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Caros amigos y benfeitores,
Viva Cristo Rei, Ave Maria Puríssima,
Neste natal queremos agradecer a Deus e aos senhores por toda sua ajuda,
ânimo, e apoio ao Mosteiro São José; e pedir a Santíssima virgem de Guadalupe suas
abundantes e preciosas bênçãos para todos vos.
E como um presente de natal,
queremos vos oferecer São Bento, com todas suas bênçãos, para que ele seja vosso pai e
protetor. Por esta razão, desejamos vos convidar a vos tornar parte da família
beneditina, exortando-vos para peçais vossa inscrição como oblatos seculares
beneditinos.
Para vos animar a receber tal graça, primeiramente vamos contextualizar nossa
Ordem de São Bento e nosso Mosteiro São José na atual crise da Igreja:
No dia de nosso batismo o sacerdote nos perguntou:
“V: Que pedis a Igreja de Deus?”
E respondemos com firmeza através dos nossos padrinhos: ”A fé”.
“V: Que te alcança a fé?”

“R: A vida Eterna.”

Assim começou a cerimônia mais importante de nossa vida, com a qual se
iniciaram a nossa vida sobrenatural, a nossa união com Deus e a nossa felicidade que nos
levará ao Céu. A fé naquele dia foi, e sempre será, a chave para entrar na Vida íntima de
Deus. Por isso é que necessitamos insistir, sem cansaço, que nosso combate é para
defender esta fé sacrossanta. E esta batalha não pode estar enfocada em lutar para
manter a unidade em torno de líderes ou grupos, como o faz as falsas resistências com
menoscabo da fé.
Fiéis ingênuos e enganados usam a expressão “resistência organizada” para
denominar aqueles “resistentes” que têm como líderes bispos “tradicionais”, ainda que
de fato não estejam lutando pela fé. Não nos deixemos enganar, caros amigos: qualquer
que não tenha como bandeira de luta a batalha pela fé, pela unidade na fé em Cristo,
merece receber o nome de DESISTENCIA e NÃO de resistência.
“Resistencia hierárquica e organizada” poderá ser somente aquela que lute pela
fé junto a todos os exércitos celestiais. Este tipo de Resistencia realmente existirá
quando todo um exército do Corpo místico de Cristo esteja em ordem de batalha, tendo
como general a Santíssima Virgem Maria. Nestes momentos de debilidade e confusão
generalizada, Deus está oferecendo às nossas almas uma resistência hierárquica e
organizada: a gloriosíssima Ordem de Nosso Pai São Bento. Este é um exercito que já
tem mais de 15 séculos de luta para implantar o Reino de Cristo no mundo e conta com a
promessa de manter esta luta até a segunda vinda de Cristo Nosso Senhor e prestar um

serviço importantíssimo a Santa Igreja Católica em sua última luta contra as hostes do
anticristo.
Nossa santa Ordem de São Bento possui todas as armas capazes de responder à
presente Crise: a liderança de São Bento, terror dos demônios, com uma hoste de 57.000
santos lutando através de vosso humilde Mosteiro de São José; e também uma família
hierárquica e organizada com as graças, as bênçãos, e as promessas para triunfar nesta
batalha ao lado de Nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima.
Nossa Ordem regula-se pela Santa Regra do glorioso Patriarca São Bento. Santa
Regra que foi canonizada por cinco papas como inspirada pelo Espírito Santo e que
recebeu a promessa de Deus de sobreviver na luta até o fim do mundo. Nossos monges
cristianizaram e civilizaram Europa, mãe de todas as missões no resto do mundo. Os
beneditinos cimentaram e ajudaram a construir os gloriosos Impérios teocêntricos
Cristãos. A Divina Providencia suscitou 17 papas beneditinos que imprimiram
poderosamente o espirito de São Bento na Cristandade. Entre eles estão São Gregório
Magno, Leão VII e Gregório XVI.
Desde muitos séculos atrás, as leis da Igreja protegeram a ordem de São Bento e
a nomeou Ordem isenta de toda jurisdição episcopal ou arquiepiscopal. A Providência
quis que a Ordem dependesse diretamente do Papa já nos tempos ordinários. Assim foi
como os bispos se mantiveram, desde então, a margem de intervir ou governar nos
mosteiros beneditinos. Esta exceção continua a mesma nestes tempos extraordinários de
apostasia geral. Estes atos da Divina Providência respondem àqueles escrupulosos,
carentes de doutrina, que pela única razão de não verem um bispo governando um
mosteiro, não o considera como um forte bastião. Coisa mais absurda! Esquecem que
onde está um Mosteiro Beneditino aí está São Bento com todo seu exercito! Em tempos
normais da Igreja, nossos abades e priores sempre tiveram perfeita jurisdição sobre suas
abadias e mosteiros, os bispos jamais se intrometiam em seu governo.
Pela graça de Deus e pelas leis da Igreja, vosso Mosteiro São José disfruta de
todos os direitos, deveres e privilégios da Ordem Beneditina. Pois, segundo um princípio
de direito, se os membros de um corpo colegiado morressem ou por alguma outra razão
deixassem de ser parte deste corpo, os que restassem, ainda que fosse somente um,
este único membro representaria todo o corpo colegiado com todos seus direitos e
deveres (CIC 102 -2). Assim, por exemplo, se chegassem a morrer todos os cardiais,
exceto um, este sozinho poderia eleger um Papa. O Mosteiro de São José, apesar de ser
o mais fraco e pequeno de todos os mosteiros tradicionais, despois das lamentáveis
defecções de Le Barroux, Silver, Silver City, Bellaigue y Santa Cruz, é o único que
mantem, SOMENTE pela graça de Deus y APESAR de nossa indignidade, a integridade da
luta pela Fé Católica, e tem, por este motivo, uma grande razão de ser dentro da Igreja,
representando no momento atual toda a venerável Ordem de São Bento. E por esta
mesma razão, todos os que estejam ligados ao Mosteiro de São Jose são REALMENTE uma
resistência altamente hierárquica e organizada, reconhecida como tal há mais de um
milênio e meio.
O que propomos a todos os nossos amigos e benfeitores, nesta crise atual, para
poder lutar bem acompanhados e fortalecidos sob o exercito de São Bento, é que se

alistem nos postos da resistência organizada beneditina. Para isto oferecemos, neste
Natal, fazer de cada um de vós, sejam crianças, jovens ou adultos, solteiros ou casados,
membros desta família beneditina. Para que isto seja uma realidade, o que se necessita
fazer é um pedir para se tornar oblatos seculares ligados ao nosso mosteiro. Quem
desejar maiores informações, favor escrever-nos ao e-mail
benedictinosdesanjose@gmail.com.
Batalhemos juntos contra o monstro diabólico do modernismo dentro do exercito
de São Bento. Isto é o máximo que a Divina Providencia reservou para os leigos em termo
de resistência organizada para esta apostasia final.
Peço que orem e meditem sobre este oferecimento com muito espírito
sobrenatural. É uma oportunidade muito grande que São Bento oferece-nos para lutar
junto a ele nesta batalha de proporções diabólicas, prometendo as bênçãos, fortaleza,
sabedoria e santidade necessária para ganhar a batalha neste grande exercito cujo
general invencível é o Coração Imaculado de Maria.
Com a benção, desejando-lhe um bendito Natal, e lhes garantindo as nossas
orações.
Dom Rafael OSB, Prior y monges do mosteiro São José.
U.I.O.G.D.

