e o laicato devem tomar parte no governo, que deve ser descentralizado. 

D. Que reformas reivindicam ainda?
R. Também querem que sejam transformadas as Congregações romanas, 

e antes de todas, as do Santo Ofício e do Index.

D. Que reforma reivindicam para o exercício do poder eclesiástico no 
terreno social e político?

R. Deve mudar‑se a atitude da autoridade eclesiástica nas questões políti‑
cas e sociais, de tal sorte que não se intrometa nas disposições civis, mas procure 
amoldar‑se a elas, para penetrá‑las no seu espírito. 

D. E para a moral?
R. Em moral estão pelo Americanismo, dizendo que as virtudes ativas 

devem antepor‑se às passivas, e que convém promover o exercício daquelas de 
preferência a estas.
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D. Que reivindicam para o clero?
R. Desejam que o clero volte à antiga humildade e pobreza e o querem 

também de acordo, no pensamento e na ação, com os preceitos do modernismo.

D. Se buscam tantas virtudes para o clero, devem certamente exaltar o 
celibato eclesiástico?

R. Ao contrário, não falta entre eles quem, obedecendo muito de boa 
vontade aos acenos dos seus mestres protestantes, até deseje ver suprimido do 
sacerdócio o sacro celibato. 

D. Tendo em vista essas reformas reivindicadas pelos modernistas, qual 
é a pergunta que naturalmente nos ocorre?

R. Que restará, pois, de intacto na Igreja, que não deva por eles ou segun‑
do os seus princípios ser reformado?

CRÍTICA DO SISTEMA MODERNISTA - 
ENCONTRO DE TODAS AS HERESIAS, VIA 
ABERTA AO ATEÍSMO.

D. Por que fizemos uma exposição tão longa da doutrina dos modernistas?
R. Talvez na exposição da doutrina dos modernistas tenhamos parecido a 

alguém prolixos demais. Isso, porém, foi totalmente necessário.

D. Por que uma exposição tão longa era necessária?
R. Para que não continuem a acusar‑nos, como costumam, de ignorar as 

suas teorias.

D. Há outro motivo?
R. Sim, para que se veja que, quando se fala de modernismo, não se trata 

de doutrinas vagas e desconexas, mas de um corpo uno e compacto de doutri‑
nas em que, admitida uma, todas as demais também o deverão ser. 

D. Esse duplo motivo explica o tom didático da exposição?
R. Por isso, também quisemos servir‑nos de uma forma quase didática, e 

sequer recusamos os vocábulos bárbaros, que os modernistas adotam.
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D. Como se pode definir em poucas palavras o sistema modernista?
R. Se, pois, atentarmos de relance para todo o sistema, ninguém ficará 

espantado ao ouvir‑Nos defini‑lo, afirmando que esse sistema é a síntese de 
todas as heresias.

D. Por que Vossa Santidade define o modernismo como a síntese de 
todas as heresias?

R. Certo é que se alguém se propusesse fazer, por assim dizer, o destilado 
de todos os erros que a respeito da fé até hoje se produziram, nunca poderia 
chegar a resultado mais completo do que aquele que os modernistas alcançaram.

D. Será exagerado afirmar que os modernistas, com seus muitos erros, 
ameaçam destruir a religião católica?

R. Eles foram tão longe, como já o notamos, que destruíram não só o 
catolicismo, mas qualquer outra religião.

D. Os racionalistas devem, então, tê-los em alta conta?
R. Com isso se explicam os aplausos dos racionalistas; por isso aqueles 

dentre os racionalistas que falam mais clara e abertamente se vangloriam de não 
ter aliados mais efetivos que os modernistas.

D. Podeis mostrar-nos como os modernistas são os mais poderosos alia-
dos dos racionalistas?

R. Para tanto, voltemos um pouco à perniciosíssima doutrina do agnosticismo.

D. Após ter fechado, pelo agnosticismo, todos os caminhos para chegar 
a Deus, como os modernistas pretendem chegar a Ele?

R. Como, por parte da inteligência, está fechado ao homem todo o cami‑
nho para chegar a Deus, o caminho se torna mais aberto por parte de um certo 
sentimento e da ação.

D. Essa tentativa tem chance de ser bem-sucedida?
R. Quem não percebe, porém, que isso se afirma em vão?

D. Por quê?
R. Porque o sentimento corresponde sempre à ação de um objeto, que é 

proposto pela inteligência ou pelos sentidos.
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D. Uma vez que, para chegar a Deus, o sentimento é guiado ou pela in-
teligência ou pelos sentidos, qual é fatalmente o resultado, se os modernistas 
não aceitam a inteligência como guia?

R. Excluí a inteligência, e o homem seguirá mais arrebatadamente os sen‑
tidos pelos quais já é arrastado. 

D. Essa tentativa agnóstica de chegar a Deus pelo sentimento não é vã 
desde um outro ponto de vista?

R. Quaisquer que sejam as fantasias de um sentimento religioso, não po‑
dem elas vencer o senso comum; ora, o senso comum nos ensina que toda a 
perturbação ou preocupação do espírito, longe de ajudar, impede a investigação 
da verdade.

D. De que verdade fala Vossa Santidade ao dizer que as emoções da 
alma impedem a sua descoberta?

R. Referimo‑nos à verdade em si mesma.

D. Não há uma imagem da verdade, cuja descoberta as emoções da 
alma favorecem? Que devemos pensar dela?

R. Quanto àquela outra verdade subjetiva, fruto do sentimento íntimo e 
da ação, quando muito serviria para um jogo de palavras, sem nada aproveitar 
ao homem, que antes de tudo quer saber se, fora de si, existe ou não um Deus, 
em cujas mãos há de cair um dia.

D. Com o agnosticismo como ponto de partida, o sentimento religioso 
não tem base alguma; para dar-lhe uma, a que recorrem os modernistas?

R. Recorrem eles — e com afinco — à experiência. 

D. Que a experiência acrescenta ao sentimento?
R. Nada, por certo; poderá apenas torná‑lo mais intenso; e essa intensi‑

dade tornará proporcionalmente mais firme a persuasão da verdade do objeto. 
Essas duas coisas, porém, não farão que o sentimento deixe de ser sentimento, 
nem mudarão a natureza dele, sempre sujeita a engano, se não for auxiliada 
pela inteligência; pelo contrário, elas confirmarão e reforçarão o sentimento, 
pois que este, quanto mais intenso for, tanto mais direito terá a ser sentimento.
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D. Em matéria de sentimento e de experiência religiosa, não se faz ne-
cessária muita prudência e conhecimento?

R. Como porém tratamos aqui do sentimento religioso e da experiência, que 
está contida naquele sentimento, sabeis por certo com quanta prudência convém 
tratar esta matéria, e quanta ciência se requer para regular essa mesma prudência. 
Vós o sabeis, pelo contacto que tendes com as almas, especialmente aquelas em que 
domina o sentimento; Vós o sabeis pelo estudo dos tratados de ascética.

D. Mas esses livros ascéticos são bons guias nessas matérias?
R. Não obstante serem menosprezados pelos modernistas, contém dou‑

trina mais sólida e de mais fina observação do que aquela de que se vangloriam 
os modernistas.

D. Fazeis pouco caso das experiências religiosas modernistas?
R. E a Nós, na verdade, parece‑Nos que só um demente ou pelo menos 

só um rematado imprudente admitiria, sem mais exame, por verdadeiras, as tais 
experiências íntimas apregoadas pelos modernistas.

D. Como, para fazer uma questão como que por acaso, pode-se argu-
mentar ad hominem contra os modernistas, voltando contra eles a prova que 
pretendem tirar da experiência religiosa?

R. Argumentando assim: Se essas experiências possuem aos seus olhos 
tão grande força e certeza, por que não reconhecem também a experiência de 
milhares de católicos, quando afirmam que os modernistas vagueiam por um 
caminho errado?

D. Retomando o fio do argumento, o que a maioria dos homens pen-
sam desse sentimento e dessa experiência?

R. A maior parte dos homens defende e há de sempre defender com fir‑
meza que, só com o sentimento e a experiência, sem a guia e a luz da inteligên‑
cia, nunca se chegará ao conhecimento de Deus.

D. Que resta então?
R. Resta, portanto, ainda uma vez, ou o ateísmo ou a absoluta falta de religião.
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D. Se a doutrina dos modernistas sobre a experiência religiosa conduz 
ao ateísmo, não se encontra na sua doutrina sobre o simbolismo matéria para 
afastar esse perigo?

R. Não esperem os modernistas melhores resultados da sua doutrina do sim‑
bolismo. De fato, se todos os elementos, que chamam intelectuais, não passam de 
meros símbolos de Deus, por que motivo não será também um símbolo o mesmo 
nome de Deus ou de personalidade divina? E se assim for, bem se poderia duvidar 
da mesma personalidade divina, e teremos aberta a estrada para o panteísmo.

D. A doutrina modernista sobre o simbolismo é a única que conduz ao 
panteísmo?

R. Do mesmo modo, a outra doutrina da imanência divina leva a um 
puro e simples panteísmo. 

D. Mostrai-nos essa consequência com um argumento irrefutável.
R. Ora, se perguntarmos: essa imanência distingue ou não distingue Deus 

do homem? Se distingue, que divergência então pode haver entre essa doutrina 
e a católica? Ou então, por que rejeitam os modernistas a doutrina da revelação 
externa? Se, pelo contrário, não se distingue, temos de novo o panteísmo. Mas, de 
fato, a imanência dos modernistas quer e admite que todo o fenômeno de consci‑
ência proceda do homem enquanto homem. Com legítimo raciocínio deduzimos 
portanto que Deus e o homem são uma e a mesma coisa; e daqui o panteísmo.

D. Essa conclusão panteísta decorre ainda de alguma outra doutrina 
dos modernistas?

R. Também a distinção que fazem entre as ciências e a fé, não leva a outro 
resultado. 

D. Podeis nos mostrar com um sólido argumento?
R. Eles põem o objeto da ciência na realidade do cognoscível, e o da fé 

na realidade do incognoscível. Ora, o incognoscível é produzido pela completa 
desproporção entre o objeto e a inteligência. E essa desproporção, acrescentam, 
nunca poderá cessar. Logo, o incognoscível ficará sempre incognoscível, tanto 
para o crente quanto para o filósofo. Se, pois, houver alguma religião, o seu 
objeto será sempre a realidade do incognoscível; e não sabemos por que motivo 
essa realidade não poderá ser a alma universal do mundo, como querem certos 
racionalistas.
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D. Que conclusão temos o direito de tirar?
R. Isso já é bastante para bem nos certificarmos de que muitos são os 

caminhos, pelos quais a doutrina modernista vai acabar no ateísmo e na des‑
truição de toda religião.

D. Quais são as etapas dessa queda do espírito humano na negação de 
toda religião? 

R. Nesse caminho os protestantes deram o primeiro passo; os modernis‑
tas o segundo; pouco falta para o completo ateísmo.

SEGUNDA PARTE: AS CAUSAS DO 
MODERNISMO

D. Para melhor compreender o modernismo e lhe encontrar remédios 
apropriados, que falta agora fazer?

R. Para conhecermos mais a fundo o modernismo e acharmos o remédio 
mais apropriado para tão grande mal, cumpre agora indagar algumas das causas 
donde se originou e porque se tem desenvolvido.

§ I. CAUSAS MORAIS: CURIOSIDADE E ORGULHO

D. Qual é a causa próxima e imediata do modernismo?
R. Não há dúvidas de que a causa próxima e imediata é o desvario do 

entendimento.

D. De onde provém esse desvario do entendimento, causa próxima do 
modernismo, e quais são, por conseguinte, as causas remotas? 

R. As remotas, reconhecemo‑las duas: o amor de novidades e o orgulho.

D. A curiosidade é verdadeiramente causa de erro?
R. O amor de novidades basta por si só para explicar toda a sorte de erros. Por 

essa razão o Nosso sábio predecessor Gregório XVI, com toda a verdade escreveu: 
“Muito lamentável é ver até onde se atiram os delírios da razão humana, quando o 
homem corre atrás das novidades e, contra as admoestações de São Paulo, se empenha 
em saber mais do que convém e, confiando demasiado em si, pensa que deve procu‑
rar a verdade fora da Igreja Católica, onde ela se acha sem a menor sombra de erro”12.

12  Encíclica “Singulari Nos”, 7/7/1834.
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D. Qual é o mal que, mais do que a curiosidade, cega o espírito e o lança 
no erro?

R. O orgulho tem força muito maior para arrastar os entendimentos ao erro.

D. O orgulho realmente invadiu a doutrina dos modernistas?
R. O orgulho! Estando na doutrina modernista como em sua própria 

casa, aí ele acha com abundância com que se alimentar e ostentar as suas ma‑
nifestações.

D. Queira descrever-nos as diversas faces do orgulho modernista.
R. Efetivamente, o orgulho os faz confiar tanto em si que se julgam e dão 

a si mesmos como regra dos outros. Por orgulho loucamente se gloriam de ser 
os únicos que possuem o saber, e dizem presunçosos e inchados: “Nós cá não 
somos como os outros homens”. E, de fato, para o não serem, abraçam e deva‑
neiam toda a sorte de novidades, até das mais absurdas. Por orgulho repelem 
toda a sujeição, e afirmam que a autoridade deve aliar‑se com a liberdade. Por 
orgulho, esquecidos de si mesmos, pensam unicamente em reformar os outros, 
sem respeitarem nisto qualquer posição, nem mesmo a suprema autoridade.

D. Portanto, a principal causa do modernismo é o orgulho?
R. Sim, para se chegar ao modernismo não há caminho mais direto do 

que o orgulho. 

D. Um católico orgulhoso, leigo ou padre, fatalmente se tornará um 
modernista?

R. Se algum leigo ou também algum sacerdote católico esquecer o precei‑
to da vida cristã, que nos manda negarmos a nós mesmos para podermos seguir 
a Cristo, e se não afastar de seu coração o orgulho, ninguém mais do ele se acha 
naturalmente disposto a abraçar o modernismo! 

