DEUS É AMOR,
DEUS É A VERDADE
O texto que se segue é um excerto de um discurso feito pelo Padre Rodriguez na
conferência do Exército de Advogados de Nossa Senhora, realizada em Boston,
Massachusetts em Abril de 2016. Mostra-nos como, sem a Verdade, o demónio consegue
afastar da Fé as almas dos Fiéis.
pelo Padre Michael Rodriguez

Deus é Amor. Deus é a Verdade.
O que gostaria de fazer nesta palestra é focar o segundo ponto – a saber, Deus é a
Verdade – e apontar como o demónio tem desencadeado nos nossos tempos ataques contra
Deus. O que é, portanto, um grande ataque contra a Verdade.
Há dez breves citações das Sagradas Escrituras do Apóstolo S. João que sublinham
a importância da “Verdade”:
João 1:14 – “e o Verbo fez-se carne e habitou entre nós. E nós vimos a Sua
glória, glória que Lhe vem do Pai, como Filho único, cheio de graça e de
Verdade.”
João 1:17 – “se a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a Verdade vieram
por meio de Jesus Cristo”.
João 4:24 – “Deus é espírito, e os Seus adoradores devem adorá-l’O em
espírito e em Verdade”.
João 8:32 – “e conhecereis a Verdade, e a Verdade libertar-vos-á.”
João 14:6 – “Jesus disse-lhe: Eu sou o Caminho e a Verdade e a Vida.”
João 17:17, 19 – “Santifica-os na Verdade; A Tua palavra é a Verdade... E
por eles consagro-Me, para que eles sejam também consagrados na Verdade.”
João 18:37 – “para isto nasci e para isto vim ao mundo, para dar testemunho
da Verdade.”
Da 1ª Epístola de S. João 2:21, 24 – “Não vos escrevi como a ignorantes da
Verdade, mas porque a conheceis... que permaneça em vós o que ouvistes
desde o princípio.”
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Da 2ª Epístola de S. João 1:4 – “Muito me alegrei por saber que os meus
filhos andam na Verdade, conforme o mandamento que recebemos do Pai.”
E a final é da 3ª Epístola de S. João 1:4 – “Não tenho maior alegria do que
ouvir dizer que os meus filhos andam na Verdade.”

O Padre Rodriguez, ensinando Verdades Católicas aos
presentes na nossa conferência de Boston

Em contraste com estas dez citações, vou dar-vos apenas uma que nos explica o
trabalho do demónio, que é João 8:44, obviamente uma referência ao demónio:
“Ele foi assassino desde o princípio e não se manteve na Verdade; porque nele
não há Verdade... porque ele é mentiroso e pai da mentira.”

Por um lado – a Verdade, por outro lado – Mentiras
Assim, por um lado temos a Verdade; por outro lado, mentiras e enganos. Por um
lado temos Jesus Cristo; pelo outro, temos satanás.
Como é óbvio, este é o grande combate, e todos nós certamente sabemos que a
Nossa Santíssima Mãe faz muito parte deste combate.
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A última entrevista pública que a Irmã Lúcia de Fátima deu foi em 26 de Dezembro
de 1957, ao Padre Agustín Fuentes. Depois disto, foi silenciada pelo Vaticano para o resto
da vida.
Uma das coisas importantes que ela disse nesta entrevista é o seguinte:
“O demónio está travando uma batalha decisiva contra a Virgem Maria. E
como sabe que é o que mais ofende a Deus e o que, em menos tempo, lhe fará
ganhar um maior número de almas, trata de ganhar para si as almas
consagradas a Deus, pois que desta maneira deixa também o campo das almas
desamparado e mais facilmente se apodera delas.”
Podemos perguntar-nos: “Bem, em que consiste esta batalha decisiva?” Vou tentar
mostrar-vos que é um grande ataque contra a Verdade. Por isso, é também um grande
ataque do demónio contra as almas consagradas a Deus, porque essas almas que estão
consagradas a Deus estão também consagradas à Verdade.
Padres, Religiosos, Bispos, especialmente o Santo Padre, estão consagrados à
Verdade, para darem testemunho da Verdade – muitos deles até em silêncio, como os
contemplativos. Mas, em particular, quando nos referimos aos dirigentes da nossa querida
Igreja, são chamados a ser consagrados à Verdade pregando a Verdade e ensinando a
Verdade.
Desde o encerramento do Concílio Vaticano II, a Santa Madre Igreja experimentou
uma das piores crises de toda a sua história. O demónio está a levar a cabo um ataque
terrível contra a Igreja. É verdadeiramente um tempo de desorientação diabólica que afecta
a todos nós – incluindo os Católicos tradicionais.

