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CARTA RESPOSTA DE DOM FELLAY 
AOS TRÊS BISPOS DA FSSPX 

Menzingen, 14 de abril de 2012 

A NN. SS. Tissier de Mallerais, Williamson et de Galarreta. 

Excelências, 

A vossa carta coletiva dirigida aos membros do Conselho Geral recebeu toda a 
nossa atenção. Agradeço-vos por vossa solicitude e a vossa caridade. 

Permiti-me, de minha parte, no mesmo intuito de caridade e de justiça de vos fazer 
as seguintes observações. 

Em primeiro lugar, a carta menciona a gravidade da crise que agita a Igreja e analisa 
com precisão os erros que pululam no ambiente. Mas a descrição contém dois defeitos em 
relação à realidade da Igreja: falta-lhe o sobrenatural e, ao mesmo tempo, carece de 
realismo. 

Falta-lhe, sobretudo, o sobrenatural. Lendo-a, acabamos por nos questionar 
seriamente se vós acreditais ainda que a Igreja visível, cuja Sé está em Roma, é a Igreja de 
Nosso Senhor Jesus Cristo; uma Igreja certamente desfigurada de um modo horrível, a 
planta pedis usque ad vertice capitis, mas uma Igreja que, de qualquer forma, ainda tem 
como cabeça Nosso Senhor Jesus Cristo. Tem-se a impressão de que estais tão 
escandalizados que não aceitais mais o que ainda pode ser verdade. Para vós, o Papa 
Bento XVI é ainda Papa legítimo? Se o é, Jesus Cristo ainda pode falar por sua boca? Se o 
Papa expressa uma vontade legítima em relação a nós, que é boa, que não dá uma ordem 
contra os mandamentos de Deus, temos o direito de negligenciar, de mandar de volta esta 
vontade? E, caso contrário, sobre qual princípio vos embasais para agir assim? Não 
acreditais que, se o nosso Senhor nos comanda, também nos dará os meios para continuar 
o nosso trabalho? Bem, o Papa nos fez saber que a preocupação de regular a nossa 
situação para o bem da Igreja estava no coração de seu pontificado, e também que sabia 
que seria mais fácil para ele e para nós deixar a situação assim como ela está agora. 
Portanto, é uma vontade decidida e justa a que ele expressa. 

Com a atitude que preconizais, não há mais lugar para os Gideões nem para os 
David, nem para todos aqueles que contam com a ajuda do Senhor. Vós nos recriminais de 
sermos ingênuos e de termos medo, mas é a vossa visão da Igreja que é humana demais e, 
também, fatalista; enxergais apenas os perigos, os complôs, as dificuldades, não enxergais 
mais a assistência da graça e do Espírito Santo. 

Se se quer aceitar que a Providência divina conduz os assuntos dos homens, 
deixando a eles a liberdade, é preciso aceitar que as ações destes últimos anos em nosso 
favor estão sob sua orientação. Agora indicam uma linha, não completamente reta, mas 
claramente a favor da Tradição. Por que de repente essa linha cessaria, se fazemos de tudo 
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para manter nossa lealdade e acompanhamos os nossos esforços com uma oração 
comum? O bom Deus nos abandonaria no momento mais crucial? Isso não faz muito 
sentido. Especialmente, não devemos procurar de impor uma nossa própria vontade 
qualquer, mas procuremos enxergar através dos acontecimentos o que Deus quer, estando 
dispostos a tudo, como Ele quiser. 

Ao mesmo tempo, carece de realismo tanto no que respeita a intensidade dos erros 
quanto à sua amplitude. 

Intensidade: na Fraternidade está-se tratando os erros do Concílio como se fossem 
super-heresias, torna-se como o mal absoluto, pior de tudo, da mesma forma como os 
liberais têm dogmatizado este concílio pastoral. O males já são dramáticos o suficiente 
sem que se precise exagerá-los ainda mais (cf. Roberto de Mattei, Uma história nunca 
contada, p. 22; Mons. Gherardini, Um discurso ainda a fazer, p.53, etc.). Não há mais 
qualquer distinção. E Mons. Lefebvre fez várias vezes as distinções necessárias acerca do 
liberal.1 Esta falta de distinção leva um ou outro de vós a um endurecimento “absoluto”. 
Isto é grave, porque esta caricatura não está mais na realidade e logicamente irá resultar 
em verdadeiro cisma no futuro. E provavelmente esse é um dos argumentos que me leva a 
não mais demorar em responder às exigências de Roma. 

Amplitude: de uma parte se atribuem às autoridades atuais todos os erros e todos 
os males que se encontram na Igreja, ignorando o fato que estas procuram, pelo menos 
em parte, livrar-se dos mais graves (a condenação da “hermenêutica da ruptura” denuncia 
erros bem reais). Por outro lado, se pretende que TODOS estejam enraizados nesta 
pertinácia (“todos os modernistas,”… “todos podres”). Ora, isso é manifestamente falso. 
Uma grande maioria foi arrastada no movimento, mas não todos. 

No ponto da questão mais crucial de todos, sobre a possibilidade de sobreviver nas 
condições de um reconhecimento da Fraternidade por parte de Roma, nós não chegamos 
à mesma conclusão vossa. 

Que seja registrado que NÓS NÃO TEMOS BUSCADO um acordo prático. Isso é 
falso. Nós não recusamos, a priori, de considerar a oferta do Papa, como vós pedistes. Para 
o bem comum da Fraternidade, nós preferíamos muito mais a solução atual de status quo 
intermediário, mas claramente Roma não tolera mais isso. 

