
este sábado, 19 de dezembro de 2015, o Seminário Nossa NSenhora Corredentora teve a alegria de ver outro de seus 
filhos, o diácono argentino Luís Cuervo, receber a graça da 

ordenação sacerdotal.

A cerimônia foi celebrada com todo o esplendor de costume por 
Dom Alfonso de Galarreta, um dos primeiros professores do semi-
nário de La Reja, ordenado sacerdote em Buenos Aires por Dom 
Lefebvre há 35 anos.

Deste modo, segue fecunda nossa Fraternidade Sacerdotal 
São Pio X, tendendo sempre a sua principal finalidade, cumprida 
com tanto zelo há mais de 45 anos em seus seminários, que é a forma-
ção de sacerdotes segundo o Coração de Nosso Senhor Jesus Cristo e 
a Tradição da Santa Igreja.

Uma grande alegria nos causa ver a cada ano nossa Congrega-
ção ajudar com suas ordenações em todo o mundo a manter o sublime 
edifício da Igreja, adicionando-lhe pedras especialmente lavradas 
durante 6 anos segundo as técnicas da fábrica mais antiga do mundo, 
que tem 2000 anos de Tradição.

De fato, a cada ano é adicionado um elo a mais que mantém 
unida uma corrente ininterrupta que liga o ano 2015 ao ano 33. E 
assim, as fontes mais puras da Igreja continuam alimentando a Fra-
ternidade, seu ramo tão fecundo, e formando outros Cristos que per-
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petuam a missão de Nosso Senhor na terra.

Por meio deles, Ele segue dando glória ao Pai em seu sacrifício 
renovado nos altares, segue presente em nossos sacrários, segue per-
doando os pecados do mundo, segue aconselhando e consolando, 
segue instruindo e pregando, segue caminhando e fazendo o bem em 
todos os lugares por meio desses homens escolhidos por sua miseri-
córdia e amados tão singularmente.

Na Encíclica Haerent Animo sobre a santidade sacerdotal, São 
Pio X cita um texto de São Carlos Borromeo que fala sobre a grande-
za do estado sacerdotal:

“Que não pôs o Senhor em minha mão quando pôs nela seu pró-
prio Filho unigênito, coeterno e consubstancial? Em minha mão pôs 
todos os seus tesouros, os sacramentos, a graça; pôs as almas, que são 
para Ele a coisa mais preciosa e que Ele amou mais que a Si próprio, 
porque as comprou com o preço do seu próprio sangue; em minha 
mão pôs o próprio céu, para que eu possa abrir e fechar aos demais...”

Enquanto o mundo moderno afunda rapidamente na barbárie e 
na apostasia, somente nesses homens podemos encontrar a solução 
verdadeira, porque neles e por eles encontraremos Cristo, o Redentor 
da humanidade que nos abre as portas da felicidade eterna.

Que o Senhor nos dê muitos e santos sacerdotes. ��W�
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 Entrevista com o Pe. Luís

“Que língua de homens, ou mesmo de anjos, poderá 
explicar em algum momento um poder tão ilimitado? Quem 
poderia haver pensado que a voz de um homem, que não é 
capaz por mais esforço que faça de levantar uma palha, estaria 
pela graça dotada de uma força tão prodigiosa que obrigaria o 
Filho de Deus a descer do céu à terra?

Esse é um poder muito maior que o de trasladar as monta-
nhas, secar o oceano ou deter o curso dos astros. Esse é um 
poder que de algum modo rivaliza com aquele primeiro Fiat, 
por meio do qual Deus tirou o mundo do nada e que parece ser 
maior, em certo sentido, que o outro Fiat, pelo qual a Santíssi-
ma Virgem recebeu em seu ventre o Verbo Eterno.

Com efeito, a Santíssima Virgem simplesmente submi-
nistrou a matéria para o Corpo do Salvador, que foi formado a 
partir de sua substância, ou seja, de seu preciosíssimo sangue, 
mas não por meio d'Ela, nem de sua operação; mas a voz do 
sacerdote, que obra como instrumento de Nosso Senhor Jesus 
Cristo, no ato da consagração reproduz de maneira admirável o 
Homem-Deus, sob as espécies sacramentais, e isso tantas 
vezes quantas consagre.”

