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INTRODUÇÃO

Em muitas controvérsias, o Catecismo Maior de São Pio X é invocado como autoridade pelos
adeptos da posição Reconhecer & Resistir, tanto quando o assunto é a infalibilidade papal (em
seus números 199 e 200),1 quanto quando se trata da validade da Missa Nova (em seu número
600). Ao mesmo tempo, não deixam os neoconservadores de utilizá-lo como uma espécie de teste-
munho em favor do ecumenismo, na parte em que diz que os muçulmanos, também, creem no
Deus verdadeiro (em seu número 226). Essa instrumentalização do Catecismo Maior de São Pio X
nos faz colocar a questão de sua autoridade e exatidão ao tratar dessas matérias teológicas.

I. AUTORIDADE, ORIGEM E PROPÓSITO DO CATECISMO MAIOR DE SÃO PIO X

A primeira questão, aparentemente desnecessária e inconveniente, refere-se à autoridade do Ca-
tecismo Maior de São Pio X. Digo desnecessária e inconveniente, porque, a princípio, o título
mesmo do dito Catecismo nos dissuade do intento de sequer ousar dar início à discussão.

Com efeito, se é “Maior”, está acima de algum “Catecismo Menor”, que lhe é inferior por algum
título. É de supor que haja um “Catecismo Menor”, dirigido a crianças, apresentando mais breve-
mente o que se há de saber para, digamos, receber-se a Primeira Comunhão; enquanto há este “Ca-
tecismo Maior”, direcionado aos que, já instruídos nos rudimentos da fé, recebem agora uma for-
mação mais completa. Logo, o Catecismo Maior de São Pio X seria, por natureza, merecedor de
grande crédito. Além disso, por ser de São Pio X, um papa e um santo, quem questionaria a sua
autoridade e ortodoxia?

O problema é que, a rigor, o conhecido Catecismo Maior de São Pio X, publicado aqui no Brasil
pela Editora Permanência, não é nem uma coisa, nem outra. Este título é posterior e meramente
propagandístico. Ele não possui nenhuma relação com o propósito e origem do dito Catecismo.

1 Sobre a numeração, vide a tabela e a nota ao final do artigo.
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Publicado em 1905, o Compendio della dottrina cristiana [Compêndio da doutrina cristã], apare-
ce, segundo as palavras do próprio São Pio X, pela “necessidade de prover, quanto possível, à ins-
trução religiosa da mais tenra juventude”, trata-se, portanto, de um catecismo para crianças. 

Quanto à origem, adotou-se “com leves retoques, o texto aprovado, por vários anos, pelos Bispos
do Piemonte, da Ligúria, da Lombardia, da Emília e da Toscana”. Portanto, o Catecismo não é de
São Pio X, mas um texto prévio, adotado de antemão por certas províncias eclesiásticas da Itália.
Segundo Yves Chiron, “era, em sua parte central, um texto derivado do catecismo publicado, em
1765, por Monsenhor Michele Casati, bispo de Mondovì”.2

No tocante à extensão de sua autoridade, ordena-se que o uso deste texto seja “obrigatório para a
instrução pública e privada na Diocese de Roma e em todas as outras da Província Romana”, com
o voto de que seja adotado também, ao menos, por todas as dioceses da Itália. É isso o que encon-
tramos na breve Carta de São Pio X ao Cardeal Pietro Respighi, dada no Vaticano, a 14 de junho
de 1905.3

II. O CATECISMO DE 1912: SUCESSOR LEGÍTIMO DO CATECISMO MAIOR
                                                                                   
Contudo, a história não termina aí. Sete anos depois, mais exatamente, a 18 de outubro de 1912,

em carta ao mesmo Cardeal Pietro Respighi, Vigário de Roma, Sua Santidade apresenta outro Ca-
tecismo, que agora aparece sob o título de  Catechismo della Dottrina Cristiana [Catecismo da
Doutrina Cristã].

Nesta nova carta, o Santo Padre começa pondo em retrospecto seus esforços iniciais em prol da
instrução religiosa do povo cristão, especialmente das crianças, dentre os quais figura, além da en-
cíclica Acerbo Nimis e do incentivo a congressos catequéticos e escolas de religião, o de “introdu-
zir aqui em Roma o texto do Catecismo usado, por algum tempo, em algumas grandes províncias
eclesiásticas da Itália”. 

