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O levantamento da excomunhão dos bispos da FSSPX estando hoje realizado, é 

fácil, é verdade, dizer que tal levantamento de excomunhão era amplamente previsível. A 

excomunhão não tinha mais lugar. O momento de tal levantamento era o que até então 

permanecia na incerteza. 

Ele era necessário para o bem da Igreja. Era necessário primeiramente para o bem 

da FSSPX, que não podia, sem perigo para si, manter-se fechada sobre si como um 

movimento autocéfalo, autônomo, separado indefinidamente da estrutura hierárquica da 

Igreja. Mas para a Igreja também o privar-se do apostolado de mais de 500 sacerdotes, 
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frades e religiosas em um período de tão grande penúria sacerdotal e religiosa não seria 

sensato.  

O levantamento era também inevitável. 

A eleição de Bento XVI o tornara com efeito cada dia mais e mais provável, 

previsível. 

Ele o deixou entender claramente em sua carta aos Bispos da Igreja católica que 

acompanhava o Motu Proprio Summorum Pontificum do 7 de julho de 2007. Ele escreveu: 

«Assim eu chego à razão positiva que é o motivo que me faz atualizar por este Motu Próprio o 

de 1988. Trata-se de chegar a uma reconciliação interna no seio da Igreja. Olhando-se 

para o passado, para as divisões que laceraram o Corpo de Cristo pelos séculos, tem-se 

continuamente a impressão de que aos momentos críticos em que a divisão começava a nascer, 

os responsáveis da Igreja não fizeram o suficiente para conservar ou conquistar a 

reconciliação e a unidade; tem-se a impressão de que as omissões na Igreja tiveram sua 

parte de culpabilidade no fato de que as divisões tivessem logrado a consolidação. 

Esse olhar sobre o passado nos impõe hoje uma obrigação: fazer todos os esforços a 

fim de que todos aqueles que realmente desejam a unidade tenham a possibilidade de 

permanecer nesta unidade ou de reencontrá-la. 

Sobreveio-me ao espírito uma frase da Segunda Epístola aos Coríntios, em que São 

Paulo escreve: “Nós vos falamos com toda franqueza, Coríntios; nosso coração vos está aberto. 

Em nós não falta espaço para vos acolher, mas vós nos mostrais um coração estreito. Pagai-nos 

com a mesma moeda; ... abri vós também vossos corações!” (2Co 6,11-13). Paulo fala 

evidentemente em outro contexto, mas seu convite pode e deve nos tocar também, precisamente 

sobre esse tema. Abramos generosamente nosso coração e deixemos entrar isto a que a 

própria fé abre espaço». 

Não se pode ser mais claro. Bento XVI quer trabalhar a unidade no seio da Igreja. 

Ele quer fazer de tudo para que esta unidade se realize. Ele se valerá de todos os meios 

sobretudo aqueles que tocam a fé e tratam da tradição e sua riqueza. Nada deve ser 

negligenciado «a fim de que todos aqueles que desejam realmente a unidade tenha a 

possibilidade de permanecer nesta unidade ou de reencontrá-la». A missa tradicional 

foi a razão de um grave conflito, é necessário parar este conflito já que a missa tridentina, 

latina, gregoriana é uma riqueza da Igreja! 
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Para a realização desta unidade, que o papa traz no coração, ele pede a 

colaboração de todos os bispos. Ele é até mesmo particularmente “pugnaz” neste pedido. 

Ele cita São Paulo. Que os bispos se abram enfim às riquezas da tradição litúrgica: «É 

bom, diz-lhes o papa, para todos nós, conservar as riquezas que cresceram na fé e na prece 

da Igreja, e lhes dar seu lugar de direito». Ele conta com os bispos.  

Bento XVI quer esta unidade. Quando do Motu Proprio, ele medita sobre o 

levantamento da excomunhão dos quatro bispos da FSSPX. Ele o fará. Ele o fez.  

Ele o confessou novamente aos bispos da França reunidos em Lourdes em 

setembro último. Isso mostra o quanto esta idéia está profundamente gravada em seu 

coração! «Ninguém é demais na Igreja», dizia ele. Esta frase foi notada por todos. 

Ela foi pronunciada em uma situação do culto litúrgico que ele quer restaurar, é a 

razão de seu Motu Proprio. Ele disse aos bispos: «O culto litúrgico é a expressão suprema da 

vida sacerdotal e episcopal, bem como o ensino catequético. Vossa função de santificação do 

comum dos fiéis, caros irmãos, é indispensável para o crescimento da Igreja. Eu fui levado a 

precisar no Motu Proprio Summorum Pontificum, as condições do exercício dessa função, no 

que concerne a possibilidade de utilizar tanto o missal do Beato João XXIII (1962) quanto o 

do Papa Paulo VI (1970). Os frutos dessas novas disposições já apareceram, e eu espero que a 

indispensável pacificação dos espíritos esteja a caminho com a graça de Deus. Eu compreendo 

quantas são as vossas dificuldades, mas não duvido de que vós podeis chegar oportunamente a 

soluções que satisfação a todos, a fim de que a túnica inconsútil do Cristo não venha mais a 

se rasgar. Ninguém é demais na Igreja. Cada um, sem exceção, deve poder nela se sentir 

em casa e jamais ser rejeitado. Deus, que ama os homens e não quer perder nenhum, nos 

confia esta missão de Pastores fazendo de nós os pastores de suas ovelhas. Nós não devemos 

fazer nada mais que Lhe dar graças pela honra e confiança que Ele deposita em nós. 

Esforcemo-nos, pois, sempre para sermos servidores da unidade!» 

Lá também, o Papa Bento XVI não poderia se expressar mais claramente: 

«Ninguém é demais na Igreja. Cada um, sem exceção, deve poder nela se sentir em casa 

e jamais ser rejeitado.». «Esforcemo-nos, pois, sempre para sermos servidores da 

unidade!» 
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Não se percebe que tais frases repetidas eram o sinal evidente de que Bento XVI 

queria dar procedimento o quanto antes ao levantamento das excomunhões. Esta seria sua 

obra. Ela era necessária, mas também inevitável. 

Mas para além dessa intenção pessoal, claramente afirmada, que ele compartilha 

com o episcopado, pode-se dizer também que todo um conjunto de fatos preparava esse 

levantamento da excomunhão dos bispos da FSSPX, bem como todo um conjunto de fatos 

preparam favoravelmente as discussões doutrinais de amanhã entre Roma e Ecône. 