São Leonardo de Porto Maurício
O Tesouro escondido da Santa Missa

 Grandeza do
Sacerdócio

O Pe. Luís Cuervo tem 29 anos e é o sétimo de 
treze filhos de uma das famílias do priorado 
de Mendoza, Argentina.  É sobrinho do Pe. 

Calderón, professor do seminário.

Cresceu em uma família muito católica e no 
ambiente da Tradição na Argentina, onde o contato 
com o priorado e os sacerdotes criou  seu primeiro 

interesse pela vocação. Cursou o ano de Humanidades e ingressou no 
Ano de Espiritualidade em 2010.

Relatamos na sequência uma breve entrevista na qual o padre 
nos conta algo de sua experiência nesses anos de formação:

Que opina desses anos no seminário?

Santa Teresinha nos propôs o caminho da infância espiritual e eu 
vejo o seminário como uma certa infância. Chega-se pequeno e fraco, 
mas o seminário desenvolve, por meio do Santo Sacrifício da Missa, 
da doutrina do Magistério e da teologia de Santo Tomás, um organis-
mo espiritual que nos faz superar nossas limitações e servir de instru-
mentos de Nosso Senhor na obra da salvação das almas. Como toda 
infância, é uma etapa cheia de alegrias, que passa rápido e que deixa 
uma marca para sempre.

Como foi seu cargo de chefe da Sacristia?

A sacristia é o ofício mais bonito do seminário. Cria um espírito 
de amizade profunda pelo trabalho em grupo cotidiano no cuidado 
pela casa de Deus. Mas ainda mais importante, ali se aprende a beleza 
do culto, a reverência e o cuidado do sagrado. Percebe-se que toda 
ação, por pequena que seja, é grande quando se ordena ao ato mais 
santo que é o Sacrifício da Missa.

A quem o senhor agradece?

Sem dúvidas que a Nosso Senhor e à Santíssima Virgem, pelos 
quais vem toda vocação sacerdotal.

Mas tenho uma enorme gratidão a Dom Lefebvre e à Fraternida-
de. Nossa congregação me deu o nascimento à vida sobrenatural e deu 
a meus pais os princípios para uma boa educação. Ela me criou com o 
catecismo e os sacramentos. Pela incessante oração de seus fiéis e 
religiosos, curei de uma grave doença. Ela me formou no sacerdócio 
verdadeiro e seguirá me acompanhando em minha função ministerial. 

Agradeço especialmente ao Pe. Calderón, que teve muita impor-
tância no desenvolvimento de minha vocação e de toda minha vida 
espiritual.

Que conselho daria aos jovens?

Sigam o exemplo dos maiores, sua fidelidade à Tradição e à 
Missa de Sempre. Guardem o que lhes deram e lembrem-se de que é 
uma obrigação importantíssima para todo jovem perguntar-se se 
Deus o chama para seu serviço. 

O Pe. Luís Cuervo foi nomeado vigário no Priorado de Córdo-
ba, situado no centro geográfico da Argentina, onde ajudará o prior, 
Pe. Carlos Caliri, no florescente apostolado local, que inclui também 
vários centros de missa nas províncias vizinhas, uma escola recente-
mente fundada e a capelania das madres dominicanas docentes de 
Anisacate. ��W�



e existe alguma cerimônia que nos faça viver os instantes mais Ssublimes da Igreja, sem dúvidas é a cerimônia das ordenações 
sacerdotais. Ela lembra em particular a Ceia na que Nosso 

Senhor constituiu seus apóstolos como sacerdotes. Recorda também 
a efusão do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Desse modo, a Igre-
ja continua e o Espírito Santo segue difundindo-se pelas mãos dos 
sucessores dos apóstolos.

Partes do Rito da Ordenação Sacerdotal

O rito tradicional da ordenação sacerdotal usado durante tantos 
séculos expressa muito bem o que é o sacerdote:

Ÿ Essencialmente, o rito consiste na imposição das mãos e na 
recitação da fórmula sacramental.

Ÿ Ocorre também a consagração das mãos, para mostrar que os 
sacerdotes são consagrados e que têm as mãos consagradas 
para dar as coisas sagradas.

Ÿ Depois ocorre a entrega do cálice e da patena. A Igreja quer que 
esse gesto seja feito para explicitar em que consiste a ordenação 
sacerdotal.