Não somos imunes à desorientação diabólica
Uma das coisas que espero enfatizar desde já é esta: nunca podemos pensar que
estamos imunes a esta desorientação diabólica. Mesmo se rezarmos o Terço todos os dias,
mesmo se apreciarmos e amarmos e assistirmos à Missa Latina Tradicional – isto não nos
torna imunes à desorientação diabólica.
Não estamos imunes aos ataques do demónio, do mundo e da carne. Satanás é o pai
das mentiras, o que quer dizer que engana sempre. Muitas vezes até usa Verdades para
enganar, mas a sua finalidade é sempre enganar.
Há alguns exemplos assustadores destes enganos de satanás que se encontram no
movimento tradicional. Muitos de nós somos testemunhas de lutas entre Católicos
tradicionais.
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Alguns indivíduos ou grupos permitem inadvertidamente que satanás lhes insinue
que acertaram, mas pode acontecer que os argumentos apresentados sejam de certa maneira
enganadores. Mesmo quando algumas coisas verdadeiras são apresentadas, outras coisas
que também são verdadeiras são postas de lado.
Até há enganos entre os que dizem que estão a propagar a Mensagem de Nossa
Senhora de Fátima. Penso que muitos deles são bem-intencionados; mas apesar disso, ainda
há um engano objectivo da parte daqueles a quem podemos chamar os falsos amigos de
Fátima, que não estão a revelar toda a Verdade da Mensagem de Nossa Senhora de Fátima.
Quero dar graças a Deus pelo dom do Padre Gruner – e obviamente continuar a
rezar por ele – porque ele foi realmente fiel a toda a Verdade da Mensagem de Nossa
Senhora de Fátima.
Por sua vez, é bom, como um serviço à Verdade, especificamente a Verdade da
mensagem da Nossa Santíssima Mãe em Fátima, que continuemos a fazer o melhor
possível, para aprender bem essa mensagem e para dirigir as almas dos Fiéis para o trabalho
do Centro de Fátima, onde temos a garantia de que essa mensagem irá ser apresentada em
espírito e em verdade.
Como pai das mentiras que ele é, o ataque do demónio é principalmente dirigido
contra a Verdade – isto é, a doutrina da Igreja Católica. É o Depósito da Verdade. É onde se
encontra o tesouro da Verdade – nos ensinamentos infalíveis, nas definições da Santa Igreja
Católica. E, portanto, é aí que o ataque do demónio irá ser principalmente dirigido.
Ele não vai preocupar-se especialmente com os outros que realmente não têm a
Verdade ou que têm verdades parciais – esses continuam a ser enganados. Mas por causa
disto, o ataque final será dirigido contra a doutrina da Igreja. Os seus ataques imediatos são
contra os meios básicos que são usados pela Igreja para ensinar e transmitir a Verdade, a
saber, a Liturgia, o Santo Sacrifício da Missa, e o seu Magisterium – o Santo Padre, e os
Bispos.

