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 Não cinco, mas sete proposições heréticas 
 

1. Não cinco mas sim sete. De facto houve antigamente 
cinco proposições heréticas: como tal foram condenadas 
por um Papa e não apenas denunciadas por uma certa 
elite do clero e dos fiéis católicos. O episódio ficou não 
só célebre como também emblemático de uma dificulda-
de praticamente insolúvel. Como as mesmas causas pro-
duzem os mesmos efeitos, há que temer que o escândalo 
(pois que de escândalo se trata) suscitado pela Amoris 
laetitia não esteja prestes a ser reparado como merece. 

 

2. As cinco propo-
sições foram con-
denadas a 31 de 
Maio de 1653 pelo 
Papa Inocente X 
na Bula Cum Occa-
sione (1). Elas ex-
primem toda a 
substância do jan-
senismo, doutrina 
contrária ao dogma 
católico da graça e 
da predestinação, 
embora defendida 
pelo bispo de Ipres 
(Ypres) Cornelius 
Jansénius (1585-
1638) na sua obra 
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 Fátima 
C. do Im. Coração de Maria 

Domingo  05/11           
22º depois de  
Pentecostes 

09:00 
10:30 
11:00 

Missa rezada 
Terço e Confissões 
Missa e procissão 

17:30 
18:00 

Terço e Confissões 
Missa rezada 

Segunda 06/11        
da Feria 

18:30 
19:00 

Terço 
Missa 

09:00 Missa 

Terça 07/11            
da Feria 

18:30 
19:00 

Terço 
Missa 

  

Quarta 08/11         
da Feria 

18:30 
19:00 

Terço 
Missa 

18:00 Missa 

Quinta 09/11          
Ded. Bas. Salvador 

18:30 
19:00 

Terço 
Missa 

18:00 Missa 
 

Sexta 10/11            
S. André A. 

18:30 
19:00 
20:00 

Terço 
Missa 
Catequese p/ adultos 

  

Sábado 11/11         
S. Martinho de T. 

17:30 
18:30 
19:00 

Catequese p/ crianças 
Terço e Confissões 
Missa 

  

Domingo  12/11           
23º depois de  
Pentecostes 

09:00 
09:30 
10:00 
11:00 
13:00 

NÃO há Missa 
Terço e Confissões 
Crisma 
Missa cantada 
Almoço partilhado 

17:30 
18:00 

Terço e Confissões 
Missa rezada 

Segunda  13/11         
S. Diogo 

18:30 
19:00 

Terço 
Missa 

  

Terça 14/11            
S. Josafat 

18:30 
19:00 

Terço 
Missa 

  

Quarta 15/11        
S. Alberto M. 

18:30 
19:00 

Terço 
Missa 

  

Quinta 16/11         
S. Gertrudes 

18:30 
19:00 

Terço 
Missa 

  

Sexta 17/11            
S. Gregório T. 

18:30 
19:00 
20:00 

Terço 
Missa 
Catequese p/ adultos 

  

Sábado 18/11         
Ded. Bas. S. Pedro e 
Paulo 

17:30 
18:30 
19:00 

Catequese p/ crianças 
Terço e Confissões 
Missa 

  

Domingo  19/11           
24º depois de  
Pentecostes 

09:00 
10:30 
11:00 

Missa rezada 
Terço e Confissões 
Missa cantada 

17:30 
18:00 

Terço e Confissões 
Missa rezada 

Responsável da Publicação: Sr. Padre Samuel Bon        -      Telefone [+351] 218 143 591 

Priorado São Pio X, Estrada de Chelas 29-41, 1900-148 Lisboa, Portugal  -  www.fsspx.es/pt Papa Inocente X 



Augustinus, publicada a título póstumo em 
1640. Tendo este livro sido enviado ao 
Papa Urbano VIII, este condenou-o na 
sua Bula In Eminenti, de 6 de Março de 
1642. Mas a condenação foi rapidamente 
eclipsada pelo discípulos de Jansénius: o 
abade de Saint-Cyran, Jean Duvergier de 
Hauranne (1581-1643) e, sobretudo, An-
toine Arnaud (1612-1694), irmão da Ma-
dre Angélica, superiora do convento de 
Port-Royal que se tornara jansenista, e 
autor de um tratado, Da comunhão fre-
quente, que tira as consequências práticas e 
morais da doutrina jansenista. Foi por oca-
sião da saída deste livro que vários teólo-
gos da Universidade de Paris se decidiram 
a estudar mais profundamente a doutrina 
do Augustinus. Eles agiram sobre os seus 
pastores, e foi assim que, em 1651, oitenta 
e cinco bispos franceses enviaram para 
exame a Roma as cinco proposições tiradas 
do Augustinus. 

