
 
 
 

SANCTE PETRE... 

Quo vadis? Quid facis? 

Uma breve exposição sobre a Fraternidade São Pedro por 3 ex-seminaristas em setembro de 1993 

A FRATERNIDADE SÃO PEDRO E SEU SEMINÁRIO 1991-1993 

Introdução 

 

Em seus cinco anos de existência, a Fraternidade São Pedro tem se mantido cada vez mais 

perigosamente em cima do muro que existe entre a Tradição e o modernismo. Dificilmente 

pode-se dizer que ela se constrói sobre uma ‘rocha’ quando está tentando servir a dois 

senhores.

Este compromisso auto-imposto viu consequências desastrosas pelo fato de estarem com 

as mãos atadas, por dependerem de bispos modernistas e liberais para as Ordens Sagradas. É 

desaconselhável criticar o modernismo e o liberalismo de seu bispo hoje, se quiser que ele 

ordene você amanhã.

Dom Lefebvre disse em 1989, que Roma tentaria atrair os tradicionalistas para o controle 

modernista. A Fraternidade São Pedro é um instrumento que eles podem e realmente usam. 

Roma lhes permite a missa tridentina, tantas vezes e por tanto tempo quanto considerar 

necessário para atrair os fiéis para a rede modernista, para que eles também fiquem em cima 

do muro entre a verdade e o erro, a Tradição e o modernismo!

Essa é a situação precária da Fraternidade São Pedro. Se você colocar roupa limpa em uma 

sala enfumaçada, depois de algum tempo as roupas ficarão com cheiro de fumaça. O 

Liberalismo e Modernismo são "doenças” contagiosas. O que acontecerá se você colocar 



 
 
 

alguém em uma atmosfera liberal ou modernista? Os fiéis estarão sob o risco da mesma 

contaminação que sofreu a Fraternidade São Pedro! Será que alguém pensa que Roma 

mudou? O repetido flerte de Roma com falsas religiões e opiniões heréticas diz que não! Será 

que nós queremos arriscar a nossa fé, deixando-nos ser controlados por uma mentalidade tão 

perigosa? A Tradição diz que não! Esta carta, preparada por três seminaristas da Fraternidade 

São Pio X, mostra que o que é arriscado, em teoria, é ainda mais mortal na prática! 

 

1. Recusa "dogmática" das consagrações de 1988 resultam na elaboração necessária 

de uma nova Eclesiologia 

 

“Consagrações sem mandato pontifício e contra a vontade do Soberano 

Pontífice são intrinsecamente más porque violam a constituição divina da 

Igreja.” (Pe. Lugmeyer em uma conferência na Polônia, abril de 1993)

“As consagrações, como as de 1988, são um ato cismático ‘par excellence’, 

razão também para o cisma.” (Pe. Bisig, em uma conferência para 

seminaristas e em particular a vários seminaristas) 

 

Por quê? Porque "na Igreja, a autoridade vem primeiro, depois a fé” (Pe. Bisig, em 

conferência a seminaristas). Pe. Baumann também invocaria frequentemente essa idéia em 

seus cursos de espiritualidade. 

Estando a autoridade em primeiro lugar torna-se necessário que a obediência ao mesmo 

Magistério nunca possa induzir a erro ou pecado. O Magistério ordinário deve ser infalível ou, 

no mínimo, a obediência a este Magistério não pode levar a nada, a não ser ao céu. "Assim se 

compreende que o Papa não pode errar e que, segui-lo sempre leva ao céu, então se descobre 

uma paz interior indescritível." (Pe. Baumann a seminaristas em particular) 

 



 
 
 

“Criticar até mesmo o Magistério ordinário é impossível. Somente o 

magistério é o juiz da continuidade de um ensinamento à luz da Tradição. A 

razão não pode ser juiz. Qualquer outra atitude é equivalente a colocar a si 

mesmo fora da Igreja e de ser o juiz, agindo como protestante”. (Padres 

Baumann & Bisig, durante conferências)

“O tradicionalismo resulta em uma consciência livre (sola traditio substitui 

sola fides, sola scriptura, sola gratia protestantes)”. (Pe. Gouyaud em curso 

anual de Espiritualidade 1991-1992)

“A regra de fé não é essa, assim chamada, Tradição, mas a interpretação 

de hoje dos dons da revelação é dada pelo Magistério vivo e autêntico.” (Pe. 

