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CONFLITO 
 IGREJA                         E MUNDO

Notícias diárias nos falam da grande 
guerra entre a igreja e o mundo. Sempre 
houve, hoje, porém, tem um radicalismo 
especial e um signifi cado especial. 
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Especial
otícias diárias nos falam da grande guerra entre a 
Igreja e o mundo. Sempre houve, hoje, porém, tem um 
radicalismo especial e um signifi cado especial. A dureza do 
confronto depende do fronte interno, a facção do clero e do 
pensamento católico, que empunham como uma bazuca as 
suas sugestivas e poderosas ansiedades reformadoras: as 
regras mundanas em sua forma ideológica mais básica, 
como uma grossa viga com cabeça de carneiro, que entrando, 
tenta derrubar todo o passado e colocar um pensamento 
ideológico herético penetrante, como nunca tinha 
acontecido na história da Igreja desde o tempo Apostólico e 
pretendendo tomar o lugar da verdade dentro da Igreja 
Católica, sem o drama do monge reformador agostiniano 
Martinho Lutero, sem o drama teológico, excluindo até São 
Paulo e Santo Agostinho. 
Os modernistas entram com uma penetração invasiva dentro 
da tradição milenária da Igreja, excluindo toda e qualquer 
Constituição Apostólica, para colocar somente novas 
idéias ditadas pela modernidade. O caráter assustador 
desta batalha consiste nisso: o modernismo quer 
demolir o último bastião clerical da religião tradicional, 
porque a considera simplesmente como uma religião 
ritual e secular. Eis então que se aprovam nos estudos 
seminarísticos, psicologias educativas sem o sentido 
da obediência e da hierarquia, se aceitam fi losofi as 
através das quais se está realizando no último meio 
século o maior massacre na história da humanidade: 
a matança em série dos seres humanos e a seleção 
eugênica da raça humana em escada industrial, com 
os meios da engenharia biológica e outras técnicas do 
transumanismo.
A perda de solidez da estrutura da igreja nasce 
pr  incipalment  e da sua fraqueza profética, das difi culdades 
reais da fé cristã como dimensão privada e pública, dos seus 
erros históricos, para dar importância a coisas que não são 
o centro da evangelização, mas também por necessidades 
reais, como é hoje em dia a falta de sacerdotes. Existe, porém, 
dentro da Igreja Católica, por parte de vários setores do 
clero, o desejo de abolir todo e qualquer dessemelhança 
com o mundo, aliás, aderir sem reserva ao esquema 
de democracia tirando por completo qualquer traço de 
Constituição Dogmática na qual cresceu por séculos a 
tradição da Igreja. 
Não são problemas internos do Vaticano ou das 
Conferências dos Bispos. Estes são sinais de uma grande 
guerra cultural que refl etirá também no mundo secular, na 
nossa maneira de conceber a existência, principalmente na 
civilização ocidental judaica e grego-latina. É difícil decidir 
o que devemos pensar de tudo isto, os obstáculos e as 

