Sedevacantismo
Data: 28-Ago-2020
Nome: Marlon de Jesus Carneiro da Frota
Idade: 34
Ocupação: Educador social
Religião: Católico
Cidade: Serra
Escolaridade: Superior
Estado: ES
Gostaria de saber se são sedevacantes e se tem alguma
comunidade aqui em Vitoria ES?
***
Resposta
Muito prezado Marlon, salve Maria!
Não somos, nem nunca fomos, sedevacantistas.
Tivemos oportunidade de tratar do tema em outra missiva:
https://floscarmeliestudos.com.br/sedevacantismo/
O erro do sedevacantismo, bem como o erro daqueles que têm
todos os atos dos Papas por perfeitos e infalíveis e,
portanto, incriticáveis, provêm da mesma e incorreta
incompreensão do dogma da infalibilidade papal.
Para aqueles que têm como infalíveis todos os pronunciamentos
e atos papais há apenas duas opções possíveis: ou tudo o que
Papa diz, até mesmo quando ele fala de futebol ou ecologia, é
infalível pelo simples fato dele tê-lo dito; ou, quando se
analisa algo feito pelo Papa e que é evidentemente
incompatível com a doutrina da Igreja, por exemplo beijar o
Corão ou receber o sinal de Shivá, se conclui que aquela
pessoa não é Papa, pois, se o fosse, seria infalível e não

cometeria tal erro.
Ambas as posições estão erradas e não são de acordo com o
dogma definido pelo Concílio Vaticano I.
O Papa é infalível quando trata de Fé ou Moral, falando para a
toda a Igreja, usando o poder que lhe foi dado por Cristo, o
poder das chaves, o que normalmente se dá com a condenação da
tese oposta. Faltando alguma dessas condições o pronunciamento
papal, embora merecedor de toda a reverência, não é dotado de
infalibilidade.
Não temos, infelizmente, um grupo em Vitória do Espírito
Santo. Quem sabe não venhamos a ter, meu caro Marlon?
E você, não gostaria de vir a São Paulo no fazer uma visita?
Ficarei aguardando.
Salve Maria!
André Melo
***
Réplica
Olá! Muito obrigado pela esclarecedora resposta e pelo convite
de ir visita-los, irei oportunamente.
Salve Maria!