Ÿ Por último, ocorre um rito também importante na cerimônia, 
que é a imposição das mãos no final da missa. O bispo usa as 
palavras que proferiu Nosso Senhor para conferir o poder do 
sacramento da Penitência, de modo que os sacerdotes possam 
absolver os penitentes de seus pecados.

A Missa, razão de ser do sacerdote

O rito da ordenação sacerdotal ocorre durante uma concelebra-
ção com o bispo. Desse modo, a Igreja exige ao bispo que transmita, 
em certo sentido, o Santo Sacrifício da Missa aos jovens que, partir 
daquele momento, oferecerão esse sacrifício, porque essa é a princi-

pal razão de ser do sacerdote. Mas tem também um poder sobre o 
Corpo Místico de Nosso Senhor e a liturgia da Igreja expressa ambos 
os aspectos:

Ÿ o poder de oferecer o sacrifício de propiciação por nossos peca-
dos, que é o sacrifício da Missa.

Ÿ o poder sobre o Corpo Místico de Nosso Senhor, porque o sacer-
dote tem a graça de conceder às almas a Eucaristia e o sacra-
mento da Penitência.

União com a Santíssima Virgem

Como foi ao redor da Santíssima Virgem que os apóstolos no 
Cenáculo receberam as graças e por mediação da Mãe de Deus, tam-
bém os sacerdotes recebem o Espírito Santo por meio de sua Mãe do 
Céu, a Santíssima Virgem. Portanto, devem permanecer sempre uni-
dos com Ela, do mesmo modo que os apóstolos no Cenáculo.

 Palavras de Dom Lefebvre

��W�

 primavera de 2015 foi muito importante para o seminário. ATivemos as ordenações menores do dia 17 de outubro que já 
relatamos na última edição de CREDIDIMUS CARITATI.

Dois dias antes, tivemos um problema com o gerador que ali-
menta o seminário, o convento e a escola do Menino Jesus nos dias de 
corte de eletricidade, causando por dois meses problemas com o 
abastecimento de água e com a comida guardada nas câmaras frias. 

A partir do dia 19 de outubro, vários sacerdotes do distrito tive-
ram alguns dias de estudos na nova casa de retiros. No dia 23, pela 
manhã, chegou de surpresa a mãe do Pe. Pagliarani, que veio da Itália 
para seu aniversário, que ocorreu no domingo 25. Esse dia também 
foi o de Cristo Rei, no qual foram renovadas a consagração do gênero 
humano ao Sagrado Coração e sua Entronização no seminário.

No domingo, 1º de novembro, dia de Todos os Santos e aniver-
sário de fundação da Fraternidade, tivemos no seminário as primeiras 
comunhões de quase 30 crianças da Escola do Menino Jesus.

No fim de semana entre a sexta-feira 13 e a segunda 16 de 
novembro, os seminaristas fizeram um passeio à propriedade da 
família Panighetti na cidade de Tandil, no centro da Província de 
Buenos Aires. Puderam descansar, caminhar pelas serras e visitar o 
monte Calvário da cidade, que tem uma famosa Via Sacra em tama-
nho natural.  

No sábado 21, cinco seminaristas cantaram a missa de primeiras 

 Crônicas do Trimestre
comunhões na capela de Laferrere, em Buenos Aires.

No dia 25, ocorreu o aniversário da dedicação da igreja de nosso 
seminário, onde no sábado 28, Dom Alfonso de Galarreta deu o sacra-
mento da Confirmação a 39 jovens. No dia 30, começaram as duas 
semanas de exames semestrais.

No sábado 5 de dezembro, ocorreu a consagração da igreja do 
Noviciado de Pilar das Irmãs da FSSPX. Celebrou Dom de Galarreta 
e assistiram padres e fiéis de todas as casas próximas da Fraternidade 
(Seminário, Sede do Distrito, Priorado de Buenos Aires e Escola do 
Menino Jesus). Também esteve presente a madre superiora da Con-
gregação.

No dia 8, festa da Imaculada Conceição, os seminaristas renova-
ram seus compromissos com a Fraternidade por um ano, exceto o 
subdiácono, que o fez por três anos. No dia 12, a comunidade, em 
especial os mexicanos, comemorou a festa de Nossa Senhora de Gua-
dalupe, Padroeira e Imperatriz da América.

No dia 16, terminaram os exames, deixando alguns dias de tra-
balho antes do Natal. No sábado 19, tivemos pela graça de Deus a 
cerimônia de ordenação sacerdotal e o ano acadêmico termina com o 
almoço do dia do Natal.