variações possíveis são 
muitas, mas não é tão 
remota a possibilidade 
da queda e da supressão 
da identidade da igreja .
Faz c inco anos que, 
n a  c a t ó l i c a  I r l a n d a , 
o  g o v e r n o  c o n t i n u a 
despachando acusações 
que desmoralizam a 
Igreja pelos pecados 
de seus sacerdotes, 
culpados de abusar de 
menores, sem que bispos 
e cardeais façam algo 
para impedi-lo. Depois do 
relatório de Ferns (2005), 
Ryan e Murphy (2009) 
sairam prejudicando a 
credibilidade da Igreja, 
o último relatório, da 
d i o c e s e  d e  C l o y n e 
(Julho 2011), que agitou 
as águas de forma tão 
violenta que o Vaticano 
retirou seu embaixador 
em Dublin: uma medida 
esta “a qual raramente 
recorre a Santa Sé”  e 
isso “denota a gravidade 
da situação”. Cloyne é a 
diocese governada de 1987 
até 2010 pelo bispo John Magee. Não é um bispo qualquer o 
“Monstro de Cloyne”, como o apelidaram os jornais do Reino Unido, 
foi secretário pessoal do Papa Paulo VI, João Paulo I e João Paulo 
II. Contra sua conduta “silenciosa” a frente de atos de pedofi lia dos 
seus padres, trovejou ultimamente Enda Kenny. O primeiro-ministro 
irlandês anunciou um projeto de lei que, se aprovado, obrigaria os 
sacerdotes a denunciar qualquer abuso de crianças, mesmo que 
tenha conhecido o fato em confi ssão. Se não o fi zerem, se arriscam 
a pegar até cinco anos de prisão. O Vaticano responderá ofi cialmente 
com uma declaração, na qual está trabalhando a Secretaria de Estado 
e a Doutrina da Fé. Mas a impressão é de que será difícil convencer 
das suas próprias razões, já que, de acordo com o jornal irlandês, o 
“Irish Indipendent”, 72% da população é a favor do rompimento 
das relações diplomáticas com o Vaticano. E não faltam, dentro 
da Igreja, propostas de choques. O infl uente teólogo irlandês Vincent 
Twomey, um ex-aluno de Bento XVI e professor no Seminário de 
Maynooth Irlanda, disse: “Todos os bispos nomeados antes de 
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2003 peçam suas demissões. É a única maneira de garantir a 
transparência em escândalos de pedofi lia”.
É, também, para dar uma resposta a um mundo cada vez mais irritado 
pelos pecados cometidos pelos sacerdotes, que 157 sacerdotes dos 
EUA pedem ao Vaticano a “liberalização” do sacerdócio: sim aos 
sacerdotes mulheres, stop ao celibato sacerdotal. Segundo eles, a 
pior depravação é a “sexo-fobia” que permeia a liderança da igreja. 
Os 157 declaram estar solidários com o padre Roy Bourgeois, que, em 
desobediência às autoridades, abençoou a ordenação ilícita de uma 
mulher na Roman Católic Womenpriests. Também defendem os 300 
párocos da Áustria que, em um manifesto, pediam a desobediência 
a respeito do sacerdócio das mulheres, do celibato sacerdotal 
e da comunhão para divorciados e recasados. A esses párocos 
respondeu com uma carta publicada no maior jornal da Áustria, o 
arcebispo de Viena, Cardeal Christoph Schönborn, que falou da 
necessidade de “unidade com o Papa” e lembrou que “a obediência 
cristã é sinal de liberdade interior”. Obedecer, no entanto, é um 
verbo que não se conjuga mais e é considerado muito difícil, 

mesmo nos quartéis, 
nas escolas, como 
na  po l í t i ca  e  nos 
assuntos do Estado, 
portanto, também um 
padre se sente l ivre 
para obedecer a sua 
opinião de consciência, 
que em Lutero fundava 
novas igrejas e uma 
aliança anti-romana com 
príncipes alemães, hoje, 
a afi rmação se baseia 
na perfeita sujeição aos 
cânones eclesiásticos, 
à s  i d e o l o g i a s  d o 
d i r e i t o  s o c i a l  e 
às le is  do estado. 
Na frente de tantos 
escândalos, descuidos e 

