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 Conversas à mesa?  

Um suposto Magistério extra cathedram 

 

Um novo estilo 

1. O nosso tempo 
viu nascer uma es-
pécie até agora des-
conhecida, a de um 
suposto Magistério 
extra cathedram, 
um Magistério fora 
do Magistério, um 
Magistério parale-
lo. Há nisto uma 
novidade absoluta, 
se se toma em consi-
deração que em to-
das as épocas os 
Sumos Pontífices 
tomaram a palavra 
para ensinar com 
autoridade, e fizeram-no exprimindo-se no âmbito de 
quadros por todos reconhecidos e sob formas determina-
das com suficiente clareza. Mesmo se elas não apresen-
tam sempre o carácter de uma declaração solene infalí-
vel, acontece que o fiel pode facilmente dar-se conta de 
que está perante o que os teólogos designam como um 
“Acto do Magistério”. Por exemplo, desde o início do 
seu pontificado, o Papa Francisco publicou duas Exorta-
ções apostólicas (Evangelii gaudium, de 24 de Novembro 
de 2013, e Amoris lætitia, de 19 de Março de 2016), duas 
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  Lisboa 
Capela São Pio X 

 Fátima 
C. do Im. Coração de Maria 

Domingo  31/12           
na Oitava do Natal 

09:00 
10:30 
11:00 

Missa rezada 
Terço e Confissões 
Missa cantada 

17:30 
18:00 
19:00 

Terço e Confissões 
Missa rezada 
Hora Santa e Te Deum 

Segunda 01/01        
Oitava do Natal 

10:30 
11:00 

Terço e Confissões 
Missa cantada 

17:30 
18:00 

Terço e Confissões 
Missa rezada 

Terça 02/01            
S. Nome de Jesus 

18:30 
 

Terço 
 

09:00 Missa 

Quarta 03/01         
da Feria 

18:30 
19:00 

Terço 
Missa 

  

Quinta 04/01          
da Feria 

18:30 
19:00 

Terço 
Missa 

  

Sexta 05/01            
da Feria 

18:30 
19:00 
20:00 

Terço 
Missa e Novena 
Hora Santa 

21:30 
22:15 
23:00 

Missa 
Conferência 
Vigília de Reparação aos 
Dois Corações 

Sábado 06/01         
Epifania 

17:30 
18:30 
19:00 

Catequese e Confissões 
Terço e Confissões 
Missa 
+ Meditação dirigida 

05:30 
10:30 
11:00 
11:30 

Missa 
Terço e Confissões 
Missa  
+ Meditação dirigida 

Domingo  07/01           
Sagrada Família 

09:00 
09:30 
11:00 

Missa rezada 
Terço e Confissões 
Missa cantada 

17:30 
18:00 

Terço e Confissões 
Missa rezada 

Segunda  08/01         
da Feria 

18:30 
19:00 

Terço 
Missa 

  

Terça 09/01            
da Feria 

18:30 
19:00 

Terço 
Missa 

  

Quarta 10/01         
da Feria 

18:30 
19:00 

Terço 
Missa 

  

Quinta 11/01          
da Feria 

18:30 
19:00 

Terço 
Missa 

  

Sexta 12/01            
da Feria 

18:30 
19:00 

Terço 
Missa 

  

Sábado 13/01         
da Feria 

17:30 
18:30 
19:00 

Catequese p/ crianças 
Terço e Confissões 
Missa  

  

Domingo  14/01           
2º depois da Epifania 

09:00 
10:30 
11:00 

Missa rezada 
Terço e Confissões 
Missa cantada 

17:30 
18:00 

Terço e Confissões 
Missa rezada 
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Ilha da Madeira 

09/01: Terço 18:30 
           Missa 18:30 (S. Antônio) 
 

10/01: Terço 18:30 
           Missa 18:30 (Câmara de L.) 
 

11/01: Terço 16:00 
           Missa 16:30 (Câmara de L.) 



 Cartas encíclicas (Lumen fidei, de 29 de Junho de 2013, e Laudato si, de 24 de Maio de 
2015), uma Bula (Misericordiæ vultus, de 11 de Abril de 2015, para a convocação do 
Jubileu extraordinário da misericórdia). As Exortações apostólicas, as Cartas encíclicas, 
as Bulas contam-se entre as principais formas sob as quais os Papas tiveram por hábito 
dispensar o seu ensinamento da forma mais oficial e mais claramente acessível a todos 
(1). 

