
                                   JESUS + MARIA 
 
 
     Causa Nostrae Laetitiae, ora pro nobis. 
 
 
     A ESTABILIDADE 
     
 
 
     A Família Beatae Mariae Virginis ( F.B.M.V. ), ( apesar da ousadia de tão grande 
nome, pelo qual se quer identificar ), é um pequena associação de católicos do sexo 
masculino, que se uniram para assumir, em comum, a prática dos Conselhos 
Evangélicos da Obediência, da Pobreza e da Castidade, querendo firmemente servir a 
Nosso Senhor Jesus Cristo, pela Imaculada Virgem Maria ( de quem querem sempre ser 
filhos e escravos), empregando como meio para isso o que,  entre si, chamam de 
Estabilidade. 
 
 
     O nome de Estabilidade 
 
 
     A pequena F.B.M.V.escolhe esse nome de Estabilidade, porque, constatando que os 
inúmeros males que atormentam o mundo de hoje, nascem da crise religiosa 
caracterizada sobretudo pela perda da Fé Católica, deseja exatamente o contrário, 
vivendo da maneira mais serena, isto é, absolutamente sem resistências, os princípios da 
ORTODOXIA CATÓLICA em si mesmos considerados e até as suas últimas 
conseqüências, de modo a alcançar inteira segurança na sua adesão ao DEUS 
verdadeiro, dentro da Religião verdadeira, para poder obter do Bom DEUS, pela 
Virgem, a confiança e a paz neste mundo e a vida eterna no outro; e tentar, por esse 
meio, contribuir para que este pobre mundo reencontre a Estrada da Vida ( Jo 10,10). 
 
 
     Que se pretende chamar Estabilidade. 
 
 
     Pelo nome Estabilidade entende-se aqui a instauração na inteligência, na vontade e 
nas ações, na vida, na arte e nas instituições todas , do processo inteiro de elevação 
humana, que Nosso Senhor Jesus Cristo, o Redentor e Mediador Universal confiou a 
seu instrumento, a Santa igreja Católica Apostólica  Romana, tomando-se como ponto 
de partida o depósito integral da Fé, exatamente como ele é encontrado no seu Corpo 
Dogmático, emanado do Magistério Ordinário, em sua perene identidade e segurança, 
facilmente encontrado na constância e no modo como vem sendo proposto , através da 
História, no ensinamento dos Papas, da maioria do Episcopado ( pelos séculos, mas não 
necessariamente de determinada época ), dos Padres e Doutores da Igreja e dos santos. 
Esse depósito seguro da Doutrina revelada que é  o Magistério da Santa Igreja e que é 
bebido na dupla fonte da sagrada Tradição e da santa Bíblia, encontra admirável apoio 
na Lei Natural, que, sendo também obra de Deus, não poderia deixar de ser igualmente 
reflexo da Verdade e da Sabedoria Eterna de Deus Uno e Trino. Entretanto a Lei natural 