Estas serão as duas idéias que eu desenvolverei neste texto. 
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A – Os fatos anteriores que preparam o levantamento da excomunhão 

 

Sabe-se que esse levantamento da excomunhão era pedido instantemente pela 

FSSPX, desde 13 de janeiro de 2001. Foi o Padre Rifan, hoje segundo bispo da 

Administração Apostólica São João Maria, em Campos, no Brasil, que a sugeriu quando de 

uma reunião de cúpula, ocorrida nessa data na Casa Generalícia em Menzingen. Ele fez 

notar e ofereceu provas de que em 7 de dezembro de 1965, através do breve Ambulate in 

Dilectione, Paulo VI quis “apagar da lembrança da Igreja a sentença de excomunhão” contra o 

patriarca de Constantinopla. Ele esperava que esta decisão favorecesse o restabelecimento 

da “perfeita unidade” entre católicos e ortodoxos e permitisse “a supressão dos obstáculos 

e entraves”. Por que o que fora feito pelos ortodoxos não poderia ser feito pelos 

“tradicionalistas”? Esta medida foi aceita e proposta a Roma ao mesmo tempo em que foi 

pedido a Roma o reconhecimento do direito de todo sacerdote celebrar a missa “de 

sempre” sobre os altares da Igreja romana.  

Sabe-se igualmente que esse levantamento de excomunhão não levou nenhum 

problema para os padres de campos, nossos amigos. Desde quando Dom [Licínio] Rangel, 

bispo consagrado sem mandato pontifical por Dom Tissier de Mallerais, no Brasil, estava 

pronto a emitir “um honroso reconhecimento dos próprios erros”, Roma prontificou-se a 

levantar sem dificuldade a excomunhão que o atingia. 

“Um honroso reconhecimento dos próprios erros”! Mas o que Roma pedia a Dom 

Rangel, naquela época, era fácil de se aceitar, e de qualquer modo, não tinha nenhuma 

semelhança com as exigências impostas a Dom Lefèbvre vinte anos antes... As coisas 

haviam evoluído... 

Bastava que Dom Rangel e os padres de campos reconhecessem “o Primado” do 

Sumo Pontífice, “seu governo sobre a Igreja universal, seus pastores e seus fiéis”, declarando 

também “não querer jamais estar separados de Pedro sobre quem Jesus Cristo fundara sua 

Igreja” para que o Papa, naquela época João Paulo II, levantasse a excomunhão de todo 

aquele pequeno orbe.  

Está tudo muito claro, na Carta do Sumo Pontífice datada de 25 de dezembro de 

2001. João Paulo II se dirigia aos “Ao venerável irmão Licínio Rangel e aos caros filhos da 

União São João Maria Vianney de Campos no Brasil”. 
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Ele lhes disse: «A unidade da Igreja é um dom que nos oferece o Senhor, Pastor e 

Cabeça do Corpo Místico, e que pede ao mesmo tempo uma resposta apressada da parte de 

cada um de seus membros que receberam esse cuidado urgente do Salvador: “A fim de que 

todos sejam um, como Vós, Pai, estais em Mim e Eu em Vós, a fim de que eles também 

sejam um em Vós: para que o mundo creia que Vós Me enviastes” (Jo. 17, 21)» 

 Ele reconhecia que em sua carta de 15 de Agosto de 2001, os padres não somente 

haviam renovado sua profissão de fé significando, eu cito, sua «plena comunhão com a 

Cátedra de Pedro, reconhecendo seu Primado e seu governo sobre a Igreja universal, seus 

pastores e seus fiéis», declarando também «não querer jamais estar separados de Pedro sobre 

quem Jesus Cristo fundara sua Igreja». 

Em conseqüência do que o Papa reconheceu sua inteira comunhão com a Igreja 

católica. «Após haver considerado todas essas coisas e tendo em vista a glória de Deus, o bem 

da Santa Igreja, assim como esta lei suprema que é a salvação das almas (cfr. Can. 1752 

CIC), e estando sinceramente de acordo com vossa requisição de poder ser admitidos na inteira 

comunhão com a Igreja católica, nós reconhecemos que vós a pertenceis canonicamente». 

Em virtude desse reconhecimento, o papa suspendeu todas as censuras e penas, 

não somente de Dom Rangel, mas de todos os membros da União São João Maria 

Vianney: 

«Foi seguramente com uma grande alegria, para que a plena comunhão seja 

inequívoca, que nós declaramos a suspensão da censura prevista no can. 1382 CIC a vosso 

respeito, venerável irmão, e igualmente a suspensão de todas as censuras e o perdão de todas as 

irregularidades em que incorreram os outros membros da referida União». 

Dado no Vaticano, aos 25 de Dezembro, solenidade do Natal do Senhor, do ano 

de 2001, vigésimo quarto de nosso pontificado. 

João Paulo II 

 

Convenhamos que as condições exigidas para a reintegração canônica de nossos 

amigos na Igreja não eram draconianas. Não lhes foi pedido o reconhecimento pleno e 

inteiro do Concílio Vaticano II. Não lhes foi pedido o reconhecimento da ortodoxia da 

Nova Missa... Todas as exigências que foram impostas a Dom Lefèbvre até o fim de sua 

vida, ou ao menos até a assinatura do protocolo de 5 de junho de 1988... Lembrem-se da 



Um olhar sobre o mundo político e religioso por Abbé Paul 
Aulagnier – Fratres in Unum.com 

 

7 

 

carta que Dom Benelli escrevera a Dom Lefèbvre em 21 de abril de 1976: «Vós escrevestes 

ao Santo Padre para falar-lhe de vossa aceitação do Concílio Vaticano II e de todos esses 

documentos, afirmar vosso completo apego à pessoa de Sua Santidade Paulo VI e à totalidade 

de seu magistério, e vos comprometendo, como prova concreta de vossa submissão ao sucessor de 

Pedro, a adotar e a fazer que se adote nas casas que estão sob vossa dependência, o missal que 

ele mesmo promulgou em virtude de sua suprema autoridade apostólica». Pode-se perceber as 

diferenças. 

Ora as condições impostas por Roma a Dom Rangel são as mesmas que Roma 

pediu e propôs a Dom Fellay.  

