
CONVENTO DE S. MIGUEL E DE S. ANTÔNIO
DOS SEGUIDORES DA ORDEM
DOS FRADES MENORES

NOTA PÚBLICA DE ESCLARECIMENTO

Caríssimos amigos e fiéis católicos, paz e bem.

Nós, franciscanos do Convento de São Miguel e de Santo Antônio de Bofete-SP, e
agora residentes na cidade de Botucatu-SP sob o título de nossa recente fundação, o Seminário
Seráfico São Boaventura, tomamos conhecimento de que parecem circular nos meios de
comunicação certos rumores a respeito de nossos religiosos no tocante ao nosso
posicionamento teológico perante a crise pela qual passa a Santa Igreja Católica Apostólica
Romana. Acrescenta-se ainda que tais rumores, além de terem sido feitos em tom um tanto
aviltante, parecem tentar espalhar de forma caluniosa que estaríamos, supostamente, levantando
fundos em nome de outra instituição que não a nossa, e portanto de forma fraudulenta, para a
construção de nosso seminário. A tais rumores respondemos da seguinte forma:

Primeiramente desejamos ser católicos e defender a santa doutrina ensinada por Nosso
Senhor e Salvador Jesus Cristo aos seus Apóstolos, e pelos mesmos transmitida até os nossos dias
mediante o depósito de nossa sagrada Fé católica. Fé essa em confissão da qual não hesitaram
derramar o próprio sangue os santos Mártires; não envergonharam-se de professá-la e
defendê-la os bem-aventurados Confessores; e não cessaram de nela instruir todo o orbe da
terra os santos Doutores de nossa sagrada religião, e pela qual propugnou com exímia sabedoria
o Sacrossanto Concílio de Trento contra as heresias que a todo momento ameaçam grassar e
arrebatar ao Reino de Deus as almas que Nosso Senhor remiu com seu preciosíssimo sangue,
heresias dentre as quais destaca-se em nossos dias o Modernismo, doutrina condenada na bula
papal de Sua Santidade o Papa São Pio X, publicada no dia 8 de setembro de 1907 sob o título
Pascendi Dominici Gregis, na qual o santo pontífice denuncia a falaz doutrina que sustenta estar o
dogma católico sujeito a evoluções e mudanças. Sendo, porém, o dogma católico verdade
infalível revelada por Deus, nenhum dos homens pode adaptá-lo ao que chamam sentimento
religioso de cada indivíduo e torná-lo assim algo subjetivo, e isso não o podem fazer nem
mesmo aqueles que receberam de Cristo o poder das chaves de São Pedro, os quais detêm do
sagrado dever de salvaguardar e manter incólume o dogma católico e zelar para que não padeça
o depósito da fé maculação alguma, o que pretendem fazer os defensores e fautores da doutrina
modernista.

Dizemos ainda que, já que não tem e não quer ter nosso convento e seminário ligação
alguma com a arquidiocese em cujo território encontra-se situado, mas que, pelo contrário,
procuramos evidenciar a inexistência de quaisquer vínculos jurídicos com a referida



circunscrição territorial, não há razões para pretendermo-nos um grupo ou sociedade que
detenha de tais vínculos e praticarmos tal desonestidade. Além disso, ressaltamos aqui o fato de
que somos civilmente uma associação religiosa sem fins lucrativos cujos estatutos evidenciam o
nosso intento de profissão íntegra da fé católica imutável, em favor da qual, porém, não
combateram aqueles que supunha-se terem recebido de Nosso Senhor Jesus Cristo o sagrado
ofício de governar a Santa Madre Igreja após o falecimento de Sua Santidade o Papa Pio XII,
mas, o que é ainda mais doloroso, por sua omissão ou mesmo favorecimento, permitiram que
entre o povo católico fossem disseminadas doutrinas contrárias à moral e à fé católica, e, por
conseguinte, aos ensinamentos de Cristo, sendo tais doutrinas absolutamente inaptas para
conceder às almas a salvação, e inteiramente capazes de conduzi-las à perdição eterna.

Assim, reiterando a inexistência de quaisquer vínculos entre nossos religiosos e a
hierarquia que atualmente preside as sés diocesanas e a de Roma, esperamos ter esclarecido
quaisquer eventuais dúvidas entre nossos amigos, fiéis e todos aqueles que lêem estas letras. Que
Deus Nosso Senhor abençoe-nos a todos.

Dado no Seminário Seráfico São Boaventura, no dia 6 de fevereiro de 2023, festa de São
Tito, Bispo e Confessor.
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