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CONSULTE A DISPONIBILIDADE DO LIVRO NO ESTOQUE 
CASO NÃO TENHA NO ESTOQUE, O TEMPO MÉDIO PARA REPOSIÇÃO É DE DUAS SEMANAS 

 

LIVROS DESCRIÇÃO 

 

A BULA QUO PRIMUM TEMPORE 

 

A Bula não necessita de apresentações. Ela é um dos pontos altos da vida da Igreja, 
onde o santo papa decreta de modo solene, repetindo diversas vezes que é para 

sempre, o caráter irreformável da Missa latina e a ordem, dada pelo papa, a todos os 
padres, de todos os tempos, de celebrarem o santo Sacrifício da Missa segundo este 
missal decretado em 1570, após o Concílio de Trento. Este livrinho é essencial para 

quem deseja conhecer os documentos básicos que defendem a Missa da 
vulgarização imposta pela missa de Paulo VI. 

 

A CONFISSÃO 

 

Para o nosso tempo, em que a prática da confissão é cada vez menos comum entre 
os fiéis, e em que abundam os desorientadores espirituais, este opúsculo mostra-se 
de grande utilidade. O autor nos lembra da absoluta necessidade da confissão para 

quem quer se salvar, esclarece alguns equívocos comuns a respeito deste 
sacramento e inspira nos leitores um intenso desejo de buscar um bom confessor e 

ajoelhar-se aos pés do sacerdote imutável e eterno que se esconde no padre: Nosso 
Senhor Jesus Cristo. 

 

A CONJURAÇÃO ANTICRISTÃ 

 

Monsenhor Henri Delassus (1836-1921) apresenta-nos uma análise histórica, 
filosófica e religiosa das tentativas de destruição da Igreja Católica durante a 

Renascença, a Reforma e as diversas revoluções dos séculos XVIII e XIX. O autor 
nos expõe como ocorreu a difusão dos ideais humanistas e naturalistas pelas lojas 

maçônicas, denuncia o seu objetivo de impor à humanidade uma nova visão do 
homem e aponta quais os seus fins últimos. Explica-nos de que modo trabalham para 
o estabelecimento de uma república universal de caráter naturalista, quem são seus 
agentes principais e quais as raízes profundas de seu embate contra o catolicismo. 

Escrito há mais de cem anos (1910), o leitor contemporâneo ficará surpreendido com 
as previsões do autor, visto que o plano aqui exposto se realizou exatamente como 

ele previra. 

http://www.editorapermanencia.net/livros/a-bula-quo-primum-tempore-e-comentarios.html
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A DESCOBERTA DO OUTRO 

 

A Descoberta do Outro é o primeiro livro de Gustavo Corção, publicado em 1944, é 
um clássico da literatura brasileira. É o relato do autor do processo que passou de 

descoberta da própria miséria e busca pela entrega total de si à verdadeira Caridade. 
O outro, enquanto considerado como mera parte do nosso próprio mundo, nunca 
passa de uma função sem individualidade concreta. Os esquemas abstratos, as 

ideologias, tudo que põe o mundo enquadrado — “em papel milimetrado” — abole a 
verdadeira relação que deve haver entre os homens e impede que o outro se 

transforme no próximo, a quem a Caridade ensina a amar com a si mesmo. Corção 
descreve essa tensão de modo assombroso e sincero. 

 

A DOUTRINA DE FREUD 

 

A doutrina de Freud continua ainda em foco em muitos meios intelectuais e 
estudantis. E, à míngua de esclarecimentos e de orientação, devasta muitas 

mentalidades ainda não formadas e deturpa o sentido moral de muita vida jovem. O 
autor procurou fazer um trabalho que pudesse, pelo menos, orientar e esclarecer os 

espíritos jovens ou menos avisados sobre o assunto.  

Toda filosofia de Freud repousa sobre um erro capital: a negação violenta da 
espiritualidade (ou seja, da ordem sobrenatural e do fim último do homem — a visão 

beatifica) e da liberdade, isto é, a faculdade de escolher os meios para alcançar 
convenientemente o verdadeiro fim que é o Bem último, Deus.  

 

A IDADE MÉDIA CONTADA AOS MEUS SOBRINHOS 

 

A maior historiadora da Europa recolheu neste belo livro sete aventuras de heróis 
medievais para contar a seus sobrinhos e a todos os jovens e adolescentes, histórias 
de heróis e santos que existiram de verdade e nos encantaram por sua bravura, pela 

retidão do caráter ou por sua fé. As ilustrações em xilogravuras nordestinas são 
assinadas por Erivaldo Ferreira da Silva e dão uma qualidade superior à nossa edição 

brasileira, neste que é um dos livros mais vendidos na livraria. 

 

A IGREJA CATÓLICA E A OUTRA 

 

Gustavo Corção, em 1976 e mesmo antes, em 1974. Corção mostrava que no cisma 
do Ocidente, no séc. XIV, os católicos se encontravam diante de uma única Igreja mas 
tendo dois papas, sem saber qual o verdadeiro. Hoje, ao contrário, estamos diante de 

um só papa, uma só hierarquia, mas que governa duas igrejas: a verdadeira Igreja 
Católica e A Outra. Vejamos como Corção entendeu a coisa: “minha sofrida e firme 
convicção, tantas vezes sustentada aqui, ali e acolá é que existe, entre a Religião 
Católica professada em todo o mundo católico até poucos anos atrás e a religião 

ostensivamente  apresentada como "nova", "progressista", "evoluída", uma diferença 
de espécie ou diferença por alteridade. São portanto duas as Igrejas atualmente 
governadas e servidas pela mesma hierarquia: a Igreja Católica de sempre, e a 

Outra." 

http://www.editorapermanencia.net/livros/a-descoberta-do-outro.html
http://www.editorapermanencia.net/livros/a-doutrina-de-freud-uma-critica-a-sua-moral.html
http://www.editorapermanencia.net/livros/a-idade-media-contada-aos-meus-sobrinhos.html
http://www.editorapermanencia.net/livros/a-igreja-catolica-e-a-outra.html


 

A ILUSÃO LIBERAL 

 

Ilustre desconhecido para a grande maioria dos brasileiros, Louis Veuillot (1813 – 
1883) é um dos grandes nomes da literatura católica do século XIX, na França. 

Veuillot escreveu A Ilusão Liberal, pequeno livro onde pretende expor e criticar a 
posição dos liberais, a partir de uma conversa imaginária entre um grupo de católicos 

e um liberal. Este representava o pensamento da hora, a moda, a modernidade; 
aqueles representavam a sólida doutrina tantas vezes posta à prova ao longo de dois 

mil anos, mas nem sempre bem defendida pelos discípulos fiéis da Santa Igreja. 
Havia, portanto, a necessidade de se desmascarar a falácia dos liberais. E Louis 

Veuillot resolveu encarar o desafio, com o texto que apresentamos aqui. 

 

A MULHER FORTE 

 

Verdadeiro clássico da literatura católica, escrito por Monsenhor Landriot, arcebispo 
de Reims, França, no século XIX. Esta obra é a compilação de 17º conferências 

comentando o capítulo 31 do livro de Provérbios, direcionado especificamente para as 
mulheres. Nesta obra clássica, Monsenhor Landriot aborda como deve ser o 
comportamento da mulher forte, segundo as Sagradas Escrituras. Mulheres 

empunhadas de coragem, força, inteligência e total dependência da graça de Deus, 
pois fora de Sua assistência sobrenatural, a fraqueza humana prevalece. 

 

A ORDEM NATURAL E A ORDEM SOBRENATURAL 

 

O que o autor denuncia no seu livro é a redução da ordem sobrenatural, ou seja, a 
ordem da graça, a ordem das coisas divinas, à horizontal e humana ordem da 

natureza, das coisas desse mundo, do homem ecológico, animal, sem alma criada à 
imagem e semelhança de Deus. Ele nos mostra alguns remédios contra essa 

avalanche. Esses remédios devem ser hoje tomados em doses altas, para que o vírus 
do Naturalismo não nos escravize e nos conduza à perda das nossas almas. "Sem 

mim nada podeis fazer" (Jo 15, 5). Guardemos na alma o catolicismo dos santos, todo 
voltado para Deus, para nossa morada definitiva no Céu, para a vida da graça, 

comandando nossos interesses tanto materiais quanto espirituais. 

 

A REFORMA LITÚRGICA DE CRANMER 

 

O pensador inglês que defendeu a fé contra os erros do Concílio Vaticano II, 
escreveu uma trilogia abordando aspectos diferentes dos desmandos do Concílio. 

Chamou-a A Revolução Litúrgica na Igreja Católica. Nesse primeiro volume faz uma 
análise histórica e teológica da reforma litúrgica de Cranmer, na Inglaterra. Tomás 

Cranmer foi um dos líderes da Reforma Inglesa e Arcebispo da Cantuária durante os 
reinados de Henrique VIII, Eduardo VI e brevemente Maria I. Apesar de não citar o 

modernismo e o Concílio, o autor deixa patente o paralelo com a reforma litúrgica de 
Paulo VI, após Vaticano II. 

A Reforma Litúrgica de Cranmer mostra, ao examinar o Prayer Book (Livro de 
Oração) de Thomas Cranmer, de 1549, a extensão na qual a fé do povo católico pôde 
ser alterada simplesmente ao se alterar a liturgia. Nas palavras do autor: “A maneira 
como rezamos reflete e, em grande parte, decide o que cremos. (…) As crenças que 

fizeram com que os reformadores ingleses repudiassem o catolicismo e 
estabelecessem em seu lugar uma nova religião são explicadas em detalhe e, na 

maioria dos casos, com suas próprias palavras. Isso deixa claro que eles entendiam 
perfeitamente o que a Igreja Católica ensinava em relação a doutrinas tão 
fundamentais quanto a Eucaristia, e que rejeitaram aquele ensinamento 

completamente.” 

http://www.editorapermanencia.net/livros/a-ilus-o-liberal.html
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A REVOLUÇÃO 

 

A presente obra descreve a escorregadia natureza da revolução francesa. Monsenhor 
de Ségur queria especialmente prevenir aos moços católicos do seu tempo contra 

aquele pacifismo reinante diante do erro, queria mostrar, e realmente mostra de modo 
claro e explícito como a atrativa aparência de humanitarismo e solidariedade, que 

caracterizava os belos e veementes discursos da revolução em prol da liberdade, são 
apenas uma máscara que esconde uma realidade muito diferente. Nem os belos 

princípios são verdadeiros nem as intenções são retas. Trata-se de uma vil 
demagogia que se propõe como instrumento para destruir a ordem verdadeira. 

 

A VERDADE SUFOCADA 

 

Numa época em que todos falam de liberdade de pensamento, não se pode analisar o 
movimento militar de 1964 ouvindo apenas o lado dos intelectuais de esquerda e da 

imprensa.  

A Verdade Sufocada é um livro do coronel reformado do Exército brasileiro, Carlos 
Alberto Brilhante Ustra, no qual o autor expõe sua versão sobre a luta armada de 
esquerda no Brasil no período da Ditadura militar no Brasil (1964-1985), além de 
contar suas experiências como chefe do DOI-CODI, um dos órgãos atuantes na 

repressão política na época. O Cel. Carlos Alberto Brilhante Ustra apresenta uma 
gama impressionante de documentação e fotos, em uma narração viva dos anos de 
guerra entre um governo de exceção e o terrorismo dos guerrilheiros. Um livro para 

não deixar nenhum brasileiro indiferente. 

 

A VIDA ESPIRITUAL segundo SANTO TOMÁS 

 

Último livro de Dom Lefebvre, seu testamento espiritual. Um resumo da doutrina 
católica, segundo São Tomás de Aquino, analisada em seu papel de santificação das 

almas. 