Foi claramente reconhecido na carta de Dom Fellay ao Cardeal Castrillón-Hoyos 

citada no decreto de 21 de Janeiro de 2008 do Cardeal Rè. O Cardeal Rè a cita:  

«Decreto da Congregação para os Bispos  

Prot. N. 126/2009» 

«Pela carta de 15 de Dezembro de 2008 endereçada a Sua Eminência o Cardeal 

Dario Castrillón-Hoyos, Presidente da Pontifícia Comissão Ecclesia Dei, Dom Bernard 

Fellay, em seu nome bem como dos outros três bispos sagrados em 30 de Junho de 1988, 

solicitava novamente o levantamento da excomunhão latæ sentenciæ formalmente declarada 

pelo decreto do Prefeito desta mesma Congregação para os Bispos, datada de 1° de Julho 

de 1988. Na carta supracitada, Dom Fellay afirma entre outras coisas: “Nós estamos sempre 

tão bem ancorados na vontade de permanecer católicos e de colocar todas as nossas forças ao 

serviço da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é a Igreja católica romana. Nós aceitamos 

seu magistério filialmente. Nós cremos firmemente na Primazia de Pedro e em suas 

prerrogativas, por isso a situação atual nos faz sofrer ainda mais”».  

As expressões utilizadas por Dom Rangel e aquelas utilizadas por Dom Fellay são 

absolutamente idênticas. É para se crer que elas tenham a mesma fonte... 

Tomemos nota de que em 15 de Dezembro de 2008, Dom Fellay aceitou enfim as 

condições propostas por Roma em 4 de Junho de 2008 e que ele recusou por fim, não 

vendo naquele texto mais que um “ultimatum” inaceitável.  
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De fato, lembrem-se de que em 4 de Junho de 2008, reunidos em Roma com seus 

colaboradores, o Cardeal Castrillón-Hoyos propusera a Dom Fellay, assistido por seus 

segundo conselheiro, um protocolo de cinco pontos. 

Sobre ele eu falo no posfácio do meu livro. 

Então, o Cardeal Castrillón-Hoyos pôs à FSSPX cinco condições para regular o 

problema do levantamento das “excomunhões” e “dar prosseguimento ao reconhecimento 

da plena comunhão” da FSSPX com Roma.  

Estas condições foram conhecidas muito rapidamente pelas indiscrições da 

imprensa. Elas eram simples: cinco pontos prévios. 

Eis aqui o texto completo. Ele foi escrito em francês, talvez a razão pela qual ele 

apresente expressões imprecisas e um francês muito incerto.  

«Condições que resultaram do encontro de 4 de Junho de 2008 entre o Cardeal 

Dario Castrillón-Hoyos e o Bispo Bernard Fellay: 

1 – Comprometer-se a responder proporcionalmente à generosidade do Papa. 

2 – Comprometer-se a evitar todo pronunciamento público que não respeite a 

pessoa do Santo Padre e que seria negativo para a caridade eclesial. 

3 – Comprometer-se a evitar a pretensão de um magistério superior ao do 

Santo Padre e não o propor.  

4 – Comprometer-se a demonstrar e agir segundo a caridade eclesial respeitando 

a autoridade do Vigário de Cristo.  

5 – Comprometer-se a respeitar a data – fixada para o fim do mês de Junho – para 

responder positivamente. Esta última condição é um requisito necessário como preparação 

imediata para se chegar a plena comunhão.». 

Pela leitura deste texto, nós somos tomados por alegria. As coisas não poderiam 

não “se arranjar”. Com este novo texto de 4 de Junho de 2008, nós estávamos longe das 

obrigações que foram impostas a Dom Lefèbvre, mesmo ainda em 1988. A ele, era-lhe 

necessário reconhecer seus erros... Hoje, nada daquilo, nada era pedido, mas somente o 

respeito da função do Vigário de Cristo sobre a Igreja e sua Primazia no governo da 

Igreja.  

Quem não aceitaria essas condições? 

Dom Lefèbvre, ao fundar a FSSPX, nunca quis criar “um magistério superior ao 

do Santo Padre”, nem “colocar a Fraternidade em contraposição à Igreja”, isto seria 
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opor a Igreja contra a Igreja. Tais expressões lhe teriam causado horror. Ele queria 

salvaguardar a Tradição. Ele queria salvaguardar a missa tridentina. Ele se via na 

impossibilidade de conduzir jovens ao sacerdócio para celebrarem a “Nova Missa”. Ele 

mesmo o disse. Por isso ele sempre quis salvaguardar em seus seminários a missa antiga e 

pediu iterum et iterum à autoridade eclesiástica para que o “deixasse fazer a experiência da 

Tradição”. 

Dom Lefèbvre jamais deixou de manter toda a reverência e respeito quando citava 

o Sumo Pontífice. Ele formava os seminaristas no amor para com Roma. Talvez o texto 

mais duro que ele tenha escrito em meio a essa crise da Igreja, sua famosa declaração de 21 

de Novembro de 1974, respeitava esse princípio. Querendo salvaguardar a Tradição em 

todos os campos, tanto litúrgicos quanto doutrinais, tomando os meios para tanto ou 

fundando seminários, ele jamais atacou a autoridade eclesiástica. Ele estava ao contrário 

persuadido de que fosse ele mesmo o seu melhor defensor. Assim, ele escrevera: «Porque 

sem jamais nos rebelarmos, sem a mínima amargura ou nenhum ressentimento, nós 

prosseguimos nossa obra de formação sacerdotal sob a estrela do magistério de sempre, 

persuadidos de que nós não poderíamos oferecer maior serviço à Santa Igreja Católica, ao Sumo 

Pontífice e às gerações futuras». O amor por Roma foi a regra de ouro de toda sua vida 

episcopal! Ele aplicou esse princípio sem pusilanimidade! Talvez seja esse o motivo de 

reprovações lançadas contra ele. 

Poder-se-ia, pois, esperar que seus “discípulos” acolhessem com simpatia os cinco 

pontos e que uma resposta positiva fosse dada no prazo legitimamente pedido... – mas o 

problema persiste já há muito tempo – para o fim do mês de junho.  

