O Vaticano rendeu-se
à Revolução Sexual?
por Christopher A. Ferrara

Uma Purga pro-família
no Vaticano?
Em 17 de Agosto o Vaticano anunciou que Francisco, motu proprio (por sua própria
iniciativa), erigiu formalmente o novo “super-dicastério” do Conselho Pontifício para os
Leigos, a Família e a Vida (CPLFV), em vigor a partir do dia 1 de Setembro próximo.
O novo dicastério absorverá (e assim abolirá) dois Conselhos Pontifícios – para a
Família e para os Leigos – e também se sobreporá às funções da ainda existente Academia
Pontifícia para a Vida, a que pertence o filósofo alemão Josef Siefert, que publicou uma
crítica devastadora à desastrosa Amoris Laetitia, apelando a Francisco para que corrija os
erros contra a Fé que essa Encíclica contém.
Para líder do CPLFV, Francisco nomeou precisamente D. Kevin Joseph Farrel, do
Texas, um prelado “pró-gay” largamente denunciado por ter instalado como pároco de uma
freguesia do Texas um padre homossexual que participava numa página da internet
explicitamente “gay” para clérigos e religiosos homossexuais. (O padre só foi afastado
depois de um clamoroso protesto público contra essa nomeação.)
Farrel aceita claramente como norma que haja padres homossexuais no ministério
pastoral. Citando comentários feitos por Francisco quanto ao “respeito” a ter para com as
“pessoas homossexuais”, Farrel declarou que “A Igreja ainda tem a expectativa de que os
sacerdotes se devem comprometer a uma vida de castidade como celibatários, quer sejam
homossexuais quer heterossexuais.” Ainda? A expectativa? Quer sejam homossexuais
quer heterossexuais?
Farrel reflecte um abandono generalizado do ensino e prática constantes da Igreja,
afirmados por Bento XVI, de que homens que a si próprios se considerem “gays” não
podem ser admitidos nos seminários, porque a sua condição intrinsecamente desordenada
os torna indignos para o Sacerdócio, que é configurado com a Pessoa de Cristo, o Homem
por excelência.
Quanto à ainda existente Academia Pontifícia para a Vida, foi entregue ao
Arcebispo “pró-gay” Vincenzio Paglia, que substitui na Presidência o Bispo espanhol
Ignacio Carrasco de Paula. Paglia também tomará a seu cargo o Instituto João Paulo II para
os Estudos sobre o Casamento e a Família, substituindo como principal Chanceler o
Cardeal Agostino Vallini, Vigário Geral de Roma.
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Vallini denunciou a distribuição de preservativos nas escolas públicas italianas
como “uma iniciativa [que] só pode ser combatida pela Igreja de Roma e pelas famílias
cristãs, seriamente afectadas pela educação dos seus filhos.”
Paglia, por outro lado, elogiou infamemente a série televisiva de propaganda “gay”
que se chama “Família Moderna” e foi ele que “foi também o responsável por se
convidarem pares homossexuais, no ano passado, para o Encontro Mundial de Famílias.
Em defesa desse convite, Paglia declarou: “Estamos a seguir à letra o Instrumentum
Laboris do Sínodo. Todos são convidados e ninguém é excluído.”
Mas ainda há pior. Não foi apenas Paglia nomeado Grande Chanceler (como o meu
artigo anterior assinala) do Instituto Pontifício Papa João Paulo II para os Estudos sobre o
Casamento e a Família; também afastou Monsenhor Livio Melina, de 64 anos, como o seu
Presidente, substituindo-o pelo liberal Monsenhor Pierangelo Sequeri. Fora Melina que,
como assinala Life Site News, “defendeu o ensino perene da Igreja de como pessoas
divorciadas e recasadas que não estão a viver como ‘irmãos’ não podem ser admitidas à
Sagrada Comunhão.”
Melina também insistiu corajosamente que a desastrosa Amoris Laetitia “não muda
a disciplina da Igreja” e que “depois da Amoris Laetitia continua sendo o caso que admitir à
Comunhão os divorciados e ‘recasados’ (excepção feita às situações previstas por
Familiaris Consortio 84 e Sacramentum Caritatis 29) vai contra a disciplina da Igreja.” Por
isso, não é de admirar que a cabeça de Melina tenha caído nesta purga do casamento e da
família que claramente está em andamento no Vaticano.
Com a criação deste novo “super-dicastério” e com estas duas nomeações, todo o
aparelho do Vaticano sobre o Casamento e a Família fica efectivamente sob o controle de
dois Prelados que são manifestamente subversivos a ambos.
A cada dia que passa, vemos a advertência calamitosa da Irmã Lúcia de Fátima
numa carta ao Cardeal Caffarra, enviada nos anos 90, de que “a batalha final entre o Senhor
e o reino de Satanás será sobre o Casamento e a Família… Qualquer pessoa que trabalhe
em prol da santidade do Casamento e da Família será sempre combatida e contrariada em
todos os sentidos, porque esta é a questão decisiva.”