 

ANTÔNIO HERNANDEZ - Músicos, Compositor 

 

A seleção  de artigos de Antônio Hernandez que publicamos neste livro necessita de 
uma nota, pois o autor faz parte, de certa forma, da história da Editora Permanência. 

Quando o Dr. Julio Fleichman leu um seu artigo, no jornal O Globo, em 1971, 
percebeu que o autor comungava com ideais de defesa da civilização ocidental 

católica, empreendida corajosamente pela Permanência. Tendo encontrado por acaso 
o renomado crítico d´ O Globo, em um concerto, Dr. Júlio sentou-se ao lado do sr. 
Hernandez e pediu-lhe a permissão para publicar o artigo. Teve início, assim, uma 

relação de amizade e de fé que proporcionou para nós da Permanência, a agradável e 
frutuosa presença do grande crítico nas nossas atividades e reuniões. 

http://www.editorapermanencia.net/livros/a-revoluc-o.html
http://www.editorapermanencia.net/livros/a-verdade-sufocada.html
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AS DESCONTINUIDADES DA CRIAÇÃO 

 

A Editora Permanência publica neste volume as conferências que Corção fez em seu 
auditório sobre Filosofia da Natureza e Evolucionismo. Refuta o erro do evolucionismo 
na visão do físico-matemático, na visão do filósofo e na visão do teólogo. Queria levar 

adiante seu estudo mostrando que nada, na natureza humana, previa que Deus a 
elevaria à vida divina pela graça. Infelizmente não teve tempo de terminar, o que nos 

leva a publicar só a primeira parte. Segundo Corção: "Parece-nos indispensável 
marcar bem a intolerância em relação à evolução dos evolucionistas que tira o mais 

do menos, que faz passar da potência ao ato sem nada que esteja em ato, o que 
consiste precisamente em ser um processo auto-criador que torna aceitável a criação 

ex-nihilo sem um Deus Todo Poderoso". 

 

AS GRANDES HERESIAS 

 

Neste livro Hilaire Belloc nos legou um grande trabalho histórico, ainda que haja na 
obra algo de inacabado. Também pudera, foi concluído em 1938, véspera dos 

maiores acontecimentos militares e políticos de todos os tempos. Nele Belloc narra as 
grandes heresias que afetaram o catolicismo – para ele sinônimo de cristianismo – 
desde o começo. O livro tem algumas singularidades, entre elas o fato de dizer que 

todas as igrejas protestantes não passam de heresias e sua verve é implacável 
sobretudo com as seitas fundadas por João Calvino. Hoje em dia a coisa pode soar 
politicamente incorreta, já que vivemos tempos de covardia. Tempos de relativismo 

religioso e cultural, tempos de ecumenismo com o qual certamente ele não se 
conformaria. Para ele, a verdade estava com o catolicismo e ponto. 

 

AS PEQUENAS VIRTUDES DO LAR 

 

No livro o orador dos sermões quaresmais da Catedral de Notre-Dame de Paris dá-
nos a conhecer as palestras que preferiu na Rádio Luxemburgo, dirigidas às famílias 

reunidas na intimidade do lar. Palestras sobre algumas das virtudes que estão na 
base do relacionamento humano e são elementos de coesão e paz dentro da família. 
Estas "pequenas" virtudes são, na verdade, grandes virtudes. Bastam para converter 

a vida diária de uma família em algo atraente e amável, que realiza os pais e 
encaminha os filhos. São verdades simples e exigentes como todas as do Evangelho, 
e, como as do Evangelho, acessíveis e eficazes para quem se disponha a ter ouvidos 

para ouvir. 

 

AS SETE VELAS DO MEU BARCO 

 

M.D. Poinsenet explica, com exemplos de alguns Santos, de forma bem simples e 
didática os 7 Dons do Espírito Santo. 

Ele nos chama a atenção: para que servem, em nossa vida, os sete dons do Espírito 
Santo?  

E responde: Eles fazem com que a nossa alma seja ensinada, guiada, pelo Espírito 
Santo, mais ou menos como o barco à vela, que é movido pelo vento. Mas cada um 
de nós tem de prestar atenção ao vento que vem encher suas velas, para que elas 

estejam sempre abertas e prontas a receber o sopro do Espírito Santo. Então, mesmo 
com chuva, tempestade ou neblina, ele guiará a alma até o porto da eternidade. 

http://www.editorapermanencia.net/livros/a-descoberta-do-outro-160.html
http://www.editorapermanencia.net/livros/as-grandes-heresias.html
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AS TRÊS VIAS E AS TRÊS CONVERSÕES 

 

No livro, o grande teólogo dominicano, falecido em 1964, nos expõe as diversas 
fases da vida da alma, segundo a doutrina de São João da Cruz e Santo Tomás de 

Aquino. Ele trata dos seguintes assuntos: A vida da graça e o valor da primeira 
conversão; A segunda conversão: entrada na via iluminativa; A terceira conversão: ou 
transformação da alma, entrada na via unitiva dos perfeitos; Características de cada 
uma das fases da vida espiritual; A paz do reino de Deus, prelúdio da vida no céu; e 

por fim, O chamado à contemplação infusa dos mistérios da fé. 

 

AVENTURAS DE SÃO JOÃO BOSCO 

 

O livro traz o relato de algumas das aventuras de São João Bosco, contadas por ele 
próprio. São João Bosco disse certa vez que sua vida era ao cheia de aventuras 
prodigiosas que se alguém, no futuro, a lesse, teria dificuldades para acreditar. 

Julgaria estar lendo um romance. Eis alguns fatos que ocorreram com o santo: foi 
acusado de louco, de feiticeiro, de inimigo da ordem pública. Teve sua casa várias 

vezes invadida pela polícia, sofreu atentados violentos, viveu toda a vida sem 
dinheiro, mas cheio de confiança em Deus, empreendia obras grandiosas que nunca 
deixaram de ser felizmente concluídas. Ao mesmo tempo, montou uma gigantesca 

editora de livros católicos, e ele próprio escreveu mais de 140 livros. Exerceu 
influencia na política e na sociedade, fundou congregações religiosas, foi conselheiro 

de reis, de papas, de ministros de Estado... 

 

BRASILEIROS – HERÓIS DA FÉ – VOL. 1 

 

Após diversas obras de autores fidedignos e documentos inéditos de incontestável 
valor, escrevemos este modesto livro, em cujas páginas singelas, o leitor encontrará 
traços da vida de muitos Servos de Deus, em sua maioria pouco conhecidos. O que 

nos move a publicar estas páginas é o devotamento a memória dos santos brasileiros, 
que enchem de brilho as tradições religiosas e cívicas da nossa Pátria. Que o 

exemplo desses santos patrícios nos conduza ao amor de Deus e ensine a trabalhar 
pelo engrandecimento do Brasil. 

 

BREVE HISTÓRIA DAS HERESIAS 

 

A natural a curiosidade dos cristãos e de tantos espíritos face ao curioso mundo das 
heresias e dos hereges encontrará uma resposta satisfatória neste livro do Cônego 
Cristiani, notável por seus trabalhos científicos e de divulgação, homem de muita 

leitura e vasta cultura, que nos oferece agora o fruto de toda uma existência dedicada 
a história das heresias. 

As heresias proporcionam o enriquecimento e a definição do dogma, daí a misteriosa 
e profunda asserção: oportet haereses esse: convém que haja heresias e hereges. 
Seu estudo, é fundamental ao cristão, pois para conhecer a Fé em toda sua pureza, 

faz-se necessário compreender o seu “lado avesso”, ou seja, a sua deturpação. 

http://www.editorapermanencia.net/livros/as-tres-vias-e-as-tres-conversoes.html
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BREVE HISTÓRIA SOBRE O ANTICRISTO 

 

Vladimir Sergueievitch Soloviev foi Filósofo, teólogo, poeta, escritor e crítico literário 
russo. Nasceu em Moscou em 16 de janeiro de 1853, tendo falecido nessa mesma 

cidade em 31 de julho de 1900. Nesta obra, Vladimir Soloviev descreve a história do 
Anticristo como “o grande amigo espiritualista, ascético e amigo dos homens”, cuja 
elevadíssima autoestima aparece justificada pelas “manifestações rigorosas de 
abstinência, abnegação e disposição ativa de ajuda”. Forma parte da imagem 

tradicional do Anticristo aparecer como “benfeitor”, e nas audiências mostra-se “tão 
amável, que será aclamado em todos os jornais”. Isto escrevia Soloviev no último ano 

do século XIX. 

 

CARTA ABERTA AOS CATÓLICOS PERPLEXOS 

 

Em 1984 Mons. Marcel Lefebvre escreveu este texto em virtude da grande confusão 
instalada na igreja após o Concílio Vaticano II e que se propagaram no mundo católico 

com um espírito novo, um tanto modernista e meio protestante. No livro, Mons. 
Lefebvre descreve a grave decadência da vida católica e orienta seus leitores a 

proteger sua fé contra esse progressismo galopante. Após 30 anos, a situação só 
piorou, e a perplexidade gerou muitos escândalos e perda da fé. Os católicos de modo 
geral devem ler este livro para conhecer melhor as razões desse rude combate. É um 

livro obrigatório para quem descobre o combate da Tradição.  

 

CARTA AOS JOVENS DE TODOS OS TEMPOS 

 

São João Bosco foi um verdadeiro amigo da juventude, à qual consagrou o melhor de 
sua longa e fecunda existência. O leitor tem em mãos uma das muitas obras que ele 

escreveu para os jovens. São João Bosco a concebeu, desde o princípio, em forma de 
afetuosa carta ou conversa com os seus leitores, dirigindo-se a eles de forma 

coloquial e agradável, para ser perfeitamente entendido. Ademais, tratou de verdades 
eternas, adequadas aos jovens de todos os tempos. Daí o título escolhido para esta 

nova tradução: Carta aos jovens de todos os tempos. 

 

CASAMENTO E FAMÍLIA 

 

Nesta obra encontramos um tesouro de reflexões e conselhos dados aos noivos e 
esposos pelo Papa Pio XII, um dos maiores papas do século XX. O livro traz 22 
mensagens do Papa Pio XII aos recém-casados que iam à Roma em viagem de 
Núpcias receber a bênção apostólica. Preocupado com as más influências que 

afetavam a estabilidade e a segurança das famílias, ele dá seguríssimos conselhos 
doutrinais, espirituais e morais baseados na fé católica, a fim de proteger a família das 

atuais ideias neo-pagãs que causam tantas lágrimas e sofrimentos. 

http://www.editorapermanencia.net/livros/breve-historia-sobre-o-anticristo.html
http://www.editorapermanencia.net/livros/carta-aberta-aos-catolicos-perplexos.html
http://www.editorapermanencia.net/livros/cartas-aos-jovens-de-todos-os-tempos.html
http://www.editorapermanencia.net/livros/casamento-e-familia.html


 

 

CATECISMO CATÓLICO DA CRISE NA IGREJA 

 

Na crise atual, este livro é um verdadeiro compêndio das Verdades atacadas pelos 
erros modernos. Coloca em plena luz, de um modo particularmente esclarecedor, a 
posição que deve ser sustentada para se permanecer fiel à Igreja. A apresentação 

sob forma de perguntas e respostas tem o mérito de tornar o raciocínio do autor 
facilmente acessível e de assim permitir, a todos, uma boa compreensão sobre a crise 

e sobre os seus remédios. 

 

CATECISMO DA 1ª COMUNHÃO 

 

Para tantas famílias que moram em locais distantes das Capelas tradicionais, onde 
não se encontra mais o Catecismo de preparação para a Primeira Comunhão, este 
livrinho vem ocupar um lugar de destaque. Conhecendo a doutrina aqui explicada, 

qualquer criança estará pronta para receber a Santa Comunhão. 