D. Qual é o dever que se impõe, por conseguinte, aos bispos, no que se 
refere aos padres orgulhosos?

R. Seja portanto o primeiro dever dos bispos resistir a esses homens so‑
berbos, ocupá‑los nos misteres mais humildes e obscuros, a fim de serem tanto 
mais rebaixados quanto mais se enaltecem, e, postos no nível ínfimo, tenham 
menos espaço para prejudicar.
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D. Os diretores dos Seminários não estão também obrigados de afastar 
do sacerdócio seminaristas maculados pelo orgulho?

R. É preciso procurar com cuidado conhecer os jovens que se apresentam 
candidatos às fileiras do clero; e se algum deles for por natureza orgulhoso, ris‑
cá‑lo resolutamente do número dos ordinandos.

D. Até o momento esse dever de afastar os orgulhosos do sacerdócio foi 
cumprido de modo suficiente?

R. Nesse ponto, quisera Deus que se tivesse sempre agido com a vigilân‑
cia e a fortaleza que era necessária!

§ II. CAUSAS INTELECTUAIS

D. Após essas duas causas morais, curiosidade e orgulho, qual é a prin-
cipal causa intelectual do modernismo?

R. Passando das causas morais às que se relacionam com a inteligência, 
surge sempre a ignorância.

D. Ignorantes! Os modernistas que se julgavam tão sábios! Isso é verdade?
R. Sim, todos os modernistas que pretendem ser ou parecer doutores 

na Igreja, exaltando em voz clamorosa a moderna filosofia e desdenhando a 
Escolástica, abraçaram a primeira, iludidos pelo seu falso brilho, porque, ao 
ignorarem completamente a segunda, careceram dos meios convenientes para 
reconhecerem a confusão das idéias e refutar os sofismas.

D. Essa falsa filosofia moderna, com a qual os modernistas se deixaram 
envolver por falta de conhecimento da Escolástica, foi ela que deu nascimento 
ao modernista?

R. Sim, é pois da aliança da falsa filosofia com a fé que surgiu o seu siste‑
ma, formado de tantos e tamanhos erros.

§ III. ARTIFÍCIOS DOS MODERNISTAS PARA PROPAGAR OS SEUS 

ERROS

D. Os modernistas empenham-se em propagar o seu pernicioso sistema?
R. Quem dera que eles fossem no entanto menos zelosos e sagazes na 

propaganda desses erros! Mas, em vez disto, a sua esperteza é tamanha, e tão 
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imenso os seus trabalhos, que deveras causa pesar ver tantas forças despendidas 
em prejuízo da Igreja, forças essas que bem empregadas seriam muito vanta‑
josas a ela.

D. Nessa propaganda ativa para divulgar o seu sistema, os modernistas 
usam artifícios?

R. Para conduzirem os espíritos ao erro, usam de dois meios.

D. Quais são esses dois meios?
R. Removem primeiro os obstáculos, e em seguida procuram com máxi‑

ma cautela os ardis que lhes poderão servir, e põem‑nos em prática, incessante 
e pacientemente. 

1o. MEIOS NEGATIVOS

D. Há coisas que os modernistas consideram obstáculos a serem eliminados?
R. Dentre os obstáculos, três principalmente se opõem aos seus esforços: 

o método escolástico de raciocinar, a autoridade dos Padres com a Tradição, o 
Magistério eclesiástico.

D. Eles realmente combatem tais coisas?
R. Tudo isso é para eles objeto de uma luta encarniçada.

D. Podeis dar-nos duas causas dessa guerra dos modernistas contra a 
filosofia escolástica.

R. Combatem‑na por ignorância ou por temor, ou, mais provavelmente, 
por ambas as coisas.

D. O desgosto e o ódio do método escolástico acompanham o modernismo?
R. É certo que neles a mania da novidade se acha aliada com ódio à esco‑

lástica; e não há sinal mais manifesto de que alguém começa a aderir ao moder‑
nismo do que começar a desgostar da escolástica.

D. Acerca desse ódio contra a filosofia escolástica, que grave advertência 
podemos fazer aos modernistas? 

R. Podemos recordar aos modernistas e aos seus partidários a condenação 
que Pio IX infligiu a esta proposição: “O método e os princípios com que os 
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antigos doutores escolásticos trataram a teologia, não condizem mais com as 
necessidades dos nossos tempos e com os progressos da ciência”13.

D. Em guerra contra a filosofia escolástica, que fazem os modernistas 
contra o segundo obstáculo, que, como se disse, é a tradição?

R. São também muito astuciosos em desvirtuar a natureza e a eficácia da 
Tradição, a fim de privá‑la de todo o peso e autoridade. Porém, nós, os católicos, 
teremos sempre do nosso lado a autoridade do segundo Concílio de Nicéia, que 
condenou “aqueles que ousam..., à maneira de perversos hereges, desprezar as 
tradições eclesiásticas e imaginar qualquer novidade... ou pensar maliciosa e astu‑
tamente em destruir o que quer que seja das legítimas tradições da Igreja católica”.

D. Ainda à propósito da tradição, qual é a lei editada pelo quarto Con-
cílio de Constantinopla

R. Eis a profissão do quarto Concílio de Constantinopla: “Professamos, 
portanto, conservar e defender as regras que, tanto pelos santos e célebres Após‑
tolos quanto pelos Concílios universais e locais, ortodoxos, mesmo por qual‑
quer Padre teólogo e Mestre da Igreja, foram dadas à Santa Igreja Católica e 
apostólica.

D. O respeito pela tradição não está também inscrito na profissão de fé?
R. Os Pontífices Romanos Pio IV e Pio IX quiseram que se acrescentas‑

sem estas palavras à profissão de fé: Creio firmemente e professo as tradições 
apostólicas e eclesiásticas e todas as demais determinações e constituições da 
mesma Igreja.

D. Com tão pouco respeito pela tradição, como os modernistas tratam 
os Santos Padres da Igreja?

R. O mesmo juízo que fazem da Tradição, os modernistas também esten‑
dem aos santos Padres da Igreja.

D. Com que audácia e insolência falam dos santos Padres?
R. Com a maior temeridade, embora os reputem muito dignos de toda 

a veneração, fazem‑nos passar por muito ignorantes da crítica e da história, no 
que seriam indesculpáveis, se outros tivessem sido os tempos em que viveram.

13  Syllabus, prop. 13.
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D. Em guerra contra a filosofia escolástica e a tradição, qual é o terceiro 
obstáculo que os modernistas buscam eliminar?

R. Põem, finalmente, todo o empenho em diminuir e enfraquecer o ma‑
gistério eclesiástico.

D. Como procedem contra o magistério eclesiástico?
R. Ora deturpando‑lhe sacrilegamente a origem, a natureza, os direitos, 

ora repetindo livremente contra ele as calúnias dos inimigos. 

D. Acerca dessa guerra movida pelos modernistas contra o magistério 
eclesiástico, não podemos aplicar a ela as condenações precedentes?

R. À raça dos modernistas convêm estas palavras que Nosso Predecessor 
muito a contragosto escreveu: “Para atirarem sobre a mística Esposa de Jesus 
Cristo, que é verdadeira luz, o desprezo e o ódio, os filhos das trevas adotaram 
o costume de deprimi‑la em público com uma insensata calúnia e, trocando a 
noção das coisas e das palavras, de chamá‑la amiga do obscurantismo, sustentá‑
culo da ignorância, inimiga da luz, da ciência e do progresso”14.

D. Se essa é a atitude dos modernistas contra a Igreja, qual é a sua ati-
tute no tocante aos católicos que a defendem?

R. Em vista disto, não é para admirar que os católicos, dedicados defen‑
sores da Igreja, sejam alvo do ódio mais desenfreado dos modernistas. 

D. A aversão dos modernistas pelos católicos fiéis à Igreja chega até a injúria?
R. Não há injúria que lhes não atirem em rosto.

D. Qual é a injúria preferida contra os católicos fiéis?
R. De preferência os chamam ignorantes e obstinados.

D. Se o católico que defende a Igreja é um sábio, qual é a tática dos 
modernistas a seu respeito?

R. Se a erudição e o acerto de quem os refuta os atemoriza, procuram 
descartá‑lo, recorrendo ao silêncio.

14  Motu proprio. “Ut mysticam”,14/03/1891. 
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D. Essa conduta é ao menos atenuada por uma conduta semelhante dos 
modernistas no tocante aos seus partidários?

R. Esse modo de proceder com os católicos torna‑se ainda mais odioso, 
porque eles ao mesmo tempo exaltam desmedidamente com incessantes louvo‑
res os que seguem o seu partido.

D. Qual é, em particular, o seu modo de agir no que se refere às obras 
repletas de novidades?

R. Acolhem e batem palmas aos seus livros, repletos de novidades.

D. Com que critério reconhecem que um autor é mais ou menos sábio?
R. Quanto mais alguém mostra ousadia em destruir as coisas antigas, 

em rejeitar as tradições e o magistério eclesiástico, tanto mais enaltecem a sua 
sabedoria.

D. Se um modernista é condenado pela Igreja, os seus pares terão ainda 
a audácia de apoiá-lo?

R. Por fim, aquilo que causa horror a todo espírito correto, o modernista 
não só elogia de forma publica e exaltada, mas venera como mártir quem quer 
que por acaso for condenado pela Igreja.

D. Como os jovens se deixam perturbar por toda essa confusão causada 
pelos modernistas?

R. Movidos e abalados por toda essa celeuma de louvores e impropérios, 
com o fito, ou de não passarem por ignorantes, ou de serem tidos por sábios, os 
ânimos juvenis, instigados interiormente pelo orgulho e pelo amor das novida‑
des dão‑se por vencidos e desertam para o modernismo.

D. Essa maneira de ganhar os jovens para o modernismo, à força de 
louvores e de audácias, pertence aos artifícios de conquista anunciados ante-
riormente?

R. Isso já pertence aos artifícios com que os modernistas passam as suas 
mercadorias.

2o. MEIOS POSITIVOS

D. Os modernistas procuram conseguir prosélitos?
R. Ora, que recursos deixam eles de empregar para angariar sectários?
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D. Quais são os seus principais meios de conquista?
R. Procuram conseguir cátedras nos seminários e nas Universidades, para 

tornarem‑se insensivelmente cadeiras de pestilência. Inculcam as suas doutri‑
nas, talvez disfarçadamente, pregando nas igrejas; expõem‑nas mais claramente 
nos congressos; introduzem e exaltam‑nas nos institutos sociais sob o próprio 
nome ou sob o de outrem; publicam livros, jornais, periódicos. Às vezes  um 
mesmo escritor se serve de diversos nomes, para enganar os incautos, simulando 
grande número de autores. Numa palavra, pela ação, pela palavra, pela impren‑
sa, tudo experimentam, de modo que parecem agitados por uma violenta febre.

D. Qual é o fruto de todos esses artifícios modernistas?
R. Que resultado terão eles alcançado? Infelizmente lamentamos a perda 

de grande número de moços, que davam ótimas esperanças de poderem um dia 
prestar relevantes serviços à Igreja, atualmente fora do bom caminho.

D. Que outro espetáculo deve instigar nossa aflição no que concerne 
certos católicos que ainda não são completamente modernistas?

R. Lamentamos esses muitos católicos que, embora não se tenham adian‑
tado tanto, tendo contudo respirado esse ar infeccionado, já pensam, falam e 
escrevem com essa liberdade que não calha bem em católicos.

D. Os católicos que se deixam contaminar pelo modernismo são apenas 
os leigos? 

R. Vemo‑los entre os leigos; vemo‑los entre os sacerdotes.

D. Devemos temer que tenham penetrado também nas ordens religiosas?
R. Quem o diria? Vemo‑los até no seio das famílias religiosas.

D. Esses católicos, leigos, padres, religiosos, mais ou menos contamina-
dos pelo modernismo, como tratam as questões bíblicas?

R. Tratam a Escritura à maneira dos modernistas.

D. Como tratam a história?
R. Escrevendo sobre a história tudo o que pode desdourar a Igreja, divul‑

gam com cuidado e disfarçado prazer.
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D. Como se comportam no tocante às piedosas tradições populares e as 
relíquias veneráveis?

R. Guiados por um certo apriorismo, procuram sempre desfazer as pie‑
dosas tradições populares. Mostram desdém pelas sagradas relíquias, respeitá‑
veis pela sua antigüidade. 

D. No fundo, que lhe estimula a romper assim com as tradições antigas?
R. Eles vivem preocupados em fazer o mundo falar de suas pessoas; e sabem 

que isso não será possível, se disserem as mesmas coisas que sempre se disseram.

D. Mas os católicos mais ou menos modernistas não tem boas inten-
ções, ao romperem com as tradições do passado?

R. Podem estar eles na persuasão de fazerem coisa agradável a Deus e à Igreja.

D. Mas qual é a realidade?
R. Na realidade, porém, ofendem gravemente a Deus e à Igreja, se não 

com suas obras, decerto com o espírito que os anima e com o auxílio que pres‑
tam ao atrevimento dos modernistas.

TERCEIRA PARTE: REMÉDIOS

D. Que Leão XIII fez a respeito dos erros do modernismo?
R. A essa torrente de gravíssimos erros, que às claras e às ocultas se vai avo‑

lumando, o Nosso Predecessor Leão XIII, de feliz memória, procurou energica‑
mente levantar um dique, principalmente no que se refere às Sagradas Escrituras.

D. Os modernistas foram vencidos por suas palavras e atos?
R. Já vimos, porém, que os modernistas não se deixam facilmente intimi‑

dar; eis porque, aparentando o maior acatamento e a mais apurada humildade, 
inverteram as palavras do Pontífice do modo que lhes convinha, e propalaram 
que os atos dele eram dirigidos a outros. Dessa forma o mal, dia a dia, foi to‑
mando maiores proporções.

D. Que resolução Vossa Santidade teve de tomar?
R. Foi por isso que decidimos lançar mão, sem demora, de medidas mais 

enérgicas.
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D. Em que termos Vossa Santidade se dirige aos bispos, pastores de al-
mas, educadores e superiores maiores dos Institutos religiosos?