Baumann) 

 

2. As consequências dessa nova eclesiologia de acordo com seus princípios 

 

A. De acordo com o Vaticano II e a nova teologia... 

 

“Ninguém pode ser católico e rejeitar sequer um documento do Concílio 

Vaticano II... Um seminarista católico necessariamente possui em sua 

biblioteca os textos do Vaticano II, porque esses textos são a Igreja... O 

Concílio contém dogmas recém-definidos. Deve-se aderir a eles com fé 

sobrenatural.” (Pe. Baumann em entrevista pouco antes de admitir candidatos 

ao diaconato e ao sacerdócio, primavera de 1993)

“Estes dogmas (recém-definidos) são a colegialidade e a sacramentalidade 

do episcopado. Confesso que sobre este assunto, não compreendo por que o 

Papa Paulo VI ordenou a adição da Nota Praevia dado que o texto da 

Constituição Lumen Gentium é em si perfeitamente claro quanto ao primado 



 
 
 

do Soberano Pontífice.” (Pe. Baumann em partcular a dois seminaristas) 

 

A doutrina da colegialidade foi, neste ano [1993], oficialmente ensinada aos seminaristas 

pelo Pe. Hausheer sem qualquer restrição. O Pe. Recktenwald ensinou a mesma coisa aos 

seminaristas de língua alemã. O mesmo Pe. Recktenwald disse em seu curso de teologia 

fundamental que "a diferença entre a Fraternidade São Pedro e a São Pio X é que a primeira 

aceita completamente o Concílio Vaticano II como ortodoxo".

As únicas dificuldades com o Concílio que ainda são admitidas ou toleradas se encontram 

na nova hermenêutica (interpretação das Escrituras). Citamos como exemplo a "substância" 

do Concílio que substituiu a passagem que dizia que a Igreja de Cristo é a Igreja Católica. 

Para os "teólogos" de São Pedro, isso não causa nenhum problema, tendo o Cardeal Ratzinger 

explicado (contra a própria razão) de que "subsist" é mais forte que "é". Igualmente, a questão 

da Dignitatis Humanae, que logicamente encontra sua solução nas teorias Chéméré-Harrison, 

onde se manipula claramente as palavras.

O Pe. Baumann explicou em várias ocasiões neste ano que ele viu um erro grave dentro da 

Fraternidade São Pio X, já há um longo tempo, no fato de pretender trazer à luz, por 

conferências ou atos públicos, tal e tal texto ambíguo do Papa João Paulo II. Segundo ele, se 

deve sempre procurar a ortodoxia e tomar o que é bom de atos ou textos que, tomados como 

um todo, tendam a confirmar alguma falta de solidez doutrinal. Ele afirmou que ninguém foi 

capaz de provar que o Papa João Paulo II foi doutrinariamente incorreto. Ainda explicou, 

quando falava da Mortalium animos, que esta encíclica não foi nada além de um produto de 

seu tempo e que não continha nada além de ideias intangíveis. 

Quanto ao Novo Catecismo, recomenda-se o uso aos seminaristas nos cursos dos padres 

Baumann, du Fay, Recktenwald e em outros cursos. Há a possibilidade de se dizer que às 

vezes carece de clareza (sobre a Missa como sacrifício propiciatório, principalmente), mas 

não ao ponto de que ele teria algum problema doutrinal [cf. Clique aqui para ler mais sobre 

os problemas do novo Catecismo (em inglês]. 

http://www.sspx.org/New_Catechism/new_catechism__is_it_catholic_I.htm
http://www.sspx.org/New_Catechism/new_catechism__is_it_catholic_I.htm


 
 
 

 

O Pe. du Fay tinha dito publicamente que a crítica ao Catecismo feita pelo Pe. Simoulin é 

inaceitável e, considerando suas habilidades como teólogo, incompreensível, ou melhor, 

criminosa!

Os padres Du Fay, Baumann e Recktenwald são para o seminário os propagadores 

fervorosos das encíclicas do Papa João Paulo II. Quando o Pe. Keller, em 1992, se atreveu a 

criticar a Redemptom Missio, recebeu uma reprimenda na forma de um aviso do reitor, depois 

de ter sido denunciado por alguns seminaristas. Devido ao Pe. Loiscau, ordenado sacerdote 

em 29 de junho de 1993 pelo Cardeal Decourtray, uma das "contribuições" do seminário este 

ano para a cartilha da Peregrinação da Cristandade (Peregrinação a Chartres) foi um elogio ao 

Novo Catecismo, chamado de "uma luz dada ao mundo”. Sua rejeição é dita ser algo 

impensável! 