Apesar de seus méritos, com o passar dos anos, o surgimento de novas dificuldades e o adianta-
mento da recepção da Santa Comunhão pelas crianças, bem como outros motivos, produziram “o
desejo de um Catecismo suficiente, que fosse muito mais breve e mais adaptado às exigências mo-
dernas”. Como um resultado, diz o Papa, “Nós consentimos que se reduzisse o antigo Catecismo a
um novo, muito restrito, que Nós mesmos examinamos e quisemos que fosse examinado por mui-
tos de nossos confrades Bispos da Itália, a fim de que nos exprimissem o seu parecer em geral, e
indicassem, em particular, segundo sua ciência e experiência, as modificações a serem introduzi-
das”. 

O parecer dos Bispos, então, foi favorável em sua quase unanimidade e suas “preciosas observa-
ções” foram levadas em consideração pelo Papa, de modo que, nas palavras de São Pio X, “a Nós
parece não dever-se adiar mais a substituição do texto, por vários motivos reconhecida como opor-

2 CHIRON, Yves. Saint Pie X: Réformateur de l’Église, Courrier de Rome, 1999 citado em MAGNE, Nicolas. In-
faillibilité: Le détournement du catéchisme de saint Pie X [http://sedevacantisme.over-blog.com/2018/03/infaillibili
te-  le-detournement-du-catechisme-de-saint-pie-x.html  ].

3 Eis o texto, na íntegra, com a parte citada em negrito: La necessità di provvedere per quanto è possibile alla reli-
giosa istituzione della tenera gioventù Ci ha consigliato la stampa di un Catechismo, che esponga in modo chiaro
i rudimenti della santa fede, e quelle divine verità, alle quali deve informarsi la vita d'ogni cristiano. Pertanto fatti
esaminare i molti libri di testo già in uso nelle Diocesi d' Italia, Ci parve opportuno di adottare con lievi ritocchi il
testo da vari anni approvato dai Vescovi del Piemonte, della Liguria, della Lombardia, della Emilia e della
Toscana. L'uso di questo testo sarà obbligatorio per l'insegnamento pubblico e privato nella Diocesi di Roma
e in tutte le altre della Provincia Romana; e confidiamo che anche le altre Diocesi vorranno adottarlo per arrivare
cosi a quel testo unico, almeno per tutta l'Italia, che è nell'universale desiderio. Con questa dolce speranza impar-
tiamo di tutto cuore a Lei, Signor Cardinale, l'Apostolica Benedizione. Dal Vaticano, li 14 Giugno 1905. [Lettera
di San Pio X al Cardinale Pietro Respighi: https://www.maranatha.it/catpiox/  03text.htm#top  ].

http://sedevacantisme.over-blog.com/2018/03/infaillibilite-le-detournement-du-catechisme-de-saint-pie-x.html
http://sedevacantisme.over-blog.com/2018/03/infaillibili
http://sedevacantisme.over-blog.com/2018/03/infaillibilite-
https://www.maranatha.it/catpiox/
https://www.maranatha.it/catpiox/03text.htm#top


tuna, confiando que este, com a bênção do Senhor, será muito mais cômodo e tanto ou mais vanta-
joso que o antigo, seja porque o volume do livro e das coisas a aprender, bastante reduzido, não
desencorajará os jovens, já bem agravados pelos programas escolares; e permitirá, aos mestres e
catequistas, fazê-los aprendê-lo por inteiro; seja porque, apesar da brevidade, nele são mais expli-
cadas e acentuadas aquelas verdades que hoje, com imenso dano às almas e à sociedade, são
mais combatidas, ou mal-entendidas ou esquecidas”. Destaco essas últimas palavras, porque
demonstram que a brevidade do Catecismo de 1912 não o torna “Menor” em questões de exposi-
ção da Doutrina Cristã. Na verdade, no juízo de São Pio X, ele é superior ao primeiro quando o as-
sunto é “aquelas verdades… mais combatidas, mal-entendidas ou esquecidas”.