Ademais, poder-se-ia notar que não fora feita nenhuma alusão ao Concílio 

Vaticano II tampouco à reforma litúrgica oriunda do Concílio Vaticano II. Não se pedia à 

FSSPX que aderisse explicitamente aos ensinamentos do Concílio Vaticano II nem que 

reconhecesse a ortodoxia do novo Ordo Missæ. Nada de surpreendente para aqueles que 

seguiam esse assunto de perto. Para os padres de Campos no Brasil, da mesma maneira em 

2001, nada havia sido pedido, tampouco sobre o Concílio ou sobre a Nova Missa, além do 

reconhecimento de sua validade. O que foi sempre aceito por todos. Ao contrário, foi-lhes 

dado o direito de rezar exclusivamente a Missa Tridentina livremente exercido em uma 

Administração Apostólica com um bispo à sua frente com plena jurisdição sobre seus fiéis, 
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uma jurisdição própria e pessoal, cumulativa. Dentro desta estrutura, eles podiam viver 

com toda “autonomia” hierárquica, a Tradição, em toda sua vastidão e brilhar sobre tal 

terreno de acordo com o zelo de sua piedade e de seu savoir faire. Eu acredito que o 

combate se ganha sobre o terreno e de modo algum através de “palavras”. 

Sim! Quem não estaria de acordo com esses pontos de teologia pedidos por Roma 

aos 4 de Junho de 2008? Quem não assinaria tal acordo? Dom Lefèbvre nunca quis criar 

nem jamais erigir sua obra e seus seminários em “contraposição à Igreja”. Ele queria sua 

obra na Igreja, ao serviço da Igreja, animada pela mais fiel teologia católica. E si por 

ventura, dissonâncias na doutrina católica eram manifestadas no ensinamento do papa e 

dos dicastérios romanos, ele fazia “ouvidos moucos”, e esperava dias melhores. Ele o disse 

expressamente em sua declaração de 21 de Novembro de 1974: 

«Nenhuma autoridade, mesmo a mais elevada na hierarquia, não pode nos 

coagir a abandonar ou a diminuir nossa fé católica claramente expressada e professada 

pelo magistério da Igreja há dezenove séculos. “Se ocorresse, diz São Paulo, que NÓS 

MESMO ou um Anjo vindo do Céu vos ensinasse outra coisa que isso que eu vos ensinei, que 

seja anátema” (Gal. 1, 8). Não é isso o que nos repete o Santo Padre hoje? E se certa 

contradição se manifestasse em suas palavras e em seus atos, bem como nos atos dos dicastérios, 

então nós faríamos ouvidos moucos às novidades destrutivas da Igreja». 

Dom Lefèbvre não se fez jamais de censor da Cristandade, nem de retificador de 

erros. Eu nunca o vi fazer “polêmica”, ele tinha horror a isso, salvo uma única vez com o 

Padre De Nantes, e o texto nem mesmo era dele. Ele jamais se arrogou um “ministério” 

particular de “crítico”. Ele agia apenas como bispo e como guardião da fé. Ele queria 

transmitir a toda uma geração o que ele próprio havia recebido. Ele não se outorgou 

nenhuma função na Igreja. Exerceu apenas aquelas que a Providência lhe confiou, 

primeiramente na África, como arcebispo, depois como delegado apostólico; depois na 

França, como Arcebispo-bispo de Tulle, depois como Superior Geral dos Padres do 

Espírito Santo, depois como membro do Concílio Vaticano II e em seguida como 

arcebispo-emérito de Tulle, fundador e superior geral da obra que ele fundou: a FSSPX. E 

aí, de 1969 a 1991, ano de sua morte, ele nos deu a ternura de seus últimos anos, e nos 

confiou esse bem, a Missa, e no-la fez amar permitindo à Igreja salvaguardar esse tesouro. 

Se hoje o papa Bento XVI pôde redigir seu Motu Proprio sobre o direito da missa 
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tridentina e a dirigir a toda a Cristandade, nós devemos, entre outros e muito, à fé heróica 

de Dom Lefèbvre. Ele cumpriu seu único dever de bispo da Igreja católica. Mas ele nunca 

usurpou uma missão qualquer que fosse ou qualquer “ministério”, fosse um “ministério 

crítico”, como hoje alguns da FSSPX querem afirmar. Dom Lefèbvre os teria dissuadido 

com firmeza. Ele não teria permitido que isso fosse escrito nem no papel menos importante 

saído da FSSPX. Ele não deixaria que nesse domínio planasse a menor dúvida.  

Por todas essas razões e outras ainda, nós poderíamos pensar, digo-lhes, que seus 

discípulos, entre os quais os quatro bispos, reagiriam favoravelmente ao novo pedido 

romano! Mas não! Nada a fazer! Dom Fellay se expressou algumas semanas mais tarde, 

em 20 de junho, em seu sermão durante as ordenações em Winona nos Estados Unidos. Ele 

não viu nada além de um “ultimatum” insuportável nessas condições, uma obrigação de se 

calar. Ele renovou, não suficientemente, seus ataques públicos contra a pessoa do Sumo 

Pontífice. Apresentou-o aos fiéis como “liberal”, o “pior dos liberais”. Ele renovou essa 

crítica no pronunciamento que fez durante a procissão da promessa de Luís XIII, em São 

Malo, no 15 de agosto de 2008, diante de 1300 pessoas: «O papa Bento XVI é um “grande 

liberal”», afirmou ele! 

Dom Tissier de Mallerais, habitualmente mais discreto e melhor inspirado, dirigiu 

também, aos 4 de junho de 2008, contra Bento XVI, seus novos ataques. Críticas terríveis. 

Ele o declarou claramente, como já dissera em Paris em 11 de novembro de 2007, quando 

de uma conferência, à qual eu assisti, um “modernista”, “um verdadeiro modernista, com a 

teologia inteira do modernismo e atualizada para hoje”. Tais declarações foram renovadas 

quando de uma entrevista de Dom Tissier de Mallerais à revista americana “The Angelus”. 

E ele insistiu novamente no Fideliter de setembro/outubro de 2008.  