não pode fornecer à humana inteligência suas próprias riquezas, na sua pureza 
completam se forem investigadas sem a bússola da Doutrina Católica integral, fator de 
defesa contra mal entendidos e desvios da rota certa. As verdades católicas também, 
uma vez possuídas por alguém, ajudam-no a não perder tempo em seus esforços de 
investigação natural, porque evita gastar tempo em descobrir provas para demonstrar 
afirmações, já de antemão sabidas como falsas por meio da Revelação. 
    Portanto a Estabilidade é uma firme adesão da inteligência à Fé católica e a todas as 
suas conseqüências individuais ou sociais, em todos os aspectos do ser, do pensar e do 
agir humano, com tal empenho que cobra de seu possuidor, uma constante vigilância 
que leva ao respeito, à defesa e à difusão da catolicidade, defendendo-a contra qualquer 
modificação ou novidade, a não ser que tal modificação ou novidade seja 
verdadeiramente um melhor e evidente esclarecimento do que sempre foi proposto e 
ensinado pela Santa Igreja Católica Apostólica Romana, que na terra, é Mestra Suprema 
e absolutamente indispensável, na segura condução de todo homem, em suas relações 
com Deus, consigo mesmo, com os outros homens e com toda a criação, em tudo 
quanto diga respeito à sua própria realização no tempo e na eternidade. 
     A Estabilidade tem portanto na Revelação ( a saber, na Tradição e na Bíblia ), 
através da santa Igreja, sua fonte básica de formação, alimentação e conservação. O 
primeiro passo, por conseguinte, vem do Deus Revelador e Restaurador do homem 
decaído na ignorância da verdade, no erro e no pecado. 
     Em sentido absoluto, a Estabilidade é próprio Deus Uno e Trino, em sua realidade 
inalterável e eterna, em Sua relação íntima trinitária. Somente Ele é absolutamente 
estável. A humana criatura será tanto mais estável, quanto mais a Ele aderir pela 
catolicidade. Isso só é possível porque Deus misericordioso se comunica ao homem e, 
em conseqüência, o ilumina e guia para Si, Verdade e Bem supremos. Essa 
comunicação maravilhosa e elevadora do homem tem sua plenitude na Encarnação do 
Verbo de Deus, no seio da Virgem Maria. 
     Esses dois sinais orientadores de nossa busca da Estabilidade devem estar   
constantemente presentes em nossas mentes e em nossos corações: a) a Encarnação do 
Verbo de Deus. B) no seio da Santíssima Virgem; por cujo meio não só readquirimos o 
nosso estado primitivo, perdido por nossos primeiros pais, como somos conduzidos para 
mais além. Convêm observarmos muito atentamente esses dois aspectos da 
Estabilidade, isto é, de nosso consciente esforço de união com o Bom Deus Revelador e 
Restaurador em Jesus Cristo pela Virgem Maria. 
 a)    Deus se tornou homem. Esta assunção da natureza humana pela natureza                            
divina, que a ela se liga é uma realidade definitiva. Para o futuro, para sempre, Deus   
será também homem. A ruptura que o demônio provocara da união do homem com o 
Criador ( que o quis santificado, e que ocorrera quando da queda de Adão e Eva ), com 
a Encarnação, fica, da parte de Deus abolida, por um ato definitivo, tornando inclusive 
mais sólida e mais profunda as união restauradora ( O FELIX CULPA ),do que era a 
união anterior ao pecado, quando o homem, o primeiro Adão possuía a graça de DEUS; 
ao passo que na Restauração, isto é, na Encarnação do Verbo, o homem, o segundo 
Adão é a graça de DEUS. O primeiro possui, o segundo é. E como o Verbo nunca mais 
deixará de ser Homem, anulando a Encarnação, n’Ele se estabelece a reconciliação 
absolutamente inquebrantável do homem com DEUS. A qualquer ser humano que se 
deixe conquistar por Nosso Senhor Jesus Cristo, será dado participar dessa Bem-
Aventurada reconciliação. 
     Além de ser uma realidade definitiva, ela é também de uma misteriosa e suprema 
profundidade e eficácia. A fecundidade da Imaculada Virgem operada por DEUS é tal 
que o fruto dessa fecundidade é uma reconciliação substancial de DEUS com o homem. 



     Jesus Cristo Nosso Senhor é DEUS-Homem, é Homem-DEUS. Ele é o Sumo-
Sacerdote o Pontífice por natureza. ( A função do Pontífice, do sacerdote, é ser ponte 
entre DEUS e o homem ). A mãe de um sacerdote é mãe de um homem que “per 
accidens” se tornou padre, que passou a ser ponte entre DEUS e os homens. Mas a Mãe 
de Jesus é a Mãe do Homem-DEUS. Assim podemos dizer que Ela gera o sacerdócio, 
gera um ser que é essa união, essa reconciliação da criatura decaída, profanada, com seu 
antigo e verdadeiro santificador. O Homem Jesus é o Homem com DEUS. O Homem 
voltado para DEUS, o Homem tornado DEUS. N’Ele não se encontra mancha porque 
Ele é o Homem realizado na plenitude do primitivo projeto de DEUS para o homem. 
Cada homem que queira se realizar verdadeiramente, tem n’Ele o Modelo, a Fonte, o 
Alvo da própria existência. É impressionante como o demônio acenou ao homem para a 
busca da divindade, conquistando-o como assaltante, pelo golpe da desobediência que o 
afastou de DEUS. E o resultado não foi a divinização do homem como foi prometido 
pelo mentiroso ( Jo. 8,44 ) a Eva, mas sua diabolização. Por isso ela, logo se tornando 
como demônio, foi imediatamente levar o fruto a Adão, foi tentar Adão. Mas no Filho 
da Imaculada, o processo é exatamente o contrário. Pela obediência, por sua 
“exinanitio” ( Phil.2,7 ) Ele faz o homem alcançar a divindade, pois todo aquele que O 
recebe, d’Ele adquire o poder de se tornar filho de DEUS ( Jo. 1,12 ). Pelo Caminho-
Jesus (“Ego sum via” Jo 14,6), o homem alcança tornar-se DEUS. Sem nenhum 
ressaibo panteísta, pois não se trata de identificação metafísica, isso pode ser afirmado 
de modo maravilhosamente verdadeiro e as vidas dos santos estão cheias de exemplos 
que o demonstram. Trata-se de uma elevação até DEUS, pela graça que d’Ele nos vem; 
de uma comunicação ao homem da própria vida íntima de DEUS Uno e Trino. É uma 
elevação de aspiração ilimitada, querida, declarada pelo próprio Doador dos Dons: 
“Estote ergo vos perfecti, sicut et Pater vester caelestis perfectus est” Mt. 5,48) e por Ele 
conquistada em nosso favor na cruz. Sim, Jesus Cristo Nosso Senhor é o Caminho. Por 
esta estrada e só por ela o homem desgraçado reencontra sua primitiva identidade 
perdida no Éden, onde ele passou a ser facilmente manobrado pelo demônio. Com isso 
cada homem pecador dispõe de modo mais fácil e garantido da possibilidade de se 
reencontrar, reencontrando DEUS, porque o Transcendente, o inaccessível, se tornou 
singularmente accessível ao homem num Homem. Ah! Se pudéssemos fazer ver essa 
maravilha a cada desesperado filho da degenerescência de nosso tempo...”mas agora 
isso está encoberto aos seus olhos” (Luc. 19,41). 
b)   Esse acontecimento  se dá no seio da Imaculada Virgem Maria. Tal foi a decisão e a 
escolha de Deus, que poderia ter empregado um de infindos outros meios. Mas se foi 
esse que Ele empregou, esse deve ter sido o melhor para nós. Devemos então imitá-lo, 
não temos outro meio melhor de ir ao Salvador, do que por Aquela pela qual Ele nos 
veio. Nossa Senhora é o “lugar” em que Jesus está.Ouvi-la é guiar-se seguro para 
DEUS: “Fazei tudo o que Ele vos mandar” (Jo2,5) (1).  Sim, para achar Jesus, o 
verdadeiro Jesus e não outro, é preciso se deixar conduzir pelas mãos de Nossa Senhora. 
Mas também é preciso extremo cuidado para achar a verdadeira Maria, que não está nas 
falsas aparições, hoje tão multiplicadas pelo demônio para desviar-nos de Fátima, nem 
igualmente em outros ambientes. Somente dentro da santa Igreja Católica Apostólica 
Romana a encontraremos com segurança. E, encontrando-a, acharemos Jesus com a 
mesma segurança. Acha-lo-emos e o reteremos e Ele ceará conosco e nós cearemos com 
Ele (Apoc. 3,20). Os protestantes falam em Jesus, os cismáticos falam em Jesus, os 
espíritas falam em Jesus e até os maçons. Cada um tem o seu. “Nolite credere” (Mat. 
24,26), pois toda a grandeza e formosura do projeto de DEUS para os homens se 
encontra no seio da Única, da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, a que aderimos 
pela Fé. O fundamento de tudo esta na Fé. A salvação do mundo esta na Fé. A Fé 