 

2. João-Paulo II inaugurou um novo género, publicando por duas vezes uma reco-
lha de conversas com jornalistas (2). Bento XVI continuou no mesmo caminho, com a 
sua trilogia sobre Jesus de Nazaré (3) e as suas conversas com o jornalista alemão Peter 
Seewald (4). O Santo Padre exprimia-se, assim, adoptando um canal não oficial, por via 
mediática ou científica, e já não por via de autoridade magisterial. Mas, por muito sur-
preendente que seja a novidade deste procedimento, ao fim e ao cabo, este género de 
intervenções, que se mantinham ainda assaz raras e excepcionais, podia sempre ser colo-
cado na categoria clássica dos escritos simplesmente teológicos, em que o Papa não  
implica a sua função de supremo Doutor e se exprime como um teólogo entre teólogos. 
Mas é forçoso reconhecer que não se passa exactamente o mesmo com Francisco. Com 
efeito, desde o primeiro ano do seu pontificado, este ganhou rapidamente o hábito de se 
exprimir publicamente dirigindo-se a jornalistas, ou mesmo a personalidades marcantes 
do mundo da cultura, no âmbito de conversas, de diálogos ou de conferências de impren-
sa improvisadas (5). A última em data destas iniciativas deu lugar à publicação de um 
livro dando conta dos “encontros” do Papa com Dominique Wolton (6). 

 

3. Então, poder-se-ia falar de “Conversas à mesa” de Francisco (7)? A expressão 
[correspondendo ao alemão Tischreden] é muito conhecida. Designa, na obra de Marti-
nho Lutero, tudo o que o reformador disse fora da sua pregação propriamente dita, fora 
dos seus sermões e homilias, mas também fora dos seus comentários sobre a Escritura, 
dos tratados teológicos ou dos escritos polémicos. São conversas aparentemente sem 
consequências, em que Lutero se contenta em aflorar ideias, tocando um pouco todos os 
assuntos. Mas era também nesse contexto que Lutero se podia permitir a liberdade de 
uma certa audácia de pensamento, a qual iria em seguida fazer o seu caminho nos espíri-
tos. De forma semelhante, o que nós poderíamos chamar as “conversas no avião” (8) do 
Papa actual tornaram-se o meio privilegiado de uma reflexão de vanguarda. Gostaríamos 
de indicar aqui alguns exemplos dos problemas sérios que esta nova espécie de 
“Magistério” apresenta, no caso de Francisco, aos católicos. 

 

 

A Tradição: “movimento”, “consciência” e “diálogo”? 

 

4. Aquando do encontro do mês de Agosto de 2016 com Dominique Wolton (9), o 
Papa define a Tradição como um “movimento”. A Tradição, diz-nos, é “a doutrina 
que está a caminho, que avança” (10). E ilustra de imediato a sua afirmação: “Por exem-
plo, a propósito da pena de morte. Os novos bispos decretaram a pena de morte na Idade 

à Cátedra de Pedro e ao Vigário de Cristo, recorremos aqui ao método da analogia e, longe de querer suge-
rir uma identidade unívoca entre o Papa e Lutero, pretendemos apenas manifestar uma semelhança que os 
liga um ao outro sobre um ponto muito especial e isolado. Não queremos dizer que Francisco é o novo 
Lutero do séc. XXI. Queremos apenas dizer que Francisco recorre a um meio de expressão que não deixa 
de recordar aquele a que recorria o pai da Reforma. E, naturalmente, omnis comparatio claudicat. 

(8). É, com efeito, por ocasião de um voo de avião (mais frequentemente no regresso de uma viagem) que 
Francisco tomou o hábito de responder às questões dos jornalistas. 

(9). É reproduzida no capítulo VII do livro já citado, p. 315-350. 

(10). Ibidem, p. 316. 

(11). Mais à frente, na p. 337, diz que “a tortura, é um pecado”. A doutrina da Igreja faz contudo aqui 
uma distinção importante: o que é imoral, é torturar um inocente. Cf. Pruemmer, Manuale theologiæ mo-
ralis, t. II, nº 119, p. 112-113. Não é a pena sensível do Inferno uma tortura? E no entanto, Deus inflige-a 
aos condenados: é matéria de fé. Para justificar a apreciação de Francisco, seria necessário dizer: ou que 
Deus peca infligindo a pena do fogo do Inferno, ou que esta pena não existe e não é matéria de fé. A pri-
meira afirmação é uma blasfémia e a segunda uma heresia. “Oh meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo 
do Inferno!” 