Ter-se-ia o desejo de lhe dizer: Tenha um pouco de comedimento! Ainda assim, 

nós não ouvimos nada de modernista nem no pronunciamento do Papa aos Bernardinos, 

nem em seu pronunciamento diante da imensa multidão reunida na Praça dos Inválidos, em 

Paris. Aos Bernardinos, ele fez apologia da civilização cristã, obra essencialmente 

beneditina. Sua insistência sobre o “quærere Deum”, “buscar Deus”, foi particularmente 

feliz e sua conclusão sobre a “objetividade” desta busca de Deus e sua necessidade 

demonstram a fragilidade das críticas de Dom Tissier de Mallerais. Nos Inválidos, sua 

apresentação do sacerdócio, da missa, da Presença Real, do canto gregoriano, sua chamada 

à vocação sacerdotal aos milhares de jovens, teriam agradado Dom Lefèbvre. Por que 
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continuar a se trancar?  Por que não se abrir um pouco? Por que não notar a mudança? Isso 

seria por fidelidade a Dom Lefèbvre? Certamente seria uma fidelidade mal concebida! Eu 

teria então o desejo de lhe dizer: Não crie um “lefebvrismo”. Não tenha medo. 

Mas o tempo passou... Alguns meses... E em 15 de dezembro de 2008, Dom 

Fellay escreveu sua famosa carta onde ele reconhecia finalmente a condição posta por 

Roma: o “respeito à autoridade do Vigário de Cristo”.  

 «Nós estamos sempre bem presos à vontade de permanecer católicos e de colocar todas 

as nossas forças ao serviço da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo que é a Igreja católica 

romana. Nós aceitamos seu ensinamento filialmente. Nós cremos firmemente na Primazia de 

Pedro e em suas prerrogativas, por isso a situação atual nos faz sofrer ainda mais». 

Eu digo “finalmente” por que ele se ateve durante mais de seis meses antes de 

aceita-las. Inicialmente, como eu lhes dissera, ele só quis ver o “ultimatum”.  Ele chegou 

mesmo a reconhecer, em sua entrevista com Olivier Figueras em “Monde et Vie” que o 

“ultimatum” escureceu novamente as relações com Roma.  

Olivier Figueras lhe pergunta: “Vossa Excelência esperava este levantamento de 

excomunhão que lhe pesava?” 

Ele responde: “No momento em que se deu o levantamento eu não esperava. Nesses 

últimos meses após o ultimatum, mesmo que ele tenha sido absorvido, nossa relação havia 

arrefecido. Depois eu escrevi a carta de 15 de dezembro que é mencionada no decreto e em 

minha carta aos fiéis”. 

Assim, o tempo passou e ele aceitou enfim os pedidos de Roma de 4 de junho de 

2008 e confessou em sua carta de 15 de dezembro sua fé no Romano Pontífice.  

Era a Santíssima Virgem que protegia a FSSPX... 

O que, em seu tempo, Dom Rangel reconheceu em 2001, foi enfim reconhecido 

quase letra a letra por Dom Fellay. Cumpre tomar nota desta identidade de linguagem. 

- Para Dom Rangel: o papa reconhece que em sua carta de 15 de agosto de 2001, 

os padres de Campos renovaram sua profissão de fé o que significava sua «plena comunhão 

com a Cátedra de Pedro e seu reconhecimento do Primado e de seu governo sobre a Igreja 

universal, seus pastores e fiéis», declarando também «não querer por nada no mundo estar 

separados de Pedro sobre quem Jesus fundou sua Igreja». 
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- Para Dom Fellay: «Nós estamos sempre bem presos à vontade de permanecer 

católicos e de colocar todas as nossa forces ao serviço da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo que 

é a Igreja católica romana. Nós aceitamos seu ensinamento filialmente. Nós cremos 

firmemente na Primazia de Pedro e em suas prerrogativas, por isso a situação atual nos 

faz sofrer ainda mais». 

Mas quais as diferenças entre as condições impostas a Dom Rangel e a Dom 

Fellay e, ontem, a Dom Lefèbvre. Podemos contemplar o caminho percorrido. 

Com Dom Rangel, com Dom Fellay, Roma não pediu nada no que concerne à 

nova missa senão o reconhecimento de sua validade. 

Com Dom Lefèbvre era necessário que ele reconhecesse não somente sua 

validade, mas sua legitimidade e sua ortodoxia. E que ele celebrasse apenas a nova missa.  

Com Dom Lefèbvre era necessário que ele tomasse a nova missa por completo, 

com o novo lecionário e o novo calendário.  

Nada disso foi exigido a Dom Rangel ou Dom Fellay. 

E a Dom Rangel, Roma propôs até mesmo uma Administração Apostólica tendo 

como rito próprio a missa tridentina, latina e gregoriana. 

Está previsto no estatuto da Administração. No § 3 dos estatutos: 

«III – Foi outorgada à Administração apostólica a faculdade de celebrar a santa 

Eucaristia, os outros sacramentos, a Liturgia das Horas e os outros atos litúrgicos segundo o 

Rito romano e a disciplina litúrgica de São Pio V, com as adaptações que seus sucessores 

introduziram até o beato João XXIII». 

Isso é algo realmente novo. 

Nenhuma dúvida de interpretação era possível, o secretário da Congregação do 

Clero Csaba Ternyàk, Arcebispo titular de Eminentiana, precisou a respeito do sentido do 

estatuto da Administração apostólica em uma carta de 10 de julho de 2002:  

 

«CARTA DA CONGREGAÇÃO PARA O CLERO 

 

Congregação para o Clero 

Prot. N° 20021399 

Cidade do Vaticano, 10 de Julho de 2002. 
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 A Sua Excelência Reverendíssima, 

Dom Licínio RANGEL 

Administrador apostólico 

da Administração apostólica São João Maria Vianney 

 

Excelência, 

 

No último 8 de julho, a Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos 

Sacramentos respondeu a uma pergunta feita por este dicastério, a respeito do rito a usar 

quando os padres não incardinados na Administração (apostólica São João Maria Vianney) 

celebram a Santa Missa nas igrejas da supracitada Administração. 

De acordo com a carta “Ecclesia unitas” do Santo Padre João Paulo II, datada de 

25 de dezembro de 2001, e com o decreto “Animarum bonum”, de 18 de janeiro de 2002, 

emanando da Congregação dos Bispos, o rito litúrgico codificado por São Pio V, com as 

adaptações decididas por seus sucessores até o beato João XXIII, tornou-se o rito próprio 

da Administração apostólica, de modo que nenhum padre legitimamente admitido para 

celebrar nas igrejas próprias da Administração apostólica pessoal São João Maria Vianney 

não precisa de autorização suplementar para usar o Missal Romano em sua edição típica de 

1962. 