 

CATECISMO DA EDUCAÇÃO 

 

Esta é uma obra completa sobre o tema da educação. Organizada sob a forma de 
pergunta e resposta, e dividida em cinco partes (educação em geral, educação física, 

educação intelectual, educação moral e educação sobrenatural), é um guia seguro 
para pais, professores, padres, familiares e qualquer pessoa interessada no assunto. 

Nestes tempos em que a educação cristã é atacada de todos os lados, pais e 
educadores encontrarão aqui uma brisa de ar puro. É hora de retomar os bons 

princípios da educação, a fim de conseguirmos formar uma elite capaz de restaurar o 
conjunto de costumes, vida social e empreendimentos fiéis à doutrina da igreja 
católica. A reedição deste livro (1919) é, portanto, um contra-ataque preciso.  

 

CATECISMO MAIOR DE S. PIO X 

 

O Catecismo de São Pio X é um excelente resumo do Catecismo Romano, mais 
adequado à formação dos jovens e adultos.  Em linguagem clara e concisa, suas 
perguntas e respostas ajudam a reter a essência da doutrina católica de todos os 
tempos. Vem com dois anexos: As Festas do Ano Litúrgico e História da Religião, 

abrangendo o Antigo Testamento, o Novo Testamento e a História da Igreja. 
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CATECISMO ROMANO 

 

Obra indispensável para qualquer católico que queira conhecer a Doutrina de modo 
mais profundo. Editado por ordem do Concílio de Trento, em 1570, para a boa 

formação dos párocos, reafirma o dogma e a doutrina da Igreja contra o 
protestantismo e qualquer outra heresia. Contém a Práxis Concionatória, um Sumário 
Catequístico, um Índice Esquemático e um Índice Analítico-Remissivo, para facilitar o 

seu estudo e compreensão. 

 

CATENA ÁUREA 

 

Santo  oma s de Aquino organizou a Catena Áurea a pedido do Papa Urbano IV, no 

final de 1262 e ini cio de 1263. A intenc a o era apenas compilar os comenta rios dos 
Padres da Igreja aos Evangelhos, mas o Aquinate decidiu organiza -los numa 

exposic a  o conti nua, versi culo por versi culo, o que permite uma leitura sem 
interrupc a  o, como se tudo emanasse de um u nico autor. A Catena e  uma obra de 

considera vel importa ncia tanto pela originalidade da exposic  a  o quanto pela riqueza e 
quantidade das citac o  es patri sticas reunidas. E  composta por comenta rios de 57 

autores gregos e 22 latinos, alguns ainda desconhecidos na e  poca.  este primeiro 
volume, Santo  oma s compilou os te tos patri  sticos referentes ao Evangelho de São 

Mateus. 

 

 

COMONITÓRIO 

 

O Comonitório é um dos livros que mais história tem deixado sobre si. Hoje passam 
de 150 edições e traduções em diversas línguas. Nesta obra, São Vicente de Lerins 

se propôs facilitar, com  exemplos da Tradição e da história da Igreja, os critérios para 
conservar intacta a verdade católica. Não recorre a um método complicado. As regras 
que oferece para distinguir a  verdade do erro podem ser conhecidas e aplicadas por 
todos os cristãos de todos os tempos, pois se resumem em uma excelente fidelidade 
à Tradição viva da Igreja. O Comonitório constitui uma joia da literatura patrística. Seu 

ensinamento fundamental é que os cristãos devem crer "quod semper, quod 
ubique,quod ad omnibus" - somente e tudo quanto foi crido sempre, por todos e em 

todas as partes. 

 

CONFISSÕES (Livro de Bolso) 

 

Escrita dez anos após sua conversão (397-400), as Confissões são, ainda hoje, 
modelo de narração autobiográfica. Escritura serrada, densa, nutrida de citações 

meditadas das Escrituras e de reflexões filosóficas são um grande espelho da alma 
inquieta e perturbadora de Agostinho. Revelam uma vontade intensa de encontrar a 
verdade definitiva, absoluta, que satisfaça sua imensa sede de saber, de crer, de ser 

perdoado.  

Livro único, as Confissões revelam os dotes, o impulso da vida, a sensibilidade aos 
problemas da existência humana. Referem à vida humana como exemplo do que é 

para o ser humano a procura de Deus. As Confissões estimulam o espírito e o 
coração do homem para Deus. 
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DEZ DATAS QUE TODO CATÓLICO DEVERIA CONHECER 

 

Esta obra é essencial para quem deseja adquirir uma visão de conjunto da história da 
igreja sem precisar recorrer a trabalhos eruditos sobre períodos específicos ou a 

coleção de numerosos e pesados volumes. Após percorrer uma narrativa intensa, o 
leitor fechará este livro confiante de que não importa quão sombrios ou perigosos 

sejam os tempos, deus nunca abandona seu povo. 

 

DO LIBERALISMO À APOSTASIA 

 

Dom Marcel Lefebvre após explicar o que é o Liberalismo condenado pela Igreja, e a 
tentativa de alguns católicos de adotarem as ideias liberais, analisa de modo profundo 

a revolução liberal dentro da Igreja Católica. Junto com o livro de artigos de Dom 
Antônio de Castro Mayer, companheiro de Dom Lefebvre no combate aos erros 

liberais, (O Pensamento de Dom Antônio de Castro Mayer), nossos leitores terão em 
mãos o essencial do pensamento dos grandes defensores da tradição católica no 

século XX. 

 

DOM FREI VITAL - BIBLIOGRAFIA 

 

“Dom Vital se viu obrigado a dirigir-se aos párocos e a outros sacerdotes, 
aconselhando-os a prevenir os fiéis contra as doutrinas maçônicas, de mais a mais 

difundidas, infensas à Igreja e à Pátria.” Além de ser uma detalhada biografia de Dom 
Vital, a obra apresenta também um resumo histórico da denominada “Questão 

Religiosa”, da qual o ilustre Bispo de Olinda saiu vencedor, após ter sofrido a injusta 
prisão, e ter tido sua saúde debilitada (inclusive com fortes indícios de 

envenenamento). Em dezembro de 1875, já triunfante, o humilde prelado se 
apresenta diante de Pio IX, que abraçando-o paternalmente, declara-lhe: “Aprovo, 

aprovo tudo o que fizestes desde o princípio, no fundo e na forma; o vosso 
procedimento foi o de um verdadeiro bispo. Cumpristes o vosso dever com coragem e 

prudência até o fim”. 

 

DVD - DOM LEFEBVRE - UM BISPO NA TORMENTA 

 

DVD retratando a vida de Dom Marcel Lefebvre, bispo defensor da Tradição. O 
documentário abrange toda a vida do bispo de Écône, desde sua infância, passando 

por seus anos de seminário, seu imenso trabalho como missionário da África, as 
responsabilidades que assumiu como Arcebispo de Dakar e Protonotário Apostólico 
para toda a África de língua francesa mais Madagascar, sua eleição como Superior 
Geral da Congregação dos Padres do Espírito Santo, seu papel durante o Concílio 

Vaticano II, onde levantou-se contra o progressismo avassalador, a posterior fundação 
da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, o crescimento espantoso dessa ordem 

sacerdotal e, finalmente, a história da polêmica Sagração episcopal de 1988, as 
excomunhões e seus últimos anos de vida. 

http://www.editorapermanencia.net/livros/dez-datas-que-todo-catolico-deveria-conhecer.html
http://www.editorapermanencia.net/livros/do-liberalismo-a-apostasia.html
http://www.editorapermanencia.net/livros/dom-frei-vital.html
http://www.editorapermanencia.net/livros/dom-marcel-lefebvre-um-bispo-na-tormenta.html


 

DEVOTO JOSEFINO 

 

O Devoto Josefino é a coleção das devoções mais usadas em honra a São José. Um 
Livro raro de se encontrar de 1935 do Padre Eusebio Sacristán Villanueva, reeditado. 

Possui devoções como: Os Sete Domingos de São José. Ato de consagração ao 
Glorioso Patriarca São José, Corte de São José, Preces ao Glorioso Patriarca São 
José, Oração pelas necessidades da Igreja, Quartas feiras dedicadas a São José, 

Coroa de São José, Dias 19 de cada mês dedicados a São José, Repositório de São 
José, Mês de Março dedicado a São José, Novena ao glorioso São José, Modo 

prático de ouvir a Santa missa em união com São José, Visita ao Santíssimo 
Sacramento... Entre outras! 

 

ENCICLICA PASCENDI 

 

Um dos mais importantes documentos do Papa São Pio X, a célebre Encíclica 
Pascendi Dominici Gregis, foi promulgada em 8 de setembro de 1907. Nesta 

Encíclica, o Papa condena o movimento modernista, denominando-o como a "Síntese 
de Todas as Heresias", numa época em que esse movimento começava a se infiltrar 

nos meios católicos, com o objetivo de relativizar, e até mesmo deturpar o 
ensinamento do magistério tradicional e infalível da Igreja, procurando levar os 

católicos incautos a aceitarem os erros do mundo moderno. Para facilitar o estudo, e 
consequentemente para um melhor entendimento sobre o modernismo, 

apresentamos, como introdução, um artigo do ilustre Padre Leonel Franca, publicado 
em 1926, com comentários e explicações importantes sobre a Encíclica. 

 

ESCRITOS POLITICOS DE SANTO TOMAS DE AQUINO 

 

Santo Tomás considera que todo conhecimento começa com a experiência sensível, 
sobre a qual podem ser desdobrados vários graus de abstração. Também o 

conhecimento que se tenha de Deus segue vias que partem da experiência: Deus é 
conhecido a partir de seus efeitos. Tanto sobre estas questões como sobre outros 

temas, não encontramos tratados específicos. Temos de pesquisar entre seus escritos 
onde se tratam os temas, o que geralmente ocorre em mais de um escrito. A presente 

obra trata, na primeira parte, sobre questões sobre a lei que é tirada da Suma 
teológica e a segunda parte é um escrito autônomo e específico sobe o tema. 

 

EXPLICAÇÃO DA SANTA MISSA 

 

Pe. Martinho de Cochem nasceu em 1630. Cochem é o nome duma pequena cidade, 
situada nas belas margens do Mosela, onde, pouco tempo antes do nascimento de 
Martinho, os padres capuchinhos haviam construído um convento de sua Ordem. 

Assim foi que o jovem, desde criança, estimava e amava os bons religiosos, de sorte 
que, tendo o consentimento de sua família, pediu-lhes o habito de São Francisco. 
Feito capuchinho, distinguia-se por sua extraordinária piedade como também pelo 
brilhante resultado de seus estudos, de maneira que lhe foi confiada a cadeira de 
teologia na Ordem. Seus escritos salientam-se pela linguagem simples e ingênua, 
pelo jeito admirável de falar ao coração humano, como também pela vivacidade e 

clareza do estilo. Este seu livro é um pequeno manual sobre a Santa Missa.  
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FILOTEIA 

 

Nesta obra, São Francisco de Sales se dirige a Filoteia, que significa uma alma que 
"ama a Deus" e é para essas almas que escreve. O livro procura ajudar Filoteia a 
percorrer com resolução, empenho, confiança e ardor, o caminho da vida devota, 

apresentando-lhe doutrina eclesial as virtudes necessárias, as ciladas do inimigo e os 
benefícios da solidão. Um verdadeiro compêndio da vida devota. Enfim, o livro oferece 
ao leitor recomendações e exercícios para a boa condução da alma a Deus, à prática 
das virtudes e da oração. Traz também, avisos necessários contra as tentações mais 

comuns e o modo de como renovar e conservar a alma na devoção. 