(12). Ibidem, p. 317-318. 

(13). São Vicente de Lérins, Commonitorium, livro I, nº 23, Migne latino, t. L, col. 668. 

(14). Concílio Vaticano I, constituição Dei Filius, capítulo I, DS 3020. 

(15). A Igreja discente, com o seu sensus catholicus, tal como se pode exprimir na profissão exterior da fé 
e da devoção, desempenha certamente um papel ao seu nível, mas é apenas o papel de uma ocasião, não de 
uma causa. 

(16). A ideia do diálogo é a ideia mestra da Encíclica Ecclesiam suam de Paulo VI (6 de Agosto de 1964), 
nomeadamente no nº 86, onde se diz que se trata de “descobrir elementos de verdade igualmente nas opini-
ões dos outros”. 

(17). No momento do concílio Vaticano II, aquando da 93ª assembleia geral de 2 de Outubro de 1964, Sua 
Excelência Monsenhor Angelo Temiño Saiz tinha pedido que se revisse o nº 8 do esquema da futura 
constituição Dei Verbum (sobre a Revelação divina e a Tradição). A expressão utilizada (« Crescit enim 
tam rerum quam verborum intelligentia, tum ex contemplatione credentium, qui eam conferunt in corde 
suo, tum ex intima rerum spiritualium experientia ») podia, a seu ver, fazer crer que o progresso dogmático 
decorresse exclusivamente da evolução da consciência (Acta, vol. III, pars III, p. 236). 

(18). São Vicente de Lérins, Commonitorium, livro I, nº 2, Migne latino, t. L, col. 640. 

(19) Jean-Baptiste Franzelin, La Tradition divine, Courrier de Rome, 2008, 4ª secção, teses 22-26, 
muito especialmente a tese 24, p. 353-358; Louis Billot, Tradition et modernisme, Courrier de Rome, 
2007, capítulos I e II, p. 1-90, sobretudo a 4ª tese do capítulo I, nº 52-72, p. 39-52. 

(20). Intervenções: do cardeal Ruffini, aquando da 91ª assembleia geral de 30 de Setembro de 1964, Acta, 
vol. III, pars III, p. 144; do cardeal Browne e de Monsenhor Ferro, aquando da 92ª assembleia geral de 2 
de Outubro de 1964, Acta, vol. III, pars III, p. 188 e p. 207. “Veri nominis progressus traditionis intelliga-
tur oportet attentis præclaris verbis S. Vincentii Lirinensis : In ipsa catholica Ecclesia, magnopere curan-

dum est ut id teneamus, quod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum est” (Monsenhor Ferro). 

(21). Cf. Pruemmer, Manuale theologiæ moralis, t. II, n° 118, p. 111-112. 

(22). Ibidem, p. 321-322.  

(23). Ibidem, p. 323. 

(24). Summa theologica, 2a 2æ, questão 11, artigo 3. 

 



Média. Hoje, a Igreja diz mais ou menos – e trabalha-se para mudar o catecismo nes-
te ponto – que a pena de morte é imoral (11). A tradição mudou? Não, mas a consci-
ência evolui, a consciência moral evolui. A mesma coisa se dá com a escravatura. Há 
escravos, mas é imoral. [...] Na tradição dinâmica, o essencial permanece: não muda 
mas cresce. Cresce na explicitação e na compreensão. Estas três fases de Vicente de 
Lérins são muito importantes. Como é que a tradição cresce? Cresce como cresce 
uma pessoa: pelo diálogo, que é como a amamentação para a criança. O diálogo com 
o mundo que nos rodeia. O diálogo faz crescer. Se não se dialoga, não se pode cres-
cer, fica-se fechado, pequeno, um anão. Não me posso contentar de caminhar com 
palas nos olhos, devo olhar e dialogar. O diálogo faz crescer e faz crescer a tradição. 
Dialogando e escutando outra opinião, eu posso, como no caso da pena de morte, da 
escravidão, mudar o meu ponto de vista. Sem mudar a doutrina. A doutrina cresce 
com a compreensão. Isto é a base da tradição (12)”. 