desagregação, se torna cada vez mais claro o porquê, há 
30 anos, a GOSPA (Nossa Senhora em Croata) continua a 
aparecer e preparar sua equipe de fi éis, para levar a cabo 
uma reforma, não de fora para o interior, mas do interior para 
fora, a sempre atual conversão do coração, “metanóia”, em 
grego, a única que pode mudar o coração do homem. Não é por 
acaso que na última mensagem a Miriana, nossa Senhora disse:
“Queridos fi lhos, hoje, para a vossa união com o meu Filho, 
convido-vos a uma etapa difícil e dolorosa. Convido-vos 
ao pleno reconhecimento e à confi ssão dos pecados, à 
purifi cação. Um coração impuro não pode estar em meu 
Filho e com meu Filho. Um coração impuro não pode dar um 
fruto de amor e de unidade. Um coração impuro não pode 
fazer coisas retas e justas, não é um exemplo da beleza 
do amor de Deus por aqueles que o rodeiam e que não o 
tenham conhecido. A vocês, meus fi lhos, que se reúnem 
em torno de mim cheios de entusiasmo, de desejos e de 
expectativas, eu peço ao bom Pai para colocar, por meio 
do Espírito Santo do meu Filho, a fé em vossos corações 
purifi cados. Meus fi lhos escutem-me, caminhem comigo”.
Caminhemos com essa Mãe e encontrando o nosso caminho 
que é o caminho da felicidade e da realização, poderemos 
ajudar os irmãos, mais com o nosso exemplo do que pelas 
nossas palavras e redescobrir o verdadeiro signifi cado da 
vida e dar também aos outros a oportunidade de se alegrarem 
conosco e percorrerem juntos, em plena unidade com a Igreja 
e seus pastores, o caminho que leva a Jesus, O ÚNICO 
SALVADOR DO MUNDO, porque SOMENTE ELE TEM 
PALAVRAS DE VIDA ETERNA!

RANDE GUERRA
“Os modernistas entram 

com uma penetração inva-
siva dentro da   tradição 

milenária da Igreja,...” 
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Mensagem da Rainha da Paz
25 DE JULHO DE 2011

 AJUDE-NOS

DOAÇÃO ESPONTÂNEA
Banco/ Itaú/ Agência/ 0192/ Conta/ 18160-0
Banco/ Bradesco/ Agência/ 0499-5/ Conta/ 0149800-2  

ATUALIZE 

NÃO ESQUEÇA
Caso você tenha mudado de endereço, entre em contato conosco, pelo tel. 5526-2047 ou e-mail: 
informativo@mosteiroreginapacis.org.br  e atualize o seu cadastro, assim sua correspondência 
chegará no lugar certo!

Informação e Formação

ueridos fi lhos! Que este tempo seja para vós, tempo 
de oração e de silêncio. Repousai o vosso corpo e o 
vosso espírito, que estejais no amor de Deus. Permiti-
me guiar-vos, fi lhinhos; abri os vossos corações ao 
Espírito Santo, para que todo o bem que está em vós 
fl oresça e frutifi que em cêntuplo. Iniciai e terminai o 
dia com a oração do coração. Obrigada por terdes 
respondido ao meu chamado.

Maria, nesta mensagem como em outras, nos convida a aproveitar este 
tempo, de tal modo que o espírito e o corpo possam estar em Jesus. Maria 
sabe que o verdadeiro repouso está na alma e não no corpo. O corpo 
sempre precisa, no dia a dia, em certas horas, descansar, mas o repouso 
do espírito é diferente, pois repousamos somente no Senhor, por meio da 
oração. Existem na mente características psicológicas e espirituais que 
não encontram o descanso simplesmente descansando o corpo, mas é 
necessária uma terapia interior; a terapia do silêncio, como fala Maria 
nesta mensagem. Em outras palavras, é a terapia de estar consigo mesmo 
e com o Senhor, é a terapia da oração, onde então encontramos a Deus.
Na oração, portanto, encontramos a própria fonte da vida que é Deus, 
vemos a beleza e a grandeza da vida; pela oração também cresce a nossa 
autoestima, vemos o quanto Deus nos ama, vemos a vida com outro olhar 
sob a luz do Senhor. Vemos os problemas de outra maneira, na qual 
podemos combater com a força de Jesus, sabendo que podemos contar 
sempre com a sua graça! Graça esta que nos dá um sopro sobrenatural 
na vida, faz repousar a nossa mente, pacifi ca o coração e nos momentos 
de desânimo, de prostração, de depressão, temos e vemos a força que 
a oração nos dá. Assim, este grande benefício da oração, no coração e 
na mente, se refl ete no corpo. Existe uma anotação psicológica, que diz 
“mente sã, corpo são”, ou seja, a verdadeira saúde esta aí, na mente.
 A serenidade da mente, a saúde do coração, se refl ete sobre o nosso 