 

GUSTAVO CORÇÃO TOMISTA 

 

A Editora Permanência herdou do seu fundador, Gustavo Corção, o acervo de artigos 
de jornais que escreveu ao longo de sua vida de jornalista. Nesta coletânea reunimos 
28 artigos filosóficos do grande pensador católico. Separados em 5 partes, tratam da 

linguagem filosófica, da crítica ao materialismo das ciências modernas, das noções de 
metafísica tomista, da bandeira do dualismo e da psicologia. 

 

IMITAÇÃO DE CRISTO 

 

O livro, comentado por São Francisco de Sales, é uma das obras mais difundidas da 
espiritualidade cristã. É por ela que a espiritualidade moderna ganha seu 

florescimento, com decisivos traços psicológicos, preocupada sobretudo em discernir 
os movimentos da alma que busca seguir a Jesus Cristo. A obra traduz uma 

pedagogia religiosa sinalizada pelo caminho da vida interior. Nenhum outro livro, saído 
de mãos humanas, excede-a na linguagem persuasiva e na doce violência com que 
arrasta os corações, e milhares de almas já sentiram os maravilhosos efeitos de sua 

leitura. 

 

INICIAÇÃO A FILOSOFIA DE STA – Vol. 1 

 

Esta obra de Henri-Dominique Gardeil ainda hoje conserva todo o frescor graças aos 
magníficos textos de são Tomás, cuidadosamente traduzidos e disponibilizados 
simultaneamente em seu teor latino original. Porque esta é a finalidade de toda 

“iniciação”: ajudar o leitor a se familiarizar com os te tos. O e celente Étienne Gilson 
já havia circunscrito essa pretensão humilde e arriscada quando escreveu que “o fim 
visado por todo historiador da filosofia é colocar seus leitores, o mais cedo e o mais 
acertadamente possível, nas mãos dos grandes filósofos; é ensiná-los a ler as obras 

dos filósofos para aprenderem com estes como devem ser pensados”. 
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INICIAÇÃO A FILOSOFIA DE STA – Vol. 2 

 

Dentre numerosos manuais tomistas que o século XX produziu, é útil reeditar o de 
Henri-Dominique Gardeil: inscreve-se em uma tradição que não se orgulharia de 

ultrapassar. Testemunho de uma maneira de ler Tomás de Aquino própria à França 
dominicana dos anos 1950, ele é como uma articulação entre, de um lado, algumas 
tentativas infelizes e fundamentalistas de pensar a filosofia e a ciência de Tomás, 

reduzidas às de Aristóteles, como se se tratasse da filosofia e da ciência; e, de outro 
lado, um chamado constante a destacar os princípios mais universais que estão no 

coração do pensamento tomasiano, a fim de mostrar sua fecundidade para a 
compreensão de um mundo no qual a ciência já apresentava uma imagem 

desconcertante. 

 

LEGENDA MAIOR 

 

Esta obra escrita, em 1263, por São Boaventura e enumerada em 15 capítulos, realça 
as maravilhas que Deus se dignou realizar por intermédio de seu servo, Francisco. 

Vale ressaltar que esta biografia nem sempre segue uma ordem cronológica, 
estabelecendo assim relações naturais entre os acontecimentos, seguindo o critério 

de identidade do tema, umas vezes agrupando fatos respeitantes ao mesmo assunto 
acontecidos em épocas diferentes, outras vezes separando episódios acontecidos na 

mesma época, mas respeitantes a assuntos diversos, a fim de que o leitor piedoso 
aproveite mais com uma descrição despretensiosa e simples do que com grande 

aparato estilístico. É apresentado um Capítulo Suplementar, narrando alguns milagres 
ocorridos após a morte do santo. 

 

LIÇÕES DE ABISMO 

 

Lições de abismo é o único romance do escritor brasileiro Gustavo Corção, 
considerado por muitos críticos literários como a sua obra-prima. Este romance foi 

premiado pela Unesco em 1954. O romance conta os últimos dias de vida do 
professor José Maria, diagnosticado com uma doença terminal, com leucemia, que lhe 
deixou com cerca de três meses para, como ele mesmo diz, preparar a própria morte. 
Recluso em seu quarto, na companhia de poucos livros e alguns botões de rosa, José 

Maria recapitula a vida e elabora sérias reflexões sobre a morte e o porvir. Escreve 
num diário suas reflexões sobre a alma, a verdade, o absoluto e termina 

reencontrando a vida da graça. 

 

LIVRO DE ORACOES 

 

Manual com as principais orações do católico. Agora dividido em três partes: orações 
para as crianças, orações para os adultos e orações diversas. Via Sacra com 

pequenas ilustrações. Com diversos pontos de explicação, vão ensinando o católico a 
acostumar-se com a vida de oração. Um verdadeiro manual para ter sempre junto de 

si. 
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LUZ NAS TREVAS 

 

Este livro apresenta as respostas do Pe. Júlio Maria de Lombaerde a um desafio feito 
por pastores protestantes em 1928, no qual exigiam textos da Bíblia que provassem 
as verdades professadas pelos católicos. As respostas constituem uma exposição 

clara e doutrinal das grandes verdades e dos principais dogmas do catolicismo, e uma 
refutação completa dos erros protestantes. Trata-se de uma polêmica documentada, 
mostrando e comparando o erro e a verdade, para que do contraste saia a luz, que 

permite distinguir aqueles que mudam as trevas e em luz e a luz em trevas, "fazem da 
escuridão luz, e da luz escuridão", como fazem os pobres protestantes, unicamente 

com o intuito de contradizer a Igreja Católica. 

 

MADRE FRANCISCA DE JESUS 

 

O presente livro, cujo autor é uma das referências da teologia espiritual do século XX, 
traz uma faceta sua pouco conhecida - a de biógrafo. Escrevendo sobre uma das suas 

eminentes filhas espirituais, a brasileira Madre Francisca de Jesus, o Pe. Lagrange 
nos permite perceber que a vida espiritual não é mero objeto de especulação teórica, 

mas caminho possível de ser seguido por todos aqueles que descobriram que "só 
Deus sacia". (Santo Tomás de Aquino). A vida de Madre Francisca, assim como a de 
incontáveis homens e mulheres que viveram em profundidade a amizade com Deus, é 
para nós um estímulo a buscar o primado da vida interior, a melhor parte, a única que 

não nos será tirada! (Padre Demétrio Gomes da Silva) 

 

MARTIROLÓGIO ROMANO 

 

O Martirológio é um livro litúrgico usado pela Igreja para anunciar as festas dos santos 
na véspera do seu dia. Sua leitura diária é feita no final do Ofício de Prima ou na 

leitura do Refeitório, comum às casas religiosas. Os que não são religiosos podem 
usá-lo em sua oração da manhã ou da noite, como preparação para o dia seguinte. 

Como o Concílio Vaticano II modificou em muitos pontos o calendário das festas 
litúrgicas, trazendo certa confusão nas almas, tornou-se urgente a publicação do 

calendário tradicional, mantido por todos os padres fiéis à Tradição. Nossa edição é 
precedida de uma explicação sobre as principais noções e conceitos que entram na 

elaboração do Ano Litúrgico, tais como o número de ouro, a epacta, a letra do 
Martirológio e outros. 

 

MEDITAÇÕES PARA O ADVENTO E PARA O NATAL 

 

Neste volume estão compiladas as meditações de Santo Tomás de Aquino sobre o 
mistério da Encarnação, e também as reflexões relativas à Natividade de Nosso 

Senhor Jesus Cristo. Buscou-se reunir tudo o que o Doutor Angélico escreveu de mais 
suave, piedoso e apropriado para fomentar a edificação no tempo em que nos 

preparamos para a vinda gloriosa do nosso Salvador. 

http://www.editorapermanencia.net/livros/luz-nas-trevas.html
http://www.editorapermanencia.net/livros/madre-francisca-de-jesus.html
http://www.editorapermanencia.net/livros/martirologio-romano.html
http://www.editorapermanencia.net/livros/meditacoes-para-o-advento-e-para-o-natal.html


 

MEMÓRIAS DA IRMÃ LÚCIA -  CD 

 

A Editora Permanência lança seu primeiro Áudio-Book neste CD com a narração das 
quatro Memórias de Irmã Lúcia. O grande evento de Fátima contado pela famosa 

pastorinha de Portugal, pode ser escutado em Mp3, no carro, em casa ou em 
qualquer lugar. Ótima solução para entreter pessoas que não estão em condições de 

ler, dando a elas a formação espiritual das impressionantes mensagens de Nossa 
Senhora em Fátima. 

 

MISSA TRIDENTINA - EXPLICACOES   DAS ORACOES 

 

Um livro dedicado a todos os padres que descobriram encantados as belezas 
litúrgicas da Missa de sempre. Um livro dedicado a todos os fiéis que se maravilharam 

com a profundidade das orações milenares canonizadas por São Pio V. Para eles, 
dedicamos esse livrinho do grande restaurador da liturgia romana, D. Prosper 

Guéranger, fundador da célebre abadia beneditina de Saint Pierre de Solesmes. 
Porque não basta as rubricas bem celebradas - não basta o direito reconhecer sua 
legitimidade imortal - é preciso ainda conhecê-la por dentro, nos detalhes de vida 

espiritual que brilham em cada oração, em cada gesto. 

 

MISSAL DA SEMANA SANTA 

 

A Editora Permanência tem a honra de lançar este maravilhoso Missal com toda a 
Liturgia da Semana Santa, ponto central de toda a Tradição Litúrgica da Igreja. 

Domingo de Ramos, Quinta- Feira Santa, Sexta- Feira da Paixão, Sábado Santo com 
a Grande Vigília Pascal e o Domingo da Ressurreição encerrando assim a Santa 

Liturgia da Páscoa. Escolhemos o formato 16 x 23, para facilitar a leitura e o canto. O 
Missal da Semana Santa tem 174 páginas, capa dura em percalux preto, material 

resistente, oferecendo, no entanto, algo da beleza do couro. O texto é bi-lingue, Latim 
- Português, e todo ele é acompanhado pelas notações musicais do canto gregoriano. 
É muito bom assistir a todos os ofícios da Semana Santa, mas é melhor ainda poder 

acompanhá-los pelo Missal e pelo canto. 

 

MISSAL LATIM-PORTUGUÊS - 1963 

 

Este missal é completo. Contém o Salmo Judica me (42) nas orações ao pé do altar, 
ou seja, o Ordinário da Missa completo; contém o último Evangelho, as orações do 

final da Missa. Traz ainda um manual para ajudar a missa, as orações do Asperge me, 
antes da missa dominical, todas as missas do ano, um Manual de orações, os rituais 

dos Sacramentos. Contém mais de 1550 páginas em papel bíblia, bela encadernação. 
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MÊS DE MARIA 

 

Tão bela devoção a Nossa Senhora que desde longa data era vivenciada pelos 
católicos. Tendo caído em desuso na modernidade, felizmente hoje é de novo 
impulsionada com uma nova e completa edição publicada através dos Projetos 

Editoriais Santo Agostinho (PROESA) para animar o fervor dos fiéis da Tradição 
Católica. 

 

O AMOR DA SABEDORIA ETERNA 

 

Poder-se-á, porventura, amar aquilo que não se conhece? Poder-se-á amar 
ardentemente aquilo que se conhece apenas imperfeitamente? E porque será que se 
ama tão pouco a Sabedoria eterna e encarnada, o adorável Jesus? Por que será que 

é tão pouco conhecida ou muito superficialmente? Queres, de fato, possuir a vida 
eterna? De que nos servirão todas as outras ciências necessárias à salvação, se não 

conhecermos a ciência de Jesus Cristo, a única necessária, centro e fim último de 
todas as demais? Digo-vos que Jesus Cristo é o abismo de toda a ciência, a fim de 
que não vos deixeis enganar nem pelas belas e magníficas palavras dos oradores 

nem pelas sutilezas tão falaciosas dos filósofos. 