 

5. A referência que o Papa faz ao Commonitorium é muito vaga. São Vicente de 
Lérins não se contenta em dizer que o depósito da fé “cresce”. Ele diz sobretudo que 
este “crescimento” da inteligência do dogma se faz: “exclusivamente na mesma cren-
ça, no mesmo sentido e no mesmo pensamento (13).” Esta última precisão foi literal-
mente retomada pelo concílio Vaticano I: “A doutrina da fé que Deus revelou foi 
proposta [...] como um depósito divino confiado à Esposa de Cristo para que ela o 
guarde fielmente e o apresente infalivelmente. Consequentemente, o sentido dos dog-
mas sagrados que deve ser conservado perpetuamente é o que a nossa Mãe, a santa 
Igreja, apresentou de uma vez por todas e nunca é possível afastar-se dele sob pretex-
to de uma compreensão mais desenvolvida. ‘Que cresçam e progridam larga e inten-
samente, para cada um como para todos, para um só homem como para toda a Igreja, 
segundo o grau próprio a cada idade e a cada tempo, a inteligência, a ciência, a sabe-
doria, mas exclusivamente na sua ordem, na mesma crença, no mesmo sentido e no 
mesmo pensamento’” (14). Não se dá aqui azo a “dialogar” mas sim a “guardar fiel-
mente” e a “propor infalivelmente”. Por outras palavras, a verdadeira – e a única (15) 
– causa apropriada de explicitação e da melhor compreensão das verdades reveladas 
não é senão a proposição autorizada e infalível do Magistério da Igreja. E não um 
qualquer “diálogo” (16) com o mundo. Ainda menos uma “evolução” da consciência 
moral (17). 

 

6. Por outro lado, são Vicente de Lérins indica claramente o critério graças ao 
qual é possível reconhecer o estado mais explícito da verdadeira doutrina católi-
ca. “Na Igreja católica ela própria – diz ainda –, é preciso velar cuidadosamente para 
guardar o que foi crido  em toda a parte, sempre e por todos. Pois é verdadeira e pro-
priamente católica, como o demostram a força e a etimologia da palavra ela mesma, a 
universalidade das coisas. E será sempre assim se seguirmos a Universalidade, a An-
tiguidade, o Consentimento geral. Seguiremos a Universalidade se confessarmos co-
mo unicamente verdadeira a fé que confessa a Igreja inteira dispersa no universo; a 
Antiguidade, se não nos afastarmos em nenhum ponto dos sentimentos manifesta-
mente partilhados pelos nossos santos antepassados e pelos nossos pais; o Consenti-
mento, enfim, se, nessa antiguidade mesma, adoptarmos as definições e doutrinas de 
todos, ou pelo menos de quase todos os bispos e doutores (18).” Os teólogos adopta-

(25).” Socialmente falando, os homens de Igreja desvalorizam portanto a sua mensa-
gem apresentando-a como uma simples hipótese de investigação, oferecida à liberda-
de das consciências. Assim, ao dogma sucedeu, no plano da prática pastoral, a dúvi-
da, isto é, a equivalência social dos contrários. 

 

13. Assim se explica o novo Magistério do Vaticano II, em que se moldou nos qua-
dros habituais dos documentos pontifícios e das formas tradicionais de expressão, um 
pensamento contrário à Tradição. Assim se explica presentemente este novo estilo 
de Magistério fora do Magistério, em que o Sumo Pontífice entra em diálogo com 
os seus interlocutores para exprimir um ponto de vista entre outros, abalando, por 
esse mesmo facto, as certezas dogmáticas e disciplinares da Tradição da Igreja. E eis 
um Papa que está a ponto de fazer admitir socialmente pelos católicos a prática 
da união livre, do adultério, e mesmo das uniões contra natura. Semeando a dú-
vida nos espíritos, provocou inicialmente uma expressão de dúvida, com os cinco 
Dubia, e presentemente uma expressão formal de censura, com a Correctio filialis.  
Pois a Tradição da Igreja permanece, apesar desta subversão neo-magisterial, através 
do eco expresso pelo sentido católico da Igreja discente. Eco da voz de todos os Pa-
pas de antes do Concílio, e cujo Magistério condenará sempre impreterivelmente este 
filho do modernismo. 