católica e pura que se pode, sem dificuldade alguma, discernir na imensa reserva de dois 
mil anos de Igreja verdadeira. 

     Outros deveres importantes, necessários, impõe a Estabilidade,. Entre os quais se 
deve destacar a exclusividade da Fé, a relação entre Fé e Humildade e entre Fé e 
Arte. 
 
 
     A exclusividade da Fé 
 
 
     É importante ter sempre em mente que a Fé é uma realidade, antes de tudo 
objetiva, com aspectos essenciais e acidentais. Ela portanto não pode ser possuída 
parcialmente ou mesclada com qualquer outra crença. Nos seus aspectos essenciais 
ela nos é comunicada pronta pelo sagrado Magistério. A graça me dispõe a recebê-la 
na íntegra. Recebendo-a, eu a não altero, eu me amoldo a ela e cresço. Ela é um 
presente de DEUS e forma um todo perfeito que, com o tempo, na Igreja, pode 
crescer em clareza, mas não alterada. Ou se tem a Fé inteira ou não se tem nada. Não 
pode ser possuída por alguém que a queira relativizar com impressões pessoais, ou 
misturas de alheias religiosidades. 
     A realidade essencial, objetiva é o que consta do tesouro do Magistério da Igreja 
bimilenar e verdadeira. A realidade objetiva acidental são os valores e usos da 
cultura e da civilização católica, que se foram sedimentando ao longo da História. 
Não que esse aspecto acidental não possa sofrer alguma alteração, quando 
verdadeiramente necessária e sadia. Mas mudar não pode ser fim, é apenas meio, que 
se é certo que pode determinar enriquecimento, também pode acarretar prejuízo. A 
mudança, por exemplo, não pode ser feita com esquecimento da venerabilidade do 
passado, nascido da virtude e da sabedoria dos nossos ancestrais, numa soberba e 
insensata atitude de cabeças, por vezes velhas, mas que tal vez por deficiência na 
Humildade, se pareçam mais com as de adolescentes a querer reformar o mundo. 
     Esse aspecto da Fé faz o crente ter consciência da riqueza inestimável que lhe é 
confiada e de que DEUS Uno e Trino o faz depositário. Ora, o que se pede de um 
depositário é, sobretudo, que ele conserve intacto aquilo que assumiu a 
responsabilidade de guardar. Nenhuma alteração lhe é lícito fazer. Misturá-lo com 
outros elementos que lhe são estranhos, ou ceder qualquer de suas parcelas, é ilícito, 
desonesto. No caso da fé, crime de lesa-Majestade Divina, além de ruína para os 
homens, pois que se trata do fundamento da verdade, em ordem à salvação. Para um 
católico, por conseguinte, aquilo que hoje tem o nome de liberdade religiosa, e o 
irenismo falsamente chamado de ecumenismo, constituem graves pecados contra o 
DEUS que se revelam e danos para os homens, tanto católicos, por lhes trazerem 
riscos à integridade da Fé, quanto não católicos, por lhes tranqüilizar as consciências 
desorientadas e que privadas ficam de saber que precisam deixar os próprios erros 
para abraçar a Verdade. 
     Há mais. Sabemos que nossa salvação depende do ato misericordioso do DEUS 
Uno e Trino em nosso favor, que é a Encarnação do Verbo, da Segunda Pessoa da 
Santíssima Trindade. Mas por que foi a Segunda Pessoa, o Verbo de DEUS que se 
encarnou e não a Primeira ou a Terceira? Parece que o Bom DEUS teve aí um 
motivo muito grave. Da parte de DEUS, a ação Redentora e Elevadora teria a mesma 
eficácia, se não fosse o Verbo, mas o Pai ou o Espírito Santo, que se encarnasse, 
porque sempre seria o DEUS Onipotente, a satisfazer a Majestade Divina e a nos 
devolver a condição de filhos de DEUS. Mas se DEUS quis que fosse o verbo, a 