 

B. Quanto à Missa Nova, aos novos ritos dos sacramentos e à reforma litúrgica em 

geral...

 

Mesmo que a Fraternidade São Pedro tenha sido fundada para a conservação da liturgia 

tradicional, como expressa nos livros litúrgicos de 1962, ela hoje se recusa a defender a 

liturgia tradicional com razões teológicas e, portanto, deixou de criticar as reformas do Papa 

Paulo VI. No ano passado, sob a direção do Pe. Gouyaud, nem mesmo a discussão sobre o 

assunto foi possível.

Isso levou a tamanha discórdia no seminário, que neste ano o Pe. Baumann proibiu toda 

reflexão pública sobre o assunto. O professor de Liturgia, Pe. Benedict, O. Cist., que sempre 

se recusou a ficar em silêncio sobre a Missa Nova, foi demitido do seminário no final do ano. 

Para os padres Bisig e Baumann, a Missa Nova não é nem ilegítima nem não-católica, nem é 

objetivamente inferior ao rito tradicional. Na medida em que é um rito, santifica e representa 

uma opção litúrgica que é totalmente católica. 



 
 
 

 

No entanto, o tipo de crítica ao estilo do cardeal Ratzinger é permitido, pelo menos em 

teoria. Na verdade, a maioria dos seminaristas não entende por que a Missa Nova não é boa. 

Eles são obrigados a assisti-la, aos domingos, durante suas férias, quando não podem assistir a 

missas do Indulto, já que todos estão sempre proibidos de assistir a missas celebradas por 

sacerdotes da Fraternidade São Pio X.

Por ocasião do funeral da Srta. Radler [uma grande benfeitora da FSSP] em Wigratzbad, os 

seminaristas foram forçados a assistir à Missa segundo o Novo Rito. A grande maioria tendo, 

por conta disso, se abstido da Comunhão na Missa da comunidade, comunicada pelas mãos do 

Bispo Stimpfle. O Pe. Hygonnet, tendo se recusado a assistir, foi convocado pelo Pe. 

Gouyaud e ameaçado de expulsão. Ele foi chamado de "cismático".

Justificar o uso dos livros litúrgicos de 1962 tornou-se difícil, e os superiores, quando 

ainda tentam apresentar tal justificativa, dizem que é em nome do pluralismo no estilo de 

Ratzinger, ou ainda, no caso do Pe. Baumann este ano, simplesmente por fazer referência às 

constituições da FSSP, sem qualquer alusão à sua razão de ser, nem a sua origem. Os padres 

Bisig e Baumann adoram repetir que a liturgia tradicional é para a FSSP o que o espírito 

inaciano é para a ordem dos jesuítas: um simples carisma.

O Pe. Baumann começou o ano letivo de 1992-1993 declarando que o desejo de celebrar a 

Missa Nova não é mau em si mesmo. O Pe. Coiffet, em um retiro para os que foram 

tonsurados em 1992, explicou como a possibilidade de escolha é naturalmente reservada na 

Igreja para os sacerdotes que queiram celebrar o Novus Ordo. Sobre a questão da saída do Pe. 

Hausheer para a diocese de Stuttgart, o Pe. Baumann lembrou que celebrar Missa Nova e dar 

Comunhão na mão continua a ser uma opção católica.

Para o Pe. Baumann, dizer Missa Nova só é um pecado na FSSP, por ser uma 

desobediência à vontade do papa, uma vez que a FSSP se mantém ligada aos livros litúrgicos 

de 1962. O Pe. Gouyaud, depois reitor (1992), surpreendeu os seminaristas em uma 

conferência, declarando que o rito tradicional, por si só, pode levar ao cisma. Ao que o Pe. 

Baumann disse este ano: "Não", porque o Papa autorizou a sua prática, e por esta autorização 



 
 
 

e somente por isso, é provisto o caráter perfeitamente católico de rito tradicional.

Agora chegamos ao problema relacionado à concelebração. Durante todo o ano, como 

reitor, o Pe. Gouyaud tentou impor a aceitação, entre seminaristas, da concelebração, e 

trabalhou para a sua introdução oficial na FSSP. Isso devia ser visto como "um sinal 

necessário para manifestar e manter uma plena comunhão eclesiástica com um dado 

presbitério." Um candidato foi recusado por sua recusa categórica desse "ato de comunhão 

eclesiástica". Na raiz do fervor do Pe. Gouyaud estava a pressão vinda dos bispos franceses e 

alemães e mais precisamente das acusações de cisma contra os padres Bisig e Gouyaud 

realizadas por Dom Stimpfle (naquele tempo bispo de Augsburgo) com essas mesmas razões 

da concelebração: "Vocês estarão em um estado de cisma consumado até que concordem em 

concelebrar comigo."