R. Nós, porém, pedimos e suplicamos que em negócio de tal monta 
nada, de modo algum, se deixe a desejar a sua vigilância, desvelo e fortaleza. E 
isso mesmo que pedimos e deles esperamos, pedimo‑lo também e esperamo‑lo 
dos demais pastores das almas, dos educadores e mestres do jovem clero, e par‑
ticularmente dos Superiores gerais das Ordens religiosas.

§ I. REGRAS RELATIVAS AO ESTUDO

D. Que Vossa Santidade ordena no tocante à filosofia?
R. No que se refere aos estudos, queremos em primeiro lugar e man‑

damos terminantemente, que a filosofia escolástica seja tomada por base dos 
estudos sacros.

D. Que reserva a essa prescrição faz Vossa Santidade, acompanhando 
nisso a Leão XIII? 

R. Bem se compreende que “se os doutores escolásticos trataram certas 
questões com excessiva argúcia, ou foram omissas noutras; se disseram coisas 
que mal se acomodam com as doutrinas apuradas nos séculos posteriores, ou 
mesmo alguma coisa inadmissível, muito longe está de nossa intenção querer 
que tudo isto deva servir de exemplo a imitar nos nossos dias”15.

D. Qual é a filosofia escolástica, prescrita para os seminários e Institutos 
religiosos?

R. O que importa saber, antes de tudo, é que a filosofia escolástica, que 
mandamos adotar, é principalmente a de Santo Tomás de Aquino; a cujo respei‑
to queremos fique em pleno vigor tudo o que foi determinado pelo Nosso Pre‑
decessor e, se é necessário, renovamos, confirmamos e mandamos severamente 
sejam por todos observadas aquelas disposições. Se isso tiver sido descuidado 
nos seminários, insistam e exijam os Bispos que se observe para o futuro. Torna‑
mos extensiva a mesma ordem aos Superiores das Ordens religiosas.

15  Leão XIII, Enc. Aeterni Patris.
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D. Afastar-se de Santo Tomás representa um grande prejuízo?
R. Certamente. Todos aqueles que ensinam fiquem cientes de que não 

será sem graves prejuízos que, especialmente em matérias metafísicas, se afasta‑
rão de Santo Tomás.

D. Em que termos Vossa Santidade recomenda o estudo da teologia?
R. Fundamentada assim a filosofia, sobre ela se erga com a maior dili‑

gência o edifício teológico. Que os bispos promovam com toda a solicitude 
o estudo da teologia, de tal sorte que ao saírem dos seminários os clérigos lhe 
tenham alta consideração e profundo amor, e sempre o conservem carinhosa‑
mente. Porquanto é de todos sabido que na quase infinitude das disciplinas que 
se apresentam às inteligências ávidas do saber, é tão certo que à teologia cabe o 
primeiro lugar, que os antigos diziam que era dever das outras ciências e artes 
servirem‑na e auxiliarem‑na como escravas16.

D. Vossa Santidade não louva os teólogos que ensinam a teologia positiva?
R. Sim, e aproveitamos esta ocasião para dizer que Nos parecem dignos 

de louvor aqueles que, salvando o respeito devido à Tradição, aos Santos Padres, 
ao magistério eclesiástico, procuram esclarecer a teologia positiva com prudente 
critério e normas católicas (coisa que nem sempre se observa), tirando luzes da 
verdadeira história.

D. Que é preciso evitar ao se tratar de teologia positiva?
R. Certo é que na atualidade, à teologia positiva se deve dar maior ex‑

tensão que outrora; entretanto, isso se deve fazer de tal sorte que não seja de 
nenhum modo em detrimento da teologia escolástica, e sejam censurados como 
partidários do modernismo, aqueles que de tal modo elevam a teologia positiva 
que parece quase desprezarem a escolástica.

D. O estudo das ciências naturais deve fundar-se sobre qual lei?
R. Quanto às disciplinas profanas, basta lembrar o que sabiamente disse 

o Nosso Predecessor: “Aplicai‑vos diligentemente ao estudo das coisas naturais; 
pois, assim como em nossos dias as engenhosas descobertas e os úteis empreen‑
dimentos com razão de sobra são admirados pelos contemporâneos, da mesma 

16  Leão XIII, carta ap. In magna, 10 de dezembro de 1889.
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sorte serão alvo de perenes louvores e elogios dos vindouros”17. Seja isso feito 
sem prejuízo dos estudos sacros; assim também o advertiu o mesmo Nosso Pre‑
decessor, pela seguintes palavras (lugar citado): “A causa de tais erros, se a inves‑
tigarmos cuidadosamente, provém principalmente de que hoje, quanto maior 
intensidade se dá aos estudos das ciências naturais, tanto mais se descuram as 
disciplinas mais severas e mais elevadas; algumas destas são, de fato, quase atira‑
das ao esquecimento; outras são tratadas com pouca vontade e de leve, e, coisa 
indigna, perdido o esplendor de sua primitiva dignidade, são deturpadas por 
opiniões inverossímeis e por enormes erros. É esta a lei à qual mandamos que se 
conformem os estudos das ciências naturais nos seminários”.

§ II. ESCOLHA DOS DIRETORES E PROFESSORES DOS SEMINÁ-

RIOS E INSTITUTOS CATÓLICOS.

D. Com que prudência e em conformidade a quais leis deve-se escolher 
os professores dos seminários e das Universidades católicas?

R. Em vista tanto destas Nossas disposições como da do Nosso Anteces‑
sor, convém prestar muita atenção toda vez que se tratar da escolha dos direto‑
res e professores tanto dos seminários quanto das Universidades católicas. Todo 
aquele que tiver tendências modernistas, seja ele quem for, deve ser afastado 
quer dos cargos quer do magistério; e se já tiver de posse, cumpre ser removido.

Faça‑se o mesmo com aqueles que, às ocultas ou às claras, favorecerem 
o modernismo, louvando os modernistas, ou atenuando‑lhes a culpa, ou cri‑
ticando a escolástica, os Santos Padres, o magistério eclesiástico, ou negando 
obediência a quem quer que se ache em exercício do poder eclesiástico; bem as‑
sim como aqueles que se mostrarem amigos da novidade em matéria histórica, 
arqueológica e bíblica; e finalmente com aqueles que se descuidarem dos estu‑
dos sacros ou parecerem dar preferência aos profanos. Neste ponto e particu‑
larmente na escolha dos lentes, nunca será demasiada a solicitude e constância; 
porquanto na maioria das vezes os discípulos se formam seguindo o exemplo 
dos mestres. Firmados, portanto, no dever da consciência, é preciso proceder 
nesta matéria com prudência, mas também com energia.
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§ III. REGRAS RELATIVAS AOS ESTUDANTES.

D. Com que vigilância se deve escolher os candidatos ao sacerdócio?
R. Não  deve ser menor a vigilância e severidade na escolha daqueles que 

devem ser admitidos ao Sacerdócio. Longe, muito longe do clero esteja o amor 
às novidades; Deus não vê com bons olhos os ânimos soberbos e rebeldes! 

D. Qual é a nova condição para que seja conferido validamente o dou-
torado em teologia e em direito canônico?

R. A ninguém doravante se conceda a láurea da teologia ou direito ca‑
nônico, se primeiro não tiver feito todo o curso de filosofia escolástica. Se, não 
obstante isso, ela for concedida, será nula. 

D. Quais prescrições, feitas na Itália para o clero regular e secular, são 
doravante estendidas a todas as nações?

R. Tornem‑se doravante extensivas a todas as nações as disposições ema‑
nadas da Sagrada Congregação dos Bispos e Regulares no ano 1896, acerca da 
freqüência dos clérigos regulares e seculares da Itália às Universidades.

D. Qual proibição Vossa Santidade acrescenta?
R. Os clérigos e sacerdotes inscritos em um Instituto ou em uma Univer‑

sidade católica, não poderão freqüentar nas Universidades civis cursos também 
existentes nos Institutos católicos em que se inscreveram. Se, em tempos passa‑
dos, isso tiver sido concedido em algum lugar, mandamos que de ora em diante 
não mais se permita.

D. Que devem fazer os bispos que presidem na direção dessas Univer-
sidades e Institutos?

R. Os Bispos que formam o conselho diretivo de tais Institutos católicos 
ou Universidades católicas devem pôr o maior empenho em fazer observar estas 
nossas determinações.

§ IV. REGRAS RELATIVAS À LEITURA DOS MAUS LIVROS.

D. Qual é o dever dos bispos no que concerne os escritos corrompidos 
pelo modernismo?

R. Compete, ainda, aos Bispos providenciar para que os livros dos mo‑
dernistas já publicados não sejam lidos, e as novas publicações sejam proibidas. 
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D. Qual é o seu dever no que se refere aos seminários e Universidades?
R. Qualquer livro, jornal ou periódico desse gênero não poderá ser per‑

mitido aos alunos dos seminários ou das Universidades católicas, pois daí não 
lhes proviria menor mal do que aquele que produzem as más leituras; antes, 
seria ainda pior, porque ficaria contaminada a própria raiz da vida cristã.

D. Deve-se tomar as mesmas medidas com respeito às obras escritas por 
católicos imbuídos de filosofia moderna e pouco conhecedores de teologia?

R. Esse julgamento também se estenderá aos escritos de certos católicos, 
homens aliás que não têm más intenções, porém faltos de estudos teológicos e 
embebidos de filosofia moderna, que procuram conciliar com a fé, e fazê‑la ser‑
vir, como eles dizem, em proveito da mesma fé. O nome e a boa reputação dos 
autores faz com que tais livros sejam lidos sem o menor escrúpulo, e por isso 
mesmo ambos se tornam bastante perigosos, pois que aos poucos encaminham 
ao modernismo.

D. Os bispos estão obrigados a condenar publica e solenemente os es-
critos perniciosos que penetram nas suas dioceses?

R. Querendo dar aos bispos normas gerais em assunto tão grave, se em 
suas dioceses circularem livros perniciosos, é preciso proscrevê‑los energica‑
mente, condenando‑os mesmo solenemente, se assim julgarem oportuno. Con‑
quanto esta Sede Apostólica procure por todos os meios proscrever tais publi‑
cações, tornou‑se hoje tão avultado o seu número que não lhe bastariam forças 
para condená‑las todas. Disto resulta às vezes que o remédio já chega tarde, 
porque a demora já facilitou a infiltração do mal. Queremos, por conseguinte, 
que os Bispos, pondo de parte todo o receio, repelindo a prudência da carne, 
desdenhando a gritaria dos maus, com suavidade perseverante cumpram todos 
o que lhes cabe, lembrando‑se do que Leão XIII escreveu: “Empenhem‑se os 
Ordinários, mesmo como Delegados da Sede Apostólica, em proscrever e tirar 
das mãos dos fiéis os livros ou quaisquer escritos nocivos publicados ou divulga‑
dos nas suas dioceses”18. Com essas palavras, é verdade, concede‑se um direito; 
mas, ao mesmo tempo, também se impõe um dever. Ninguém, contudo, julgue 
ter cumprido tal dever pelo fato de Nos remeter um ou outro livro, deixando 
entretanto muitíssimos outros serem publicados e divulgados.

18  Constituição Apostólica Officiorum.
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D. Os bispos podem e devem até mesmo condenar, por vezes, obras 
revestidas de imprimatur?

R. Nem se julguem desobrigados disso por terem ciência de que certo 
livro alcançou de outrem o Imprimatur, porquanto essa concessão pode ser fal‑
sa, como também pode ter sido por descuido, por excesso de benignidade, ou 
por demasiada fé no autor; e esse último caso pode muito facilmente dar‑se nas 
Ordens religiosas. Importa também saber que, assim como todo e qualquer ali‑
mento não serve igualmente para todos, da mesma sorte um livro que pode ser 
inocente num lugar, já noutro, por certas circunstâncias, pode tornar‑se nocivo. 
Se, por conseguinte, o Bispo, depois de ouvir o parecer de pessoas prudentes, 
julgar que em sua diocese deve ser condenado algum desses livros, damos‑lhe 
para isso ampla faculdade, e até o obrigamos a esse dever. Desejamos entretanto 
que se conservem as devidas atenções, e talvez baste num ou noutro caso res‑
tringir ao clero essa proibição.

D. Quando a restrição é feita ao clero apenas, as livrarias católicas po-
dem continuar a vender a obra proibida?

R. E ainda mesmo nesse caso os livreiros católicos estão obrigados a não 
pôr à venda as publicações proibidas pelo Bispo.

D. Quais são os deveres dos bispos com respeito às livrarias católicas?
R. E já que nos caiu sob a pena esse assunto, prestem atenção os Bispos para 

que os livreiros, por avidez de lucro, não vendam livros perniciosos; o certo é que 
nos catálogos de alguns deles não poucas vezes se veem anunciados, e com bas‑
tante louvores, os livros dos modernistas. Se eles se recusarem a isso, não tenham 
dúvida os Bispos em privá‑los do título de livreiros católicos; da mesma sorte, e 
por mais forte razão, se gozarem do título de episcopais; mas, se tiverem o título 
de pontifícios, seja o caso deferido à Santa Sé. A todos finalmente lembramos 
o artigo XXVI da citada Constituição apostólica Officiorum: “Todas as pessoas 
que tiverem obtido faculdade apostólica de ler e conservar livros proibidos, não 
se acham por esse mesmo fato autorizadas a ler livros ou jornais proscritos pelos 
Ordinários locais, salvo se no indulto apostólico se achar expressamente declarada 
a licença de ler e conservar livros condenados por quem quer que seja”.
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§ V. INSTITUIÇÃO DOS CENSORES DIOCESANOS

D. Qual o dever dos bispos com respeito às publicações?
R. No entanto não basta impedir a leitura ou a venda de livros maus; 

cumpre, outrossim, impedir‑lhes a impressão. Usem, pois, os Bispos a maior 
severidade em conceder licença para impressão.