O demónio ataca a Verdade e a doutrina da Igreja
Por favor, considerai isto. Pensai nisto como parte do plano – o que é que satanás
anda a fazer, como ele está a levar a cabo este grande ataque contra a Verdade, contra a
doutrina da Igreja. Os seus ataques imediatos serão contra o que a Igreja usa para transmitir
esta verdade. A Igreja transmite a sua Verdade sobretudo das seguintes maneiras: através da
sua Liturgia, através do Santo Sacrifício da Missa, e através do seu Magisterium (o Papa, os
Bispos unidos ao Papa) a ensinar a Verdade.
Assim sendo, gostaria de vos fazer cinco recomendações – até mesmo pedidos. Por
favor, tomai-os a peito.
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Pedido Nº 1:
Acima de tudo, sede fiéis aos ensinamentos divinos da Santa Madre Igreja. Por
outras palavras, sede fiéis à Verdade. Isto requer que estudemos. Assim, por favor, fazei um
esforço para continuardes a estudar bem a vossa Fé.
Recomendo-vos intensamente que leiais o livro do Padre Gruner, Crucial Truths to
Save Your Soul (Verdades cruciais para salvar a alma). A quem já o leu, recomendo
intensamente que o leia de novo. Não vos fiqueis apenas por uma leitura. Lede-o mais que
uma vez e fazei realmente um esforço para tentar difundir o livro junto de outros. Podeis
fazer um grande serviço à Verdade, e fazei o melhor que podeis para desviar este ataque do
demónio tornando-vos um apóstolo, por assim dizer, tentando colocar este livro nas mãos
do maior número de pessoas.
Pedido Nº 2:
Acima de tudo, sede fiéis à Missa Latina Tradicional. Alguns dos fiéis aqui
presentes estarão a assistir à Nova Missa. Recomendo-vos intensamente, por favor, que
façais todos os esforços para serdes cem por cem fiéis à Missa Latina Tradicional.
Infelizmente, agora não disponho de tempo para explicar todas as razões para isso, mas é
preciso ter presente o seguinte – a Verdade que a Igreja Católica ensina não se altera pela
liturgia. Não muda de maneira radical, e isto é o que nós chamamos, como Católicos, lex
orandi, lex credendi.
A maneira como rezamos determina e afecta a maneira como cremos. É muito
essencial poder preservar e transmitir a Verdade. A Fé é o verdadeiro culto da Igreja
Católica. Assim, fazei todos os esforços para serdes fiéis à Missa Latina Tradicional – por
mais sacrifícios que sejam necessários. Encorajai os outros a fazer o mesmo.

Devemos estudar e amar mais o Sacrifício da Missa
Para quem tenha ido à Missa Latina durante muitos anos – por favor, não sejais
complacentes. Há tanto que é preciso fazer em termos de estudar cada vez mais o Santo
Sacrifício da Missa – para virmos a amá-lo mais, para sermos cada vez mais devotos, para
compreendermos cada vez mais como as grandes verdades e mistérios da nossa Fé são
transmitidas através do Santo Sacrifício da Missa.
De maneiras que conhecemos e de maneiras que não conhecemos necessariamente –
é o Mistério da Fé. Haverá muitas maneiras em que podereis apreciar esta transmissão da
Verdade na Missa Latina original. Quando mais se estuda, mais se poderá apreciá-lo.
Haverá também muitas maneiras em que não poderemos necessariamente apreciá-la – é um
Mistério da Fé.
Pedido Nº 3:
Sede muito vigilantes quando se trata de membros do magisterium actual; mas ao
mesmo tempo, rezai e fazei sacrifícios por eles – pelos Bispos, e especialmente pelo Santo
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O Padre Phillipson (à esquerda) e o Padre Rodriguez (à direita) num dos seus
raros momentos livres na nossa Conferência de Boston.