 

O CONCÍLIO DE JOÃO XXIII 

 

Este é o segundo volume da trilogia de Michael Davies: A Revolução Litúrgica na 
Igreja Católica. Publicado originalmente em 1977, o livro foi revisado e expandido pelo 
autor pouco antes de seu falecimento, no ano de 2004. Nesse segundo livro, Davies 
documenta a estratégia utilizada, no Vaticano II, por um grupo de bispos e teólogos 

liberais para subverter o ensinamento católico, desde a mudança conseguida, logo no 
início do Concílio, em seu Regimento Interno para assim garantir a indicação de 

membros do grupo para posições de maior destaque nas comissões que elaboraram 
os te tos conciliares, até a colocação de verdadeiras “bombas-relógio” nos 

documentos oficiais, isto é, passagens capazes de ser interpretadas em sentido 
modernista após o Concílio. Também são demonstradas, com farta apresentação de 
fontes primárias e notável clareza e objetividade, as pressões protestantes sobre o 

Concílio (e como a Igreja foi levada a adotar uma política ecumênica de conciliação na 
qual a unidade é buscada à custa da verdade), a influência da imprensa e da 

maçonaria e a figura ambígua de Paulo VI à luz de sua afeição pela filosofia do 
Humanismo Integral. Trata-se de um documento indispensável para a compreensão 

do Concílio e de seu desdobramento sobre a vida da Igreja, o que afeta cada católico 
nos dias de hoje, quer o saiba ou não. 

 

O DIÁLOGO – SANTA CATARINA DE SENA 

 

Santa Catarina de Sena é mãe e não filha do seu tempo. Era uma virgem convicta que 
fizera o voto de castidade desde a infância mas poucas mulheres possuíram como ela 
o sentimento de maternidade. O livro é o diálogo entre a `serva` e Deus Pai. Retrata a 
atualidade da mensagem de Catarina, seu pensamento, os principais pontos de sua 

doutrina política. 
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O DRAMA DO FIM DOS TEMPOS 

 

A leitura destas páginas sobre a Igreja são entusiasmante, sente-se nelas o sopro do 
Espírito Santo. Algumas dentre elas são mesmo proféticas, quando descrevem a 
Paixão da Igreja. O ano de 1884 foi também o ano da redação por Leão XIII do 

exorcismo pela intercessão de São Miguel Arcanjo, que anuncia a iniquidade no trono 
de Pedro. O Reverendo Padre dá precisões surpreendentes sobre o indiferentismo 

religioso, que corresponde à heresia ecumênica de nossos dias. Que teria ele dito ou 
escrito se vivesse em nossa época! Por seus escritos ele nos encoraja a 

permanecermos firmes na fé da Igreja Católica e a recusar os compromissos que 
arruínam sua liturgia, sua doutrina e sua moral. 

 

O HOMEM E A ETERNIDADE 

 

O livro é um tratado De Novissimis, ou seja, dos fins últimos. Tem por objetivo iluminar 
as almas e fazê-las tomar consciência da extensão de suas responsabilidades; busca 

afastar da perdição aquelas que estão no caminho da condenação; instruir pela 
doutrina do Purgatório as que cometem freqüentemente o pecado venial deliberado, e 
não pensam em expiar suas faltas mortais já perdoadas pelo tribunal da Penitência. 

Pretende dar, principalmente, uma ideia elevada do Céu, da beatitude eterna, seja por 
oposição ao Inferno, seja pelo atraso da visão beatífica que faz sofrer tanto as almas 
do Purgatório, seja, enfim, pela elevação infinita de nosso fim último sobrenatural: o 

próprio Deus, visto claramente como Ele se vê e amado como Ele se ama, Deus 
possuído sem que haja qualquer possibilidade de o perder. 

 

O HOMEM ETERNO 

 

De toda a extensa obra de G. K. Chesterton (1874–1936), O homem eterno é sua 
criação mais surpreendente. A história da humanidade é aqui recontada de forma 

brilhante, a partir de duas perspectivas que se complementam: a criatura chamada 
homem e o homem chamado Cristo. Com sua prosa peculiar, seu humor britânico 

certeiro e seus raciocínios envolventes e provocativos, Chesterton delicia o leitor. Sua 
obra alveja os críticos da religião e, em especial, os críticos do cristianismo. Para ele, 
a visão míope do ateísmo impede que se compreenda a fascinante ação de Deus na 

história, celebrada magistralmente neste clássico da literatura cristã. 

 

O INFERNO 

 

O livro traz uma reflexão diferente de outros conteúdos já existentes de como é o 
inferno. Tem o objetivo de levar o leitor a refletir sobre o inferno e conscientizá-lo de 
quão sério seria afastar-se de Deus e perdê-Lo. Dizia o Papa Pio IX: “nada é mais 

capaz de fazer os pobres pecadores refletirem e, conseqüentemente, fazê-los retornar 
a Deus, do que as verdades do inferno”. Para Ségur, “o grande missionário do céu é o 
inferno”, pois no momento em que alguém se dá conta de que se trata de algo real, 
não apenas um símbolo, passa a compreender perfeitamente que “a sabedoria 

começa com o temor a Deus” (Sl 111,10). 
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O LIBERALISMO É PECADO 

 

Esta obra teve sua primeira edição em 1884, na Espanha. Suscitou muitas 
controvérsias, e foram até publicados numerosos livros e artigos contrários à obra. 

Finalmente o livro recebeu a aprovação oficial da Sagrada Congregação do Índice, em 
1887. O próprio Papa Leão XIII quis pessoalmente formar um juízo do livro, e o leu em 
sua versão italiana, tendo formado dele um conceito muito favorável. Segundo o autor: 
“O Liberalismo é pecado; quer se considere na ordem das doutrinas, quer na ordem 

dos fatos. Na ordem das doutrinas é pecado grave contra a fé, porque as suas 
doutrinas são heréticas. Na ordem dos fatos é pecado contra os diversos 

mandamentos da lei de Deus e da sua Igreja, porque a todos viola”. 

 

O MARIDO, O PAI, O APÓSTOLO 

 

O marido, o pai, o apóstolo, escrito pelo Pe. Gilbergues, é uma obra cuja leitura é 
especialmente recomendada para os varões que buscam se aperfeiçoar para bem 
desempenhar o importante papel de chefe familiar, contendo valiosos conselhos a 
respeito de como se santificar neste estado e como cumprir o natural apostolado 
cristão em meio à sociedade moderna. Ela considera os noivos e os maridos tais 

como eles são com seus temperamentos e suas concepções, e mostra-lhes o 
caminho para triunfarem no lar cristão. Não se dirige nem as noivas, nem às esposas. 

Portanto, aqui, o casamento é encarado sobre o ponto de vista masculino. Os 
conselhos apresentados são em função da psicologia masculina. 

 

O MÊS DE SÃO JOSÉ 

 

São José é festejado de diversas formas pela liturgia da Igreja. Nos tempos 
calamitosos por que passa a Santa Igreja, importa muito rezarmos ao Protetor da 
Santa Igreja, para que Nosso Senhor não nos abandone no combate. O Mês de 

Março lhe é todo dedicado. O presente livrinho traz orações para todos os dias do 
mês de março, com histórias e exemplos, coroinha e novena dedicados ao casto 

esposo de Maria Santíssima. 

 

O MES DO SANTO ROSARIO 

 

Diante dos tempos de crise e calamidades, principalmente espirituais, por que 
passamos, a Santa Igreja nos oferece uma arma especial, capaz de devolver às 

almas as forças delas arrancadas pelos violentos ataques do mundo. Essa arma é o 
Terço de Nossa Senhora. Para ajudar os fiéis a rezar com piedade e inteligência, 
tirando desta rica oração muitos frutos espirituais, o Pe. Emmanuel compôs essas 
meditações para cada dia do mês do Rosário (outubro). Temos certeza que essas 

singelas e profundas meditações serão de grande proveito, não somente no Mês do 
Rosário, mas para o nosso Terço diário, enriquecendo nossas almas pela Fé, pelo 

amor de Deus e de sua Mãe Santíssima. 
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O MISTERIO DA SANTISSIMA TRINDADE 

 

Tratar do mistério da Santíssima Trindade é sempre um trabalho árduo para qualquer 
teólogo. Sendo Doutrina toda ela revelada por Deus, foi este mistério objeto de estudo 

durante toda a Cristandade. Entre os padres da Igreja, veremos Santo Agostinho 
publicar um longo e rico tratado sobre o principal dogma da fé católica. Santo Tomás 

de Aquino deverá levar o estudo deste mistério às mais altas considerações do 
espírito humano, em sua Suma Teológica. Nesta curta brochura o leitor encontrará a 
essência do pensamento dos dois grandes teólogos e doutores que citamos a cima, a 

genialidade de suas explicações, suas ricas analogias que tanto facilitam a nossa 
compreensão, tudo isso explicado com cuidado pelo Padre Emmanuel para o povo 

simples do interior da França.  

 

O PAPA QUE CONHECI DE PERTO 

 

São Pio X foi um papa surpreendente. Logo depois de ser eleito, em 1903, começou 
seu pontificado nomeando Cardeal e Secretário de Estado um jovem eclesiástico que 
nem sequer era italiano. Foi assim que Monsenhor Rafael Merry del Val, se tornou o 
braço direito e o mais íntimo colaborador do Papa. Muitos anos depois, Merry del Val 
relatou a experiência inesquecível que representou, para ele, o convívio assíduo com 

um Santo. 

 

O PREÇO A PAGAR 

 

Este livro apresenta a fascinante autobiografia de Muhammad Moussaoui. Nascido no 
Iraque, no seio de uma rica e aristocrática família xiita, a vida do jovem parecia 

tranquila e bem encaminhada, até que a convivência forçada com um cristão durante 
o cumprimento do serviço militar abala suas certezas acerca do Islamismo. Tocado 
pela leitura da Bíblia, até então desconhecida, Muhammad decide converter-se ao 

Cristianismo, o que significa arriscar tudo, até mesmo a vida. Depois de ser preso e 
torturado, ele foge com sua mulher e filhos para a Jordânia com o apoio da pequena 

comunidade cristã da qual consegue se aproximar. É uma narrativa dramática e 
eletrizante, que prende o leitor do começo ao fim e o força a rever a profundidade de 

seu compromisso não apenas com a fé, mas também com valores humanitários. 

 

O PURGATÓRIO 

 

Um dos dogmas da nossa fé que mais ataques sofreu desde a revolução protestante, 
e que hoje anda extremamente diluído, como que relegado à poeira das prateleiras 

menos consultadas das bibliotecas, esquecido e silenciado: eis o Purgatório. Em que 
consiste, qual seu fim, sua origem, importância e lugar em nossa Fé e em nossa vida 
de fé, e ainda na vida quotidiana, disso tudo tratará o nosso autor nas páginas deste 
livro. Não se trata dum tratado de escatologia, mas de um lembrete da nossa Fé, de 
um alimento para a nossa Esperança e estímulo à Caridade e à verdadeira devoção. 
Esta obra é um ato contra o desespero, portanto, “consolai-vos uns aos outros com 

estas palavras”. (1 s 4,18) 
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O RENO SE LANÇA NO TIBRE 

 

De nada adianta discutir sobre um evento do porte do Concílio Vaticano II se não se 
conhece sua história. O autor deste livro é um padre que teve como papel estabelecer 

um Centro de Imprensa no Vaticano, durante o Concílio. Acompanhando seu 
desenrolar, entrevistando os bispos, analisando documentos, cartas, regimentos, 
deixou-nos por escrito o que se pode chamar dos Bastidores do Concílio. Dentro 

deste contexto, o que mais impressionou ao autor foi a força do grupo de bispos da 
Europa Central, que se denominaram Aliança Européia, diante de pequenos grupos 
mais conservadores que tentavam segurar a avalanche de reformas e novidades. 