D. Os bispos devem instituir censores de ofício?
R. E visto como é grande o número de livros que, segundo a Constitui‑

ção Officiorum, precisam da autorização do Ordinário, é costume em certas 
dioceses designar, em número conveniente, Censores, por ofício, para o exame 
dos manuscritos. Louvamos com efusão de ânimo essa instituição de censura; 
e não só exortamos, mas mandamos que se estenda a todas as dioceses. Haja, 
portanto, em todas as Cúrias episcopais censores para a revisão dos escritos em 
via de publicação. Sejam estes escolhidos no clero secular e regular, homens 
idosos, sábios e prudentes, que ao aprovar ou reprovar uma doutrina tomem 
um meio termo seguro.

D. Qual será o papel dos censores?
R. Terão eles o encargo de examinar tudo o que, segundo os artigos XLI e 

XLII da referida Constituição, precisar de licença para ser publicado. O Censor 
dará o seu parecer por escrito. Se for favorável, o Bispo permitirá a impressão com a 
palavra Imprimatur, que deverá ser precedida do Nihil obstat e do nome do Censor.

D. Deverão ser instituídos censores na cúria romana?
R. Também na Cúria romana, como nas outras, serão estabelecidos Cen‑

sores de Ofício. Serão estes designados pelo Mestre do Sagrado Palácio Apos‑
tólico, depois de consultar o Cardeal Vigário de Roma e obtido também o 
consentimento e aprovação do Sumo Pontífice. O Mestre determinará qual dos 
Censores deverá examinar cada escrito. A licença de impressão será concedida 
pelo referido Mestre juntamente com o Cardeal Vigário ou o seu Vice‑gerente, 
antepondo‑se, porém, como acima se disse, o Nihil obstat e o nome do Censor.

D. Por vezes se poderá suprimir a menção do censor?
R. Somente em circunstâncias extraordinárias e raríssimas, a prudente 

juízo do Bispo, poderá omitir‑se a menção do Censor. 
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D. Que precauções se deve tomar para proteger o censor?
R. Nunca se dará a conhecer ao autor o nome do Censor, antes que este 

tenha dado seu juízo favorável, a fim de que o Censor não venha sofrer vexames, 
enquanto examinar os escritos ou depois que os tiver desaprovado. 

D. Sob quais condições um censor poderá ser escolhido entre os religio-
sos de um Instituto?

R. Nunca se escolham Censores entre as Ordens religiosas, sem primeiro 
pedir secretamente o parecer ao Superior provincial, ou, se se tratar de Roma, 
ao Geral; estes deverão em consciência dar atestado dos costumes, do saber, da 
integridade e das doutrinas do escolhido.

D. Quais aprovações devem possuir as obras publicadas por religiosos?
R. Avisamos aos Superiores religiosos do gravíssimo dever que têm de 

nunca permitir que algum de seus súditos publique alguma coisa, sem a prévia 
autorização juntamente com a do Ordinário.

D. O censor poderá se apoiar sobre o seu cargo para defender opiniões 
pessoais?

R. Declaramos em último lugar, que o título de Censor, com que alguém 
for honrado, nenhuma eficácia terá nem jamais poderá ser alegado para corro‑
borar as suas opiniões particulares.

§ VI. PARTICIPAÇÃO DO CLERO NA DIREÇÃO OU REDAÇÃO DOS 

JORNAIS

D. Membros do clero secular e regular podem dirigir revistas ou jornais 
sem a autorização dos Ordinários?

R. Ditas essas coisas em geral, particularmente mandamos a observância 
mais rigorosa do que se prescreve no artigo XLII da citada Constituição Officio-
rum, a saber: “É proibido aos sacerdotes seculares tomarem a direção de jornais 
ou periódicos, sem prévia autorização do Ordinário”. Será privado dessa licença 
quem, depois de ter recebido advertência, continuar a fazer mau uso dela.

D. Quais são os deveres dos bispos no tocante aos correspondentes ou 
colaboradores de revistas e jornais?

R. Como há certos sacerdotes, que, com o nome de correspondentes, ou 
colaboradores, escrevem nos jornais ou periódicos, artigos infectados de moder‑
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nismo, tomem providências os Bispos para que isso não aconteça; e, acontecen‑
do, advirtam‑nos e proíbam‑nos de escrever.

D. Qual é o dever dos superiores dos religiosos e, em caso de negligên-
cia, dos bispos?

R. Com toda a autoridade mandamos que os Superiores das Ordens reli‑
giosas façam o mesmo; e se esses se mostrarem descuidados neste ponto, façam‑
‑no os Bispos com autoridade delegada do Sumo Pontífice.

D. É preciso designar um censor para cada revista e cada jornal? Qual 
será o seu direito, e qual o do bispo?

R. Sempre que for possível tenham os jornais e periódicos publicados 
pelos católicos um determinado Censor. Será este obrigado à revisão de todas 
as folhas ou fascículos já impressos; e se encontrar alguma coisa perigosa, fará 
corrigi‑la quanto antes. E se o Censor tiver deixado passar alguma coisa, o Bispo 
tem o direito de fazê‑la corrigir.

§ VII. CONGRESSOS SACERDOTAIS

D. Quais são as regras impostas aos padres para organizar um Congres-
so sacerdotal ou participar dele?

R. Já nos referimos acima aos congressos, reuniões públicas, em que os 
modernistas se aplicam à defesa pública e propaganda das suas opiniões. Salvo 
raríssimas exceções, de ora em diante os Bispos não permitirão mais os con‑
gressos de sacerdotes. Se nalgum caso o permitirem, será sob condição de não 
tratarem de assuntos de competência dos Bispos ou da Santa Sé, de não fazerem 
propostas nem petições que envolvam usurpação de jurisdição, nem se faça 
menção alguma de tudo o que pareça modernismo, presbiterianismo ou laicis‑
mo. A essas reuniões que devem ser autorizadas, cada uma em particular e por 
escrito, e na época oportuna, não poderá comparecer sacerdote algum de outra 
diocese, sem as cartas de recomendação do próprio Bispo. Lembrem‑se todos os 
sacerdotes do que por estas gravíssimas palavras, Leão XIII recomendou: “Seja 
intangível para os sacerdotes a autoridade dos próprios Bispos; persuadem‑se de 
que se o ministério sacerdotal não se exercer debaixo da direção do Bispo, não 
será santo, nem proveitoso nem merecedor de respeito”19.

19  Carta Encíclica Nobilissima Gallorum, 10 de fevereiro de 1884.
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§ VIII. INSTITUIÇÃO EM CADA DIOCESE DE UM CONSELHO DE 

VIGILÂNCIA DOUTRINAL

D. Rogo-vos dizer os termos nos quais se ordena a constituição dos 
Conselhos de vigilância em cada diocese.

R. Mas que aproveitariam as Nossas ordens e as Nossas prescrições, se 
não fossem observadas como se deve, com firmeza? Para o alcançarmos, pare‑
ceu‑Nos bem estender a todas as dioceses o que desde muito anos os Bispos da 
Úmbria, com tanta sabedoria, resolveram entre si: “Para extirpar, diziam eles, os 
erros já espalhados e impedir que se continue a sua difusão, ou que haja mestres 
de impiedade que perpetuam os perniciosos efeitos produzidos por essa mesma 
difusão, seguindo o exemplo de São Carlos Borromeu, este sacro Congresso 
determina que em cada diocese se institua um conselho de homens eméritos 
dos dois cleros, com a incumbência de ver se, e de que modo, os novos erros se 
ampliam e se propagam, e dar aviso disso ao Bispo, para que de comum acordo 
se providencie para a extinção do mal logo que desponte e não tenha tempo 
de espalhar‑se em detrimento das almas, nem, o que ainda seria pior, de se 
fortalecer e crescer.”20 Determinamos, pois, que em cada diocese se institua um 
Conselho semelhante, que se denominará Conselho de Vigilância.

D. Como deve-se escolher os membros do Conselho de Vigilância?
R. Os membros do Conselho serão escolhidos pelas normas já prescritas 

para os Censores dos livros.

D. Quando devem eles se reunir? Devem manter sigilo sobre essas reuniões?
R. Reunir‑se‑ão de dois em dois meses, em dia determinado, em presença 

do Bispo; e as coisas tratadas ou resolvidas guardem‑nas os Conselheiros com 
segredo inviolável.

D. Qual é o papel dos membros do Conselho de Vigilância?
R. Serão estes os deveres dos membros do Conselho: investiguem com 

cuidado os vestígios do modernismo, tanto nos livros como no magistério, e 
com prudência, rapidez e eficácia providenciem quando houver necessidade 
pela preservação do clero e da mocidade.

20  Atas do Congresso dos Bispos de Úmbria, nov.1849, Tit. II art.6.
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D. Que Vossa Santidade quer que seja, de modo especial, objeto da sua 
atenção?

R. Que eles combatam as novidades de palavras, e lembrem‑se dos avisos 
de Leão XIII: “Nas publicações católicas não se poderia aprovar uma linguagem 
que, inspirando‑se em perniciosas novidades, parecesse escarnecer da piedade 
dos fiéis e falasse de nova orientação da vida cristã, de novas direções da Igreja, 
de novas aspirações da alma moderna, de nova vocação do clero, de nova civili‑
zação cristã”21. Não se tolerem tais disparates nem nos livros nem nas cátedras.

D. Eles devem supervisionar obras que tratem de piedosas tradições lo-
cais e de relíquias?

R. Sim, que eles não se descuidem dos livros em que se tratar das piedosas 
tradições de cada lugar, ou das sagradas Relíquias. Não permitam que se ven‑
tilem tais questões em jornais ou em periódicos destinados a nutrir a piedade, 
nem com expressões que tenham ares de zombaria ou de desdém, nem com 
afirmações definitivas, particularmente, como quase sempre sucede, quando o 
que se afirma não passa os limites da probabilidade ou quando se baseia em 
opiniões e preconceitos.

D. Que regras deve-se ter sobre as relíquias?
R. Acerca das sagradas Relíquias tomem‑se as seguintes normas: se os Bis‑

pos, que são os únicos juízes nesta matéria, reconhecerem com certeza que uma 
relíquia é falsa, sem demora a subtrairão ao culto dos fiéis. Se, por ocasião de 
perturbações civis ou por outro motivo, se tiverem extraviado os documentos de 
autenticidade de uma Relíquia qualquer, não seja exposta à veneração do povo, 
sem que primeiro tenha sido reconhecida pelo Bispo. Só terá valor o argumento 
de prescrição ou de presunção fundada, quando o culto for recomendável pela 
sua antigüidade, conforme o Decreto da Congregação das Indulgências e das 
sagradas Relíquias, do ano de 1896, expresso nestes termos: “As antigas Relí‑
quias devem ser conservadas na veneração que tiverem até agora, salvo se em 
casos particulares se tiverem provas certas de que são falsas ou supostas”.

21  Instr. S.C. NN. EE. EE. 27/01/1902.
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D. Quais são as regras que se devem seguir no julgamento das tradições 
piedosas?

R. Nos juízos a emitir acerca das pias tradições, tenha‑se sempre diante 
dos olhos a suma prudência de que usa a Igreja nesta matéria, de não permitir 
que essas tradições sejam relatadas nos livros sem as determinadas precauções, 
e com a prévia declaração prescrita por Urbano VIII; e, apesar disso, ainda não 
se segue que a Igreja tenha o fato por verdadeiro, mas apenas não proíbe que se 
lhe dê crédito, uma vez que para isso não faltem argumentos humanos. Foi isto 
precisamente o que, há trinta anos, a Sagrada Congregação dos Ritos declarou: 
“Essas aparições ou revelações não foram aprovadas nem condenadas pela Santa 
Sé, foram apenas aceitas como merecedores de piedosa crença, com fé puramente 
humana, em vista da tradição de que gozam, também confirmadas por testemu‑
nhas e documentos idôneos”22. Quem se apegar a esta regra, nada tem que temer. 
Com efeito, o culto de qualquer aparição, enquanto se baseia num fato e por iso 
se chama relativo, inclui sempre implicitamente a condição de veracidade do fato; 
o absoluto, porém, sempre se funda na verdade, porquanto se dirige às mesmas 
pessoas dos Santos, a quem se honra. Dá‑se o mesmo com as Relíquias.

D. Enfim, o Conselho de Vigilância deve supervisionar as instituições 
sociais e os escritos sobre questões sociais?

R. Sim. Recomendamos por fim ao Conselho de Vigilância, que lance assí‑
dua e cuidadosamente as suas vistas sobre os institutos sociais e bem assim sobre 
os escritos relativos a questões sociais, a fim de que nem sequer aí se dê abrigo 
a livros de modernismo, mas se acatem as prescrições dos Pontífices Romanos.

§ IX. RELAÇÃO TRIENAL PRESCRITA AOS BISPOS

D. Que Vossa Santidade prescreve a todos os bispos e a todos os Supe-
riores Gerais das Ordens religiosas?

R. A fim de que as coisas aqui determinadas não fiquem esquecidas, que‑
remos e mandamos que, passado um ano da publicação das presentes Letras, e 
em seguida, depois de cada triênio, com exposição diligente e juramentada, os 
Bispos informem a Santa Sé a respeito do que nestas mesmas Letras se prescreve 
e das doutrinas que circulam no clero e particularmente nos seminários e outros 
Institutos católicos, não excetuando nem sequer aqueles que estão isentos da 

22  Decr. 2 de maio de 1877.
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autoridade do Ordinário. Ordenamos a mesma coisa aos Superiores gerais das 
Ordens religiosas, com relação aos seus súditos.