Padre. Isto é complicado porque creio que é preciso tentar equilibrar a ambos. Deveis ser
extremamente vigilantes.
Mas também deveis ter cuidado para não serdes demasiado críticos ou para não
julgardes demasiado. Isto não quer dizer que não possamos ou que não tenhamos o dever de
apontar grandes erros onde os há – mesmo os que vão até ao Papado – mas ao mesmo
tempo não podemos esquecer-nos de que devemos verdadeira e sinceramente fazer o
melhor que pudermos para rezar e sacrificarmo-nos pelos Bispos e pelo Papa. Este é um
elemento muito importante da Mensagem de Nossa Senhora de Fátima.
Pedido Nº 4:
Devoção à Santíssima Virgem Maria e à Sua Mensagem de Fátima. Não acho que
haja alguma questão de que isto é uma grande graça e uma arma que Deus nos deu para
conseguirmos aguentar o ataque do demónio contra a Verdade.
Pedido Nº 5:
Recordai-vos do conselho de S. Paulo (Efésios 6:12):
“Porque não lutamos contra a carne e o sangue, mas contra principados e
potestades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra os espíritos
malignos em altos lugares.”
Nunca esqueçamos que não se trata apenas de encontrar as respostas certas ou de ir
à Missa Latina ou de ler sobre a Mensagem de Nossa Senhora de Fátima, ou de tentar
convencer os outros.
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É um combate espiritual. Estamos a lidar com algo de sobrenatural – o próprio
demónio, que procura atacar e destruir. Cristo ensinou à Igreja – e isto é o que será sempre
essencial – a fidelidade à oração, o esforço individual para crescer em santidade e crescer
em humildade. Temos de compreender que há uma crise terrível que está a angustiar a
Igreja.
A resposta final não irá ser algo de natural, mas algo sobrenatural. Parte do que
actualmente está a acontecer é que estamos de facto a suportar um Castigo Divino. Não
creio que qualquer um de nós possa comparecer neste momento perante Deus e dizer:
“Sabeis que sou completamente puro e não tenho pecados, e não tenho nada a ver com o
castigo que caiu sobre nós.”
A Nossa Santíssima Mãe avisou-nos em Fátima precisamente sobre isto – que se
não atendêssemos aos Seus pedidos e ordens, haveria um Castigo Divino. De muitas,
muitas maneiras, não cumprimos com a Sua Mensagem e os Seus pedidos e ordens, de
cima a baixo. E, portanto, estamos a suportar o Castigo Divino. Isto quer dizer, pois, que
para contribuirmos para a solução sobrenatural, devemos tomar a sério a oração, penitência
e a nossa própria conversão.

A nossa verdadeira identidade é sermos Católicos
...Dois pontos finais, e aqui mais uma vez, creio que o Padre Gruner é um bom
exemplo. Recordemo-nos sempre disto – a nossa verdadeira identidade é sermos Católicos.
Não se trata de aderir a um grupo em particular, por mais importante que seja essa adesão.
E essa adesão, especialmente agora, em tempos de desorientação diabólica, acho que é
importante. Precisamos da ajuda de Católicos que pensem como nós. Precisamos de nos
agrupar. Precisamos de nos unir para conseguirmos navegar nestas águas tempestuosas,
mas em última análise a nossa verdadeira identidade é Católica e não a fidelidade a um
grupo em particular.
Repeti para vós mesmos esta frase muitas vezes – ‘a minha verdadeira identidade é
a de Católico, não a minha fidelidade a um grupo em particular.’ Esta tentação é velha e já
vem do tempo dos Apóstolos. (Coríntios 1:11-13) “Eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de
Cefas, eu de Cristo.”
A minha salvação depende se eu sou ou não, Católico. Isto é, da Única Fé
Verdadeira, e não se vou à Missa com um grupo em particular ou um padre em particular.
...Sou em primeiro lugar e acima de tudo Católico Romano, e como Católico Romano,
ajuda muito ter em mente que, com toda a probabilidade, Deus, na Sua misteriosa
Providência, está a usar grupos de Católicos que estão a procurar recuperar a Fé Católica e
a Tradição Católica. ...
A solução não virá muito provavelmente de qualquer um destes grupos; mas todos
eles, cada um da sua maneira, poderão muito bem desempenhar um papel na solução final
efectuada pela Providência Divina, e apenas pela Providência Divina.
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O que é que move mais a Providência Divina? Olhemos para Nossa Senhora de
Fátima – orações, penitências, sacrifícios, orações pelo Santo Padre. É Deus Que escolhe
quem quer, quando quer e de que maneira quer. E, como Católicos Romanos, o nosso foco
primário deve ser em Deus, na Sua Providência e na Sua Igreja. Só depois, e
secundariamente, poderemos focalizar-nos na filiação a um grupo tradicional em particular.