Uma leitura viva, apaixonante e que não deixará nossos leitores indiferentes. 

 

OBRAS COMPLETAS - SANTA TERESA DO MENINO JESUS 

 

Talvez alguém pergunte por que mais uma tradução das Obras Completas de santa 
Teresinha. Respondemos, recordando uma sentença de são Bernardo de Claraval: 
"Sobre Maria, nunca se diz o bastante". Com o devido respeito, mas levados pelo 

furacão de glória de Teresa de Lisieux e pelo amor que ela tem inspirado e inspira a 
milhões de pessoas, não tememos afirmar a mesma coisa: Sobre santa Teresinha, 

nunca se escreve e nunca se diz o bastante! A bibliografia teresiana cresce cada dia, 
e é impressionante ver, nos periódicos e livros especializados, o número de livros que 

continuam saindo sobre a pequena santa de Lisieux e sua mensagem. 

 

ORTODOXIA 

 

Numa época em que a Europa dava os primeiros passos para tornar-se uma 
sociedade pós-cristã, um intelectual de grosso calibre, cansado do cinismo reinante e 

do fascínio despertado por novas ideias, resgata o núcleo da fé cristã como arcabouço 
suficiente para dar sentido à existência humana. Ao contar sua jornada espiritual, G. 

K. Chesterton faz saber à intelligentsia europeia da primeira metade do século XX que 
o socialismo, o relativismo, o materialismo e o ceticismo estavam longe de responder 
às questões existenciais mais profundas. E quando questionado sobre as aparentes 
contradições da fé cristã, Chesterton era um mestre em valer-se do paradoxo para 

apresentar a simplicidade do senso comum. 

 

OS AMIGOS ME ENSINARAM: CREDE UT INTELLIGAS 

 

Quando um filósofo tomista usa a filosofia perene como apoio ao estudo da doutrina, é 
como se um facho de luz iluminasse o mistério. Curtas sentenças que passeiam pelo 

dogma católico. Essa doutrina, esclarecida pela sã filosofia, explode em luz 
sobrenatural. E a fé passa a ser o farol da nossa inteligência. 
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OS DEZ MANDAMENTOS DE SÃO TOMAS 

 

Comentários do Doutor Angélico sobre o Decálogo, em que não somente analisa as 
palavras usadas por Deus para formular os Dez Mandamentos, mas inspira na alma 

do leitor o desejo ardente de viver desse amor de Caridade tão profundamente 
explicado por Santo Tomás. 

 

OS MAIS BELOS FATOS DA VIDA DE SÃO JOÃO BOSCO 

 

A vida de São João Bosco é tão cheia de episódios maravilhosos que, se ela não 
estivesse inteiramente documentada, com maior rigor da crítica historiográfica seria 

difícil acreditar. O próprio São João Bosco afirmou certa vez que se alguém, no futuro, 
a lesse, teria dificuldades para crer, e julgaria estar lendo um romance. Neste livro, o 
padre João Cassano revela, baseado na documentação da época, numerosos fatos 
curiosos, encantadores e surpreendentes da vida do grande Apóstolo da Juventude. 

 

OS MARTIRES DE GORCUM 

 

Mártires de Gorcum foi um grupo de dezenove religiosos católicos martirizados em 
1572 na cidade holandesa de Gorcum. Em abril de 1572 os mendigos do mar, 

corsários holandeses de confissão calvinista, tomaram a cidade de Gorcum, onde 
prenderam vários religiosos. Após serem torturados na prisão de Gorcum, foram 

convidados a abandonar a fé católica e a retirar sua obediência ao papa, ao que eles 
se recusaram. Esse martírio constitui um dos episódios mais característicos das 
convulsões religiosas com que, no século XVI, se realizou a apostasia de várias 

nações da Europa católica. No momento em que os reformadores acusavam a Igreja 
Romana de decadência, e de infidelidade às suas tradições seculares de santidade e 

de heroísmo, percebe-se um testemunho brilhante da sua vitalidade generosa e 
sobrenatural em todos os tempos. 

 

PANEGIRICOS 

 

Os panegíricos (elogios solenes) dos santos contribuíram para reputar Bossuet como 
o maior orador sacro da França. Esse grande pregador não colecionou nem publicou 

os seus trabalhos oratórios. As centenas de discursos que pronunciou do púlpito 
sagrado, jamais pensou em dar-lhes publicidade. Ao compô-los destinava-os 

unicamente às pessoas que deviam ouvir sua palavra, sem jamais ocupar-se de 
perpetuar-lhes a lembrança, pois receava, talvez, obedecer a um sentimento de 

vaidade profana, se os entregasse ao público. O seu fim era "ensinar santa e 
fielmente a verdade" e não ostentar a própria glória. 
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PENSAMENTOS ESCOLHIDOS DO CURA DARS 

 

Neste livro estão reunidos palavras e pensamentos de São João Maria Vianney, o 
cura d'ars (1786-1859). Recolhidas de sua homilias e seus catecismos, elas 

transparecem a simplicidade do pároco de Ars, vila na qual ele foi pastor por 41 anos, 
mas transmitem sobretudo a fé, esperança e caridade que habitavam seu coração. 

Temos aqui toda a sabedoria e o bom senso de um mestre espiritual. 

 

PEQUENO MANUAL DO CATÓLICO 

 

Este livreto reúne questões práticas já esquecidas dos católicos, após 50 anos de 
laicismo e perda da fé. Escrito em formato de perguntas e respostas, ele pretende 

relembrar como o católico deve se comportar na sua relação com a Igreja: na Santa 
Missa, no cumprimento dos Mandamentos da Igreja, nos demais Sacramentos, com 

ênfase para questões relativas à Santa Missa, ao Casamento e à família. Nossa 
intenção é levar às almas um conhecimento mais apurado da beleza da vida católica, 
para que não sintam vergonha de serem católicas, não pactuem com o mundo que é 
contra Deus e contra a Igreja, e pratiquem com amor e devoção a vida ensinada pelo 
exemplo dos santos, pela sabedoria dos papas e pelas leis da Santa Igreja Católica, 

Apostólica, Romana. 

 

PEQUENO MISSAL DAS CRIANÇAS 

 

Missal ilustrado para uso das crianças pequenas. Contém explicações sobre os 
paramentos, côres litúrgicas e outros detalhes sobre o santo sacrifício da Missa, de 

modo a ajudar as crianças a acompanharem e rezarem durante a santa missa. Cada 
etapa da missa é ilustrada com um desenho colorido do padre no altar, próprio para 

as crianças menores que não aprenderam ainda a ler. As alfabetizadas podem 
acompanhar também pelos textos simples e resumidos de cada parte da missa. Fácil 
de levar para a missa ou usar em casa, no formato 11 x 15, com 96 páginas coloridas. 

 

PROFECIAS DE SÃO JOÃO BOSCO 

 

O conhecimento do futuro sempre representou, para os homens de todas as épocas 
históricas, um enigma e, ao mesmo tempo, um desafio. São João Bosco (1818-1888) 

teve numerosos sonhos nos quais Deus, por vezes de modo simbólico e figurativo, por 
vezes de modo muito claro, lhe revelava fatos ocultos ou acontecimentos futuros. Em 
conseqüência desses sonhos, São João Bosco chegou a escrever a personagens de 

primeira plana na vida religiosa e política do seu tempo, como o Papa Pio IX, o 
imperador Francisco José da Áustria, ou o rei do Piemonte, utilizando linguagem 

veemente que faz lembrar a dos profetas do Antigo Testamento, avisando, 
prevenindo, advertindo, aconselhando ou até ameaçando de castigos em nome de 
Deus. Neste volume o leitor encontrara uma seleção de relatos, feitos pelo próprio 

Santo, de sonhos proféticos que teve.  
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 A CARIDADE E AS BEM-AVENTURANÇAS - Réginald Garrigou-Lagrange 

 A GUERRA DA VENDEIA - Jean De Viguérie 

 COMENTÁRIO AO SALMO 3 - Santo Tomás De Aquino 

 O SERMÃO DA ÚLTIMA CEIA - 2ª PARTE - Pe. José Maria Mestre - Fsspx 

 DOS COSTUMES DIVINOS - Anônimo 

 A CRISE DO LATIM - Alexandre Bastos 

 DEUS MARCOU ENCONTRO CONOSCO - Gustavo Corção 

 BACH - RITCHER, ALEGRIA DO RIO - Antônio Hernandez 

 HISTÓRIA DA POLIFONIA SACRA - Pe. Gustavo Camargo – Fsspx 
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REVISTA PERMANÊNCIA 267 

 

 PECADOS DE IGNORÂNCIA, FRAQUEZA E MALÍCIA - Reginald Garrigou 
Lagrange 

 A ESCOLA DE FRANKFURT - Arnaud de Lassus 

 A ERUPÇÃO DA MONTANHA PELADA - Pe. Nicolas Pinaud - FSSPX 

 COMENTÁRIO AO SALMO 4 - Santo Tomás De Aquino 

 O SERMÃO DA MONTANHA - Pe. José Maria Mestre – FSSPX. 

 FORMAÇÃO E DEFORMAÇÃO DO HOMEM - Dom Lourenço Fleichman O.S.B. 

 A CASA - Gustavo Corção 

 

REVISTA PERMANÊNCIA 268 

 

 A CRISE DAS ELITES - Marcel de Corte. 

 O QUE DEVEMOS E O QUE NÃO DEVEMOS AOS ÁRABES - Jean Sevilla. 

 O MAGISTÉRIO CONTRA A TRADIÇÃO? - Pe. Pierpaolo Maria Petrucci. 

 COMENTÁRIO AO SALMO 5 - Santo Tomás De Aquino. 

 A POSSIBILIDADE DA ENCARNAÇÃO SEM DESVIOS PANTEÍSTAS - Reginald 
Garrigou-Lagrange O.P. 

 NAQUELE DIA - Pe. Luís Cláudio Camargo - FSSPX. 

 NOVENA DE NATAL - Santo Afonso Maria de Ligório. 

 AS GRANDES LIÇÕES QUE RECEBEMOS - Julio Fleichman. 

 ENCONTRO COM HENRI CHARLIER - Andre Charlier. 

 COMO APRECIAR O CANTO GREGORIANO - Pe. Gustavo Camargo - FSSPX. 

 O PRIMEIRO LIVRO - Gustavo Corção 

 RECENSÃO: As Caravelas de Cristo. 

 

REVISTA PERMANÊNCIA 269 

 

 ENTRE PAPAS E CARDEAIS - Editorial. 

 O NÚMERO DOS ELEITOS - Dom Bernard Maréchaux OSB. 

 OS TORMENTOS DO INFERNO - São Roberto Belarmino. 

 O SOFRIMENTO DE DEUS - Pe. Leonardo Castellani. 

 IRMÃ MARTA MARIA CHAMBON - Reginald Garrigou-Lagrange. 

 IRMÃ MARIA-MARTA E AS SANTAS CHAGAS - Anônimo. 

 COMENTÁRIO AO SALMO 6 - Santo Tomás De Aquino. 

 

REVISTA PERMANÊNCIA 270 

 

 FRANCISCO - Editorial. 

 A INTOLERÂNCIA CATÓLICA - Cardeal Pie. 

 POLÍTICA CATÓLICA OU SEPARADA - Pe. Guillaume Devillers - FSSPX. 

 OS QUATRO TEMPERAMENTOS - Pe. John Brucciani - FSSPX. 

 ROMEU E JULIETA - Pe. Luiz Cláudio Camargo - FSSPX. 