Depois de recomendar o Catecismo também aos adultos, o Santo Padre declara o seguinte: “Este
Catecismo, portanto, e os Primeiros Elementos que deste, para a comodidade das criancinhas, te-
mos disposto que se derive, sem mudança de palavra, Nós, com a autoridade da presente, aprova-
mos e prescrevemos à diocese e província eclesiástica de Roma, proibindo que agora, no ensino
catequético, siga-se outro texto”. Em outras palavras, São Pio X aprova o Catecismo da Doutrina
Cristã de 1912 como o legítimo e único substituto do Compêndio da Doutrina Cristã ou Catecismo
Maior de São Pio X de 1905, o que implica a proibição da utilização do anterior na diocese de
Roma. Para terminar, São Pio X aduz, em seguida, às muitas vantagens de adotá-lo como texto pa-
drão, nas restantes dioceses da Itália, bem como exorta e reza para que, com a ajuda dos catequis-
tas e demais envolvidos na instrução cristã, possa crescer “o ensino tão necessário, quanto nobre e
fecundo, do Catecismo”.4                                                                                            

4 Novamente, eis o texto na íntegra, com a parte referida em negrito: Fin dai primordi del nostro Pontificato rivol-
gemmo la massima cura all'istruzione religiosa del popolo cristiano e in particolare dei fanciulli,  persuasi che
gran parte dei mali che affliggono la Chiesa provengono dall'ignoranza della sua dottrina e delle sue leggi. I nemici
di essa le condannano bestemmiando ciò che ignorano, e molti de' suoi figli, mal conoscendole, vivono come se tali
non fossero. Perciò insistemmo spesso sulla somma necessità dell'insegnamento catechistico, e lo promovemmo da
per tutto, secondo il nostro potere, sia con le Lettere Encicliche Acerbo nimis e con le disposizioni riguardanti i ca -
techismi nelle parrocchie, sia con le approvazioni e con gli incoraggiamenti ai congressi catechistici e alle scuole di
Religione, sia con l'introdurre qui in Roma il testo del Catechismo usato da tempo in alcune grandi provincie
ecclesiastiche d'Italia.  Tuttavia col volgere degli anni, tanto a cagione delle nuove difficoltà insidiosamente
frapposte a un qualsiasi insegnamento della dottrina cristiana nelle scuole, dove s'impartiva da secoli, quanto
anche per la provvida anticipazione, da Noi voluta, della prima comunione dei fanciulli, e per altri motivi, es -
sendoci stato espresso il desiderio di un Catechismo sufficiente, che fosse molto più breve e più adatto alle esi-
genze odierne, Noi acconsentimmo che si riducesse l'antico Catechismo in uno nuovo, molto ristretto, che noi
stessi esaminammo e volemmo fosse pure esaminato da molti nostri confratelli Vescovi d'Italia, affinché ci es -
primessero il loro parere in generale, e indicassero in particolare, secondo la loro scienza ed esperienza, le
modificazioni da introdurre. Avuto da essi un favorevole apprezzamento quasi unanime, con non poche pre-
ziose osservazioni che ordinammo fossero tenute nel debito conto, Ci sembra di non dover ritardare più oltre
una sostituzione di testo per vari motivi riconosciuta opportuna, fiduciosi che esso, con la benedizione del
Signore, tornerà molto più comodo e altrettanto, se non più vantaggioso dell'antico, sia perchè il volume del
libro e delle cose da apprendersi, assai diminuito, non disanimerà i giovanetti, già molto aggravati dai pro-
grammi scolastici, e permetterà ai maestri e catechisti di farlo imparare per intero; sia perchè vi si trovano,
nonostante la brevità, più spiegate e accentuate quelle verità che oggidì, con immenso danno delle anime e
della società, sono più combattute, o fraintese, o dimenticate. Anzi confidiamo che anche gli adulti, i quali vo-
gliano, come talora dovrebbero per viver meglio e per educar la famiglia, ravvivare nell'animo le cognizioni fonda-
mentali su cui poggia la vita spirituale e morale cristiana, siano per trovare utile in ciò e gradita questa breve som -
ma, assai accurata anche nella forma, dove incontreranno esposte con molta semplicità le capitali verità divine e le
più efficaci riflessioni cristiane. Questo Catechismo, pertanto, e i Primi elementi che da esso, per comodità dei
fanciulletti, abbiamo disposto si ricavino senza mutazione di parola, Noi, con l'autorità della presente, appro-
viamo e prescriviamo alla diocesi e provincia ecclesiastica di Roma, vietando che d'ora innanzi nell' insegna-
mento catechistico si segua altro testo. Quanto alle altre diocesi d' Italia, Ci basta esprimere il voto che il medesi-
mo testo, da. Noi e da molti Ordinari giudicato sufficiente, venga pure in esse adottato, anche perchè cessi la funes -
ta confusione e il disagio che oggidì moltissimi provano nelle frequenti mutazioni di domicilio, trovando nelle nuo -
ve residenze formole e testi notevolmente diversi che essi difficilmente imparano, mentre per desuetudine confon -
dono e infine dimenticano anche quanto già sapevano. E peggio è per i fanciulli, perchè nulla è sì fatale alla buona
riuscita d'un insegnamento quanto il proseguirlo con un testo diverso da quello a cui il giovanetto è già, più o meno,



III. UMA ESCOLHA MISTERIOSA

Se o chamado Catecismo Maior de São Pio X foi substituído e até proibido pelo próprio São Pio
X, já em 1912, por que os tradicionalistas de hoje, via de regra, preferem-no ao mais examinado,
claro e autorizado Catecismo da Doutrina Cristã? 