 

P. Jean-Michel Gleize, Sacerdote da Fraternidade Sacerdotal São Pio X 

 

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

 

 

Notas: 

(1). Ver “Annexe à l’article du Père Basile” in L’Eglise, servante de la vérité. Regards sur le magistère. 
Essais réunis sous la direction de Bruno Le Pivain, Ad solem, 2007, p. 220-224, que recopia e resume a 
Epitome juris canonici de Vermeersch e Creusen de 1937. 

(2). Não tenham medo, recolha de colóquios com André Frossard, publicado em 1982, e depois Atravessar 
o limiar da esperança, outra recolha de colóquios com Vittorio Messori, publicado em 1994. 

(3). Du Baptême dans le Jourdain à la Transfiguration, publicado em 2007; De l’Entrée à Jerusalém à la 
Résurrection, publicado em 2011; L’Enfance de Jésus, publicado em 2012. 

(4). Lumière du monde. Le Pape, l’Eglise et les signes des temps, publicado em 2010; Dernières conversa-
tions, publicado em 2016. 

(5). Francisco, “Interview avec le fondateur du quotidien italien La Repubblica” dans L’Osservatore 
romano, edição semanal francesa (ORF) de 4 de Outubro de 2013; Papa Francisco, Paroles en liberté, 
Editions France Loisirs, 2016, prefácio de Caroline Pigozzi, introdução de Giovanni Maria Vian: a entre-
vista com Scalfari é retomada nesta obra, p. 115-130. 

(6). Papa Francisco, Rencontres avec Dominique Wolton, Politique et société, Editions de l’Observatoire/
Humensis, 2017. 

(7). Que todas as assustadiças almas da Internet e de alhures se tranquilizem: ressalvando o respeito devido 



plano, a teoria (pois se trata, com efeito, de uma “teoria”) de género corresponde a 
uma ideologia. É diferente se nos colocarmos no plano da compreensão pastoral, em 
que se trata de qualificar a atitude da Igreja em relação a pessoas, no contexto da vida 
em sociedade. Francisco remete então para os dados essenciais enunciados pela Amo-
ris lætitia, no seu nº 291: “A Igreja vira-se com amor para aqueles que participam na 
sua vida de forma incompleta”, bem como no número seguinte: “A Igreja não cessa 
de valorizar os elementos construtivos nas situações que não correspondem ainda ou 
que já não correspondem ao seu ensinamento sobre o casamento.” O mesmo é dizer 
que o plano da realidade natural, com as definições que ele reclama, e o plano da 
compreensão pastoral são absolutamente heterogéneos. 

 

10. Este é realmente o vício fundamental dessa “autonomia da consciência”, que 
é a coluna vertebral de todo o Concílio e, com ele, de todo o pós-concílio, princípio e 
fundamento deste novo Magistério que se pretende “pastoral”. A consciência emanci-
pou-se de todo o constrangimento dos poderes públicos, no plano da vida em socie-
dade. O casamento e a união civil podem aí coexistir pacificamente, dentro de justos 
limites, que já não são os da fé e da moral. Em suma, a política já não está em conti-
nuidade com a natureza. A despeito das realidades naturais e das definições necessá-
rias que elas implicam, a nova doutrina social da Igreja é resolutamente personalista: 
a atitude para com as pessoas já não decorre dos princípios da natureza. Pode-se per-
feitamente recusar a teoria de género, precisamente enquanto teoria, como contrária 
às realidades naturais; mas a prática encarrega-se de aceitar o que a teoria reprova. 

 

11. No tratado sobre os pecados opostos à virtude da fé, quando trata da heresia, 
são Tomás questiona-se sobre se se deve tolerar os heréticos (24). A resposta resi-
de numa distinção. Uma coisa é a pessoa no sentido metafísico de um indivíduo dota-
do de uma natureza racional, outra coisa é a pessoa no sentido político de um princí-
pio de operações. Do primeiro ponto de vista, a pessoa humana merece respeito, pois 
é ontologicamente boa. Mas, do segundo ponto de vista, o herético é princípio de 
heresia, isto é, de operações moralmente más, que vão provocar um grave prejuízo ao 
bem comum da Igreja, e isto quer o herético esteja de boa ou de má fé. Deve pois ser 
impedido de viver socialmente, enquanto herético, isto é, impedido de exprimir a sua 
heresia, mesmo se a prudência pode aconselhar a tolerá-lo. Deve, pois, haver uma 
certa continuidade (ou uma coerência) entre o que as coisas são e a maneira como são 
tratadas pastoralmente, ou politicamente. A ilusão de Francisco e da sua nova 
“compreensão pastoral” consiste em estabelecer um hiato entre uma coisa e outra. 