 COMENTÁRIO AO SALMO 7 - Santo Tomás de Aquino. 

 PERSEGUIÇÃO A IGREJA NA CHINA COMUNISTA - Albert Galtier. 

 O VALOR DO CONCÍLIO VATICANO II - Gustavo Corção.         [CRISE NA 
IGREJA] 
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 O PROGRESSO ESPIRITUAL - Pe. Ambroise Gardeil - O.P. 

 O DISCERNIMENTO DOS ESPÍRITOS - Pe. Reginald Garrigou-Lagrange - O.P. 

 O CÂNTICO DOS CÂNTICOS - Pe. José Maria Mestre - FSSPX. 

 COMENTÁRIO AO SALMO 8 - Santo Tomás de Aquino. 

 SÃO BENTO E O ESPÍRITO ROMANO - D. Lourenço Fleichman - O.S.B. 

 PROBLEMAS DA EDUCAÇÃO MODERNA - Pe. Hervé de La Tour - FSSPX. 

 OS MÁRTIRES IRLANDESES DO SÉCULO XVI - Matthew Bruton. 

 O FUTURO DA INTELIGÊNCIA - Gustavo Corção. 

 RECENSÕES: Corção Tomista e Le Prix à Payer. 

 

REVISTA PERMANÊNCIA 272 
 

 O ORÁCULO DOS DEUSES - Editorial. 

 NAZARÉ RESSUSCITADA - Pe. Emmanuel -Marie O.P. 

 AINDA EM DEFESA DA VULGATA - Dom Lourenço Fleichman O.S.B. 

 ENSAIO SOBRE A HISTÓRIA DE ROMA - Juan Fernando Segovia. 

 O TERCEIRO SEGREDO DE FÁTIMA - Frère Michel de la Sainte Trinité. 

 O TERCEIRO SEGREDO DE FÁTIMA -Um Testemunho - Franco Adessa. 

 MILAGRE AUSTRÍACO DE 1955 - Christopher Ferrara. 

 NAS RUAS - Gustavo Corção. 

 CONSIDERAÇÕES DESTITUÍDAS DE LÓGICA IMPECÁVEL - Gustavo Corção. 

 RECENSÃO: livro: Dez datas que todo católico deve conhecer. 

 

REVISTA PERMANÊNCIA 273 

 

 CINQUENTA ANOS PASSADOS - Editorial. 

 PARA QUE SERVE O PAPA? - Pe. Pierre Barrère. 

 A "BONDADE" DE JOÃO XXIII - Pe. Michel Simoulin - FSSPX. 

 VATICANO II : CONTINUIDADE DE QUÊ? - Pe.Luiz Cláudio Camargo - FSSPX.      
[CRISE NA IGREJA] 

 DUAS MEDITAÇÕES PARA A QUARESMA - Pe. Luís de la Puente , S.J. 

 A IMORTALIDADE - Gustavo Corção. 

 

REVISTA PERMANÊNCIA 274 

 

 VATICANO II CANONIZADO? - Editorial.              [CRISE NA IGREJA] 

 SOBRE O ANTICRISTO - Mons.Louis Edouard Pie. 

 DÚVIDA E CONFUSÃO - John Vennari. 

 BREVE COMPÊNDIO DA LEI NATURAL - Jean Madiran. 

 ENTREVISTA COM O CORONEL USTRA. 

 AS GRANDEZAS DE JESUS CRISTO - Pe. Th. Calmel, O.P. 

 FIEL À PATERNIDADE - Radall C. Flanery. 

 VIDA INTELECTUAL VERSUS VIDA DE CURIOSIDADE - Pe. Luiz Cláudio 
Camargo - FSSPX. 

 CONFERÊNCIAS SOBRE A SANTIDADE - Pe. Matèo Crawley - Boevey. 

 O PROBLEMA DO LAZER - Gustavo Corção. 
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REVISTA PERMANÊNCIA 275 

 

 PODE A IGREJA MORRER? - Editorial. 

 O ESTRANHO PONTIFICADO DO PAPA FRANCISCO - Alexandre Marie.                   
[CRISE NA IGREJA] 

 MADRE TERESA DE CALCUTÁ: VERDADEIRA OU FALSA CARIDADE?- Irmão 
Marie - Dominique, OP. 

 A IGREJA CATÓLICA E A OUTRA - Dom Lourenço Fleichman, OSB. 

 UM AMIGO DE DOM VITAL - Luís de Camara Cascudo. 

 MEIOS SECUNDÁRIOS PARA CRECER NA GRAÇA - Pe.José Maria Mestre , 
FSSPX. 

 A RESTAURAÇÃO DA TRADIÇÃO MUSICAL - Pe.Hervè de la Tour. 

 DIVAGAÇÕES A RESPEITO DOS JOVENS - Gustavo Corção. 

 

REVISTA PERMANÊNCIA 276 

 

 ENFIM, O CISMA CARIDADE E CARIDADE - Editorial. 

 ALEGRIA DE SER FILHOS DE DEUS - Garrigou-Lagrange, O. P. 

 FÉ E RAZÃO - Leonardo Castellani ,S.J. 

 TRATADO PARA CONVERTER OS JUDEUS - São Vicente Ferrer. 

 RENOVAÇÃO ESPIRITUAL E POLÍTICA DE PORTUGAL - Philippe Legrand. 

 CONCEITO DE ESTADO PARA SALAZAR - Marcos Pinho de Escobar. 

 PARTICIPAÇÃO ITALIANA NA GUERRA CIVIL ESPANHOLA - Atílio Severini. 

 AS ORDENS MENDICANTES - Pe. Juan Maria de Montagut , FSSPX. 

 A MENSAGEM ESPIRITUAL DE SANTA TEREZINHA - Pe. R- Th. Calmel, O.P. 

 COMENTÁRIOS ÀS ANTÍFONAS " Ó " - Dom Prosper Gueranger, O.S.B. 

 A COSMOVISÃO DA LAGARTIXA - Gustavo Corção. 

 

REVISTA PERMANÊNCIA 277 

 

 OCIDENTE ESQUIZOFRÊNICO - Editorial. 

 COMO SERÁ O INFERNO? - Santo Afonso Maria de Ligório. 

 A MORTIFICAÇÃO CRISTÃ - Cardeal Desirè Mercier. 

 EM PÓ TE HÁS DE TORNAR - Alex Duarte. 

 TRATADO PARA CONVERTER OS JUDEUS ( 2ª Parte) - São Vicente Ferrer. 

 VAE SOLI - A CORRUPÇÃO DA NOÇÃO DE AUTORIDADE - Pe. Luis Cláudio 
Camargo, FSSPX. 

 O PATRIOTISMO É UMA VIRTUDE CRISTÃ? - Pe. François- Marie Chautard, 
FSSPX. 

 CONVITE PARA A LÍNGUA PORTUGUESA - Sergio Pachá. 

 OS MENINOS SE MATAM - Gustavo Corção. 

 

REVISTA PERMANÊNCIA 278 

 

 A DESCOBERTA DO LIVRO - Editorial. 

 CATECISMO SOBRE A ANTI-IGREJA - Dominicus. 

 A INSTRUÇÃO PERMANENTE DA ALTA VENDA - John Vennari. 

 IDEOLOGIA DO GÊNERO: MAIS UM PASSO DA REVOLUÇÃO ANTICRISTÃ - 
Pe. Ricardo Olmedo, FSSPX. 

 CONHECIMENTO DA INQUISIÇÃO - Arnauld de Lassus. 

 CARDEAL MINDSZENTY, MÁRTIR - Marquis de la Franquerie. 

 O DESPERTAR DA HUNGRIA - André Julien. 

 NÃO MATAR - Gustavo Corção. 
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REVISTA  PERMANÊNCIA 279 

 

 VIVA CRISTO REI ! - Editorial. 

 A REALEZA UNIVERSAL DE CRISTO - Pe. Garrigou-Lagrange, O.P. 

 MÉXICO, DA INDEPENDÊNCIA AOS CRISTEROS - Pe. Alfredo Sáensz, S. J. 

 CRISTIADA: Ultimo de dia de cultos - Jean Meyer. 

 TRATADO PARA CONVERTER OS JUDEUS (3ª Parte) - São Vicente Ferrer. 

 EDUCAÇÃO DO JOVEM EUROPEU - Luis Cauchy. 

 OS DONS DO ESPÍRITO SANTO - Dom Prósper Guéranger - O.S.B. 

 O TEMPO DA GRAÇA - Pe. Emmanuel - Andrè, O.S.B. 

 O VIÚVO VIU A AVE - Gustavo Corção. 

 

REVISTA PERMANÊNCIA 280 

 

 A BRISA QUE NOS REFRESCA - Editorial. 

 VIVA PIO IX! - Alexandre Bastos. 

 O NATURALISMO -  Pe. Emmanuel-André. 

 O ERRO DO LIBERALISMO E SUAS VÁRIAS FORMAS - Cardeal Billot. 

 PEQUENO CATECISMO DO SYLLABUS - Monsenhor Gaume. 

 OS ZUAVOS PONTIFÍCIOS - Diversos. 

 QUEM PENSA NÃO CASA - Gustavo Corção. 

 

REVISTA PERMANÊNCIA 281 

 

 "FAZE A OBRA DE UM EVANGELISTA" ( 2 Tim IV, 5 ) - Editorial. 

 NOTA SOBRE A REVOLUÇÃO DE 1974 EM PORTUGAL - Marcos Pinho de 
Escobar. 

 QUEM INSPIROU RENÉ GUÉNON -  Antoine de Motreff. 

 TRATADO PARA CONVERTER OS JUDEUS ( Parte IV ) - São Vicente Ferrer. 

 VIDA DE SANTO TOMÁS DE AQUINO - Anônimo. 

 OS MÁRTIRES IRLANDESES NO SÉCULO XVII  - Matthew Bruton. 

 ASSASSINATO NA CATEDRAL  - T. S. Eliot. 

 

REVISTA  PERMANÊNCIA 282 

 

 A PERMANÊNCIA E A FSSPX - Editorial. 

 AS PROMESSAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - Pe. Luis Cláudio 
Camargo - FSSPX. 

 NÃO SE ADAPTAR, EIS A DIVISA DAS ALMAS FORTES - Pe. Xavier Beauvais - 
FSSPX. 

 OS QUE PENSAM QUE VENCERAM - Parte I - Hirpinus.                [CRISE NA 
IGREJA] 

 OS FRANCO-MAÇONS - Mons. Louis-Gaston de Ségur. 

 UM ESTUDO SOBRE O MONAQUISMO - Gustavo Corsão. 

 CALENDÁRIO LITURGICO. 
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REVISTA PERMANÊNCIA 283 

 

 A ÚLTIMA CRUZADA - Editorial. 

 A QUESTÃOS RELIGIOSA: A PROVA SUPREMA DO IMPÉRIO BRASILEIRO. - 
Gabriel Caleffi Barreiro. 

 OS QUE PENSAM QUE VENCERAM - Parte II - Hirpinus.                  [CRISE NA 
IGREJA] 

 QUAL É O PROBLEMA DO ESPIRITISMO? - Pe. Félix Sarda y Salvany. 

 OS CINCO SEPTENÁRIOS - Hugo de São Vitor. 

 POEMAS - Paulo Cunha Porto. 

 CALENDÁRIO LITÚRGICO. 

 

REVISTA PERMANÊNCIA 284 

 

 RUMO A FÁTIMA - Editorial. 

 LEÃO XIII E O COMUNISMO - Alexandre Bastos. 

 A DIREITA E A ESQUERDA -  Jean Madiran. 

 CONVERSA SOBRE O PROTESTANTISMO - Mons. de Ségur. 