Divina e Substancial Sabedoria, isso convinha para o homem porque sendo a 
inteligência a mais alta faculdade humana, o dano feito a ela pela perversa ação do 
demônio em nossos primeiros pais, deixou o edifício espiritual desorientado até 
mesmo na sua natural necessidade de buscar DEUS, de identificá-Lo. O politeísmo, 
a idolatria, o panteísmo e outros, provam-no sobejamente. Daí que todo esforço 
humano de retorno para DEUS, feito sem a iniciativa e o acompanhamento divinos, 
é, no mínimo, claudicante. (Interessante exemplo disso encontramos em certos 
pensadores da China Antiga). Sem DEUS, esses esforços levam a erros e enganos, 
que em vez de proveito, causam danos frequentemente gravíssimos.É que o homem, 
jazido nas trevas e na sombra da morte (Isaías 9,2; Luc. 1,79),  precisa antes de tudo 
da luz da verdade para conduzi-lo ao Amor. Sem a verdade, ele necessariamente 
amará outra coisa que não DEUS. Parece ser esta a razão pela qual foi o Verbo que 
Encarnou; para que percebêssemos que só conseguimos reencontrar DEUS, 
conduzidos pela mão da Verdade Eterna, isto é, aderindo à Revelação, que nos é 
comunicada plenamente em Jesus Cristo, que nos é dado pela Virgem Maria, 
exatamente como nos proporciona o Magistério da Única Igreja Verdadeira, a Santa 
Igreja Católica Apostólica Romana, solidamente fundamentada na Sagrada Tradição 
e na Santa Escritura. Só deste modo podemos encontrar delimitado, delineado o 
autêntico objeto de nossa Fé; não confundida com qualquer outra coisa, por mais 
parecida que seja. 
     Somente a partir da posse, pela inteligência, da verdade salvadora, que se 
encontra no Magistério da Única Igreja, se pode aprender a bem viver e a se 
comunicar corretamente com DEUS, a rezar, a cultuar, porque assim como ninguém 
pode dirigir-se a outrem como se ele fosse seu próprio pai, e travar com ele um 
diálogo adequado, da mesma forma ninguém pode falar com DEUS, se está se 
dirigindo a qualquer criatura, real ou imaginária, sobretudo se for o demônio 
(“Quoniam omnis dii gentium, daemonia; Dominus autem coelos fecit” Os. 95,5; 
“Sed quae immolant gentes, daemoniis immolant et non Deo” I Cor. 10,20). 
     A Fé orienta a oração e a oração fortifica a fé. É estreita a relação entre Fé e 
Culto, pois o culto é a mais perfeita efetivação do ato de crer. Daí se pode concluir 
que à Fé perfeita, deve corresponder o culto perfeito. Eis porque nosso Redentor e 
Restaurador Jesus Cristo nos deixou Seu próprio Sacrifício, a imolação eu fez de Si 
ao Pai, como resgate da honra divina esbulhada pelo pecado e como reconquista de 
nossa perdida condição de herdeiros da graça e da glória. Esse sacrifício levado a 
efeito no Calvário, como Culto por excelência que Ele fez por nós, Ele o quis 
perpetuado no altar com a santa Missa. Ele, Sacerdote e Vítima, que leva a efeito no 
Calvário o culto perfeito, nos possibilita continuar prestando a DEUS, por Ele com 
Ele e n’Ele, esse culto máximo, permitindo que permaneça presente, através dos 
séculos, este Ato supremo de Religião. A santa Missa é grande demais, para nossa 
pequenez e miséria, tanto para o sacerdote que a realiza “In Persona Christi”, como 
para o simples cristão que participa de suas graças, assistindo com as melhores 
disposições. Mas, louvada sempre seja a Sua Infinita Complacência e Misericórdia! 
Que não é grande em DEUS? Que não é pequeno em nós? A santa Missa permite à 
Igreja realizar o culto máximo e ótimo, por isso Ela sempre cercou dos maiores 
cuidados, reverência e zelo, como é de seu dever e não poderia ser diferente. Quem 
lê a Bula Quo Primum Tempore de São Pio V, pode ver desse cuidado, reverência e 
zelo, um exemplo dos mais impressionantes. As medidas aí consignadas para 
defender, o melhor possível o Santo Sacrifício do Altar contra eventuais inimigos, e 
para protegê-la de todo desvio, farão tremer qualquer um que, tendo tomado 
respeitoso conhecimento dessa Bula, fosse convidado a afastar-se ainda que um só 