Mais frases nesse sentido vieram do recente sermão do cardeal Decourtray na ordenação 

em Lyon este ano. Ele expressou sua firme esperança em ver muito em breve, os padres da 

FSSP concelebrando a Missa de Quinta-Feira Santa.

O Pe. Bisig, insistindo em sua posição como superior da FSSP (o que não é, propriamente 

falando, verdade, pois o superior é o papa, sendo a FSSP de direito pontifício), declarou que 

ele não pediria a seus sacerdotes para concelebrarem, acreditando, assim, provar a esses 

sacerdotes que eles não precisam concelebrar. Ele confessou, no entanto, estar pronto para 

concelebrar com o Soberano Pontífice se isso fosse solicitado a ele. E, respondendo ao 

convite do Cardeal Decourtray, ele disse estar pronto para concelebrar com ele "no rito 

reformado de Paulo VI".

E ainda pior, o Pe. Denis le Pivain foi recentemente nomeado responsável por investigar a 

possibilidade e a teologia fundamental da concelebração no rito tradicional. Sendo este padre 

abertamente favorável a este modo de celebrar, fica muito clara qual será a resposta! 

 

3. As consequências das posições que eles tomaram contra Dom Lefebvre e a 

Fraternidade São Pio X 



 
 
 

 

Se as consagrações de 1988 representam "o ato cismático par excellence", então toda a 

Fraternidade São Pio X naquela época, os seus membros considerados individualmente, bem 

como os fiéis, são cismáticos. Pedir os sacramentos de seus sacerdotes ou colaborar com eles 

de qualquer forma torna-se inconcebível. Os superiores da Fraternidade São Pedro, no 

entanto, vão mais longe na lógica do que Roma, porque para eles, o simples fato de se assistir 

a uma missa rezada por um padre da Fraternidade São Pio X condena algúem da Fraternidade 

São Pedro como "aderindo ao cisma". 

 

“Participar de uma missa rezada por um padre da FSSPX é uma 

abominação, porque isso é tomar parte na destruição do Corpo Místico, o que 

é cisma.” (Pe. Gouyaud em uma conferência para seminaristas antes das férias 

de Natal, dezembro de 1991)

“Participar de uma Missa da FSSPX para um seminarista é uma aderência 

ao cisma, e também para os fiéis, se essa participação é habitual.” (Padres 

Bisig e Baumann) 

 

Isso não é tudo, porque se eles admitem que Dom Lefebvre tinha consumado o cisma em 

1988, surge logo uma questão: saber em que momento a ruptura começou? Ajudados pela 

nova eclesiologia, eles sempre acabam sendo levados a extremos e a desmentir mais e mais as 

ideias mais básicas e os princípios nos pensamentos de Dom Lefebvre.

Assim, a maioria dos membros da Fraternidade São Pedro rejeita a famosa declaração de 

1974 como uma tendência claramente cismática. Muitos estão convencidos de que a recusa a 

submeter-se à suspensio a divinis é igualmente cismática, enquanto outros pensam que a 

recusa categórica ao Novus Ordo Missae foi o início da "ruptura com a Igreja".

"O problema com a Fraternidade São Pio X são as consagrações. Nós a deixamos por 

causa das consagrações". (Padres Bisig, Baumann, Coiffet e Gouyaud aos fiéis da 



 
 
 

Fraternidade de São Pedro). No entanto, eles dizem: 

 

"Vocês devem entender claramente que o erro inicial da Fraternidade São 

Pio X não é a consagração, mas uma atitude cismática de querer julgar a 

Igreja (isto é, o Magistério ordinário), que esteve lá desde o início. O pecado é 

uma atitude de arrogância, de falta de humildade, de elitismo e sectarismo". 

(Pe. Baumann a seminaristas 1992-1993)

“As consagrações não fizeram nada mais que tornar evidente uma situação 

cismática, que já existia há muito tempo. Seria, portanto, profundamente 

errado ver na Fraternidade São Pedro, uma continuação do trabalho de Dom 

Lefebvre, uma vez que este trabalho era fundamentalmente mau.” (Pe. 