 

Da dúvida aos dubia 

 

12. Desde o Concílio, os que estão encarregados de proclamar a verdade toma-
ram o partido de deixar de impedir a expressão pública do erro oposto à verda-
de, e de lhe permitir exprimir-se dentro de limites que não são os da verdade. Desde 
João XXIII, “a Esposa de Cristo considera que mais do que condenando, ela respon-
de melhor às necessidades da nossa época valorizando as riquezas da sua doutrina 

ram todos este critério e, entre eles, Franzelin e Billot deram dele uma explicação 
precisa e aprofundada, que era ainda clássica em vésperas do concílio Vaticano II 
(19). A intervenção dos padres membros do Cœtus testemunham-no, insistindo na 
importância desse critério por ocasião dos comentários que fazem ao sublinharem as 
fragilidades do esquema da futura constituição Dei Verbum (20). 

 

7. A afirmação do Papa introduz portanto uma grande confusão. A comparação 
entre a pena de morte e a escravatura é absolutamente indevida, se recordarmos 
que a Igreja sempre e em toda a parte condenou o princípio da exploração tirânica do 
homem pelo homem, ao passo que sempre e em toda  a parte legitimou, também em 
princípio, a pena de morte (21). Não é, pois, admissível rever o Catecismo sobre es-
tes dois pontos tomados conjuntamente: se Francisco se recusa a retirar a condenação 
da escravatura, em nome de que é que considera poder retirar a legitimação da pena 
de morte? A não ser, definindo a “Tradição” num sentido novo e evolucionista, como 
a expressão do estado actual da consciência moral da humanidade? Mas então, que é 
essa “tradição” (com um “t” minúsculo) que vemos tão elogiada pelo Santo Padre? 
Trata-se verdadeiramente da santa Tradição (com um “T” maiúsculo), assistida pelo 
Espírito de Nosso Senhor, a da Sagrada Escritura e da Tradição imutável da santa 
Igreja, ou é uma “Tradição” segundo os conceitos e as convicções do neo-
modernismo, um momento fixado na história do pós-Vaticano II? 

 

Casamento e “uniões civis” 

 

8. Na continuidade do seu diálogo com Dominique Wolton, o Papa, para dar um 
exemplo de descontinuidade no seio da Tradição, faz alusão ao casamento ho-
mossexual: “Não se deve confundir a evolução da tradição, a compreensão pastoral, 
com a confusão sobre a natureza das coisas. Que pensar do casamento entre pessoas 
do mesmo sexo? O casamento é uma palavra histórica. Desde sempre, na humanida-
de, e não apenas na Igreja, é um homem e uma mulher. Isso não pode ser mudado 
dessa maneira. [...] Isso não pode ser mudado. É a natureza das coisas. Elas são as-
sim. Chamemos-lhes, pois, uniões civis. Não brinquemos com as verdades. É verda-
de que por trás disso está a ideologia de género. [...] Digamos as coisas como elas 
são: o casamento, é um homem com uma mulher. Esse é o termo preciso. Chamemos 
à união do mesmo sexo união civil (22).” 

 

9. Não haverá aqui, na intenção do Papa, uma simples questão de palavras? A 
resposta encontra-se um pouco depois (23), quando Francisco especifica ao seu inter-
locutor: “Não quereria que se confunda a minha posição sobre a atitude em relação às 
pessoas homossexuais com o tema da teoria de género.” Com efeito, aos olhos do 
papa, não se pode mudar a natureza das coisas e o casamento é uma palavra empre-
gue para designar a realidade natural, tal como a humanidade sempre a reconheceu: 
realidade que é a da união de um homem com uma mulher. Não se deveria, pois, uti-
lizar esta palavra para designar a união de pessoas do mesmo sexo, pois nós estamos 
aqui, com as palavras, no plano da definição das coisas. Eis por que, neste mesmo 