 

3. A reacção dos jansenistas foi muito 
subtil. Eles distinguem entre a questão de 
direito e a questão de facto. Reconhecem 
que as 5 proposições são na verdade heréti-
cas e que merecem ser condenadas como 
tal (questão de direito) mas consideram 
que elas não se encontram no Augustinus, 
ou que, pelo menos, não manifestam exac-
tamente as ideias que aí se encontram 
(questão de facto). Textualmente, é certo, 
só a primeira proposição se encontra no 
Augustinus. Mas as quatro outras nele se 
encontram em substância. A 29 de Setem-
bro de 1654, um Breve de Inocente X es-
pecifica que, pela Constituição de 1651, a 
doutrina de Jansénius está condenada, tal 
como efectivamente contida na sua obra 
Augustinus. Mas os jansenistas obstinam-
se na sua tese, e contentam-se em não con-
tinuar a contradizer as prescrições de Ro-
ma, sem contudo lhes dar o seu assenti-
mento: adoptam assim a táctica de um as-

sentimento puramente exterior, a de um 
silêncio religioso. O Papa Alexandre VII 
condena-os de novo pela constituição Dum 
ad sancti Petri sedem, de 16 de Outubro de 
1656 (2) mas, desta vez, engloba na conde-
nação infalível a distinção entre o direito e 
o facto: “Declaramos e definimos que as 
cinco proposições foram tiradas do livro do 
já citado Cornelius Jansen, bispo de Ipres, 
que tem por título Augustinus, e que elas 
foram condenadas segundo o sentido visa-
do pelo mesmo Cornelius Jansen, e Nós as 
condenamos de novo como tais.” A pedido 
do clero francês, e para obviar à táctica 
jansenista do silêncio religioso, o Papa 
acrescenta à publicação deste texto um 
Formulário, que devia ser assinado por 
todo o clero, e que é uma declaração de 
adesão formal à condenação das 5 proposi-
ções. Esta medida encontrou tais resistên-
cias que Alexandre VII se viu obrigado 
(aliás sem êxito) a promulgar a Bula Re-
giminis ecclesiastici, de 15 de Fevereiro de 
1665, para impor a assinatura deste Formu-
lário. Foi o início de uma guerra sem quar-
tel, que devia durar mais de meio século. E 
foi neste contexto que o arcebispo de Paris, 
Monsenhor Hardouin de Péréfixe (3) 
pronunciou uma frase que ficaria célebre: 
as religiosas de Port-Royal são “puras co-
mo anjos e orgulhosas como demónios”. 

 

4. Não nos compete julgar se, no seu foro 
interior, o Papa Francisco se assemelha 
a um anjo, ao demónio ou a ambos. Mas, 
se as pessoas são julgadas pelos seus actos 
como a árvore é julgada pelos seus frutos, 
temos já suficiente informação para tirar 
conclusões incontestáveis. Tivemos ocasi-
ão de as assinalar por várias vezes, nas 
colunas do Courrier de Rome (4). E eis 
que, presentemente, na sequência dos Du-
bia apresentados ao papa pelos quatro car-
deais e até hoje sem resposta, uma Correc-
tio filialis assinada por sessenta e duas 

  

personalidades católicas, clero e leigos, 
denuncia como heréticas sete proposições 
apresentadas na Exortação Amoris laeti-
tia, pedindo ao Santo Padre que delas faça 
pronta e clara condenação. 

 

5. Com efeito, sim, as sete proposições 
indicadas pelos signatários são contrá-
rias à doutrina divinamente revelada, 
tal como Deus no-la fez conhecer através 
da proposta infalível do Magistério ecle-
siástico: elas de facto merecem a censura 
de heresia. Contudo, como precisado no 
texto da Correctio, estas proposições não 
correspondem às heresias e erros “que um 
leitor sem preconceitos, tentando ler a 
Amoris laetitia  no seu sentido natural e 
óbvio, poderia de forma plausível consi-
derar terem sido afirmados, sugeridos ou 
favorecidos por este documento”. Não, as 
sete proposições equivalem apenas, no 
seu significado, às “palavras, acções e 

omissões” que o Santo Padre de facto 
“sustentou e propagou, colocando as al-
mas num perigo grave e iminente”. Isto é 
por si grave, e suficiente para justificar a 
medida que constitui esta Correctio. Mas 
com isto, quer os signatários queiram quer 
não, a porta fica largamente aberta à dis-
tinção entre o direito e o facto. E todos os 
incondicionais da Amoris laetitia não dei-
xaram de enveredar por aí. As sete propo-
sições, dizem eles em substância, são he-
réticas (questão de direito), mas não cor-
respondem de forma alguma nem ao pen-
samento, nem às palavras nem aos gestos 
do Papa (questão de facto). 

 

Continuará... 

Fontes: Courrier de Roma nº 602 / La 
Porte Latine, 17 de Outubro de 2017 

 

Crisma 
Sua Exc. Revma. Dom Bernard Tissier 

de Mallerais, Bispo auxiliar da Fsspx, 

administrará o Sacramento do Crisma, 

ou Confirmação, na cerimónia que terá 

lugar no próximo domingo 12 de No-

vembro de 2017 em Lisboa. 

Horários:  
10:00 Cerimónia do Crisma 
11:00 Missa solene 
13:00 Almoço partilhado (cada comensal traz uma refeição para partilhar). 
 

NB: Neste domingo NÃO HÁ MISSA DE 09:00  