Gouyaud, então reitor 1991-92)

“Nós, ex-membros de [a Fraternidade] São Pio X, ficamos muito aliviados 

pelo acordo de 1988, do qual a Fraternidade São Pedro está se beneficiando. 

Com [a Fraternidade] São Pio X, não sabíamos se estávamos dentro da Igreja 

ou se éramos cismáticos.” (Pe. McCready, em um vídeo cassete, Fraternidade 

São Pedro, largamente distribuído nos EUA) 

 

No entanto, os superiores continuaram a fingir publicamente, mas, sobretudo, em 

particular, que sua saída deveu-se à consagração e que eles teriam ficado se não elas tivessem 

ocorrido. Da mesma forma, eles frequentemente acusam Dom Lefebvre de ter desistido do 

acordo de 1988 de má-fé, ao passo que para eles, eles permaneceram fiéis.

Notamos que, há certo desprezo a Dom Lefebvre, até mesmo um ódio verdadeiro é 

permitido e por vezes até incentivado entre os seminaristas. Certo número deles, não se 

importando com seu ex-superior, chegam a manifestar a opinião de que o venerável prelado 

certamente estaria no inferno! 

Desde o início deste ano letivo, o reitor do seminário proibiu fotos de Dom Lefebvre, que 



 
 
 

poderiam ser vistas com um confrade, um padre ou um dos fiéis. O Pe. Baumann declarou 

nessa ocasião: 

 

“Dom Lefebvre faleceu excomungado e cismático, o julgamento da Igreja é 

certo. Eu rezo por ele, mas devo insistir sobre a gravidade de seus atos, 

mesmo antes de 1988. De todo modo, uma Missa pública de Requiem não pode 

ser celebrada para tal pessoa. Naturalmente, uma missa privada poderia ser 

dita até em intenção de Judas Iscariotes ou Nero, e uma missa assim poderia 

ser dita para o repouso da alma de Dom Lefebvre.” 

 

Em particular, ele tentou justificar este ataque brutal ao declarar: 

 

“Vocês sabem, hereges e cismáticos foram muitas vezes homens de bem, 

mas que pecaram por arrogância e orgulho, preferindo suas próprias ideias e 

opiniões às da Igreja. Isto é, a propósito, o pecado original da Fraternidade 

São Pio X.” (Pe. Baumann) 

 

Além disso, o Pe. Bisig em várias ocasiões disse saber que Dom Lefebvre era um 

sedevacantista, pelo menos desde 1986, e que ele era, desde o princípio, hostil às negociações 

com o cardeal Ratzinger e ainda mais hostil ao protocolo delas decorrente.

Não seria exagero dizer que a única unidade real dentro da Fraternidade São Pedro e de seu 

seminário só pode ser encontrada na condenação e no ódio da Fraternidade São Pio X pela 

Igreja oficial. É estritamente proibido lançar quaisquer dúvidas, mesmo em teoria, no fato de 

que algum cisma tenha realmente ocorrido, pois a existência do cisma de 1988 foi considerada 

como um fato dogmático. Todas as iniciativas, mesmo aquelas provenientes de Roma, à luz 

de uma “reconciliação" da Fraternidade São Pio X com a Igreja oficial encontraram fortes 

adversários nas pessoas dos padres Bisig e Baumann, que ao comentarem sobre o assunto, em 



 
 
 

flagrante contradição com seus princípios, disseram coisas desse tipo: 

 

“Essas tentativas de reconciliação com [a Fraternidade] São Pio X são a 

expressão ilegal desse falso ecumenismo que é visto na Roma moderna.” 

 

Contudo, defender reuniões como as de Assis é algo ao qual eles não são estranhos! 

 

4. A Fraternidade São Pedro, suas realidades desastrosas, suas contradições, sua 

linguagem dupla 

 

Lembramos que os padres Bisig e Baumann disseram que a Fraternidade São Pedro não é 

uma continuação do trabalho de Dom Lefebvre e que não existe apenas para preservar a 

Tradição, mas só existe para dar uma maior riqueza litúrgica (de acordo com os desejos do 

Cardeal Ratzinger) e para santificar os seus membros, que sentem uma necessidade subjetiva 

por "essas antigas formas de religiosidade".

