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COMUNICADO DA CASA GERAL 

A verdadeira fraternidade existe somente 
em Jesus Cristo 

 Um Cristo ecumênico não pode ser o verdadeiro 

Cristo. Por mais de 50 anos, o ecumenismo moderno e o 

diálogo inter-religioso apresentam ao mundo um Cristo 

diminuto, irreconhecível e desfigurado. 

 O Verbo de Deus, Filho unigênito do Pai, a Sabe-

doria incriada e eterna encarnou-se e fez-se homem. 

Diante deste facto histórico, ninguém pode ficar indife-

rente: “Quem não está comigo está contra mim, e quem 
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não ajunta comigo, espalha” (Mt. 12, 30). 

Pela Encarnação, Cristo tornou-se o Sumo 

Sacerdote da nova e única aliança e o Dou-

tor que nos anuncia a verdade; tornou-se 

o Rei dos corações e da sociedade e “o 

primogênito de muitos irmãos” (Rom. 8, 

29). Portanto, a verdadeira fraternidade 

existe somente em Jesus Cristo, e em ne-

nhum outro: “Pois não foi dado aos ho-

mens outro nome debaixo do céu, pelo 

qual devemos ser salvos” (Atos 4, 12). 

 É uma verdade de fé que Cristo é 

Rei de todos os homens, e que ele deseja 

reuni-los em Sua Igreja, Sua única Esposa, 

Seu único Corpo Místico. O reino que Ele 

estabelece é um reino de verdade e graça, 

de santidade, justiça e caridade e, portan-

to, pacífico. Não pode haver paz verdadei-

ra fora de Nosso Senhor. Portanto, é im-

possível encontrar paz fora do reino de 

Cristo e da religião que Ele fundou. Esque-

cer essa verdade é construir sobre a areia, 

e o próprio Cristo nos adverte que tal em-

preitada está destinada a perecer (conf. 

Mt 7,26-27). 

 O documento sobre a fraternidade 

humana pela paz mundial e a convivência 

comum, assinado pelo Papa Francisco e 

pelo grande Imã de Al-Azhar nada mais é 

do que uma casa construída sobre areia. E 

não apenas isso, é também uma impieda-

de que despreza o primeiro mandamento 

e que faz dizer à Sabedoria de Deus, encar-

nada em Jesus Cristo que morreu por nós 

na Cruz, que “o pluralismo e a diversidade 

de religiões” são uma “sapiente vontade 

divina “. 

 Tais afirmações se opõem ao do-

gma que afirma que a religião católica é a 

única religião verdadeira (conf. Syllabus, 

proposição 21). Trata-se de um dogma e o 

que se opõe a isso toma o nome de here-

sia. Deus não pode contradizer-se. 

 Seguindo a São Paulo e nosso vene-

rado fundador, Mons. Marcel Lefebvre, 

sob a proteção de Nossa Senhora, Rainha 

da Paz, continuaremos a transmitir a fé 

católica que recebemos (1 Cor. 11, 23), 

trabalhando com todas as nossas forças 

para a salvação das almas e das nações, 

mediante a pregação da verdadeira fé e da 

verdadeira religião. 

 “Ide todos e fazei discípulos em 

todas as nações, batizando-os em nome do 

Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinan-

do-os a observar tudo o que eu os orde-

nei” (Mt 28, 19-20). “Quem crer e for bati-

zado será salvo e quem não crer será con-

denado” (Mc 16, 16). 
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Pe. Christian Bouchacourt, Segundo Assistente 

PARÓQUIAS DE SUPRIMENTO 
 

 «As Capelas improvisadas pelos leigos e 

depois retomadas em conta ou criadas pela Fra-

ternidade não são, apesar das aparências, 

«paróquias paralelas», porque os Sacerdotes en-

carregados de almas não têm a jurisdição dum 

pároco; São instituições de suprimento. NO EN-

TANTO, Monsenhor Lefebvre assevera aos fiéis: 

«as vossas capelas são as vossas paró-

quias» [Sermão dos 10 anos da capela de Gene-

bra, 27/10/1985], quer dizer: não frequentais as 

paróquias diocesanas, mas encontrais junto aos 

vossos sacerdotes e nos vossos lugares de culto a 

Santa Missa e os sacramentos, bem como todas as 

actividades desejáveis, de tipo paroquial.»  [Vida 

de Monsenhor Lefebvre, por S. Exma. D. Bernardo Tis-

sier de Mallerais, capítulo XVIII, 3, Página 601] 

MÊS DE SÃO JOSÉ 

 Neste mês de Março, dedicado 

a São José, o Reverendo Padre Superior 

da Casa Autónoma da Espanha e Portu-

gal, Sr Padre Filipe Brunet, solicita as 

nossas orações pelas obras a decorrer 

na Península ibérica: a nossa igreja de 

Lisboa, a igreja e o projecto de colégio 

em Madrid, o convento das Servas de 

Nosso Senhor Jesus Cristo Soberano 

Sacerdote e do Coração Imaculado de 

Maria, na região de Madrid. 

 Para este efeito, o Reverendo 

Padre Superior imperou o rezo das 

orações de São José em todas as Mis-

sas, e encoraja toda práctica de pieda-

de a São José. Em especial, rezaremos 

diariamente a ladainha deste Santo. 

 São José, rogai por nós! 