O primeiro currículo de educação sexual
alguma vez aprovado pelo Vaticano
Quando a Irmã Lúcia advertiu o Cardeal Caffarra sobre aquilo que estava para vir,
no entanto, não revelou a realidade particular que se está a desenvolver agora: um esforço
implacável pela liderança da Igreja de enfraquecer o ensino constante da Igreja sobre a
moralidade sexual. Ao que parece, a reorganização recentemente anunciada dos
departamentos do Vaticano sobre o casamento e a família é uma táctica da maior
importância nesta “batalha final”.

2

Outra táctica, previamente liderada por Paglia na sua qualidade de chefe do
Conselho Pontifício para a Família, é o primeiro programa de educação sexual na história
da Igreja alguma vez emitido pelo Vaticano, e concebido para ser usado nas aulas das
escolas católicas.
A própria existência deste documento é uma violação flagrante da condenação
eclesiástica de quaisquer aulas de “educação sexual”. Relembrando o ensino de Pio XI na
sua encíclica fundamental sobre a educação cristã juvenil, Divini Illius Magistri:
“Assaz difuso é o erro dos que, com pretensões perigosas e más palavras,
promovem a pretendida educação sexual, julgando erradamente poderem
precaver os jovens contra os perigos da sensualidade com meios puramente
naturais, tais como uma temerária iniciação e instrução preventiva,
indistintamente para todos, e até publicamente, e pior ainda, expondo-os por
algum tempo às ocasiões para os acostumar, como dizem, e de certa maneira
fortalecer-lhes o espírito contra aqueles perigos.”
Que o Vaticano agora não só aprova mas também fornece aulas de “educação
sexual” é bastante mau, mas o “currículo” aprovado por Paglia – dificilmente acreditamos
que isto está a acontecer – está repleto de imagens indecentes e até recomendações de que
jovens assistam a filmes sexualmente explícitos.
Life Site News fornece este resumo executivo dos elementos do programa
escandaloso:


Entrega a formação sexual de crianças a educadores enquanto deixam os pais fora
do assunto.



Não nomeia nem condena comportamentos sexuais, tais como a fornicação, a
prostituição, o adultério, o sexo usando com contracepção, a actividade
homossexual e a masturbação, como actos objectivamente pecaminosos que
destroem a castidade do coração e se desviam de Deus.



Não adverte os jovens sobre a possibilidade da separação eterna de Deus
(condenação) por ter cometido graves pecados sexuais. O inferno não é mencionado
nem uma vez.



Não distingue entre pecado venial e pecado mortal.



Não fala sobre os Sexto e Nono Mandamentos, ou outro Mandamento qualquer.



Não ensina que o Sacramento da Confissão é um meio de restaurar a relação
quebrada com Deus depois de ter cometido um pecado grave.



Não menciona um sentimento são de vergonha quando se trata do corpo e da
sexualidade.

.
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Ensina meninos e meninas juntos na mesma aula.



Pôe meninos e meninas a partilhar juntos na sua classe o seu entendimento de frases
tais como “Que te sugere a palavra sexo”?



Pede a um grupo misto que “aponte onde a sexualidade se situa em meninos e
meninas.”



Fala sobre “o processo de excitação”



Usa imagens sexualmente explicitas e sugestivas em livros de actividades.



Recomenda vários filmes sexualmente explícitos para iniciar uma discussão (veja-se
em baixo os links)



Evita falar sobre o aborto como um mal grave, mas apenas que causa um “dano
psicológico forte”.



Confunde os jovens por usar frases como “relação sexual” para indicar não o acto
sexual mas antes uma relação baseada na pessoa inteira.



Fala da “heterossexualidade” como algo para ser “descoberto”.



Usa o ícone gay Elton John (sem mencionar o seu activismo) como um exemplo
duma pessoa talentosa e famosa.



Aprova o paradigma de “encontros românticos” como um passo em direcção ao
casamento.



Não acentua o celibato como a forma suprema de auto-entrega que constitui o
próprio significado da sexualidade humana.