“Iod”, das inalteráveis prescrições de seu rito. Como tudo isso se coaduna com a Fé 
reconhecida como um tesouro intocável e que tem que ser defendida, a todo custo, de 
qualquer alteração!  
     Eis então como esse aspecto exclusivo da fé nos ajuda a discernir a catolicidade 
de suas contrafacções, o que nos defenderá do risco de falsamente pensar, agir, rezar, 
nos relacionar, etc. (2). 
     Um sadio ecumenismo então aparecerá em toda a sua formosura e utilidade, pois 
que ele será a pacífica e unida  convivência de toda a humanidade, no acatamento e 
na obediência exata às maravilhas que a Bondade e a ternura de DEUS lhe oferecem 
em transbordante medida dentro do Santo Templo de Deus, a Sua Única Igreja, e não 
a diabólica armadilha de uniões adúlteras, nascidas da aliança entre o bem e o mal, 
que nas Sagradas Letras são tão frequentemente fustigadas. E a liberdade religiosa 
então poderá ser contemplada como a alegre disposição da alma por livremente optar 
por DEUS e Sua Igreja. 
     Portanto a Fé é virtude fundamental. 
 A Caridade é maior que a Fé, porque se passa da terra para o Céu com a caridade 
intacta, ao passo que a Fé, no Céu, é substituída pela visão beatífica. Mas é através 
da Fé que a Caridade se nos torna accessível. Como amar o verdadeiro DEUS se a Fé 
não no-lo identificar? Como saber que coisa é realmente o homem se a Fé não no-lo 
esclarecer? Se for permitida a comparação, se poderia dizer que a Fé é como a água e 
a caridade como o vinho. O vinho vale mais, porém a primeira precisão é da água e 
até o vinho também  precisa da água para existir. 
 
 
     Fé e Humildade 
 
 
     Foi orgulho o pecado dos anjos decaídos. Foi para o orgulho que a serpente 
infernal arrastou Eva e Adão. Esse veneno se transmitiu como uma tara a toda 
humanidade, menos à Imaculada por causa de Seu Filho (o que é muito importante 
para indicar a rota da Estabilidade: a Jesus por Maria). 
     Sabemos que o Messias de DEUS aniquilou-se, tomando a forma de escravo, 
fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso DEUS o exaltou e lhe deu 
um nome que está acima de todo nome, para que, ao nome d’Ele, se dobre todo 
joelho, no Céu, na Terra e no Inferno (Phil.2,5 a 11). 
     Esse modelo nos manda o Espírito Santo que tomemos para concretizar em nossa 
vida: “Hoc enim sentite in vobis” (Phil. 2,5). E como incorporar-se a Cristo de outro 
modo? É Preciso aniquilar o nosso eu, intoxicado consciente ou inconscientemente 
(DEUS o sabe) pelo veneno da serpente: “Eritis sicut dii, scientes bonum et malum” 
(Gen.2,5). 
Eis talvez a mais terrível, difícil tarefa. Quantas almas boas, espirituais, importantes, 
passam a vida toda, até a morte mesmo, sem de fato travar, frente a frente essa 
guerra! Todo homem é orgulhoso de nascimento. Só a graça o libertará. Quanto mais 
genuinamente ele se tornar católico, mais alcançará libertar-se; quanto menos 
católico for, mais dominado permanecerá dessa perigosa moléstia que o leva a 
encontrar a resistência de DEUS (“DEUS superbis resistit, humilibus autem dat 
gratiam” Jac. 4,6; I Pet. 5,5). A Humildade é o leito por onde escorre o rio da Fé, em 
cujas águas vêm todos os bens. 
     Foi pela porta do orgulho que entraram todos os outros pecados. O orgulho torna 
o homem insubmisso a DEUS e presa fácil do demônio e suas manobras. A graça da 