Na verdade, Roma só parece ver a FSSP como um meio de enfraquecer o trabalho de Dom 

Lefebvre. O Pe. Bisig declarou mais de uma vez que, para Roma (para o Cardeal Ratzinger, 

em especial), a continuação da FSSP é oportuna para sua meta de recuperação. E que o 

Cardeal Innocenti perguntou várias vezes sobre a razão para o baixo número de “seminaristas 

e fiéis voltando da Fraternidade São Pio X para a Igreja.” Em 1992-1993, não se poderia 

considerar que ninguém que entrara no seminário estivesse "voltando para a Igreja", vindos 

da Fraternidade São Pio X, nem entre os seminaristas, nem entre os sacerdotes formalmente 

incardinados em Wigratzbad. Nem os fiéis estavam desertando ou "voltando (?)" da 

Fraternidade São Pio X.

O Superior Geral aceita de bom grado tais razões para a existência de sua Fraternidade. Ele 

recentemente congratulou-se por ter trazido de volta um grupo de tradicionalistas de Rapid 



 
 
 

City (EUA). Ele elogiou o Pe. Irwin por sua abordagem prática e sua habilidade nos contatos 

com "esses velhos cismáticos". Jocosamente, ele contou como foi convidado pelos fiéis, que 

mostraram orgulhosos as fotos de seus casamentos abençoados por padres da Fraternidade 

São Pio X e como ele não conseguia encontrar a coragem para explicar-lhes que "esses 

casamentos eram inválidos”.

Notemos que essa teoria da nulidade das confissões e casamentos realizados pela 

Fraternidade São Pio X foi elevada pela Fraternidade São Pedro ao nível de fato dogmático. 

Em vista do fato de que as vocações atuais da FSSP não tiveram contato com a FSSPX nem 

com Dom Lefebvre, o Superior Geral disse para esses homens que estejam informados sobre a 

FSSPX a fim de atrair e enganar os fiéis por meio de uma semelhança superficial com os 

padres da FSSPX.

A Fraternidade São Pedro é hipócrita em muitos pontos. Há muitos exemplos disso. O Pe. 

Pozzetto, prior em Lyon, acredita que não ocorreu nenhuma mudança de princípio ou de 

compromisso doutrinal. Ele mesmo cede a todos os pedidos insistentes do Cardeal Arcebispo 

de Lyon.

No entanto, o Pe. Pozzetto representa o ramo minoritário daqueles de "firmes princípios" 

(relativamente falando) entre os membros da FSSP. É por isso que ele nunca ocupou uma 

posição de importância em São Pedro. No entanto, ele continua disposto a ceder a 

compromissos impensáveis no passado, a cooperar com um clero modernista, a incentivar 

uma submissão filial ao Cardeal Decourtray, a impor mãos na recente ordenação de um padre, 

que o levou a fazer as seguintes observações: "Eu não posso conceber uma vocação fora de 

um compromisso com trabalho”.

Ele foi tão longe ao ponto de conseguir a aprovação, ou melhor, a bênção do arcebispo de 

Lyon, que aceitou este ano ordenar diáconos franceses para a FSSP no rito tradicional. 

Notemos aqui que o cardeal Decourtray algumas semanas antes da cerimônia, em uma 

entrevista publicada pela France Catholique, manifestou a sua total aceitação das reformas do 

Concílio Vaticano II e expressou seus desejos de que a Fraternidade São Pedro logo se torne 

bi-ritual. Tudo isso foi mantido em segredo para os seminaristas, apesar de o Pe. Pozzetto 



 
 
 

estar necessariamente a par da entrevista e dos comentários do Cardeal.

A FSSP é frequentemente descrita como uma sociedade clerical de direito pontifício e, 

como tal, uma sociedade com bases sólidas e protegidas. Contudo, os seus estatutos estão até 

hoje ad experimentum e o pedido por parte do Pe. Bisig para vê-los definitivamente aprovados 

por Roma foi rejeitado em 1991 pelo Cardeal Innocenti. A FSSP está inteiramente à mercê 

dos caprichos de Roma que nomeou um prelado responsável perante a Comissão Ecclesia 

Dei, que, como diz o Pe. Bisig, não esconde sua hostilidade à Tradição.

No entanto, a prática do Novus Ordo e bi-ritualismo continua proibida na FSSP. Por quê? 

Não por razões objetivas ou doutrinais, mas pelo pragmatismo. O Pe. Bisig explicou a sua 

convicção de que no lado prático das coisas, o bi-ritualismo seria prejudicial no que diz 

respeito à sobrevivência da FSSP.