Evita mencionar o ensino de Cristo sobre o casamento.



Trata a sexualidade como um tema separado, em vez de algo integrado no ensino
doutrinal e moral da Igreja.

Com efeito, como Life Site News observa, este programa “viola normas
previamente promulgadas pelo próprio Conselho Pontifício.
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Um monumento aos bebés mortos na
cripta subterrânea da catedral luterana.
Ver relatório em vídeo de Michel Semin
sobre isto no nosso site – fatima.org – na
secção “Equipa de Resposta Rápida”
(Rapid Response Team). Michel comenta
sobre a hipocrisia luterana de lamentar
os bebés mortos – ao mesmo tempo que
fomentam o aborto.

A “regionalização” do pecado
Não é de admirar que Paglia também apoie a ideia de admitir à Sagrada Comunhão
adúlteros públicos em “segundos casamentos”, tendo publicado, inclusive, entre as sessões
do risivelmente chamado “Sínodo sobre a Família”, um livro a promover o derrubamento
do ensino e da disciplina contrários da Igreja, em prol da indissolubilidade do Matrimónio,
tal como afirmara João Paulo II, especialmente em Familiaris consortio.
Com efeito, como noticiou Edward Pentin, houve membros do Instituto João Paulo
II, conhecidos pela defesa do ensino deste Pontífice a tal respeito, que foram
sistematicamente excluídos de qualquer participação nas duas sessões do Sínodo.
E agora a Igreja está a tornar-se dividida interiormente sobre este ataque evidente à
sua disciplina eucarística perene, com Bispos na Argentina, Alemanha, Granada, as
Filipinas, na Arquidiocese de Chicago (o Cardeal Cupich) e até na Diocese de Roma a
declarar que “certos” adúlteros públicos podem ser admitidos à Sagrada Comunhão,
enquanto outros Bispos nos Estados Unidos, no Canadá, na Polónia e na diocese de
Florença continuam a sustentar o ensino de João Paulo II, de Bento XVI e de toda a
Tradição de que a admissão de adúlteros públicos à Comunhão é intrinsecamente
impossível.
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Assim, por incrível que pareça, o que é considerado a recepção sacrílega e
gravemente pecaminosa da Sagrada Comunhão nalgumas dioceses, segundo a Tradição,
será vista agora noutras dioceses como um sinal de “misericórdia” e “caridade pastoral”.
Ao longo de 2.000 anos, a Igreja nunca assistiu a um tal desenvolvimento: a
fracturação da sua disciplina universal e a consequente “regionalização” do pecado.

Conclusão
Não serve para nada negar a realidade: O Vaticano está no processo de render-se à
revolução sexual e estamos no meio dum apocalíptico rumo dos acontecimentos na Igreja.
Depois de cinquenta anos de inovação temerária em nome de Vaticano II, agora até
os preceitos fundamentais da lei natural quanto ao casamento e a moral sexual estão sob
ataque a partir do interior da Igreja. Aqui devemos relembrar a revelação explosiva de
Bento XVI sobre o conteúdo do Terceiro Segredo de Fátima:
“Com respeito às novidades que nós podemos agora descobrir nesta Mensagem, [o
Terceiro Segredo] é que não é só do exterior que vêm os ataques contra o Papa e a Igreja;
mas sim que os sofrimentos da Igreja vêm directamente do interior da Igreja, do pecado que
reside no interior da Igreja.
“Isto sempre se soube, mas hoje vemo-lo de um modo verdadeiramente aterrador: a
maior perseguição contra a Igreja não vem dos seus inimigos do exterior; vem-lhe, sim, dos
pecados no interior da própria Igreja…”
Perante esta realidade, devemos, como sempre, levantar a vista a Nossa Senhora no
meio das tempestades que têm assaltado a Igreja desde o princípio, esta sendo talvez a
maior de todas. Porque como a Irmã Lúcia também escreveu ao Cardeal Caffarra na carta
acima mencionada:
“Não receeis, porque quem trabalhar em prol da santidade do Casamento e
da Família sempre será combatido e contrariado em todos os sentidos, porque
esta é a questão decisiva. No entanto, Nossa Senhora já esmagou a cabeça [da
serpente].”
De Deus ninguém escarnece. Mais cedo ou mais tarde terminará com esta loucura,
sem qualquer dúvida através duma mediação extraordinária de Sua Santíssima Mãe
conforme à Mensagem de Fátima, a profecia do nosso tempo.

Nossa Senhora de Fátima,
rogai por nós!
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