
Eminência Reverendíssima, Cardenal Dom Pietro Parolin, ilustre Secretário de Estado. 

Queira por favor dar a conhecer esta carta ao Santo Padre. 

Estamos escandalizados com as notícias que nos chegam através de todo o tipo de meios de 
comunicação, sobre o que parece ser uma agenda destinada a alterar totalmente se não mesmo a 
eliminar os Frades Franciscanos da Imaculada. Esta ordem religiosa vive a pobreza do seu santo 
padroeiro. Os seus membros vêm as vocações multiplicarem-se, são ortodoxos e fiéis à Igreja, tanto no 
conteúdo da fé como na prática, fazem um trabalho missionário de vital importância e são totalmente 
obedientes à autoridade legítima, não importa quão duro ou aparentemente injusto o tratamento a que 
estão sujeitos. As ações tomadas contra eles têm sido tornadas públicas; e no entanto não foram feitas 
quaisquer acusações formais ou acusações referentes a atos ou circunstâncias. Não existem acusações 
que possam justificar sanções como o encerramento de seu seminário e de algumas de suas casas, a 
cessação de todas as ordenações maiores, a remoção, silenciamento e deslocalização de superiores 
devidamente eleitos e a negação do direito de celebrar a Sagrada Liturgia na forma extraordinária do Rito 
Romano [FE], sem uma autorização especial, o que vai diretamente contra os direitos que o Papa Bento 
XVI concedeu a todos os sacerdotes consagrados no Motu Proprio Summorum Pontificum e no seu 
documento explicativo Universae Ecclesiae. As sanções impostas a esta ordem Católica afetam, não 
apenas os seus membros, mas também os muitos leigos a quem eles prestam assistência espiritual, 
inclusive cumprindo o desejo manifestado pelos fiéis para que seja celebrada a Santa Missa segundo a 
forma extraordinária. 

Uma preocupação adicional é a notícia de que foi proibida a celebração da Santa Missa na FE nos 
primeiros sábados do mês em Santa Maria Maior, o que havia sempre ocorrido nos últimos 7 anos e a 
proibição de várias outras missas celebradas na FE em Itália e em todo o mundo. Será que tudo isto é o 
início de uma nova proibição do Vetus Ordo? 

Nós e todos os que assinamos esta petição urgente, vimos solicitar que sejam divulgadas as ofensas 
porventura cometidos pelos Frades Franciscanos da Imaculada e que justificaram decisões tão graves, 
tendo afetado significativamente, não apenas os seus membros como muitos leigos; ou então, que seja 
restaurada a Ordem dos Frades Franciscanos da Imaculada a um estado de conveniente de 
independência. Solicitamos também a implementação total e mundial do Motu Proprio Summorum 
Pontificum, verdadeiramente um presente do Papa Bento XVI, que legitima as aspirações espirituais e o 
caminho escolhido, tanto por nós como por muitos outros. 

Queira pois Vossa Excelência Reverendíssima receber e expressar junto do Santo Padre a profunda 
preocupação de quem promete rezar pelas suas intenções.  

Pedindo a sua bênção, junto com as de Jesus e Maria, somos, 
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Por favor envie esta petição pelo correio para:  

Laienvereinigung Pro Missa Tridentina 
Fraschstr. 6 
70825 Korntal 
Alemanha     

Ou então faça um “scan” desta petição e mande 
por e-mail o ficheiro para: 

ffi@ecclesiadei.nl 
 
             22.2.2014 
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