Na falta de melhor documentação a respeito, até onde pude rastrear, a origem deste incidente re-
monta ao ano de 1967, quando a influente revista tradicionalista Itinéraires resolveu publicá-lo no-
vamente, a partir de uma edição francesa de 1906.5 Ora, essa revista, dirigida por Jean Madiran,
estaria, até 1988, intimamente ligada a Monsenhor Lefebvre e sua Fraternidade Sacerdotal São Pio
X,6 o que parece explicar a grande circulação deste Catecismo nos círculos de Écône.     

Essa escolha, seja feita de caso pensado ou por acidente, contribuiu para fomentar, nesses ambi-
entes, uma visão equivocada da infalibilidade papal e da validade da Missa Nova, ou ainda – se
quiserem – serviu muito bem para justificar, sob a suposta autoridade de São Pio X, as visões da
mesma Fraternidade sobre esses assuntos. Como um efeito colateral, a difusão deste Catecismo
deu aos neoconservadores um “argumento ecumênico”. 

A tabela comparativa abaixo, com a qual encerro este artigo, demonstra o quanto o caminho seria
outro – mais cômodo, breve e seguro -, se os tradicionalistas tivessem optado pelo Catecismo da
Doutrina Cristã de 1912, fruto maduro dos labores catequéticos de São Pio X. De fato, nele achari-
am os remédios mais eficazes, pelo cuidado que aí se teve em expor, de forma mais explicada e
acentuada, justamente aquelas verdades combatidas, mal-entendidas ou mesmo esquecidas pela
Fraternidade Sacerdotal São Pio X, de modo muito particular, as doutrinas sobre a infalibilidade
papal e a forma do sacramento da Eucaristia. 

                                                                            

assuefatto. E poiché per l'introduzione del testo presente qualche difficoltà potranno incontrare gli adulti, perchè si
scosta dal precedente anche in talune formole; così, a togliere gl'inconvenienti, ordiniamo che a tutte le messe prin -
cipali festive, come pure in tutte le classi della dottrina cristiana, siano recitate in principio, ad alta voce, chiaramen-
te, posatamente, le prime preghiere e le principali altre formole. In tal maniera, dopo qualche tempo, senza sforzo,
tutti le avranno imparate; e s'introdurrà un'ottima e cara consuetudine di comune preghiera e d'istruzione, che da
tempo è in vigore in molte diocesi italiane, con non poca edificazione e profitto. Esortiamo vivamente nel Signore
tutti i catechisti, ora che la brevità stessa del testo ne agevola il lavoro, a volere con tanto maggior cura spiegare e
far penetrare nelle anime dei giovanetti la dottrina cristiana, quanto maggiore è oggidì il bisogno d'una soda istruzi -
one religiosa, per il dilagare dell'empietà e dell'immoralità. Ricordino sempre che il frutto del Catechismo dipende
quasi totalmente dal loro zelo e dalla loro intelligenza e maestria nel renderne l'insegnamento più lieve e gradito
agli alunni. Preghiamo Dio che, come oggi i nemici della Fede, ognora crescenti per numero e per potenza, con
ogni mezzo vanno propagando l'errore, così sorgano numerosissime le anime volonterose a coadiuvare con grande
zelo i parroci, i maestri e i genitori cristiani nell'insegnamento quanto necessario altrettanto nobile e fecondo del
Catechismo. Con questo augurio impartiamo di cuore a Lei, signor Cardinale, e a quanti avrà cooperatori in così
santo ministero, l'apostolica benedizione. Dal Vaticano, 18 ottobre 1912. [Lettera del Santo Padre Pio X al Cardi-
nale Pietro Respighi: https://www.vatican.va/content/pius-x/it/letters/documents/hf_p-x_let_19121018_catechismo
.html]. Este texto chegou ao nosso conhecimento graças ao diligente estudo do administrador do blog  Amor de la
Verdad, sua própria análise dos catecismos de São Pio X encontra-se em https://moymunan.online/2017/09/04/los-
catecismos-de-san-pio-x-y-la-infalibilidad-del-papa/.                                                                                        