A devoção a Nossa Senhora ajuda-nos a lutar
contra a desorientação diabólica
Assim, as minhas palavras finais são: uma grande ajuda para conseguirmos lutar
contra este ataque diabólico à Verdade, e particularmente também o ataque diabólico ao
Magisterium e aos Católicos tradicionais é a devoção a Nossa Senhora de Fátima.
Creio que isto é algo que ajudou muito o Padre Gruner. Uma das razões para ele ter
conseguido evitar imiscuir-se em todas estas lutas internas entre os Católicos tradicionais
foi ter-se focalizado da maneira que o fez e foi a sua devoção à Mensagem de Nossa
Senhora de Fátima.
É providencial que a Nossa Santíssima Mãe, ao aparecer em Fátima, sabia
obviamente o que havia de vir, e por causa disso, Ela deu-nos precisamente o que nos deu
em Fátima, de modo a isto poder ser uma grande fonte de unificação dos Católicos
tradicionais, mesmo quando há algumas diferenças legítimas entre eles.

Deus actua de maneira misteriosa
Penso que há diferenças legítimas entre os Católicos tradicionais, e penso que os
Católicos tradicionais têm convicções muito fortes sobre que caminho em particular devem
tomar para tentar restaurar a Fé, para tentar restaurar a Missa.
Não creio que eles tenham de ser de certo modo insípidos e que digam que não
interessa o que cada um faz ou que vá a qualquer Missa que quiser. Não, quero dizer que
tenhamos convicções muito fortes, mas ao mesmo tempo que tenhamos também a
humildade de saber que não somos Deus e saber também que Deus actua de maneira
misteriosa.
Há muitas maneiras de sermos um ser humano imperfeito, ou um grupo imperfeito,
ou uma sociedade imperfeita. O demónio está a atacar-nos muito, e também precisamos de
humildade para dizermos: está bem, talvez haja diferenças que causem tensão, mas também
há coisas que sem dúvida nos unem.
Uma das coisas que claramente nos unem é o amor à Mãe de Deus. A devoção à
Santíssima Virgem Maria. Um desejo de sermos fiéis à Mensagem de Fátima. Um desejo
de sermos fiéis a rezar o Santo Rosário.
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Portanto, a minha conclusão, e mais uma vez, obviamente, digo isto em memória do
Padre Gruner, é trabalhar neste ângulo – não esqueçais este ângulo – sim, temos que
estudar a Verdade, e trabalhar arduamente para a estudar; temos que aderir à Missa Latina
tradicional e fazer o que for preciso para continuar a crescer no nosso amor e apreciação
pela Missa.

Criai pontes
Mas também, façai o melhor que puderdes, criai pontes com os outros Católicos
tradicionais, que poderão não ir à mesma capela a que ides, ou que pensam que caís em
compromissos, ou que estais contra o Papa, etc.
Tentai construir pontes para com eles, fazendo realmente um esforço para dizermos:
“Olhem, vamos rezar o Terço juntos. Pratiquemos juntos a devoção mariana. Estudemos
juntos a Mensagem de Nossa Senhora de Fátima. Rezemos juntos a Novena à Nossa
Santíssima Mãe.”

Olhai para Fátima
A Mensagem de Nossa Senhora de Fátima é algo que pode e deve unir-nos.
E muito definitivamente, qualquer Católico que se aproxime de vós com desejo de
crescer na sua Fé, crescer na devoção à Nossa Santíssima Mãe, saber mais sobre a
Mensagem de Nossa Senhora de Fátima – por amor de Deus, não os menosprezeis, não
comeceis a criticá-los, mesmo se forem à Novus Ordo ou mesmo se ainda estão um pouco
confusos.

Sede caridosos. Sede pacientes.
Sede caridosos. Sede pacientes. Trabalhai com eles.
Definitivamente, isto não significa que tendes que ser fracos nas vossas convicções.
Mas olhai para a Nossa Santíssima Mãe e reconhecei que Ela também está a dar-nos um
caminho providencial para sermos verdadeiramente fiéis à Verdade; verdadeiramente fiéis
ao Seu Filho; verdadeiramente fiéis à Igreja.
A Mãe Santíssima mostra-nos como podemos contribuir com os nossos pequenos
papéis para restaurar a Fé, para restaurar a Missa, para sermos uma pequena parte da Sua
vitória – o triunfo do Seu Imaculado Coração – contra este grande ataque do demónio.
Obrigado, e que Deus vos abençoe.
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