
Você achava

que a 

verdadeira

Missa era...

Esta?

ABRA E

SAIBA MAIS!
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- A Missa tradicional foi proibida?
Não: "A Missa de S. Pio V nunca foi abo-

lida" (Cardeal CASTRILLÓN, 09/2005).
"Nenhum Bispo tem direito de proibir a
um sacerdote católico rezar a Missa
tradicional". (Cardeal STICKLER, 5/05/95).

- A Fraternidade S. Pio X se separou
da Igreja?
Não:"Eles estão na Igreja". (Cardeal
CASTRILLÓN, 09/2005)

- Os fiéis e os sacerdotes da
Fraternidade estão excomungados?
Não. O atual Papa Bento XVI anulou
uma sentença de excomunhão pronuncia-
da pelo Bispo do Hawaii, por falta de fun-
damento (decreto 28/06/93).

- A Fraternidade São Pio X está con-
tra o Papa?
Não: "A Fraternidade sempre reconheceu
em João Paulo II, e agora em Bento XVI,
o legítimo sucessor de São Pedro. Isso não
é um problema". (Cardeal CASTRILLON,
09/2005).

Então, por que é que se escuta às
vezes dizer o contrário?

"Infelizmente, essa é a prova de que den-
tro da Igreja, mesmo em níveis altos, nem
sempre se tem um conhecimento comple-
to da realidade da Fraternidade". (Card.
CASTRILLON, da Sagrada Congregação para
o Clero, Roma, 09/2005).

PORQUECONTINUAMOSREZANDOAMISSATRIDENTINA?

- Porque este rito de origem apostólica, recolhido por  São Gregório Magno
(S. IV) e restaurado por São Pio V (S. XVI), é a expressão mais genuína e

autêntica da Fé católica sobre a Santa Missa,  e a expressão mais
perfeita do Culto divino.

- Porque São Pio V concedeu o privilégio perpétuo para qualquer
Sacerdote de poder celebrar este rito da Missa sem que ne-
nhuma autoridade possa proibi-lo (Na Bula "Quo primum

tempore").

- Porque"a Missa de São Pio V jamais foi suprimi-
da" e que "nenhum bispo pode impedir um sacer-

dote católico de celebrar a Missa Tridentina"
(Cardeal ODDI, Revista The Latin Mass, 1995).

PORQUENUNCAUTILIZAREMOSORITONOVO?

A missa nova, chamada "de Paulo VI", "representa, tanto em seu todo como nos
detalhes, um surpreendente afastamento da teologia católica da Missa". (Cardeais
OTTAVIANIe BACCI); análise confirmada pelo Pastor Max THURIAN:"As comunidades não
católicas poderão celebrar a santa ceia com as mesmas orações da Igreja Católica.
Teologicamente é  possível"(La Croix, 30/05/69). O Pastor G. SIEGWALTacrescentou: "nada
há, na missa agora renovada, reformada, que
possa incomodar realmente o cristão evangéli-
co"(15/12/69). 

Por essas, e muitas outras razões, nós
recusamos a missa nova neo-protestante, e
continuamos com a Missa de Sempre! 

Você quer conhecer a Missa
100% católica? Venha visitar-nos!

FRATERNIDADESÃOPIOX

www.fsspx-brasil.com.br

(Desenho publicado pela Revista litúrgica
da Conferência dos Bispos Mexicanos...)

“VENHAE
VEJA!” (S. João 1, 39 )

- a Liturgia de Ontem,

de Hoje,  de  Sempre !

- a Liturgia de todos

os Santos.

O rito da 

Missa tradicional 
"remonta a 

S. Gregório Magno (S. IVo).
Não há nenhum 

[rito liturgico existente hoje]
que possa orgulhar-se de tal

antigüidade. Para a Igreja
Romana, descartá-lo 

seria o equivalente
a negar qualquer pretensão

de ser a verdadeira 
Igreja Católica."

Descubra as riquezas da 

Liturgia Tradicional 

da Santa Igreja Católica,

Apostólica e Romana !