Este ano, o Superior Geral disse ao bispo auxiliar de Salzburgo, que a sua recusa do Novus 

Ordo não tinha fundamento teológico, nem mesmo um fundamento puramente objetivo. O 

reitor do priorado, em Salzburgo, Pe. Georges, que estava escandalizado com essas 

observações, conseguiu uma fraca retratação do Pe. Bisig, que não foi, no entanto, jamais 

comunicada ao bispo acima mencionado.

Sobre a questão da concelebração, o liberal Pe. Denis Le Pivain foi secretamente instruído 

a estudar o assunto e a chegar a um meio de justificar a concelebração. No entanto, durante 

este tempo, ele teve o cuidado de representar a si mesmo como alguém que sempre se 

recusaria a tomar parte neste tipo de inovação.

Temos de falar também da condescendência extrema incessantemente mostrada, por todos 

os lados, a qualquer liberal ou modernista, mesmo em relação a padres que celebraram mais 

ou menos discretamente a Missa Nova.

O jornal francês La Nef publicou um artigo sobre o andamento atual desde o motu proprio 

Ecclesia Dei. Neste artigo, o Pe. Coiffet, Superior do Distrito da França da FSSP, declarou 

solenemente que não havia possibilidade de seus sacerdotes celebrarem a missa nova. Ainda 

que naquela mesma época, a maioria dos padres da FSSP na França fossem suspeitos de 



 
 
 

celebrar Missa Nova.

O Pe. Laffargue celebrou Missa Nova publicamente e sem quaisquer preocupações. Ele é 

incardinado em São Pedro e, com a aprovação do Superior Geral, foi o sacerdote nomeado 

para assistir à missa de Paulo VI que é celebrada na catedral de Dom Perrier.

O Pe. José Lopez, ordenado em 1992, celebrou Missa Nova em Perpignan, menos de uma 

semana após sua ordenação. Ele chamou a atenção por abandonar a batina, residir com os 

sacerdotes do clero diocesano e, em seguida, acabar pedindo para ser laicizado (depois de ter 

passado 12 anos em diferentes seminários). Quando questionado em várias ocasiões por 

alguns seminaristas sobre o caso do Pe. Lopez, o Pe. Baumann mentiu sobre todas essas 

coisas escandalosas.

Em 1991-92, tínhamos sérias dúvidas sobre o Pe. Jacquemin, que era suspeito de ter 

concelebrado Missa Nova com um padre modernista com quem estava dividindo a igreja de S. 

Otily. Sendo que este padre recusara qualquer contato com a FSSP e rejeitara a sua 

exclusividade litúrgica.

Além disso, os padres Schubert e McCready que estavam na missão de Versalhes, 

localizada a apenas alguns quarteirões do apartamento do Superior do Distrito, já estavam 

publicamente celebrando ambos os ritos. O Pe. Schubert se recusou a obedecer até as mais 

simples rubricas do rito tradicional, enquanto continuava a pregar doutrinas heréticas e 

sionistas, na linha do Cardeal Lustiger. Poderíamos acrescentar que esses sacerdotes 

assistiram o cônego Porta nas suas funções como pastor da Igreja de Notre Dame des Armes.

Não foi provado que o Pe. Gouyaud ou o Pe. Leonhardt tenham celebrado Missa Nova, 

mas dadas as suas posições, é provável. Lembremos que o Pe. Gouyaud, enquanto reitor tinha 

dito que "a liturgia tradicional não pode ser, em qualquer caso, um absoluto" e que "a sua 

prática unilateral leva ao cisma”. 

Quanto à situação na Alemanha, onde a FSSP não tem apostolado oficial, (a conferência 

episcopal alemã afirmou que eles não terão qualquer permissão oficial enquanto se recusarem 

a celebrar a liturgia nova). 



 
 
 

O Pe. Rohr, enviado para estudar em Roma, concelebrou lá. Vários comentários 

escandalosos também foram atribuídos a ele, sendo um deles - "pode ser pecado hoje recusar 

a celebrar a Missa Nova, devido à grande necessidade de sacerdotes". Como no caso dos 

padres Lopez, Laffargue, Schubert e McCready, nenhuma sanção foi tomada contra esse 

padre modernista, e se ele saiu da FSSP, foi por apoiar a Missa Nova.

O Pe. Hausheer foi professor do seminário por quatro anos. Recentemente, ele tentou 

acabar com o único apostolado oficial alemão da FSSP, em Stuttgart. Ele começou a celebrar 

Missa Nova, porque considerou a FSSP cismática. Ele foi punido, mas com atraso muito 

grande e somente por ter desobedecido ao Pe. Bisig.