CONCLUSÃO: A IGREJA E O PROGRESSO 
CIENTÍFICO

R. Julgamos oportuno escrever estas coisas a bem da salvação de todos 
os fiéis. Por certo os inimigos da Igreja usarão isto, para de novo repisarem a 
velha acusação, com que procuram fazer‑Nos passar por inimigos da ciência 
e dos progressos da civilização. A fim de opormos um novo desmentido a tais 
acusações, que são desfeitas a cada página da história da Igreja, é Nosso propó‑
sito conceder todo o auxílio e proteção a uma nova Instituição, pela qual, sob o 
influxo da verdade católica, será promovida toda a sorte de ciências e erudições, 
com o concurso dos católicos mais insignes no saber. Queira Deus coadjuvar os 
Nossos desígnios, e auxiliarem‑nos todos quantos têm verdadeiro amor à Igreja 
de Jesus Cristo. Entretanto, para o episcopado, em cuja obra e zelo tanto con‑
fiamos, pedimos de coração a plenitude das luzes celestiais, a fim de que, nesta 
época de tão grande perigo para as almas, devido aos erros que de toda parte se 
infiltram, descobris o que deveis fazer e o executeis com todo o ardor e fortaleza. 
Que vos assista com seu poder Jesus Cristo, autor e consumidor da fé; que vos 
assista com o seu socorro a Virgem Imaculada, destruidora de todas as heresias. 
E Nós, como penhor da Nossa afeição e como garantia das divinas consolações 
no meio de vossos trabalhos, de coração vos damos a vós, ao vosso clero, e ao 
vosso povo a Bênção Apostólica.   
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Continuamos a série “Igrejas do Rio” com novo ensaio fotográfico. Des‑
ta vez, apresentamos a igreja de São Francisco de Paula, seguramente 
uma das mais belas do Brasil.

A igreja, localizada no centro histórico do Rio, só perde para a da 
 Candelária em tamanho, e é considerada uma jóia arquitetônica do neo‑bar‑
roco. Nela, vemos obras do Mestre Valentim e telas do pintor Victor Meireles.

O início da sua construção data de 1759, e ocorreu por iniciativa dos 
irmãos da Ordem Terceira dos Mínimos de São Francisco de Paula. Foi oficial‑
mente inaugurada meio século depois, com a presença dos imperadores Dom 
Pedro II e D. Teresa Cristina.

As fotos desse ensaio são do nosso colaborador e amigo Alex Duarte.
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✝

PAX

Missa do funeral de
Juan José Vergara García
31 de janeiro de 2006.

In Paradisum deducant te Angeli:
 in tuo adventu suscipiant te Martyres 

et perducant te in civitatem sanctam Jerusalem. 
Chorus Angelorum te suscipiat,

 et cum Lazaro quondam paupere
 aeternam habeas requiem.1

Reverendo Padre, queridos fiéis e amigos; estimado Francisco, (sua se‑
nhora aparentemente não está aqui, mas é quem de direito está mais 
presente), Maria Pia, José Francisco, Maria José, Maria do Rosario, Ma‑

ria Pilar e, no céu, Maria Jesus, Francisco Xavier e o Marcelinho.

INTRODUÇÃO
O coração do homem se turba perante esta reunião, e a inteligência se 

obscurece sem encontrar razões que a expliquem cabalmente, e a dor que nos 
persegue é profundíssima. E tão mais profunda quanto maior a amizade que 

1 Antífona do cortejo fúnebre: Que os Anjos te conduzam ao Paraíso / e que à tua chegada 
acudam os mártires e te introduzam na Jerusalém celeste. / Que o coro dos Anjos te renda home-
nagem / e que, com o outrora pobre Lázaro, / encontres o descanso eterno.

PE. LUIS CLAUDIO CAMARGO - FSSPX
TRADUÇÃO: ALEXANDRE BASTOS

FONTE: DO AUTOR
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nos une, Francisco. Faz já oito anos que nos encontramos em uma situação 
semelhante a esta, quando celebramos a entrada no céu do Marcelinho.

Em nossa perplexidade, ergamos por um momento nosso olhar para o alto 
a fim de encontrar luz para nossas inteligências, firmeza para nosso coração e 
consolo para nossa dor.

Iª PARTE
Ergamos o olhar — digo — para encontrar Juan José. Se é ele quem pran‑

teamos, busquemos nele nosso alívio. Quem és tu? Que dizes de ti mesmo?… És 
tu Elias? És tu o Profeta?… Quem és, pois, para que possamos da resposta aos que 
nos enviaram? Que dizes de ti mesmo?2

Falar de um homem que viveu uma vida longa não é difícil, mas descobrir 
a vida e missão de um menino de uns poucos dias parecerá difícil. 

Em nossas vidas, nós os que vivemos, os que ficamos3, tantos são os nossos 
desejos! Tantos sonhos e ilusões! Tantas idéias, tantos projetos! Quantos deles, 
como pétalas da flor de nossas almas, vão ficando perdidos pelo caminho! Po‑
rém nós, quem somos? Somos o que fica inscrito em nós mesmos. Cada ato, 
cada decisão, de virtude ou vício, vai marcando nossa alma e definindo o que 
somos, para o bem ou para o mal. Somos o que vivemos. 

Como, então, falar de Juan José? 
Busquemos em seu nome o mistério de sua vida. O nome diz muito mais 

do que sequer supomos. Perguntemos a esse novo João: Quem és tu?
Seu primeiro nome é um nome de fogo: João. Seu patrono é São João 

Batista, homem ardente, que fugiu para o deserto a fim de praticar a penitência 
e, obedecendo a um mandado interior de Deus, pôs‑se a pregar e increpar os 
vícios e pecados. Preparava a vinda do Salvador. João se apresenta como uma 
figura de santidade diante da hipocrisia dos fariseus. Quem sabe Juan José — 
herdando algo do seu pai — seria também um homem assim, ardente, levando 
uma vida à margem da corrupção deste mundo, increpando com suas virtudes 
e palavras a hipocrisia do nosso século indigno.

Seu segundo nome, porém, parece dizer outra coisa: José. Eis um nome de 
mistério. Seu patrono, São José, teve como missão esconder a Virgem Maria e o 

2 Jo 1, 19.

3 Ts 1, 4, 13 – 18.
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Menino Jesus, ser como um véu para os olhos profanos dos judeus. E os escondeu 
com sua mansidão, com sua discrição e comedimento. Ao contrário de São João 
Batista, São José é um desconhecido, calado (nem uma palavra sua aparece nos 
Evangelhos). Quem sabe Juan José — herdando algo de sua mãe — seria também 
um homem de vida mansa e silenciosa, onde o principal passasse escondido aos 
olhos dos homens, no segredo da oração que somente o Pai que está nos céus vê.4

Talvez… Talvez seria um belo acordo entre esses dois nomes: Juan José. 
Uma bela harmonia de acordes maiores de uma sinfonia unindo o ardor da 
caridade com o silêncio contemplativo da Fé. Talvez. Nós veremos no céu, e 
saberemos perfeitamente, inteiramente. Lá entenderemos em toda a sua pleni‑
tude o mistério do seu nome. Eu darei ao vencedor um nome novo, que ninguém 
conhece, senão quem o recebe.5

IIª PARTE
Porém, se tudo isso é muito incerto, se nossas palavras apóiam‑se unica‑

mente no advérbio “talvez”, há algo de firme, algo de certo e seguro que nos 
fala de Juan José: o céu. Seu batismo elevou e transformou e escreveu na sua 
alminha as virtudes de Cristo. Se os seus dias não lhe permitiram escrever uma 
comprida história, a graça de seu Batismo gravou em seu coração as obras de 
Nosso Senhor, cada um de seus atos até a morte na Cruz. E a Confirmação que 
recebeu pouco depois o elevou ao posto de soldado de Cristo. Digo soldado? 
Não. Tornou‑se um general nas fileiras da batalha de Cristo.

Explico‑me melhor.
O céu não é algo de exterior ao homem bem‑aventurado. Se assim fosse, 

já diria muito daquele que o alcançou, como o adjetivo “chileno” diz muito do 
homem que nasceu por estas terras.6 Porém, o céu é mais que isso. Muito mais. 

E vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra 
desapareceram, e o mar já não existia. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que 

4 Mt 6,6: “E, quando orais, não sejais como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sina-
gogas e nos cantos das praças, a fim de serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo que já 
receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e, fechada a porta, 
ora a teu Pai em segredo; e teu Pai, que vê (o que se passa) em segredo, te dará a recompensa.”

5 Ap 2, 17.

6 [N. da P.] Este sermão da missa De Angelis — celebrada de corpo presente — foi pronunciado 
no Chile. Juan José tinha apenas dois dias de vida quando morreu.
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descia do céu de junto de Deus, adornada como uma esposa ataviada para o seu 
esposo. E ouvi uma grande voz, vinda do trono, que dizia: eis o tabernáculo de Deus 
com os homens: habitará com eles, eles serão o seu povo, e o mesmo Deus com eles 
será o seu Deus; enxugar-lhes-á todas as lágrimas dos seus olhos; e não haverá mais 
morte, nem luto, nem clamor, nem mais dor, porque tudo isto passou. E o que estava 
sentado no trono disse: eis que eu renovo todas as coisas.7

O céu! A entrada no céu é o momento — momento eterno, instante pos‑
suído em sua plenitude — momento, digo, em que Deus, como um sol, nasce 
e ilumina tudo. Não são palavras nem imagens o que manifesta Deus aos que 
o alcançam. É o próprio Deus que se mostra imediatamente à alma, sem véus. 
Uma visão sem intermediários. Levanta-te e resplandece! — ó Juan José — Che-
gou a tua luz, e a glória do Senhor ergueu-se sobre ti. Eis que as trevas cobrem a ter-
ra, e a escuridão os povos; mas sobre ti desponta o Senhor, e a sua glória te ilumina.8 

Como um grande rei, sábio e bom, que chama para a sua amizade aqueles 
que quer associar à sua obra, ao seu reino, ao seu governo — e que vai revelan‑
do, à medida da intimidade, cada vez mais a esse amigo os seus segredos, as suas 
intenções, o seu amor pelo seu povo — assim Nosso Senhor, pela Fé do Ba‑
tismo, chamou a ti, Juan José, para a sua intimidade, revelou‑te seus segredos, 
mostrou pela Caridade o amor que tem pelo seu reino, a Igreja. 

Porém, no céu, esse rei santo inundou de tal modo a tua inteligência que 
agora compreendes tudo. Deus criou todas as coisas como uma manifestação de 
si mesmo. Ao vermos a Deus, entendemos tudo, a razão de tudo (que é Deus), 
o sentido mais íntimo de tudo, de todos, de toda a história. O céu, diz São João 
no Apocalipse, “não tem necessidade de sol, nem de lua, que a iluminem, porque a 
claridade de Deus a ilumina, e a sua lâmpada é o Cordeiro”.9

Essa comunicação que Deus fará de Si mesmo nos tornará já não servos, 
mas amigos dele.10 E ainda mais que amigos, pois participaremos da autoridade 
mesma de Deus e de seu poder: “também estareis sentados sobre doze tronos, e 
julgareis as doze tribos de Israel”.11

7 Ap 21, 1-5.

8 Is 60, 1-2.

9 Ap 21, 23.

10 Jo 15, 15: “Não não mais vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu 
senhor; mas chamei-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo aquilo que ouvi de meu Pai.”

11 Mt 19, 28.
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Aí está! Encontramos o que buscávamos. Juan José é então rei e sacer‑
dote12, sentado em um trono ao lado de Deus, participando desde agora do 
governo do mundo, participando das intenções, das estratégias de Nosso Se‑
nhor (Esse é o poder de intercessão dos santos). Participando do amor com que 
Nosso Senhor ama a sua Igreja.

CONCLUSÃO
Muito resta a meditar de um mistério tão insondável, tão inescrutável de que 

um menininho recém‑nascido seja assim associado à autoridade e sabedoria de 
Deus, ao poder de Deus, e ao gozo infinito da vida íntima da Santíssima Trindade.

No entanto, gostaria de concluir retornando à dor com que começamos este 
sermão: dizíamos que não encontrávamos razões para tranqüilizar nossas dúvidas 
diante da morte; porém, ao erguer os olhos, encontramos na alma de Juan José 
todas as razões, não apenas deste mistério, mas de todo o universo. Porque Deus, 
que é a razão de tudo, habita agora na sua alma como em um templo. 

Dizíamos que nosso coração fraqueja, titubeando ante a magnitude do 
padecimento. Porém, ao erguermos os olhos, vemos a fortaleza de um Deus 
no peito de Juan José. Vemos em seu coraçãozinho inocente a fortaleza que 
levou Nosso Senhor a derramar o seu sangue na Cruz pela Igreja: vemos Juan 
José forte como um general em frente de batalha, e ficamos nós encorajados na 
nossa debilidade.

Também nós lutamos contra este mundo. Porém, não o fazemos em vão. 
Padecemos, mas não é em vão. Nosso Senhor, e também Juan José, nos chamam 
desde a margem eterna da vitória para que sejamos coroados da eterna bem‑
‑aventurança.   
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Nota da Permanência: O texto que se vai ler é a transcrição de uma conferência feita em Lisboa 

pelo nosso amigo e colaborador Marcos Pinho Escobar, sobre o autor de “Histoire de France”, 

Jacques Bainville — um historiador não-marxista, algo raro em nossos dias. 

É preciso dizer que Bainville era ateu, como o conferencista averiguou de descendentes 

do historiador. No entanto, se é verdade que o ceticismo do autor prejudicou por vezes a sua 

compreensão de alguns episódios históricos, não se pode negar sua honestidade ou o valor dos 

seus escritos. 

QUEM FOI JACQUES BAINVILLE?
Jacques Bainville (1879 – 1936) foi jornalista, historiador, analista da 

política – sobretudo da geopolítica. Foi igualmente um especialista em fi‑
nanças e mercados bolsistas. E como se fosse pouco, foi também escritor e 
crítico literário.

A elegância da seus escritos – contos, diários e ensaios – revela um verda‑
deiro culto da língua francesa e valeu‑lhe ser recebido na Academia criada pelo 
Cardeal de Richelieu. 

Logo a seguir à morte prematura do nosso autor, aos 57 anos, Maurras 
traça um quadro sintético do seu sistema de opções: 

“O que é que Bainville amava acima de tudo? O verdadeiro. A seguir ao 
verdadeiro? A língua francesa. E o que é que Bainville colocava abaixo do nada? 
O falso. E imediatamente ao nível do nada? A democracia.”