Transmitindo esta diretiva que dissipará eventuais dúvidas e será certamente um 

grande recurso para no caminho de uma comunhão eclesial que se tem desejado sempre 

mais forte e mais profunda, eu aproveito esta ocasião para dirigir a Vossa Excelência 

Reverendíssima, minhas saudações cordiais às quais anexo as do Cardeal Prefeito, 

momentaneamente ausente, e meus melhores votos de boa saúde e de paz, com os quais, eu 

sou, Excelência, um vosso devotado servidor no Senhor. 

  

 Csaba Ternyàk,  

Arcebispo titular de Eminentiana,  

Secretário.» 

 

Deu-se o mesmo com o IBP em 2006. 
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Tudo isso preparava a publicação do Motu Proprio Summorum Pontificum de 7 de 

julho de 2007 que foi quase o reconhecimento da primeira condição reclamada pela 

FSSPX. 

E não se pode esquecer todo o trabalho do Cardeal Ratzinger nesse domínio 

litúrgico. Não se pode esquecer o trabalho do Cardeal Stickler. Não se pode esquecer a 

publicação da encíclica “Ecclesia de Eucharistia vivit” que fala particularmente das 

“sombras” na vida litúrgica da Igreja, das “sombras” que ela conheceu depois da Reforma 

conciliar. Essas “sombras” não são alheias àquelas das quais fala o Cardeal Ottaviani em 

seu “Breve exame crítico”, nem àquelas feitas por Dom Lefèbvre em todas as suas 

conferências pelo mundo. Não se pode tampouco esquecer a celebração da missa tridentina 

pelo Cardeal Castrillón-Hoyos em Santa Maria Maior em 2003. 

Tudo isso permite contemplar o caminho percorrido em matéria litúrgica desde a 

interdição formal, mas atípica, da missa de Paul VI quando de um Consistório de 24 de 

maio de 1976... até o Motu Proprio Summorum Pontificum. Passando pelo Motu Proprio de 

João Paulo II “Ecclesia Dei adflicta”.  

Lembrados brevemente, todos esses fatos permitem compreender que se 

caminhava pouco a pouco, mesmo se a FSSPX não punha nisso muito boa vontade, em 

direção a uma solução, a uma normalização canônica que passava necessariamente pelo 

levantamento das excomunhões.  

Para mim, o que Roma fez por Campos, ela estava pronta a fazer pela FSSPX e 

para o conjunto das obras oriundas da Comissão Ecclesia Dei Adflicta: 

A saber, conceder o privilégio da missa tridentina. Feito. 

Levantar a excomunhão. Feito. 

Dar à FSSPX uma forma canônica idêntica àquela dos padres de campos com o 

privilégio de isenção.  

Mas é necessário que a FSSPX manifeste um mínimo de boa vontade... como foi 

necessário que ela manifestasse enfim um mínimo de boa vontade para o levantamento das 

excomunhões. Como na carta de 15 de dezembro de Dom Fellay contendo sua profissão de 

fé na Primazia de Pedro e de seus sucessores.  

Eu lhes fiz notar que há muitos pontos idênticos entre o levantamento da 

excomunhão de Dom Rangel e dos quatro bispos da FSSPX, mas há também diferenças 

importantes. O levantamento da excomunhão de Dom Rangel se deu simultaneamente com 
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o levantamento das censuras que pesavam tanto sobre Dom Rangel quanto sobre os outros 

membros da União São João Maria Vianney. Este não é o caso da FSSPX, aqui se deu 

apenas o levantamento das excomunhões dos quatro bispos. Com nossos amigos de 

Campos as coisas foram diferentes. Com efeito, pode-se ler na carta de João Paulo II: «Foi 

seguramente com uma grande alegria, para que a plena comunhão seja inequívoca, que nos 

declaramos a suspensão da censura prevista no can. 1382 CIC a vosso respeito, venerável 

irmão, e igualmente a suspensão de todas as censuras e o perdão de todas as irregularidades em 

que incorreram os outros membros da referida União. » 

Não foi o caso para a FSSPX. 

É necessário ainda proceder a última etapa pedida pela FSSPX: a etapa das 

discussões teológicas. 

Num primeiro momento Roma parece aceitar. O Decreto do Cardeal Rè, de 21 de 

janeiro de 2008, o afirma. Ele escrevera: «Sua Santidade Bento XVI – paternalmente 

sensível ao mal-estar espiritual manifestado pelos interessados na causa da sanção de 

excomunhão, e confiando na diligência expressa por eles, na carta citada, de não medir esforços 

para se aprofundar nos necessários colóquios com as Autoridades da Santa Sé a respeito das 

questões ainda abertas, e de poder assim chegar a uma plena e satisfatória solução do problema 

que se pôs na origem – decidiu reconsiderar a situação canônica dos Bispos Bernard Fellay, 

Bernard Tissier de Mallerais, Richard Williamson e Alfonso de Galarreta relativas à sua 

sagração episcopal. 

Este ato exprime o desejo de consolidar as relações recíprocas de confiança, de 

intensificar e de tornar estáveis as relações entre a Fraternidade São Pio X e a Sé Apostólica. 

Este dom da paz, ao fim das celebrações do Natal, aparece também como um sinal para 

promover a unidade na caridade da Igreja universal e, nesse sentido, superar o escândalo da 

divisão. 

Desejando que este passo seja seguido sem atrasar a plena comunhão com a Igreja de 

toda a Fraternidade São Pio X, em testemunho de uma verdadeira fidelidade e de um 

verdadeiro reconhecimento do Magistério e da autoridade do Papa pela prova da unidade 

visível» . 
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Eu desaprovo pessoalmente o princípio das discussões teológicas. Correções 

teológicas do Concílio deveriam vir da própria hierarquia, do alto, e não da base. Eu 

imagino que esse tipo de procedimento não esteja conforme ao espírito da hierarquia da 

Igreja, já que seria uma forma bem democrática de agir... Mas deixemos esse ponto de 

lado, já que as discussões teológicas devem ter lugar, é necessário esperar que os colóquios 

não tardem a começar com todo vigor e que eles cheguem ao feliz efeito desejado: a 

unidade.  