No seminário, ele foi diretor espiritual e professor. Ensinou abertamente o existencialismo 

e o personalismo, fingindo que era o Tomismo dos nossos tempos. Ele ensinou como 

ortodoxa a ideia da salvação universal. Em suas palestras, ele recomendava obras de escritores 

modernistas, tais como: Maritain, Congar e Schillebeeckx. As passagens difíceis da Lumen 

Gentium, bem como da Dignitatis Humanae eram para ele realmente pontos de ortodoxia, 

sobre os quais ele baseou seu curso De Ecclesia e impôs esses textos como se fossem 

infalíveis (o que eles não são).

No final de seu curso de ética, ele confessou-se um personalista convicto. Ressaltamos que 

o tema que ele preparou na Universidade de Stuttgart tentou reconciliar o pensamento tomista 

com este sistema mais que ambíguo. Um exemplo disso é o caso em que, depois de ter 

estabelecido que o estupro não é um ato humano, ele explicou que as religiosas na África, que 

estão expostas ao grande risco de serem estupradas, teriam o direito de usar contraceptivos!

Com tudo isso acontecendo no seminário, não há nenhuma unidade doutrinal, nem moral, 

nem de disciplina. As oposições e contradições proliferam. O Pe. Baumann rejeita como 

heresia próxima os ensinamentos de Karl Rahner, enquanto o Pe. Prosinger, também um 

professor no seminário, leciona sobre este teológo mesmo sendo mais firme sobre a Missa que 

o Pe. Baumann. A formação doutrinal no seminário é substancialmente dependente de 

professores conciliares que celebram, é claro, a Missa Nova, mesmo no seminário (e há 

seminaristas que servem na Missa Nova). 



 
 
 

Citamos, em contraste, o Pe. Emerson, que este ano escolheu como tema para suas 

conferências espirituais a luta do Papa São Pio X contra o Modernismo. O Pe. Baumann, 

chocado, insistiu em que ele renunciasse a seu projeto, mas sem sucesso. O Pe. Emerson, após 

ter declarado que tinha como seus pais espirituais a São Domingos e Dom Lefebvre, foi 

severamente repreendido pelo reitor. Distinguiu-se por seus cursos sobre a História da Igreja 

(sobre a questão da possibilidade de um papa herege, a culpabilidade dos judeus na morte de 

Nosso Senhor Jesus Cristo, etc ..) e, por conseguinte, por sua declaração: “Eu penso em mim 

como um integrista e estou orgulhoso disso”. Ele finalmente tornou impossível sua posição 

no seminário com uma palestra em uma conferência sobre o Sodalitium Pianum. Ele foi 

demitido no final do ano.

Quanto à situação concreta dos seminaristas em Wigratzbad, as seguintes observações 

devem ser feitas:

A única unidade existente pode ser resumida como uma espécie de falsa caridade que se 

assemelha ao espírito ecumênico, onde todas as diferenças, até mesmo ilegítimas, contanto 

que sejam favoráveis à esquerda, são toleradas. Essa caridade é uma farsa, é claro, e é uma 

das razões pelas quais o ambiente lá é muito pouco saudável e a vida espiritual impossível. A 

disciplina está morrendo, uma vez que o reitor apóia a ala mais liberal. A liturgia, desprezada, 

vem sempre em último lugar. Um espírito mundano prevalece, a vulgaridade é a regra (o uso 

demasiado do pronome familiar "tu" em vez de "vous", como forma de tratamento, por 

exemplo); grosseria e histórias indecentes são, infelizmente, muito comuns! 

 

Conclusão 

Depois de ler esta carta, entamos tanto consolados como entristecidos. Consolados por 

estarem certos muitos os que diziam que a Fraternidade São Pedro era um "beco sem saída" 

na melhor das hipóteses, traição e covardia no pior dos casos. E entristecidos pela situação em 

que eles se colocaram. Hoje, a Fraternidade São Pedro vai a Roma. No entanto, como seu 

patrono, eles vão para a morte. A Roma de hoje é uma impiedosa, uma Nova Roma, com uma 

nova teologia. Ir ingenuamente a essa Nova Roma é fugir da velha Roma católica e da Fé. A 
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Fraternidade São Pio X foge dessa Nova Roma, a fim de preservar a fé de Pedro. A Roma 

Eterna ou a Roma Nova? 

 