Bainville brilhou em todos os campos nos quais actuou, mas hoje, aqui, 
interessa‑nos o historiador.

Se a Action française tinha Charles Maurras como seu maître à penser, 
como sua cabeça doutrinal, e Léon Daudet como seu tribuno, Jacques Bainville 
foi o seu historiador. 

MARCOS PINHO ESCOBAR
FONTE: DO AUTOR
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Aos 21 anos, logo após ter publicado a sua extraordinária biografia de Luís 
II da Baviera, conhece pessoalmente Maurras – já haviam trocado cartas – e 
este, impressionado com a sua inteligência e visão, convida‑o não apenas para 
ingressar na Action française, mas para fazer parte do seu comité director. 

Aos 21 anos ao lado de um Maurras, um Daudet, um Vaugeois, um 
Pujo...! Não é pouca coisa.

A partir daí, o jovem de família burguesa acomodada, republicana con‑
victa e de pouca ou nenhuma devoção religiosa, vai estar na linha de frente do 
combate intelectual contra‑revolucionário. Acérrimo crítico da forma demo‑
crática, parlamentária e republicana do Estado, Bainville vai ser um defensor 
racional, sereno – mas intransigente – da restauração monárquica tradicional. 

Historiador da Action française, Bainville foi um historiador do passado ... 
mas, sobretudo... do futuro. É assim que ficou para a posteridade: para os leito‑
res entendidos: foi o Historiador do futuro, foi a Inteligência da História; para os 
leitores comuns: foi um Profeta.

Basta um exemplo:
Na seu livro As consequências políticas da paz, publicado em 1920, analisa 

o Tratado de Versailles e deduz com luxo de detalhes o panorama que começaria 
a concretizar‑se quinze anos mais tarde: o rearmamento alemão, a anexação da 
Áustria, a crise dos Sudetos, o pacto germano‑soviético, a invasão da Polónia, 
enfim, nada menos do que a Segunda Guerra em seus vários capítulos; e deixa 
entrever até mesmo acontecimentos muito posteriores, como o desmembra‑
mento da Checoslováquia e o despedaçar da Jugoslávia. 

Em 1979, no quadro da comemoração oficial do centenário de Bainville, 
realizada na Câmara de Vincennes, na periferia oriental de Paris, um dos inter‑
venientes, professor sorboniano de História, reconhecendo a excelência da análise 
e a precisão de todo um conjunto de previsões formuladas pelo homenageado, 
chama a atenção da assistência para uma única mas grave falta, para a “profecia” 
falhada, derivada da “incapacidade” – a palavra é dele – de Bainville em admitir 
que o marxismo pudesse constituir um modelo viável de sociedade... 

Volvida uma década... já sabemos a qual dos dois a História deu razão.
Mas essa extraordinária capacidade de análise, de dedução e de projecção 

para o futuro não era fruto do acaso nem saía de uma bola de cristal. Era o re‑
sultado da aplicação de um método, de uma forma muito própria de raciocinar 
e que constituiu um autêntico modelo para a compreensão do futuro.
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O QUE VEM A SER, ENTÃO, O MÉTODO 
BAINVILLIANO?
Quatro são os seus aspectos fundamentais:

1. O PRIMEIRO É A OBSERVAÇÃO DOS FACTOS

À primeira vista parece algo lógico, óbvio – e simples. Mas na verdade não 
é. Porque é da natureza humana a inclinação para permitir que as convicções 
pessoais interfiram na apreciação dos factos, alterando a visão consoante sen‑
timentos de atracção ou repulsão. É distúrbio tão grave que o grande Bossuet 
considerava‑o “a maior desordem do espírito”. 

Na observação dos factos marcamos a diferença fundamental entre o pensa‑
mento tradicional ou contra‑revolucionário e o pensamento revolucionário, seja 
ele liberal ou marxista, pouco importa. A postura tradicional fundamenta‑se na 
realidade – nos factos; a abordagem revolucionária, na ideologia – na ficção. 

Mas dizíamos antes que a correcta observação dos factos não é algo fácil: 
requer esforço aturado, disciplina férrea, prática constante. 

Pois Bainville foi um virtuoso nesta matéria, que constitui – recordemos 
– a coluna mestra do empirismo organizador maurrasiano: a observação dos 
factos despojada de sentimentos particulares, de paixões, de influências de na‑
tureza ideológica.

2. O SEGUNDO ASPECTO A CONSIDERAR É O PRINCÍPIO DE 

 CAUSALIDADE

Aqui também, pode parecer óbvio, mas não é. Bainville tinha plena consci‑
ência de que nenhum facto político, nenhum acontecimento histórico, surge de 
repente, do nada. Sabia que tudo tem uma origem, nem sempre recente, muitas 
vezes remota, e um facto que ocorre hoje é produto de toda uma série de factores 
que ao longo do tempo – que podem ser anos, décadas, mesmo séculos – vão‑lhe 
dando forma e consistência até ao momento em que irrompe com vigor à vista 
de todos, acompanhado – claro está – das suas consequências, tantas vezes não 
previstas ou mal compreendidas – ou simplesmente ignoradas... e até ocultadas.

No crucial estudo das relações de causa e efeito em política, Jacques Bain‑
ville entendia que, de modo geral, os efeitos só são percebidos quando se mani‑
festam, isto é, quando já é muito tarde. 

3. O TERCEIRO ASPECTO DO MÉTODO BAINVILLIANO É A  EXPERIÊNCIA
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Experiência, que para ele é palavra maior, é a verdadeira mestra. Em sin‑
tonia com Maurras, Bainville crê que a experiencia é a mestra em politica – e 
a História é o campo da experiência. E, se na sua essência a política consiste 
em prever, a experiência é a única tecnicidade da política. Por tal razão o nosso 
autor não considera que possa existir política nova ou política velha. Existe 
política – ponto – aquela que é fundamentada na experiência histórica e no 
conhecimento dos homens e dos povos. Tal como a física tem as suas leis, a 
experiência tem as suas. Os homens devem conhecê‑las e respeitá‑las. Quando 
as ignoram, a factura não deixa de ser cobrada – e é sempre pesada. Não há, 
pois, outra receita para levar‑se uma empresa a bom porto: seguir as pegadas dos 
nossos antecessores, receber “a melhor inspiração da sua inteligência profunda”, 
e aplicar adequadamente os precedentes estudados. 

4. O QUARTO E ÚLTIMO ASPECTO É A PSICOLOGIA HUMANA

Nosso autor considerava absolutamente essencial conhecer as formas de 
pensar, sentir e actuar dos indivíduos e dos grupos em cada momento histórico. 
E o que aqui é importante reter é que Bainville tinha consciência da inaltera‑
bilidade da natureza humana através do tempo. Sabia que em qualquer época 
os homens se parecem, estão sujeitos às mesmas paixões, desejos, tentações, 
aos mesmos ímpetos para os excessos ou – vez por outra... – para a contenção; 
utilizam o mecanismo da razão da mesma maneira, e comportam‑se de igual 
forma nas mesmas circunstâncias. Isto é para Bainville o ponto fulcral. Ignorar 
tal realidade, na sua própria expressão, não passa de “erro e fantasia”. 

Não resisto à tentação – é da natureza humana... – de recordar o que afir‑
maram duas personagens, já históricas, mas que nos são próximas, e que aqui 
demonstram que foram leitores atentos de Bainville. 

O primeiro escreveu que “Não se governam anjos no espaço, mas homens 
na terra, que são o que são e não o que gostaríamos que fossem”. O segundo, 
que “cada geração está convencida de que o mundo começa com ela” ou que 
“em todas as épocas as gerações novas esquecem situações e factos passados, e 
por isso acreditam que estão em face de épocas inteiramente novas e desprendi‑
das do que lhes está por trás, sem antecedentes e sem raízes”.

A primeira citação é de António de Oliveira Salazar; a segunda e a terceira, 
de Alberto Franco Nogueira. 

A REVOLUÇÃO VISTA POR JACQUES BAINVILLE188



Mas até aqui trata‑se do Bainville historiador do futuro... E como historia-
dor do passado?

Nosso autor dizia que a História não é a ciência do recordar... mas do 
esquecer! Esquecer o aparente, o acessório; esquecer tudo o que não interessa e 
concentrar‑se no que realmente conta, no essencial, no verdadeiro. Bainville en‑
tende a História na linha de Fustel de Coulanges: um manancial de lições e so‑
luções para os problemas de hoje e de previsão dos problemas que estão por vir. 

A REVOLUÇÃO SEGUNDO BAINVILLE
Podemos abordar o tema de duas formas: examinar o juízo de Bainville 

acerca da revolução stricto sensu – a Revolução dita francesa – e quanto à re‑
volução latu sensu, a revolução como fenómeno – fenómeno único, como já 
tivemos a oportunidade de discutir aqui em outra ocasião, e que toma distintas 
roupagens consoante tempo, lugar e sociedade sobre a qual actua. 

Há muito para dizer, mas a limitação do tempo obriga a selecção que será 
sempre insatisfatória. Mas vamos a isso.

Segundo Bainville, os homens foram criados para viver na “convulsão da 
inquietude ou na indolência do tédio”. É esta oscilação que conforma o ritmo 
da História, e que explica as revoluções e as guerras. 

Nosso autor entende que os homens são capazes de cansar‑se de tudo: até 
mesmo da prosperidade ou da paz – bens que, geralmente, só são devidamente 
apreciados quando perdidos. 

Para quem é consciente do património, do tesouro que constitui una na‑
ção, e do imperativo da sua continuidade, está aqui a tragédia, ou melhor, a 
oportunidade para a tragédia: quando a mentalidade e a acção revolucionárias 
– de criminosos – conseguem destruir a obra elaborada à duras penas pelas 
gerações passadas.

A posição de Bainville relativamente a 1789 é muito clara: 
A Nação francesa é obra da monarquia francesa, obra dos “quarenta reis” 

– para usar a fórmula maurrasiana – que construíram a França a través de um 
trabalho lento e paciente de mais de mil anos. Ele entende que é por intermédio 
da autoridade real e da fé católica que a França logra a sua unidade e identidade. 
E que a sua alma, o seu espírito, fundam as suas raízes nas primeiras dinastias 
– merovíngia, carolíngia e, especialmente, capetiana. É, portanto, como monár‑
quica e católica que a França atinge a sua plenitude e grandeza. 
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Ora, a Revolução vem precisamente destruir essa obra, que é simultanea‑
mente material e moral. E a implantação revolucionária da República marca o 
declínio da Nação francesa, consequência do declínio do espírito francês. 

Longe de ser produto do pensamento revolucionário, a França é fruto de 
um longo e complexo processo histórico. Ela não é, como diariamente e massi‑
vamente nos querem fazer crer, la République...

A Revolução de 1789, no entendimento de Bainville, não resulta de um 
movimento popular mas de um enfraquecimento do princípio de Autoridade, a 
começar pelo próprio monarca. De concessão em concessão, Luís XVI mantinha 
a ilusão de que conseguiria controlar a situação e aplacar o ímpeto revolucioná‑
rio. Até os seus inimigos surpreendiam‑se com o à‑vontade das concessões... 

Bainville vê a Revolução mais como acidente ou anomalia histórica do 
que uma aspiração colectiva. E indica como ela vai levar um bom século – e 
aos trancos e barrancos – para impor‑se. A Convenção, o Terror, os golpes no 
interior da própria revolução e que fazem uma autêntica escola, o Directório e o 
Consulado, o Império, a Restauração, a monarquia de Julho, a 2.ª República e 
o 2.º Império, a derrota frente à Prússia, a 3.ª República – república e democra‑
cia, a “receita” de Bismarck para a França, infalível para debilitar uma nação – e 
tudo o que conhecemos desde então.

Bainville lembra que a Revolução fez tábua rasa das tradições e memórias 
para, acto contínuo, criar outras. Mostra como as tentativas de elaboração de 
constituições – à régua e compasso, literalmente... e de avental posto – não passa‑
ram e não passam de “monumentos às ilusões humanas”, pois o que se pretende 
é estabilizar e institucionalizar uma Revolução que é alimentada todos os dias. 

Bainville sublinha o carácter burguês da Revolução, e como esta só seria 
uma missão cumprida quando a burguesia conquistasse efectivamente o poder, 
através da abolição da monarquia e implantação da república. Com as conse‑
quências do regime de partidos, das facções enfrentadas, do permanente clima 
de “guerra civil”.

Chama a atenção para a necessidade da utilização permanente dos levan‑
tamentos urbanos violentos, isto é, sobretudo em Paris, através da Comuna; da 
violência clínica do Terror e da guerra. Guerra como elemento fundamental na 
lógica revolucionária: guerra contra os inimigos, reais ou fictícios, é certo, mas 
guerra sobretudo para a obtenção de recursos desesperadamente necessitados 
por um Tesouro vazio e uma situação financeira cada vez mais calamitosa.
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Bainville examina igualmente como a Revolução de 1789 utiliza o me‑
canismo da inflação para sustentar‑se: a Revolução não foi apenas pioneira na 
prática do genocídio moderno, mas também na engenharia financeira baseada 
na emissão descontrolada.

E desmonta o mito dos privilégios feudais, recordando como muitos já 
haviam sido extintos ou caído em desuso. Mas recorda que a cada direito cor‑
respondia uma obrigação – e a mais pesada era o serviço militar. Senhor da 
terra, senhor da guerra... Recrutamento em massa e obrigatório é invenção dos 
democratas...

Muito mais poderia e deveria ser dito acerca da profunda, inteligente e 
ampla crítica do nosso autor à Revolução em França. Mas o tempo é escasso e 
gostaria de concluir com algumas ideias de Bainville sobre o fenómeno revolu‑
cionário em geral.

Ele entende a Revolução em chave universal, isto é, como um fenómeno 
que, ao produzir‑se em qualquer tempo ou lugar, vai manifestar‑se da mesma 
forma, vai apresentar os mesmos resultados, incluindo as mesmas personagens, 
as mesmas vítimas e – principalmente – as mesmas ideias.