5 “En France, dès 1906, l'évêque de Langres fit traduire ce catéchisme (Catéchisme de Rome ou Abrégé de la Doctri -
ne chrétienne, Langres, éditions Martin-Berret, 1906; une autre édition suivra: Paris, Letthielleux, 1907. C'est cette
traduction de 1906 qui a été reprise dans l'édition faite par la revue Itinéraires (n°116, septembre-octobre 1967) sous
le titre Catéchisme de saint Pie X).” Yves CHIRON, Saint Pie X, réformateur de l’Église, Courrier de Rome, 1999
citado em MAGNE, Nicolas. Infaillibilité: Le détournement du catéchisme de saint Pie X [http://sedevacantisme  .  
over-  blog.com/2018/03/infaillibili  te-  le-detournement-du-catechisme-de-saint-pie-x.html  ].

6 FLEICHMAN O.S.B., Dom Lourenço. Jean Madiran (1920 – 2013 [https://permanencia.org.br/drupal/node/ 
3555].
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CATECISMO MAIOR DE SÃO PIO X
(1905)

CATECISMO DA DOUTRINA CRISTÃ
(1912)

QUANDO O PAPA É INFALÍVEL?

199 [198].7 Quando o Papa é infalível?
 

O Papa é infalível só quando [allora soltanto], 
na sua qualidade de Pastor e Mestre de todos os 
cristãos, em virtude de sua suprema autoridade 
apostólica, define uma doutrina relativa à fé e 
aos costumes, que deve ser seguida por toda a 
Igreja.
                                                            
200 [199]. Quem não acreditasse nas 
definições solenes do Papa, que pecado 
cometeria?
Quem não acreditasse nas definições solenes do
Papa [alle definizioni solenni del Papa], ou 
ainda só duvidasse delas, pecaria contra a fé; e, 
se se obstinasse nesta incredulidade, já não seria 
católico, mas herege.

116. O Papa, sozinho, pode errar ao ensinar-
nos as verdades reveladas por Deus?

O Papa, sozinho, não pode errar ao ensinar-
nos as verdades reveladas por Deus, ou seja, é
infalível como a Igreja  [non può errare 
nell'insegnarci le verità rivelate da Dio, ossia è 
infallibile come la Chiesa], quando, como 
Pastor e Mestre de todos os cristãos, define 
doutrinas relativas à fé e aos costumes. 

QUEM SÃO OS INFIÉIS?

226 [225]. Quem são os infiéis?

Os infiéis são aqueles que não foram batizados e
não creem em Jesus Cristo; seja porque creem e 
adoram falsas divindades, como os idólatras; 
seja porque, embora admitam o único Deus 
verdadeiro [pure ammettendo l'unico vero 
Dio], não creem em Cristo Messias, nem como 
vindo na pessoa de Jesus Cristo, nem como 
havendo de vir ainda: tais são os maometanos e
outros semelhantes [tali sono i maomettani ed 
altri somiglianti].
                                                             
Compare com os números 81 [80], 92 [91] e 93 [92], 
nos quais Jesus Cristo é identificado como verdadeiro 
Deus.

125. Quem são os infiéis?

Os infiéis são os não batizados que não creem, 
de nenhum modo, no Salvador prometido 
[che non credono in alcun modo nel Salvatore 
promesso], isto é, no Messias ou Cristo, como 
os idólatras e os maometanos [come gl'idolatri
e i maomettani].

QUAL É A FORMA DO SACRAMENTO DA EUCARISTIA?

600 [598]. Qual é a forma do Sacramento da 
Eucaristia?

A forma do Sacramento da Eucaristia são as 
palavras usadas por Jesus Cristo: Isto é o 
meu Corpo; Este é o meu Sangue [consiste 
nelle parole usate da Gesù Cristo: questo è il 
mio Corpo, questo è il mio Sangue].

318. Qual é a forma da Eucaristia?

A Forma da Eucaristia são as palavras de Jesus 
Cristo: este é o meu Corpo; este é o Cálice do 
meu Sangue… derramado por vós e por 
muitos para a remissão dos pecados  [Questo 
é il Corpo mio; questo é il Calice del Sangue 
mio... sparso per voi e per molti a remissione 
dei peccati].

7 Entre colchetes, numeração da edição portuguesa que, por algum motivo, difere da italiana.