 

 

B – Minha segunda idéia 

 

Sabe-se que para o Reverendo Padre Celier, não haverá, da parte da Fraternidade 

São Pio X, um acordo possível com Roma enquanto uma guinada para a Tradição 

devidamente constatada não for executada pelas autoridades eclesiásticas. Ele escreveu 

claramente em seu livro “Bento XVI e os tradicionalistas”: «É necessário criar uma situação 

que torne possíveis acordos canônicos. Isto é, cumpre que Roma se empenhe claramente em favor 

da fé verdadeira e integral, em favor da eliminação dos erros, em favor da revivificação da vida 

cristã tradicional, ainda que esta vontade não tenha alcançado todas as partes da Igreja». (p. 

184) 

Com tal precisão, nós temos, nós sustentamos o princípio da futura regularização 

canônica da Fraternidade São Pio X na Igreja, seu princípio teológico. Então a questão que 

urge ser feita é a seguinte: esse movimento da Igreja rumo à Tradição está ou não em 

marcha? Eis a questão decisiva. Tudo se resume aí! Cumpre que as autoridade romanas 

se empenhem claramente em favor da fé, da Tradição. 

Sob o aspecto doutrinal, parece-me que as coisas em Roma evoluem também de 

modo muito feliz. Nesse ponto, poder-se-ia multiplicar mesmo as provas do pontificado de 

João Paulo II. Darei apenas uma pequena prova: o testamento político de João Paulo II que 

eu analisei e que foi publicado no livro “Mémoire et Souvenir” [Memória e Lembrança] 

pouco antes de seu falecimento.  

Para João Paulo II, o antropocentrismo e o idealismo cartesiano estão no coração 

do mundo moderno. O idealismo é a razão, o princípio, diz ele, do que ele chama de 

“ideologias do mal”, as de ontem e as de hoje. Ontem com o nazismo e o comunismo. 
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Hoje, com uma legislação abortista e destruidora da família. O antropocentrismo, o 

idealismo cartesiano: eis as razões do esquecimento de Deus e de sua Lei e da edificação 

de um mundo oposto ao mundo divino. Sobre estas idéias acerca do antropocentrismo... D. 

Fellay deveria se encontrar alegre, ele que bem recentemente declarou em uma entrevista a 

um jornal suíço “Le Temps” que era o antropocentrismo que estava na raiz do mal atual e 

da crise da Igreja. «Em sua essência, esta crise se deve a uma nova relação com o 

mundo, uma nova visão do homem, a saber um antropocentrismo que consiste em uma 

exaltação do homem e no esquecimento de Deus. O advento das filosofias modernas, 

com sua linguagem pouco precisa, trouxe uma confusão para a teologia». 

Há certamente pontos pelos quais se dê a aproximação descrita pelo Padre Celier. 

Mas é sobretudo com Bento XIV que a Igreja tem reencontrado sua Tradição. Darei um 

exemplo só: em sua homilia de 8 de dezembro de 2005, o Papa Bento XVI fez claramente 

uma correção substancial no documento conciliar “Gaudium et Spes” e mais 

especificamente na introdução deste documento nos números de 4 a 10. Lá, os Padres 

Conciliares analisam o mundo moderno: «Importa conhecer o mundo moderno e compreender 

esse mundo no qual nós vivemos, suas aflições, suas aspirações, seu caráter por vezes 

dramático». Eles descrevem então «alguns traços fundamentais do mundo atual». Todavia 

nessa descrição, não fazem menção alguma do pecado original que, como se sabe, está, 

portanto, no coração do drama humano e explica sua história. Confessem, essa omissão 

causa espanto! Bento XVI, em sua homilia de 8 de dezembro de 2005, vai corrigir aquilo. 

Ele também descreve sua visão do mundo moderno. Mas ele o faz precisamente sob a luz 

da crença no pecado original. E o diz formalmente: «Se nós refletirmos sinceramente a nosso 

respeito e sobre nossa história, nós constataremos que através desta narração [do pecado 

original] não está descrita somente a história do princípio, mas a história de todos os tempos, e 

que nós trazemos conosco uma gota do veneno deste tipo de pensamento ilustrado pelas imagens 

do Livro do Gênesis. A esta gota de veneno nos chamamos pecado original». E qual é «este tipo 

de pensamento ilustrado pelas imagens do Livro do Gênesis»? É a pretensiosa autonomia 

diante de Deus. É o repúdio de Deus, o repúdio de seu Amor, de sua Lei. É um fechar-se 

em si mesmo. Tal é, de fato, o mundo moderno. Coloquemo-nos, diz o Papa, à escuta do 

texto bíblico:  
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«Qual é a situação que nos foi apresentada nesta página? O homem não tem 

confiança em Deus. Tentado pela serpente, ele nutre a suspeita de que Deus, no fim das contas, 

esconde, priva alguma coisa a sua vida, que Deus é um concorrente que limita nossa liberdade e 

que nós não seremos plenamente seres humanos enquanto nós não o tivermos deixado de lado; 

em suma, que será somente deste modo que poderemos realizar plenamente nossa liberdade. O 

homem vive com a suspeita de que o amor a Deus cria uma dependência e que lhe é 

necessário se desembaraçar desta dependência para ser plenamente ele mesmo. O homem não 

quer receber sua existência e a plenitude de sua vida de Deus. Ele quer chegar por si só 

à árvore do conhecimento, ao poder de moldar o mundo, de se transformar em deus se 

elevando ao nível dEle e de vencer com suas próprias forças a morte e as trevas. Ele não 

quer contar com um amor que não lhe parece confiável; ele conta unicamente com o conhecimento 

na medida em que ele confere o poder. Antes de pender para o Amor, ele aposta no poder, 

com o qual ele quer tomar em suas mãos de maneira autônoma sua própria vida. Agindo 

assim, ele confia mais na mentira que na verdade, e isso assombra sua vida com o vazio, 

com a morte... Nós vivemos de maneira justa, se nós vivemos segundo a verdade do 

nosso ser, isto é, segundo a vontade de Deus. Pois a vontade de Deus não constitui para o 

homem uma lei imposta do exterior que o força, mas constitui a medida intrínseca de sua 

natureza, uma medida que está inscrita nele e o torna imagem de Deus, e portanto uma 

criatura livre. Se nós vivemos contra o amor e contra a verdade – contra Deus –, então 

nós nos destruímos reciprocamente e destruímos o mundo. Assim nós não 

encontraremos a vida, mas simplesmente faremos o jogo da morte. Tudo isso foi contado 

através de imagens imortais na história da queda original e do homem expulso do Paraíso 

terrestre».  