Em si, a solução proposta, da Prelatura pessoal, não é uma armadilha. O que 
emerge disso, acima de tudo, é que a situação apresentada em abril de 2012 é muito 

                                                 
1 “Não é porque um papa é um liberal que não existe (…). Devemos permanecer em uma linha firme, e não nos perder 
no curso das dificuldades que vivemos. É tentador, de fato, recorrer a soluções extremas e dizer: “Não, não, o Papa não 
é apenas liberal, o Papa é herético! O Papa talvez seja mais do que herético, portanto não há um Papa!”. Isso não é 
correto. Não é porque alguém é liberal que é necessariamente um herege e que, consequentemente, está fora da Igreja. É 
preciso fazer as necessárias distinções. Isto é muito importante para ficarmos em um caminho seguro, para 
permanecermos na Igreja. Se não, para onde iremos? Não há mais um Papa, não há mais cardeais, porque, se o Papa não 
fosse Papa quando nomeou os cardeais, os cardeais não poderiam nomear um Papa porque eles não são cardeais. E 
então? É um Anjo do céu que nos trará um Papa? É um absurdo! E não é apenas um absurdo, é perigoso! Por que então 
seriamos levados, talvez, a soluções que são verdadeiramente cismáticas” (Conferência em Angers, 1980). Ver também 
Fideliter n. 57, p.17, sobre os limites a guardar. 
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diferente daquela de 1988. Pretender que nada mudou é um erro histórico. Os mesmos 
males afligem a Igreja, as consequências são ainda mais graves e evidentes do que 
naquele tempo; mas, ao mesmo tempo, pode-se contatar uma mudança de atitude na 
Igreja, ajudada pelos gestos e atos de Bento XVI em relação à Tradição. Este novo 
movimento, nascido pelo menos há uma década, vai se fortalecendo. Ele alcança um bom 
número (ainda uma minoria) de jovens sacerdotes, de seminaristas e também um pequeno 
número de Bispos jovens, que se distinguem claramente de seus antecessores, que 
expressam sua simpatia e seu apoio, mas que são, ainda, silenciados pela linha dominante 
da hierarquia em favor do Vaticano II. Esta hierarquia está perdendo velocidade. Isto é 
objetivo e mostra que não é mais ilusório considerar um combate “intramuros”, da 
duração e da dificuldade de que somos conscientes. Pude constatar em Roma como o 
discurso sobre as glórias do Vaticano II que se via repetindo constantemente, se ainda está 
nos lábios de muitos, no entanto não está mais em suas cabeças. São cada vez menos as 
pessoas que acreditam nisso. 

Esta situação concreta, com a solução canônica proposta, é bem diferente da de 
1988. E, quando comparamos os argumentos que Mons. Lefebvre defendia na época, 
concluímos que ele não teria hesitado em aceitar o que hoje nos é proposto. Não 
percamos o sentido da Igreja, que era tão forte em nosso venerado fundador. 

A história da Igreja mostra que a cura dos males que a afetam habitualmente ocorre 
gradualmente, lentamente. E quando um problema acaba, há outro que começa… oportet 
haereses esse. Pretender de esperar até que tudo seja resolvido para chegar ao que vós 
chamais de acordo prático não é realista. É muito provável que, vendo como as coisas se 
desenvolvem, o fim dessa crise levará ainda décadas. Mas, se recusar a trabalhar no campo 
porque ainda há erva daninha, que ameaça abafar, calar a erva boa, encontra curiosamente 
uma lição bíblica: é o próprio Nosso Senhor que nos faz compreender, com sua parábola 
do trabalhador, que sempre haverá, de uma forma ou de outra, ervas daninhas para 
arrancar e combater em Sua Igreja… 

Não podeis imaginar quanto, nesses últimos meses, a vossa atitude – muito 
diferente para cada um de vós – foi dura para mim. Isso tem impedido o Superior Geral de 
vos comunicar e vos tornar partícipes destas grandes preocupações, às quais ele vos teria 
associado de boa vontade, se não tivesse se confrontado com uma incompreensão tão 
forte e apaixonada. Como teria desejado contar convosco, com vossos conselhos, para 
apoiar essa passagem tão delicada de nossa história. É uma grande provação, talvez a 
maior de toda a sua função. Nosso venerado fundador deu aos Bispos da Fraternidade 
uma responsabilidade e deveres precisos. Ele mostrou que o princípio que na nossa 
sociedade faz a unidade é o superior geral. Mas, já há algum tempo, vós tentais, cada um 
de forma diferente, de impor-lhe o vosso ponto de vista, até mesmo sob a forma de 
ameaças, inclusive publicamente. Essa dialética entre verdade/fé e autoridade é contrária 
ao espírito sacerdotal. Ele, pelo menos, teria esperado que vós buscásseis compreender os 
argumentos que o impelem a agir como agiu nos últimos anos, segundo a vontade da 
divina providência. 
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Nós rezamos por cada um de vós, para que nesse combate que está longe de 
terminar nos encontremos juntos, para a maior glória de Deus e por amor a nossa cara 
Fraternidade. 

Que Nosso Senhor Ressuscitado e Nossa Senhora se dignem de vos proteger e 
abençoar. 

+ Bernard Fellay 

Niklaus Pfluger 

Alain-Marc Nely 