À propósito das ideias, nosso autor considera que tudo já foi dito e que 
não há temas novos ou ideias novas. “O homem pode dar novos nomes às coi‑
sas, mas não inventa nada”. 

Aqui não há o que no belíssimo idioma galo é conhecido por l´embarras 
du choix, o embaraço da escolha... São em número limitado as ideias à disposi‑
ção do espírito humano. E para reforçar o argumento Bainville mostra como a 
Revolução dita francesa dá um salto direito ao comunismo.

Outro aspecto importante da sua análise do fenómeno revolucionário res‑
peita ao processo revolucionário propriamente dito.

Nosso historiador do futuro recorda que a ordem material – à qual acres‑
centa o qualificativo “grosseira” – é, em grande medida, a única sensibilidade 
da gente comum. Garanta‑se‑lhe o dinheiro no bolso e um mínimo de acalmia 
nas ruas e o homem médio estará contente. Isto quer dizer que é sob governos 
moderados..., conservadores..., bem‑comportados e de aparência respeitável..., 
que se preparam e lançam as revoluções sorrateiras, aquelas que não se vêem e 
cujos efeitos terríveis são sentidos quando já é demasiado tarde.

Nem a prosperidade de um agregado social nem a solidez das finanças pú‑
blicas podem proteger os regimes das revoluções. Nem as crises financeiras ou 
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económicas per se são suficientes para provocar a queda de um regime –  sempre 
e quando, é claro, este não comete algum erro político grave. Na sua História 
de França Bainville mostra como – ao contrário de alguma historiografia ofi‑
cial – não foi o pequeno défice de 1789 que fez baquear Luís XVI, mas sim a 
necessidade da convocação dos Estados Gerais, uma vez que os Parlamentos, 
desde uma posição de força, impunham as suas exigências, bloqueando qual‑
quer iniciativa reformista por parte da coroa.

Bainville não crê na explicação fatalista para a queda dos regimes. Se sabe 
que não há regimes eternos, sabe também que em todos os regimes que desa‑
parecem é possível identificar o acidente ou factor que foi determinante para o 
seu fim.  

A explicação fatalista considera que se um dado regime está destinado a 
perecer, ele vai necessariamente cometer a falta que o vai condenar. Ora – diz 
Bainville – se a falta existe, ela bem pode ser evitada.

A matéria é extensa e a sua continuação pode ficar para uma próxima 
oportunidade.

Paro por aqui. 
Muito obrigado.   
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NIHIL SUB SOLE NOVUM 
ANDRÉ ALONSO

VARIA

V aria. Varia (pronuncia‑se vária) é um neutro plural, aqui tomado com o 
sentido de “coisas variadas”, ou seja, miscelânea. Trataremos, pois, de tó‑
picos diversos, de temas aparentemente desconexos, do que alguns talvez 

quisessem chamar de pequenas curiosidades do mundo clássico, mas cuja riqueza, 
veremos, não é necessariamente menor do que a que nos oferecem os grandes 
argumentos. E como tratamos de César na coluna anterior, retomemos por ele.

καὶ σύ, τέκνον; (kaì sý, téknon?) — A frase, que entre nós circula sob a for‑
ma “Até tu, Bruto?”, teria sido dita por César. Plutarco, historiador grego dos 
séculos I‑II d.C., relata (Vidas Paralelas: Bruto, 4‑5) que, quando da Guerra Ci‑
vil resultante do fim do Primeiro Triunvirato (que unira no poder César, Pom‑
peu e Crasso), Bruto aliou‑se a Pompeu contra César. Este último, de modo 
surpreendente, deu ordens a seus oficiais que não matassem Bruto no campo de 
batalha, mas o capturassem ou, se não fosse possível, deixassem‑no partir sem 
violência. Tal ordem inusitada poderia explicar‑se pelo fato de que César tinha 
consideração por Servília, mãe de Bruto, com quem tivera, ainda jovem, uma 
relação adúltera. Como Bruto nascesse no período dessa paixão, cria César que 
ele pudesse ser seu próprio filho, ainda que ilegítimo. É também Plutarco (Vidas 
Paralelas: César, 66) que nos narra a morte de César. Os que se haviam conju‑
rado para perpetrar seu assassinato decidiram que o melhor era fazê‑lo em uma 
reunião do Senado. E assim se fez. César foi atacado e apunhalado por vários 
dos conjuradores, tendo recebido vinte e três golpes, segundo Suetônio (séc. 
I‑II d.C.). O primeiro deles não foi mortal, teria sido superficial, e César reagiu. 
Estando ele cercado por vários agressores, recebeu diversas estocadas, mas a que 
lhe foi fatal teria sido desferida, na virilha, por Bruto. Nesse momento, segundo 
Suetônio, ele teria dito a célebre frase (César, 82, 2‑3): “César trespassou com 
um estilo (graphium — instrumento pontiagudo de escrita) o braço de Casca que 
havia segurado e, tendo tentado dar um salto para frente, foi contido por outro 
golpe. E quando percebeu que de todo lado era atacado com punhais desem‑
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bainhados, velou a cabeça com a toga, ao mesmo tempo abaixou com a mão 
esquerda a dobra <da toga> até os pés, para cair de modo mais decente, com 
a parte inferior do corpo também coberta. E, assim, foi perfurado com vinte 
e três punhaladas, sem nenhuma palavra, com um único gemido quando do 
primeiro golpe, ainda que alguns tenham contado que ele disse a Marco Bruto, 
que o atacava: ‘Até tu, meu filho?’” (Caesar Cascae brachium arreptum graphio 
traiecit conatusque prosilire alio vulnere tardatus est; utque animadvertit undique 
se strictis pugionibus peti, toga caput obvolvit, simul sinistra manu sinum ad ima 
crura deduxit, quo honestius caderet etiam inferiore corporis parte velata. atque ita 
tribus et viginti plagis confossus est uno modo ad primum ictum gemitu sine voce 
edito, etsi tradiderunt quidam Marco Bruto irruenti dixisse: καὶ σύ, τέκνον;). E 
assim como pronunciara o famoso iacta alea est não em latim, mas em grego, 
suas últimas palavras teriam sido na língua de Homero.

E o nosso “Até tu, Bruto?” vem exatamente de onde? Ele teria sua origem 
na fala de César na peça Julius Caesar (ato III), de Shakespeare. Quando César 
é apunhalado, o célebre dramaturgo inglês o faz dizer, em latim, essa frase, que, 
de resto, não está registrada em nenhum texto antigo. É uma criação shakespea‑
riana: “Et tu, Brute! Then fall, Caesar.”

Nulla dies sine linea e
Ne sutor ultra crepidam — Esse dois famosos ditados têm sua origem nos 

detalhes que Plínio, o Velho, (séc. I d.C.) conta sobre o célebre pintor grego 
Apeles, que viveu no séc. IV a.C. Ele era tão magnífico artista que Alexandre, 
o Grande, permitiu‑lhe pintar seu retrato. Cláudio Eliano, autor romano dos 
séculos II e III de nossa era, que escreveu, no entanto, em grego, narra, em sua 
obra História variada (ou Miscelânea histórica) uma deliciosa anedota que nos 
permite depreender o caráter espirituoso do pintor. A personagem principal é 
Bucéfalo, o célebre cavalo de Alexandre cujo nome significa, literalmente, “ca‑
beça de boi” (Varia Historia, II, 3): “Alexandre, tendo observado em Éfeso seu 
próprio retrato pintado por Apeles, não teceu um elogio condizente com a pin‑
tura. Mas tendo sido trazido seu cavalo até ela e tendo relinchado para o cavalo 
que estava no retrato como se fosse também ele real, disse Apeles: ‘Majestade, 
ao menos o cavalo parece ser muitíssimo mais entendido em pintura do que 
vós’”. Divirtamo‑nos um pouco tentando imaginar o que faria Bucéfalo diante 
da arte contemporânea…

O provérbio nulla dies sine linea significa, literalmente, “nenhum dia sem 
<ao menos> uma linha”. Tem o sentido geral de que é necessário praticar sua arte, 
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qualquer que seja ela, todos os dias. A prática leva à perfeição. É freqüentemente 
utilizado por escritores ou aspirantes a literatos, que tomam linea no sentido de 
linha escrita de um texto. Significaria, assim, que é preciso escrever ao menos 
uma linha de um texto por dia para praticar. Há, no entanto, uma confusão pelo 
fato de nosso “linha” vir de linea. Em latim, linea designa a linha no sentido de 
fio, cordão. O termo linea é um adjetivo substantivado. Lineus, a, um significa, 
propriamente, “feito de linho”, derivado, portanto, do substantivo linum, que 
designa primeiramente a planta que chamamos de linho e, por extensão, o tecido 
que é produzido com suas fibras. Linea designa também todo fio ou cordão de 
qualquer material. Em nossa última coluna (Caesar), citamos o Digesto (Digesta 
ou Pandectae), que é uma parte do Corpus Iuris Civilis, a grande compilação de 
leis e jurisprudências da Roma antiga que mandou fazer o imperador Justiniano 
(séc. VI d.C.). Nele, encontramos a expressão linea margaritarum, para designar 
um colar de pérolas. Na parte que trata dos furtos (De furtis), temos a passagem 
seguinte, tirada de Ulpiano, o grande jurista romano dos séc. II e III d.C.: “Se 
um colar de pérolas tiver sido subtraído, deve‑se dizer o número <delas>. Mas 
também se for uma acusação de furto de vinho, é necessário que se diga quantas 
ânforas foram subtraídas. Se vasos tiverem sido furtados, deve‑se dizer o número 
<deles>.” (Digesta, 47, 2, 52, 25: Si linea margaritarum subrepta sit, dicendus est 
numerus. Sed et si de vino furti agatur, necesse est dici, quot amphorae subreptae sint. 
Si vasa subrepta sint, numerus erit dicendus.)

A linea pode significar uma linha traçada sobre uma superfície, pois é se‑
melhante a um cordão ou fio esticado. E, assim, no âmbito da matemática, mais 
especificamente da geometria, linea designa a linha de uma forma geométrica. 
E é provável que daí tenha vindo nosso uso nas línguas modernas. De fato, 
durante a Idade Média, era comum que se riscassem, com uma certa sutileza, as 
linhas sobre as quais seriam escritas as palavras em uma folha (de pergaminho 
ou, posteriormente, de papel). No entanto, para significar uma linha de um 
texto escrito, o latim usa a palavra versus, que indica a linha da escrita composta 
pelas palavras. Daqui deriva o nosso “verso”, que designa cada uma das linhas 
de uma composição poética. Modernamente, as edições críticas de textos an‑
tigos e medievais costumam empregar a palavra versus para indicar uma linha 
do texto editado ou ainda a expressão supra versum para expressar o fato de que 
algo esteja escrito sobre uma determinada linha do texto (um acréscimo ou uma 
correção, por exemplo). O provérbio nulla dies sine linea pode ser, como se dis‑
se, empregado para insistir na idéia de que a prática constante, ou mesmo quo‑
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tidiana, é essencial para o progresso em uma arte ou um ramo do saber teórico 
ou prático. Mas quando aplicado aos escritores, não se deveria entender linea 
no sentido estrito de linha com palavras de um texto, mas apenas como uma pe‑
quena porção de exercício de composição. Eis como Plínio, o Velho, menciona 
a origem do ditado (Naturalis Historia, XXXV, 84): “De resto, Apeles sempre 
teve o hábito de nunca passar o dia tão ocupado a ponto de não exercitar sua 
arte traçando <ao menos> uma linha, fato esse do qual se originou o provérbio.” 
(literalmente: o que, a partir disso (ou ‘dele’, Apeles), tornou‑se um provérbio). 
(Apelli fuit alioqui perpetua consuetudo numquam tam occupatum diem agendi, ut 
non lineam ducendo exerceret artem, quod ab eo in proverbium venit.)

Imediatamente após essa passagem, Plínio narra a origem de outra máxi‑
ma, cuja idéia é atualíssima. Não se deve palpitar sobre um assunto que ultra‑
passe os próprios conhecimentos, é sempre perigoso todo juízo que exceda as 
próprias capacidades: “Ele mesmo expunha aos passantes, em seu ateliê, suas 
obras prontas e, escondendo‑se ele próprio atrás do quadro, escutava atento os 
defeitos que fossem criticados, preferindo o vulgo como um juiz mais diligente 
do que ele próprio. E contam que ele foi censurado por um sapateiro pelo fato 
de que, em uma das sandálias, tinha feito menos correias na parte interna. No 
dia seguinte, como o mesmo <sapateiro>, ensoberbecido com a correção que 
havia sido feita por conta de sua observação precedente, zombasse da perna, ele, 
indignado, olhou <para o quadro> advertindo que o sapateiro não devia julgar 
acima da sandália, e também isso se tornou um provérbio.”

Sutor, sapateiro, é o agente (‑tor) que exerce a ação expressa no radial su‑, 
do verbo suo, ĕre, coser, forma que, no português, vem do composto latino 
consuo, ĕre (coser junto). Sapateiro é, portanto, aquele que costura as peças de 
couro para fazer um calçado. Do mesmo verbo simples, temos também o termo 
sutura, costura, que deu origem a nosso termo médico ‘sutura’, que é a costura 
das partes de um tecido corpóreo que está cortado (e que, sem ter sentido mé‑
dico, indica a simples costura que une duas partes de um objeto).

Apeles reage ao sapateiro, pois este tece críticas injustas à obra e ao pintor. 
No primeiro momento, quando o parecer não lhe foi favorável, mas era correto, 
ele não se agastou. Submeteu‑se humildemente à correção de um mais sábio. 
No entanto, é possível reagir ao juízo alheio de outro modo, mesmo quando 
ele é infundado. Epicteto (séc. I‑II d.C.), um dos grandes filósofos estóicos da 
Antigüidade, dá‑nos, em seu Manual, uma boa instrução sobre como responder 
à censura de outrem (Enchiridion, 33, 9‑10): “Se alguém te relatar que um tal 
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está falando mal de ti, não te defendas do que foi dito, mas responde: ‘Efeti‑
vamente, ele ignorava os outros males que me são próprios, já que < de outro 
modo > não falaria só desses’.”