humildade se caracteriza então como uma visão das coisas e uma atitude constante 
que garantem a libertação das influências do demônio, e reaproxima de DEUS 
(“humilibus autem dat gratiam” Jacob, 4,6 ; Pet. 5,5). O humilde descobriu DEUS 
como Ser Necessário, e se descobriu, bem como às outras criaturas, como seres 
contingentes. Não se trata de uma fria, ainda que útil consideração metafísica, mas 
de uma alegre e muito prática descoberta da Verdade, por meio da graça, e reforçada 
pela constatação da própria baixeza de ignorante e pecador. Mas a humildade não é 
também uma estéril constatação. Quanto mais profundo e intenso estiver em alguém 
esse dom concedido pelo Bom Jesus, tanto mais a riquezas da Fé e suas 
conseqüências teologais e cardeais conduzirão seu feliz possuidor ao lugar que lhe 
compete na participação do plano salvador e restaurador de DEUS. O humilde se 
conhece em tão elevado grau, como ninguém, que não o seja, se poderá jamais 
conhecer. Por isso ele sabe o seu lugar. Se ele tiver alcançado a humildade em 
elevado grau, ninguém o conseguirá humilhar (rebaixar); ele já está lá, para lá a 
humildade já o levou. Esse estado de espírito em nada se assemelha ao chamado 
complexo de superioridade; tampouco o será de inferioridade e, se é possível dizer-se 
menos ainda a este, uma vez que ambos são formas de orgulho. A humildade não 
impede o desempenho das mais altas funções, que DEUS possa confiar a alguém que 
o fará com o equilíbrio conveniente, porque sabe que o desempenha por vontade e 
em nome de DEUS e por Ele assistido. Em nenhum momento ele usurpará os 
direitos de DEUS. Por mais alto que seja o trono que ocupe, terá consciência de ser 
apenas um lugar-tenente; sua grandeza é um serviço a DEUS e ao próximo. As 
deturpações demagógicas, tão comuns, sobretudo nos últimos tempos, em nome 
dessa noção de serviço da autoridade, que tanto mal têm feito à Santa Igreja, no 
empenho de favorecer o igualitarismo revolucionário, não justificam, de forma 
alguma, que ele deixe de estar bem diante dos olhos de quem tem qualquer 
autoridade. Assim, enxergando com clareza, o interesse maior de quem mandar seja 
promover os direitos e a glória de DEUS e a recuperação, a salvação e assistência do 
homem. Seu zelo jamais esmorecerá na luta para arrancar as almas das garras do 
Maligno, para levá-las aos pés de DEUS. Mas nunca será dirigido contra qualquer 
outro que legitimamente trabalhe, a seu lado, na seara divina, porque, de forma 
nenhuma, ele se apoderará, como dono, da dignidade de que está revestido, nem se 
considerará proprietário do rebanho. Esse estado de dependência, de despojamento, 
deixará o caminho livre de quaisquer obstáculos para o Senhor, para Ele agir nas 
almas, pois na medida do despojamento da própria soberba e vaidade (que usurpam 
para si o que, de fato é de DEUS), será possível estar disponível à Divina 
Providência, podendo chegar a desempenhar suas funções de despenseiro de DEUS, 
e obter muito mais fruto. É dentro desse modo de ver e para prevenir tais desastres, 
que em nossa pequena Família existe a regra, segunda a qual é nula a eleição de um 
superior que antecipadamente queira ser eleito, pois nunca dá certo o governo, 
quando foi o homem que procurou o cargo e não o cargo que procurou o homem. O 
humilde acatamento de uma escolha criteriosa, por parte de que de direito, se 
fundamenta na verdade que reconhece que o centro de tudo é DEUS. O buscar para 
si a função tem por base uma avaliação vaidosa de si mesmo, que esteriliza o 
funcionamento da ação normal da Providência do Senhor, sem Quem nada podemos 
fazer (Jo. 15,5). Essa vaidade, fundamentando-se no homem como centro, facilmente 
terminará fazendo o pastor (talvez até um tanto inadvertidamente) apascentar, de 
alguma forma, a si mesmo, e não ao rebanho que lhe foi confiado. 
     Em suma, a humildade é, de nossa parte, como homens, a condição para a 
fecundação da Estabilidade, isto é, da frutificação do que talvez pudéssemos chamar 



a dinâmica intrínseca da fé; porque todo ato em ordem à restauração e à salvação do 
homem (individual ou socialmente considerado) sendo um ato sobrenatural, é um ato 
principalmente de DEUS. 
     A humildade imuniza o homem do veneno demoníaco que se encontra nas três 
concupiscências. Na medida de sua presença numa alma ou num ambiente, nessa 
mesma medida o homem deixa de ser obstáculo à livre ação de DEUS e de seus 
maravilhosos frutos em si mesmo e nos outros.  
     Ela  porém não é uma virtude de aquisição fácil. Essa aquisição, que só se realiza 
evidentemente por meio da graça, compreende três etapas. A primeira é a descoberta 
do próprio orgulho. É verdade que o próprio orgulho, que é loucura da alma, a 
demência espiritual, pode ser percebido pela própria pessoa, por via natural. 
Entretanto, nesse caso, será um conhecimento imperfeito, tanto considerado em si 
mesmo, porque é exíguo e porque não é percebido simplesmente como mau, como 
quanto aos efeitos, porque não move o orgulhoso a buscar-lhe remédio. A descoberta 
do próprio orgulho, quando causada pela graça, conduz o orgulhoso a detestá-lo e a 
sentir a necessidade de combatê-lo. A segunda etapa, é alcançar do Bom DEUS, a 
graça de dominá-lo. Feliz aquele que é encontrado pela morte, com seu orgulho 
imobilizado, ainda que vivo. A terceira etapa é a sua anulação. É o perfeito desprezo 
de si mesmo, suprema graça, que, se alcançada tornará a alma inteiramente dócil nas 
mãos de DEUS. Por ela a seara de DEUS produzirá cento por um. 
 