sistema nervoso, sobre toda nossa energia física e sobre, enfi m, o nosso 
corpo que devemos carregar. Agora, como se conquista a serenidade da 
mente e a alegria do coração? Neste ponto, hoje, o mercado oferece de tudo, 
deste a ioga zen, passando por energia mental e tantas outras bobeiras... 
Que no fi m não servem para nada... “Só a oração é o remédio que cura”, 
disse nossa Senhora uma vez e ainda outra vez, dizia; “é exatamente por 
estardes cansados que deveis rezar, pois a oração é o vosso repouso”. 
Portanto, procuremos a Deus na oração e a sua graça, o seu amor e a sua 
paz estarão conosco, pois só nele podemos contemplar a nossa vida de uma 
forma verdadeira, tanto o nosso passado, como presente e o futuro. Veremos 
tudo em sua luz! Colocaremos um fogo em nossos deveres, em nossos 
trabalhos, reagiremos nos momentos de cansaço e de desânimo! O nosso 
caminho estará sempre na direção da eternidade, um caminho o qual faremos 
sempre, com Jesus e com Maria e não sozinhos. Ao menos de manhã e à 
noite, como diz Maria, rezemos com o coração para encontrar a Deus; “Iniciai 
e terminai o dia com a oração do coração”, diz ela. Portanto, rezemos o 
Pai-Nosso pensando em Deus como Pai, e a Ave-Maria, pensando em Maria 
como Mãe! Desta forma, iniciaremos e terminaremos o dia com Deus e sua 
luz irá se refl etir em nós o dia todo, não perderemos o nosso tempo, ele 
estará nos acompanhando e estaremos construindo a nossa vida por meio do 
verdadeiro mosaico que é Deus. Só na luz e no amor de Deus chegaremos ao 
fi nal do dia, com todas as nossas 
sementes dando frutos de alegria 
e de paz para, no dia seguinte, 
continuarmos o caminho com 
Deus e em Deus. Veja ainda 
como Maria é educada, ela nos 
pede: “Permiti-me guiar-vos, 
fi lhinhos”. Abramos, portanto, 
o nosso coração para a vida. 
Assim, a vida de Deus brotando 
em nós, pela graça do Espírito 
Santo, fl orescerá e frutifi cará em 
luz e vida de Cristo àqueles que 
nos rodeiam.

RETIROS 
PROMESSAS DO 
SENHOR
Próximo retiro, será 
no mês de setembro 
no dia 18 a partir 
das 9 horas, com o 
Pe. Martinho Maria. 
Tema: “O Senhor se 
revela no silêncio”.
Maiores informações 
pelo telefone (11) 
5527-5329 ou pelo 
e-mail: 
retirocmj@terra.com.br, 
falar com 
Irª. Raquel Maria. 

  JMJ 2011 Neste tempo a cidade espanhola se transformou na capital mundial 
da juventude. O objetivo principal era que “os jovens encontrasse 
em Madri uma cidade acolhedora e passassem ali alguns dias 
inesquecíveis”. A Jornada Mundial da Juventude encontrou-se 
estruturada em três grandes áreas: as cerimônias principais, o 
programa cultural e as catequeses. Quase todas as cerimônias 
principais foram presididas pelo Papa. No dia 18 celebrou a chegada 
de sua Santidade na área da praça de Cibeles. No dia seguinte se 
realizou a via sacra da Jornada no Paseo de Recoletos, na qual, 
cada estação estava representada por uma etapa da Semana Santa 
espanhola. Finalmente, no fi m-de-semana, o aeródromo de Cuatro 
Vientos foi testemunho da celebração, da vigília e da missa de 
encerramento. A JMJ torna-se um evento tão importante na vida dos 
jovens que nove de cada dez peregrinos consideram que as Jornadas 
mudaram ou estão mudando suas vidas e mais de 90 % afi rmam que 
seu motivo para ir à JMJ Madri foi uma nova experiência de difundir 
a mensagem de Jesus Cristo. Os resultados revelam que mais de 60 
% dos peregrinos esperam da JMJ de Madri o fortalecimento de seu 
compromisso com a Igreja e os ajude a converter-se em comunicadores 
da mensagem da Igreja. 