A recomendação de Epicteto tem o intuito de que possamos reconhecer 
nossas próprias misérias. Se falam mal de nós, é porque merecemos, porque 
temos nossos defeitos e não são certamente poucos. Mas ele vai além: é uma 
questão de autodomínio, de não perdermos a tranqüilidade por críticas que ou‑
tros nos venham a fazer. Se nos deixamos perturbar pelas palavras alheias, é que 
não somos senhores de nossa própria alma, ela pertence, efetivamente, a quem 
tem o poder de nos tirar a paz (Enchiridion, 28, 1): “Se alguém entregasse teu 
corpo ao <primeiro> que viesse a seu encontro, irritar‑te‑ias. Que tu entregues 
tua própria mente a um qualquer, de modo que, se te insultar, ela se perturba e 
se vexa, disto não te envergonhas?”

Gratias agere. Eis a expressão latina para nossa idéia mais geral de “agrade‑
cer”. Dizemos também, em português, “dar graças a”, mas talvez não tenhamos 
percebido que o sentido estrito da expressão é simplesmente “agradecer”. No 
Gloria, temos, por exemplo, a passagem: gratias agimus tibi / propter magnam glo-
riam tuam, “nós Vos damos graças (isto é, agradecemos) por causa de Vossa gran‑
de glória”. E, assim também, falamos em “ação de graças” (gratiarum actio), que 
nada mais é que um “agradecimento”. Sêneca abre sua carta n. 40 agradecendo a 
Lucílio pelas constantes missivas que dele recebe: “Dou graças (isto é, agradeço) 
pelo fato de que me escreves freqüentemente.” (Quod frequenter mihi scribis gra-
tias ago). Ele próprio envia uma longa carta (n. 81) a Lucílio tendo como tema 
a gratidão e a ingratidão. De modo muito espirituoso, inicia o texto recomen‑
dando que o destinatário, que se queixa de ter encontrado um ingrato, agradeça 
à sorte, ou a sua própria prudência, o fato de que essa tenha sido a primeira vez. 
Sêneca nos mostra que seria algo insensato deixar de fazer o bem por conta das 
ingratidões que recebemos. Mostra como o sábio lida com a ingratidão, como 
ele sempre procura desculpar aqueles que lhe fazem mal, buscando diminuir‑lhes 
ou mesmo apagar‑lhes a culpa. O ingrato, ao contrário, sempre procura uma 
possível ofensa da parte de quem lhe fez o bem para não ter de retribuí‑lo. Como 
diz o filósofo romano, o ingrato “odeia os benefícios que recebeu, porque deve 
retribuí‑los”. Concluamos nossa coluna com alguns excertos desse belo texto, 
cheio de bons conselhos e de uma visão da vida que é sempre atual: 

“Queixas‑te de teres encontrado um homem ingrato. Se essa é a primeira 
vez, agradece ou à sorte ou a teu cuidado. Mas, nesse caso, o cuidado não pode 
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fazer nada senão tornar‑te mesquinho. Pois, se quiseres evitar esse perigo, não 
<mais> farás benefícios. Assim, para que eles não se percam com outro, perder‑
‑se‑ão contigo. É preferível que não frutifiquem a que não sejam dados: deve‑se 
semear mesmo após uma safra ruim. Freqüentemente, o que quer que se tenha 
perdido pela prolongada esterilidade de um solo improdutivo, a fecundidade 
de um único ano o restitui. Para encontrares um homem grato, vale a pena ex‑
perimentar também os ingratos. Ninguém tem a mão tão certeira na concessão 
de benefícios a ponto de não falhar freqüentemente: que <os benefícios> se 
extraviem, para que às vezes fiquem firmes <na sua trajetória>. Depois de um 
naufrágio, os mares ainda são explorados; um falido não põe a correr do foro 
um agiota. Se se deve abandonar o que quer que machuque, rapidamente a vida 
ficará paralisada em um ócio apático. Quanto a ti, que esta própria situação te 
torne mais generoso. Já que o êxito de uma ação é incerto, deve‑se tentá‑la com 
freqüência para que, vez ou outra, tenha sucesso.” (Epistulae, 81, 1‑2: Quereris 
incidisse te in hominem ingratum: si hoc nunc primum, age aut fortunae aut di-
ligentiae tuae gratias. Sed nihil facere hoc loco diligentia potest nisi te malignum; 
nam si hoc periculum vitare volueris, non dabis beneficia; ita ne apud alium pe-
reant, apud te peribunt. Non respondeant potius quam non dentur: et post malam 
segetem serendum est. Saepe quidquid perierat adsidua infelicis soli sterilitate unius 
anni restituit ubertas. Est tanti, ut gratum invenias, experiri et ingratos. Nemo 
habet tam certam in beneficiis manum ut non saepe fallatur: aberrent, ut aliquan-
do haereant. Post naufragium maria temptantur; feneratorem non fugat a foro 
coctor. Cito inerti otio vita torpebit, si relinquendum est quidquid offendit. Te vero 
benigniorem haec ipsa res faciat; nam cuius rei eventus incertus est, id ut aliquando 
procedat saepe temptandum est.)

“Por isso, evitemos ser ingratos, não por causa dos outros, mas por causa 
de nós mesmos. Mínima e muitíssimo insignificante é a parte da maldade que 
recai sobre os outros. O que dela é a parte pior, e, por assim dizer, mais densa, 
fica em casa e oprime o que a possui; conforme nosso Átalo costumava dizer, 
‘a maldade bebe, ela própria, a maior parte de seu veneno’. Aquele veneno que 
as serpentes produzem para a ruína dos outros animais, e que elas armazenam 
sem a sua própria <ruína>, não é semelhante a este <produzido pelo ingrato>: 
este é terrível para os que o possuem. O ingrato tortura‑se e atormenta‑se. Ele 
odeia os benefícios que recebeu, porque deve retribuí‑los; e os diminui, mas 
infla e aumenta as ofensas <que porventura tenha recebido de quem lhe fez o 
bem>. O que pode ser mais miserável do que quem esquece os benefícios e em 
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cuja memória se fixam as ofensas? Mas, ao contrário, a sabedoria embeleza cada 
benefício, valoriza‑o, ela própria, em seu íntimo, e apraz‑se com a lembrança 
constante dele. Os maus têm um único prazer — e ele é breve — quando re‑
cebem os benefícios dos quais, para o sábio, fica uma longa e perene alegria. 
Com efeito, ele deleita‑se não com o <fugaz> receber, mas com o <duradouro> 
ter recebido, que é imortal e constante. Ele despreza as ofensas que lhe foram 
feitas (literalmente: aquelas coisas com que foi ofendido) e não as esquece por 
descaso, mas por vontade. Ele não vê tudo pelo pior ângulo nem busca a quem 
possa culpar por um infortúnio, e prefere atribuir à sorte os erros das pessoas. 
Não interpreta mal as palavras nem as expressões faciais <dos outros>; o que 
quer que aconteça <de ruim>, ele minora com uma interpretação benevolente.” 
(Epistulae, 81, 22‑25: Itaque ingrati esse vitemus non aliena causa sed nostra. 
Minimum ex nequitia levissimumque ad alios redundat: quod pessimum ex illa est 
et, ut ita dicam, spississimum, domi remanet et premit habentem, quemadmodum 
Attalus noster dicere solebat, ‘malitia ipsa maximam partem veneni sui bibit’. Illud 
venenum quod serpentes in alienam perniciem proferunt, sine sua continent, non est 
huic simile: hoc habentibus pessimum est. Torquet se ingratus et macerat;odit quae 
accepit, quia redditurus est, et extenuat, iniurias vero dilatat atque auget. Quid 
autem eo miserius cui beneficia excidunt, haerent iniuriae? At contra sapientia 
exornat omne beneficium ac sibi ipsa commendat et se adsidua eius commemora-
tione delectat. Malis una voluptas est et haec brevis, dum accipiunt beneficia, ex 
quibus sapienti longum gaudium manet ac perenne. Non enim illum accipere sed 
accepisse delectat, quod inmortale est et adsiduum. Illa contemnit quibus laesus est, 
nec obliviscitur per neglegentiam sed volens. Non vertit omnia in peius nec quaerit 
cui inputet casum, et peccata hominum ad fortunam potius refert. Non calumnia-
tur verba nec vultus; quidquid accidit benigne interpretando levat.)

PENSUM
Como sugestão de exercício, deixamos o trecho de Plínio, o Velho, sobre 

Apeles e o sapateiro (Naturalis Historia, XXXV, 84‑85): Idem perfecta opera 
proponebat in pergula transeuntibus atque, ipse post tabulam latens, vitia quae 
notarentur auscultabat, vulgum diligentiorem iudicem quam se praeferens; 
feruntque reprehensum a sutore, quod in crepidis una pauciores intus fecisset 
ansas, eodem postero die superbo emendatione pristinae admonitionis cavillan‑
te circa crus, indignatum prospexisse denuntiantem, ne supra crepidam sutor 
iudicaret, quod et ipsum in proverbium abiit.   
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CALENDÁRIO LITÚRGICO

MARÇO

01 D 1° Domingo da Quaresma

02 S Segunda-feira da 1ª sem. da Quar.

03 T Terça-feira da 1ª sem. da Quar.

04 Q Quarta-feira das 4 Têmp. da Quar. 

05 Q Quinta-feira da 1ª sem. da Quar.

06 S* Sexta-feira das 4 Têmp. da Quar.

07 S* Sábado das 4 Têmp. da Quaresma

08 D 2° Domingo da Quaresma

09 S Segunda-feira da 2ª sem. da Quar.

10 T Terça-feira da 2ª sem. da Quar.

11 Q Quarta-feira da 2ª sem. da Quar.

12 Q Quinta-feira da 2ª sem. da Quar.

13 S Sexta-feira da 2ª sem. da Quar.

14 S Sábado da 2ª sem. da Quaresma

15 D 3° Domingo da Quaresma

16 S Segunda-feira da 3ª sem. da Quar.

17 T Terça-feira da 3ª sem. da Quar.

18 Q Quarta-feira da 3ª sem. da Quar. 

19 Q S. José

20 S Sexta-feira da 3ª sem. da Quar.

21 S Sábado da 3ª sem. da Quaresma

22 D 4° Domingo da Quaresma

23 S Segunda-feira da 4ª sem. da Quar.

24 T Terça-feira da 4ª sem. da Quar.

25 Q Anunciação da SS. Virgem

26 Q Quinta-feira da 4ª sem. da Quar.

27 S Sexta-feira da 4ª sem. da Quar.

28 S Sábado da 4ª sem. da Quaresma

29 D Domingo da Paixão

30 S Segunda-feira da Paixão

31 T Terça-feira da Paixão

ABRIL

01 Q Quarta-feira da Paixão

02 Q Quinta-feira da Paixão

03 S* Sexta-feira da Paixão

04 S* Sábado da Paixão

05 D Domingo de Ramos

06 S Segunda-feira Santa

07 T Terça-feira Santa  

08 Q Quarta-feira Santa

09 Q Quinta-feira Santa

10 S Sexta-feira Santa †J

11 S Sábado Santo – Vigília Pascal

12 D Domingo de Páscoa

13 S Segunda-feira de Páscoa 

14 T Terça-feira de Páscoa 

15 Q Quarta-feira de Páscoa

16 Q Quinta-feira de Páscoa

17 S Sexta-feira de Páscoa 

18 S Sábado in Albis

19 D Domingo in Albis

20 S Féria

21 T S. Anselmo, B. D. 

22 Q Ss.Soreto e Caio, Pp. Mm. 

23 Q S. Jorge, M.

24 S S. Fiel de Sigmaringen, M.

25 S S. Marcos Evangelista

26 D 2° Domingo depois da Páscoa

27 S S. Pedro Canísio, C. e D.

28 T S. Paulo da Cruz, C.

29 Q S. Pedro de Verona, M. 

30 Q S. Catarina de Sena, V.
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* Primeira sexta-feira / Primeiro sábado

† Dia Santo de Guarda J Jejum obrigatório

A. Abade | B. Bispo | C. Confessor | D. Doutor

M. Mártir | P. Papa | V. Virgem | Vv.Viúva

MAIO

01 S* S. José Operário

02 S* S. Atanásio, B. C. e D.

03 D 3° Domingo depois da Páscoa

04 S S. Mônica, Viúva.

05 T S. Pio V, P. C.

06 Q Féria

07 Q S. Stanislau, B. e M. 

08 S Féria

09 S S. Gregório Nazianzeno, B. C. D.

10 D 4° Domingo depois da Páscoa

11 S S. Felipe e S. Tiago, Apóstolos 

12 T Ss Nereu e comp. Mm rom. 

13 Q S. Roberto Belarmino, B. C. D.

14 Q Féria

15 S S. João Batista de la Salle, C.

16 S S. Ubaldo, B. C.

17 D 5° Domingo depois da Páscoa

18 S S. Venâncio, M.

19 T S. Pedro Celestino, P. C.

20 Q Vigília da Ascensão

21 Q† Ascensão de Nosso Senhor

22 S Féria

23 S Da Virgem Maria

24 D Domingo depois da Ascensão

25 S S. Gregório VII, P. C.

26 T S. Felipe Néri, C.

27 Q S. João I, P. M e S. Beda, C. D.

28 Q S. Agostinho de Cantuária, B. C.

29 S S. Maria Madalena de Pazzi, V.

30 S Vigília de Pentecostes 

31 D Pentecostes
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• MONS. LOUIS-GASTON DE SÉGUR•

•PE. LUIZ CLÁUDIO CAMARGO•
•MARCOS PINHO ESCOBAR•

•G . K .  C H E S T E R T O N • 
 •ANTONIO HERNANDEZ•

e muitos outros

os autores consagrados do catolicismo
estão nas páginas da revista permanência
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