 
     Arte e Fé 
 
 
     A posse da verdade sobrenatural concedida pela Fé, leva a alma à perfeita 
submissão a DEUS. Essa submissão, torna o homem imitador de DEUS. Fa-lo-á 
deixar-se guiar pelo dado revelado e pelas pegadas de DEUS, por Ele deixadas em 
toda a Criação. O homem, assim restaurado será o admirador e imitador de DEUS. 
Ele não quererá fazer o bizarro, o monstruoso, mas esforçará por construir o honesto, 
o harmonioso, porque DEUS passa a ser o centro de sua admiração. Além disso é 
verdade que, assim como a boca fala do que está cheio o coração (Mt. 12,34), 
também as mãos agem assim. As maravilhas que a Fé comunica e, por ela a 
Esperança e a Caridade, como as demais virtudes, ele as procura dedicar em tudo 
quanto faz, em tudo cantando um hino ao DEUS Santo, Bom, Belo e Generoso. É 
nesse sentido que já foi dito por alguém, que as obras dos homens são netas de 
DEUS. Elas o serão na medida mesma em que o homem se tornar verdadeiramente 
filho de DEUS, cópia do Verbo Encarnado. Inversamente isso não se dará, na 
medida de seu distanciamento de DEUS. O homem afastado de DEUS, o homem 
inteiramente entregue a seu próprio orgulho, com suas obras, não engendra netos de 
DEUS, mas netos do demônio (Jo. 8,41 e 44), como ocorre com a chamada arte 
moderna. Excelente exemplo dessa deformação encontra-se na música. Sabemos que 
os elementos que compõem a música são a melodia, o ritmo e a harmonia. Para haver 
música é preciso no mínimo haver um fio melódico que se apresenta dentro de 
determinado ritmo. Mas a expressão desse fio melódico ritmado se tornará muito 
mais bela, se vem acompanhado de outros fios melódicos simultâneos secundários, 
que o realçam, recheiam. É a harmonia. Parece que a música pode ser comparada ao 
corpo humano. E melodia seria o seu traçado identificador, a beleza fundamental. O 
ritmo seria o esqueleto, (sem o qual a carne teria uma forma indefinida e nada bela), 
mas que precisa estar bem discretamente encoberto pelos músculos. Um corpo 



caquético é horrível. Assim também na música. Não pode existir sem ritmo, mas ele 
terá que estar bem encoberto pelos outros elementos. Por isso quanto mais selvagem 
é um povo mais o ritmo se sobressai em sua música. O mesmo se pode dizer dos 
gêneros musicais que dominam o mundo de hoje, com a moderna selvageria. Ao 
contrário, como está discreto o ritmo na música palestriniana e mais ainda na 
gregoriana. A arte com DEUS, conduz o artista a procurar o belo, copiado da obra de 
DEUS. A arte sem DEUS nasce do orgulho do homem, que se pretende rival de 
DEUS. Ela descamba para o feio, o deformado. Sereis como deuses, acenou-lhes a 
serpente no Éden. Na arte revolucionária, o homem se pensa criador. Como se recusa 
a copiar DEUS, não consegue fazer o belo. Produzirá então o horrível. A arte com 
DEUS, eleva convida o homem a antegozar, um pouco, de suas gloriosa condição 
futura, no Céu. Dizem que o Beato Angélico só pintava a Virgem Maria ajoelhado. 
A arquitetura gótica nunca nasceria de um ambiente, que não estivesse 
profundamente impregnado de nossa Santíssima Fé. Por isso as catedrais góticas 
parecem um solene ato litúrgico. O arco ogival é um convite a voltar-se  a DEUS. O 
mesmo se diga das admiráveis torres. A própria beleza profundamente católica do 
estilo românico, não consegue chegar a tão alto. De qualquer modo, é evidente que 
os estilos, nascidos da sociedade católica, trazem a marca de seu espírito. No nosso 
colonial brasileiro, quanta graça, quanta simplicidade, quanto acolhimento! 
 
 
     A Estabilidade e Nossa Rainha. 
 