A comunidade do seminário pede suas orações para seu próximo 
ano de estudos e lhes deseja um Feliz e Santo Ano novo e que Deus 
lhes conceda nele todas as suas graças. Quê Deus os abençoe! ��W�
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 Retiros Espirituais
Retiro de 30 dias

s seminaristas dos anos de teologia farão durante o próximo mês Ode fevereiro um retiro de Santo Ignácio de 30 dias.
Pedimos suas orações por esse retiro. Que produza muito fruto 

espiritual para o próximo ano de acadêmico e para toda a vida desses 
futuros sacerdotes.

Pedimos igualmente suas orações pelas novas vocações que inici-
arão seus estudos em março, depois do retiro de 5 dias de início de 
ano, também pelo próximo ano acadêmico de 2016 e pela comuni-
dade do seminário. Que Deus lhes retribua com aumento.

Retiros do Distrito

onhecer, amar e servir a Deus e assim salvar a alma. Esse é o obje-Ctivo de sua vida, estimado leitor, e o da vida de todos os homens.
Contudo, muitas vezes as preocupações da vida nos levam a 

esquecê-lo, um pouco ou muito, e acabamos sendo outra vez arrasta-
dos às coisas da terra, aos prazeres temporais e ao esquecimento da 
eternidade.

Aproveitemos, então, os retiros espirituais que os padres do distri-
to pregarão em quase todos os nossos priorados nesse verão. Os 
retiros nos ajudarão a voltar a por ordem em nossas vidas e em nossos 
pensamentos para que busquem em primeiro lugar nossa bem-
aventurança.

 Nota do Ecônomo
stimados amigos, em primeiro lugar agradecemos por suas oraç-Eões e pela ajuda material que vocês nos ofereceram durante este 

ano. Preparando-nos para 2016 e confiados em sua caridad fraterna, 
pedimos outra vez seu apoio espiritual e material.

Com as entradas do próximo ano, a comunidade do seminário, 
contando as irmãs e os empregados, poderá chegar a ter que alimen-
tar a cada dia a quase 70 pessoas. Além disso, distribuímos durante 
a semana comida às famílias necessitadas da região.

Também temos os gastos habituais relativos à sacristia, à lim-
peza e à manutenção geral, tanto do seminário como do convento 
das irmãs.

Em relação às obras, acabaram os dispendiosos trabalhos do 
encanamento de gás e conserto do gerador elétrico que alimenta as 
bombas de água e as câmaras frias do seminário, do convento e da 
escola nos cada vez mais comuns cortes de luz. Seguimos agora com 
a grande obra de conserto do telhado da igreja que já estava apodre-

cendo em alguns lugares por causa das infiltrações.

Ficam pendentes: a troca do encanamento de gás e de todo o 
telhado da capela do convento e o conserto dos outros telhados dos 
claustros do seminário.

Temos também dois veículos bastante desgastados: uma Rena-
ult Master com 150.000 km e um VW Polo com 200.000 km. Assim 
como os tratores usados para manter a propriedade, os carros usados 
para as compras e o apostolado também requerem gastos constantes e 
deverão no futuro ser trocados.

Lembre que a comunidade reza todos os dias o Terço especial-
mente por nossos benfeitores. Muito obrigado e que Deus pague toda 
sua bondade.

“Vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino preparado 
para vós desde a criação do mundo. Porque tive fome e me destes de 
comer: tive sede e me destes de beber; ... estava desnudo e me vestis-
tes...” (Mt. 25, 34). ��W�

A contribuição com pensões regulares é muito importante 
para a normalização das finanças do seminário. Você poderia 
tornar-se padrinho da formação de um futuro sacerdote.

Pelo momento, tanto essa ajuda regular como uma 
contribuição ocasional podem ser feitas pelos brasileiros por 
meio dos sacerdotes da Fraternidade, entregando as 
contribuições nos priorados ou aproveitando suas viagens a 
Buenos Aires ou ao Seminário.

Obtenha mais informações pelo site:

www.fsspx.com.br

Ou pelos telefones:

! Priorado de São Paulo:  (11)  4301-8939
! Priorado do Rio de Janeiro:  (21)  2616-2504
! Priorado de Santa Maria (RS):  (55)  3028-3896
! Priorado de Campos (RJ):  (22)  9.9233-0266
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