
O
 F

ar
ol

   Todos temos ouvido falar deste jogo que ar-
rasa no mundo tudo. Jogo é coisa de crianças, di-
zem, mas vemos muitos adultos voltar para a idade 
infantil caçando «monstros de bolso», cujos nomes 
não são nada inocentes: o mais famoso deles tem 
por nome «Pikachu», ou seja «muera Deus». Mas 
alem disso, é mais um instrumento do mundialismo 
para coletar informação sobre todos e tudo. Obvia-
mente um católico não joga «Pokemon-Go». 

 Com a bênção,   Pe. Samuel BON.   

 

Pokemon-Go: simples jogo ou N.O.M. ? 

 Pode falar-me do "Pokemon Go"? 

 Programador do jogo: Niantic Labs. É uma start-
up da Google. A Niantic foi fundada por John Hanke, o 
qual fundou a Keyhole, Inc. – um projecto de mapea-
mento de superfícies cujos direitos foram comprados 
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pela mesma Google e utilizados para criar 
o Google-Maps, o Google-Earth e o Goo-
gle Streets. E agora, atenção, observe as 
mãos! A Keyhole, Inc. foi patrocinada por 
uma empresa de capital de risco chamada 
In-Q-Tel , que é uma fundação oficialmen-
te da CIA estabelecida em 1999. 

 As aplicações mencionadas acima 
resolvem desafios importantes: Atualiza-
ção do mapeamento da superfície do pla-
neta, incluindo estradas, bases [militares] 
e agora até o seu lar, ou qualquer sítio. 
Uma vez descarregada a aplicação e dadas 
as permissões adequadas (para ter acesso 
a câmara, microfone, giroscópio, GPS, 
dispositivos conectados, incluindo USB, 
etc) o seu telefone vibra de imediato, in-
formando acerca da presença dos três 
primeiros pokemons! (Os três primeiros 
aparecem sempre de imediato e nas pro-
ximidades).  
 
 O jogo exige que você dispare para 
todos os lados, atribuindo-lhe prémios 
pelo êxito e ao mesmo tempo obtendo 
uma foto da sala onde está localizado, 
incluindo as coordenadas e o ângulo do 
telefone. Parabéns! Acaba de registar ima-
gens do seu apartamento!  

 A propósito: ao instalar o jogo você 
concorda com os termos do mesmo. E não 
é coisa pouca. A Niantic adverte-o oficial-
mente:   "Nós cooperamos com agências 
do governo e companhias privadas. Pode-
mos revelar qualquer informação a seu 
respeito ou dos seus filhos...". Mas quem 
é que lê isso? 

 E há o parágrafo 6:   "Nosso progra-
ma não permite a opção "Do not 
track" ("Não me espie") do seu navega-
dor". Por outras palavras – eles o espiam e 
o espiarão. 

 Mas, outras oportunidades diverti-
das se apresentam.  Por exemplo: se al-
guém quiser saber o que está a ser feito 
no edifício, digamos, do Parlamento? Te-
lefones de dúzias de deputados, pessoal 
da limpeza, jornalistas vibram: "Pikachu 
está próximo!!!" E cidadãos felizes agarra-
rão seus smartphones, activarão câmaras, 
microfones, GPS, giroscópios... circulando 
no lugar, fitando o écran e enviando o 
vídeo através de ondas online… 

 Então, ainda pretende instalar Po-
kemon-Go no seu telemóvel? 

que a ela recorrem, a Fraternidade Sacer-
dotal São Pio X não busca acima de tu-
do um reconhecimento canônico, ao qual 
tem direito por ser católica. A solução não 
é simplesmente jurídica. Trata-se de uma 
posição doutrinária que é imprescindível 
manifestar. 

 Quando São Pio X condenou o 
modernismo, ele resumiu toda a argumen-
tação da encíclica Pascendi a um princí-
pio fundamental: a independência. Ora, 
eis que o mundo usa todas as forças para 
mudar o eixo sobre o qual deve girar. É 
evidente tanto para os católicos, como 
para aqueles que não o são, que a Cruz já 
não é mais esse eixo. Como Paulo VI bem 
disse, é o homem (cf. Discurso de encer-
ramento do Concílio Vaticano II, 07 de 
dezembro de 1965). 

 Hoje, o mundo gira em torno deste 
eixo, segundo ele, definitivamente estabe-
lecido: a dignidade do homem, sua cons-
ciência e sua liberdade. O homem moder-
no existe para si mesmo. O homem é o rei 
do universo. Ele destronou a Jesus Cristo. 
Ele exalta sua consciência autônoma e 
independente a ponto de dissolver até 
mesmo os fundamentos da família e do 
matrimônio. 

 A FSSPX sempre se opôs a este 
empreendimento de desconstrução do 
universo – tanto da sociedade política 
como da Igreja. 

 Para remediar essa desordem uni-
versal, o Bom Deus levantou um homem, 
um cristão, um sacerdote, um bispo. O 
que ele fez? Fundou uma sociedade – 
sociedade hierárquica – cujo princípio e 
finalidade são precisamente o antídoto 
a essa desordem universal: o sacramento 
da Ordem. A finalidade da Fraternidade 
São Pio X permanece não só o remédio 
atual à crise, mas também, e pela mesma 
razão, a salvação de todos os que coope-

ram para esse mesmo fim. A Fraternidade 
quer, acima de tudo, guardar a retidão 
doutrinal, teológica e social fundada sobre 
a Cruz de Jesus Cristo, sua Realeza, seu 
sacrifício, seu sacerdócio, princípio de 
toda ordem e de toda graça. Dom Marcel 
Lefebvre combateu durante toda a sua 
vida para fazer triunfar essas verdades 
fundamentais. No tempo presente é nosso 
dever redobrar os esforços, intensificando 
o mesmo combate sobre os mesmos prin-
cípios. 

 Não somos nem conciliares: 
eles negam que a Cruz de Cristo seja o 
eixo do mundo; tampouco dissidentes: 
eles rejeitam a natureza social da Igreja. 
Nós somos uma sociedade de sacerdotes 
de Jesus Cristo, da Igreja Católica. 

 Chegou realmente o momento da 
restauração geral da Igreja? A Divina 
Providência não abandona a sua Igreja, 
cuja cabeça é o Papa, Vigário de Jesus 
Cristo. É por isso que um sinal incontestá-
vel dessa restauração será a vontade ma-
nifestada pelo Sumo Pontífice 
de proporcionar os meios para restaurar a 
ordem do sacerdócio, da fé e da Tradição 
– sinal que será, além de tudo, a garantia 
da necessária unidade da família da Tradi-
ção. 

 Christus regnat, Christus imperat, 
Deo gratias, Amen. 

Bernard Fellay 

Anzère, 28 de junho de 2016 

vigília dos Apóstolos S. Pedro e S. Paulo 

Declaração do Superior  Geral   

a todos os membros da FSSPX.  

 Ao final da reunião dos Superiores da Fraternidade São Pio X, além 

da declaração lida em 29 de junho de 2016, Dom Bernard Fellay havia dirigido aos sa-

cerdotes, na véspera das ordenações sacerdotais em Ecône, a seguinte declaração:  

 Para a glória de Deus, para hon-
ra de Nosso Senhor Jesus Cristo e de sua 
Mãe Santíssima, para a nossa salvação. 

 No atual estado de grave necessida-
de da Igreja, que lhe concede o direito de 
administrar os auxílios espirituais às almas 