 
 
     Já foi exposto acima o papel da Virgem Maria no projeto de DEUS. Na vida do 
consagrado na F.B.M.V., ela evidentemente ocupará o mesmo lugar querido por 
DEUS, pois é DEUS que a F.B.M.V. busca em tudo e sobre tudo. Unir-se à Virgem 
Maria é encontrar o Salvador que d’Ela nasceu. Quanto mais perfeito for o modo que 
nossa família encontrar para isso, mais disposta estará para abraçá-lo. Ora, que forma 
mais estrita de aproximação e dependência de nossa parte para com Ela, do que 
entregar-se-lhe como escravo por amor? Eis porque a devoção proposta por São Luiz 
Grignon de Monfort no “Tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem” e no  
“Segredo de Maria”, aparece como sendo a mais exata aplicação, no aspecto 
mariano, do projeto salvador do Bom DEUS e portanto como indispensável na 
efetivação da Estabilidade em nossa Família. No exercício dessa devoção, tomamos 
o Santo Rosário trazido continuamente conosco e rezado diariamente em comum, na 
integridade de seus quinze mistérios, como a nossa específica corrente, pela qual 
reconhecemos sua total soberania sobre nós seus filhos e escravos, sabendo que Ela é 
a divina catedral da Fé, o misterioso Sacrário do Verbo Encarnado. 
 
 
                                                    JESUS + MARIA 
 
 
                                                  
 
 
 
 



                                                 Salmo 130      
 
                            Senhor, meu coração não se ensoberbece, 
                            Nem se eleva arrogante o meu olhar; 
                            Não ando à  procura de grandezas; 
                            Nem tenho pretensões ambiciosas! 
                            Fiz calar e sossegar a minha alma; 
                            Ela está em grande paz dentro de mim; 
                            Como a criança, bem tranqüila, amamentada 
                            No regaço acolhedor de sua mãe. 
                            Confia no Senhor ó Israel 
                             Desde agora e por toda a eternidade. 
                                          
                                           (O salmo da Estabilidade) 
                              
 
                             
 
                                CAUSA NOSTRAE LAETITIAE, 
                      
                                        ORA PRO NOBIS.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                NOTAS 
 
 
(1) Quando Ela deu o Santo Rosário a São Domingos como remédio (e a História 

está cheia de provas portentosas de como essa arma celeste sempre se mostra 
eficaz para operar conversões, bem como para quebrar a força satânica dos 
hereges e dos infiéis), não nos resta senão empregar esse recurso, para cuja 
importância a  própria Virgem Imaculada chamou-nos atenção, nas duas grandes 
mensagens de Lourdes e Fátima, que mostram um nítido objetivo universal. Na 
primeira, em cada aparição, Ela traz o Rosário nas mãos e espera a reza de um 
terço inteiro, para só depois empregar o tempo restante com outros assuntos, 
quando não acontecia considerar suficiente a inicial reza do terço, para 
significar o que queria. Em Fátima, seguramente a mais importante aparição de 
Nossa Senhora de todos os tempos, além de igualmente trazer o Rosário, 
confere-lhe uma atenção especialíssima, deixando crescer, mês após mês, a 
curiosidade de todos, desejosos de conhecerem quem aparecia, reservando a 
solene Revelação para o último dia, justamente no mês do Rosário. E não se 
contenta em anunciar que é a Senhora do Rosário, Ela, que pedira procissão com 
Sua imagem. Mais ainda, compraz-se em multiplicar-lhe os sinais de veemente 
exortação, por meio de sucessivas aparições, como evidentes símbolos de cada 
grupo de mistérios dos três Terços dos Santo Rosário. A cuidadosa observação 
do que faz a Santíssima Virgem nessas aparições, leva a perceber que Ela quer 
que se faça uso do terço, como companheiro constante e quer que se reze o 
Rosário.  Note-se, sobretudo, o incompreensível amor do bom DEUS pelos 
homens, tão intensamente extravasado e o contraste da nossa frieza e 
indiferença. (Recorde-se a queixa do Sagrado Coração a santa Margarida 
Maria). Pois tudo isso é coroado com a apresentação do Imaculado Coração de 
Maria, para, ao lado do Sagrado Coração de Jesus, se constituírem em poderosos 
refúgios, certamente capazes de suprir até mesmo o estranho estado 
encontradiço nas novas gerações, invadidas de tal modo pela Revolução que dão 
a impressão de terem sido atingidas por uma espécie de dano metafísico que 
corroesse a própria capacidade de entender e de querer. A prática contínua das 9 
primeiras sextas-feiras e dos 5 primeiros sábados, bem como a obtenção do 
milagre de o Papa consagrar a Rússia ao  Coração Imaculado de Maria, não é 
verdade que abrirão o mundo à conversão, e ao triunfo do Imaculado Coração? 

b) Essas razões nos fazem ver com clareza a apostasia que se encontra no bojo de 
cultos inter-religiosos, quer apareça esse inter-confessionalismo mais claramente, 
como nos tristemente famosos casos de Assis, quer venha revestido de nebulosa 
ambigüidade, como ocorre com o novo rito da Missa, também chamado de PauloVI, 
cuja dupla face de cara católica e cara protestante, garante ser moeda falsa. 
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