A autonomia! Eis a reivindicação moderna. Mas o drama está aí, diz-nos Bento 

XVI. Ele fala da «dimensão dramática do fato de ser autônomo». Isto é, «ser 

verdadeiramente homem compreende a liberdade de dizer não, de descer no fundo das trevas do 

pecado e de querer estar só; isso compreende a possibilidade de explorar em toda sua 

amplitude e profundidade o fato se ser homem, de ser verdadeiramente o que se é; e que 

nós devemos colocar essa liberdade à prova, ainda que contra Deus, para finalmente nos 
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tornarmos nós mesmos. Em uma palavra, no fundo nós pensamos que o mal é bom, que nós 

temos pelo menos a necessidade de um pouco do mal para fazermos a experiência da plenitude 

do ser. (...) Nós pensamos que mancomunar um pouco com o mal, reservar-se a si um pouco de 

liberdade contra Deus, seria no fundo talvez um bem absoluto necessário.  

Entretanto, olhando o mundo a nosso redor, nós constatamos que a despeito dessa 

“liberdade”, ele não é assim, isto é, o mal envenena sempre, ele não eleva o homem, mas o 

rebaixa e o humilha, ele não o faz maior, mais puro e mais rico, mas lhe faz mal e o torna 

menor... O homem que se abandona totalmente nas mãos de Deus não se torna uma marionete 

de Deus, uma pessoa complacente, entediada; ele não perde sua liberdade verdadeira, a 

amplitude vasta e criativa da liberdade do bem. O homem que se volta para Deus não se torna 

menor, mas maior; pois graças a Deus e com Deus, ele se torna grande, ele se torna divino, ele 

se torna realmente ele mesmo. O homem que se coloca nas mãos de Deus não se distancia dos 

outros, retirando-se em sua redenção privada; ao contrário, é somente então que seu coração 

desperta verdadeiramente, e que, portanto, ele se torna uma pessoa sensível, benevolente e 

aberta». 

Tal é o olhar que Bento XVI lança sobre o mundo moderno. Este olhar é 

“ontológico”, “essencial”. Ele nos faz pensar no julgamento que Jacques Maritain nos fazia 

em seu famoso livro “Antimoderne”. Isso vale a pena ser lembrado.  

«Doravante, o animal racional se apoiará sobre si mesmo, a Pedra Angular não será 

mais o Cristo. O espírito de independência absoluta, que definitivamente leva o homem a 

reivindicar para si próprio a “aséité”, e que se pode chamar de espírito da Revolução 

anticristã, foi introduzido vitoriosamente na Europa, com a Renascença e a Reforma, ele 

subtrai à ordem cristã, aqui, a sensibilidade estética e todas as curiosidades do espírito, lá, a 

espiritualidade religiosa e a vontade, e visa à trocar em todos os lugares o culto das Três Pessoas 

divinas pelo culto do Eu humano. Reprimido no século XVII, lançado no século XVIII e no 

XIX à conquista do universo. Servido com perseverança e habilidade pela anti-igreja maçônica, 

ele conseguiu descartar Deus de tudo o que é centro de poder ou de autoridade nos 

povos... O homem se isola... ele se subtrai a Deus pelo antiteologismo e ao ser pelo 

idealismo. Ele se volta para si mesmo, fecha-se como um todo-poderoso em sua 
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imanência, faz que o universo se dobre ao seu cérebro, adora-se enfim como sendo o 

autor da verdade e por seu pensamento o autor da lei por sua vontade». 

O julgamento é o mesmo, “ontológico” levando em conta o fato do pecado 

original. 

Quanto ele se distancia da análise dos Padre Conciliares, nos números de 4 a 10 

da introdução de “Gaudium et Spes”. O julgamento dos Padres Conciliares é sociológico e 

demasiado “superficial”. Bento XVI o corrige. Felizmente! E necessário que isso seja dito! 

Os padres da FSSPX deveriam estar atentos a isso. O próprio Dom Lefèbvre já o fazia 

notar em seu livro “J’accuse le Concile!” [Eu acuso o Concílio]. 

Ele declarou na aula conciliar aos 9 de setembro de 1965, era seu terceiro ponto e 

sua décima intervenção: «Na exposição introdutória [do texto da Gaudium et Spes] como se 

pode continuamente calar sobre o pecado original. Quando nenhuma explicação válida da 

história do mundo e do mundo atual pode ser dada sem referência a este fato histórico e a este 

fato atual» (J’accuse le Concile, p. 92). 

O Concílio Vaticano II pode ser corrigido, diz-nos o Padre Celier. E quanto! Isso 

é fato. Ainda será feito... Mas ele não deve mais ser a única referência do Magistério da 

Igreja, pede o Padre Celier. As coisas evoluem mesmo nesse domínio. Aí, nós podemos 

evocar as recentes palavras de Bento XVI em 9 de outubro último, sobre o Papa Pio XII, 

reabilitando não somente sua memória, mas, sobretudo, sua doutrina, e ressentindo-se de 

«que o debate histórico, que nunca foi sereno, sobre a figura do Servo de Deus Pio XII, tenha 

negligenciado trazer à luz todos os aspectos de seu pontificado poliédrico. Os pronunciamentos, 

as alocuções e as mensagens que ele dirigiu aos cientistas, aos médicos, aos responsáveis por 

diversas categorias de trabalhadores, dos quais alguns entre eles são, ainda hoje, de uma 

extraordinária atualidade que continuam a ser ponto firme de referência, foram 

numerosos». E de nos lembrar as encíclicas “Mystici Corporis”, de 29 de junho de 1943, 

“Divino Afflante spiritu” de 20 de setembro de 1943, “Mediator Dei” de 20 de novembro 

de 1947. É novo. O ensinamento do Concílio Vaticano II não é mais a única referência. 

Eis o que será aprofundado nesses colóquios “necessários”, diz-nos o Decreto do 

Cardeal Rè. 

Cumpre agora suplicar a Nossa Senhora para que assim o seja e sem mais tardar. 