 A PIEDADE NA FAMÍLIA - Pe. Félix Sardá y Salvani. 

 DA LOUCURA, À LUZ DE CHESTERTON - Paulo Cunha Porto. 

 O BURRO - Poesia de G.K. Chesterton. 

 

REVISTA PERMANÊNCIA 285 

 

 A PAIXÃO DA IGREJA - Editorial.       [CRISE NA IGREJA] 

 LEÃO XIII E O RALLIEMENT - Alexandre Bastos. 

 NOSSA POSIÇÃO SOBRE CERTAS TECNOLOGIAS - Pe. Jean-Pierre Boubée, 
FSSPX. 

 NOVA CONVERSA SOBRE PROTESTANTISMO - Mons. Louis-Gaston de Ségur. 

 O PECADO ORIGINAL - Pe. Emmanuel-André, OSB. 

 ESTO VIR! - Dom Bernard Tissier de Mallerais, FSSPX. 

 A SEGUNDA CRUCIFIXÃO - Poesia de Richard Le Gallienne. 

 

REVISTA PERMANÊNCIA 286 
 

 CENTENÁRIO DE FÁTIMA - Editorial 

 GALILEU, A CIÊNCIA E A IGREJA CATÓLICA - Dom Lourenço Fleichaman OSB 

 O CASO KANT - Antônio Caetano 

 A TERCEIRA GUERRA MUNDIAL E O REINADO DE CRISTO - Pe. Jean-
Jacques Marziac. 

 A GUERRA - Mons. Henri Delassus. 

 SERMÃO SOBRE A AMBIÇÃO - Jacques-Benigne Bossuet. 

 FRANCISCO E JACINTA - Pe. Bertrand Labouche, FSSPX. 

 MOBILIDADE E IMOBILIDADE - Gustavo Corção. 

 CALENDÁRIO LITÚRGICO. 
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 A PERMANÊNCIA NO CENTENÁRIO DE FÁTIMA - Editorial 

 NO CORAÇÃO DE UM SEMINÁRIO CATÓLICO - Diácono da FSSPX 

 A VERDADEIRA FACE DE LUTERO - Pe. Jean-Michel Gleize - FSSPX 

 FILOSOFIA DA MORTIFICAÇÃO - Pe. Félix Sarda y Salvany 

 TRÊS CARDEAIS - Pe. Dominique Bourmaud - FSSPX 

 CALENDÁRIO LITÚRGICO. 

 

REVISTA PERMANÊNCIA 288 

 

 CINQUENTA ANOS DE PERMANÊNCIA - Editorial 

 REFLEXOS DE FÁTIMA - Alexandre Bastos 

 APOLOGÉTICA - Luterrorismo Yves Gérardin 

 A SOBERANIA DO POVO É UMA HERESIA - Pe. Charles Maignen 

 TRÊS TEÓLOGOS - Pe. Dominique Bourmaud – FSSPX 

 

REVISTA PERMANÊNCIA 289 

 

 DOIS AMORES DUAS CIDADES – 50 ANOS! - Editorial 

 CARTA-RESPOSTA À LUTERO - Vanessa Almeida 

 O INFERNO - Mons. Louis-Gaston de Ségur 

 O GOVERNO DOS FILÓSOFOS - Pe. Alvaro Calderón - FSSPX 

 DOSSIÊ “DOIS AMORES, DUAS CIDADES” - Gustavo Corção 

 NIHIL SUB SOLE NOVUM - André Alonso 

 

 

REVISTA PERMANÊNCIA 290 

 

 A FUNDAÇÃO DA PERMANÊNCIA - Setembro de 1968 

 A PERSEGUIÇÃO DE JULIANO, O APÓSTATA - Antônio Carlos Machado Jr. 

 NOVÍSSIMA CONVERSA SOBRE O PROTESTANTISMO - Mons. Louis-Gaston 
de Ségur 

 ARTE - DE BACH A PINK FLOYD - Pe. Bertrand Labouche - FSSPX 

 A CONSAGRAÇÃO A MARIA - Réginald Garrigou-Lagrange O.P. 

 ENTREVISTA - Dom Bernard Tissier de Mallerais 

 NIHIL SUB SOLE NOVUM - André Alonso - Cultura Clássica 

 CALENDÁRIO LITÚRGICO 
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 MORTE DE GUSTAVO CORÇÃO - Editorial 

 MAÇONISMO E CATOLICISMO - Pe. Félix Sarda y Salvany 

 OS DONS E OS SANTOS - Pe. Ambroise Gardeil OP 

 A CIVILIZAÇÃO NA PERSPECTIVA DA PIEDADE - Jean Madiran 

 ESTUDO SOBRE SANTA CATARINA DE SENA - Gustavo Corção 

 NIHIL SUB SOLE NOVUM – OTIUM II - André Alonso - Cultura Clássica 

 CALENDÁRIO LITÚRGICO 

 

 

REVISTA PERMANÊNCIA 292 

 

 ALÍVIOS E ALERTAS - Editorial 

 AS REVELAÇÕES DA SAGRADA FACE DE JESUS - John Vennari 

 LIBERALISMO E ANTILIBERALISMO CATÓLICO - Pe. Grégoire Celier - FSSPX 

 O LIBERALISMO É PECADO - Parte I – Dom Félix Sarda y Salvany 

 A ANTIGA SÉ E A FORMAÇÃO DO BRASIL - Ensaio Fotográfico 

 NIHIL SUB SOLE NOVUM – SCHOLA - André Alonso - Cultura Clássica 

 CALENDÁRIO LITÚRGICO 

 

SANTA CATARINA DE SENA – CARTAS COMPLETAS 

 

Jovem simples e vibrante, Santa Catarina (1347-1380) sempre demonstrou grande 
amor pela Igreja e pelo mundo. Teve importante atuação religiosa e social no seu 

tempo, século XIV, apesar de ter vivido apenas 33 anos. Nos dez últimos anos de sua 
vida, a jovem leiga ligada à Ordem Dominicana escreveu ou ditou 382 cartas sobre os 
mais diversos assuntos, mas sempre marcadas pela linguagem clara e lógica, e pela 
sabedoria e profundidade teológica que a conduziram ao posto de Doutora da Igreja. 
Esta obra apresenta integralmente as cartas de Santa Catarina, revelando o espírito 
vibrante, conciliador e surpreendente que a tornou exemplo de fé e de vida no seu 

tempo e hoje. 

 

SANTA FILOMENA E SEUS MILAGRES 

 

O que se sabe da história de Santa Filomena é oriundo de revelações – as quais 
foram tidas como verazes pelo Santo Ofício – que a própria teria feito, em 1833, à 
beata Maria Luísa de Jesus. De acordo com essas declarações, Filomena, filha de 

nobres, nasceu na Grécia, tendo sido prometida ainda enquanto jovem ao Imperador 
pagão Diocleciano. No entanto, a Santa recusou o casamento, optando pela castidade 

e elegendo Jesus Cristo como o seu esposo, o que enfureceu o Soberano. Ele 
ordenou que a flagelassem e que ela fosse lançada ao rio Tibre com uma âncora 

amarrada ao pescoço. Como a correnteza a levasse até a margem, mandou que a 
ferissem com flechadas. Porém, sempre se curava de modo espantoso e rápido. Por 

fim, foi decapitada. Em 1802, os restos mortais de Filomena foram encontrados 
durante as escavações de um sepulcro situado em Roma. A sepultura, que estava 
vedada por placas que relevaram o nome da Santa, continha os entalhes de uma 
palma, três flechas, uma âncora, um chicote e um lírio, indicando a forma de seu 
martírio e morte. Santa Filomena se tornou célebre, desde o início do século XIX, 

pelos milagres espantosos obtidos por seus fiéis, no mundo inteiro. - O Papa Gregório 
XVI designava-a como "a Milagrosa do século XIX". 
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SANTA GEMA GALGANI 

 

Santa Gema viveu somente 25 anos, mas já sabemos que “os melhores perfumes 
estão nos menores frascos”, a ponto de medirmos a vida não pela soma dos anos 
vividos, mas pela intensidade dos momentos pelos quais somos agraciados pela 
essência de Cristo. Desejou intensamente ser passionista, mas não foi aceita por 

motivo de saúde. Buscou tanto ser testemunha ocular da Paixão do Senhor que foi 
agraciada com os estigmas. Por fim, deixou a nós passionistas, mais uma vez, a 

certeza de que é Cristo quem nos escolhe e nos chama. Em meio a tantas desilusões 
e tantas confusões na busca pelo dom da fé, quando alguns se perdem seguindo 

falsos mestres, somos chamados a voltar aos grandes místicos da história do 
cristianismo, como Santa Gema, que confessou os mistérios da Paixão e morte de 

Senhor em sua própria vida; fez seu itinerário espiritual como que numa longa e 
sofrida subida ao seu próprio calvário para, depois de tudo, viver no Céu a alegria da 

ressurreição. 

 

SETE MENTIRAS SOBRE A IGREJA CATOLICA 

 

A Idade Média foi a "Idade das Trevas"? As Cruzadas são exemplos de fanatismo 
religioso e selvageria católica? A Inquisição matou milhares de vítimas inocentes? A 
Igreja Católica condenou e perseguiu o astrônomo Galileu Galilei? A principal causa 

da Reforma Protestante foi a corrupção do clero católico? A Conquista espanhola nas 
Américas foi desumana?  

Diane Moczar, p.h.D, historiadora norte americana, escreveu um pequeno grande livro 
em que nos responde a essas perguntas. Baseando-se nos estudos mais 

conceituados da historiografia moderna, a autora nos apresenta as sete principais 
mentiras históricas contra a Igreja Católica e revela o que está por trás de cada uma 

delas.    

 

SONHOS DE SÃO JOÃO BOSCO 

 

Na vida de São João Bosco (1818-1888) tiveram grande importância os sonhos de 
caráter sobrenatural. Frequentes eram as mensagens de Deus que lhe eram 

transmitidas por meio de sonhos. O Santo inicialmente não deu importância a tais 
sonhos, julgando-os meros frutos da imaginação, ou pior ainda, ilusões diabólicas. 

Mas depois, aconselhado por seu diretor espiritual, São José Cafasso, concluiu que 
eles eram realmente inspirados por Deus. Muitos anos mais tarde, o Papa Pio IX 

ordenou a São João Bosco que escrevesse pormenorizadamente tais sonhos. Este 
livro reproduz três dos mais impressionantes e formativos relatos do Santo: as visitas 

que fez, em sonho, ao vestíbulo do Céu, ao Inferno e ao Purgatório. 

 

SUMA TEOLÓGICA VOL 1- Prima Pars 

 

Esta edição unilíngue, fruto da parceria das editoras Ecclesiae e Permanência, 
republica a clássica e celebrada tradução do Dr. Alexandre Correia, primeira em 

língua portuguesa, em 5 volumes (incluindo o Suplemento). PARTE I (Volume 1): Em 
119 questões, Santo Tomás expõe primeiro a natureza e o objeto da doutrina 

sagrada, para então tratar de Deus, uno e trino, da Criação, do homem e do governo 
de todas as coisas. Subdivide-se em sete tratados: Tratado de Deo Uno | Tratado de 

Deo Trino | Tratado sobre a obra dos seis dias | Tratado dos anjos | Tratado da 
criação corpórea | Tratado sobre o homem | Tratado sobre a conservação e o governo 

das coisas. 
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SUMA TEOLÓGICA VOL 2 - Prima Secundae 

 

PARTE II (Volumes 2 e 3): Esta parte subdivide-se em duas seções: A primeira delas 
trata do homem em geral, sua finalidade e a estrutura de suas ações e de sua alma; e 

também da lei (eterna, natural e humana) e da graça divina. Contém nove tratados: 
Tratado da bem-aventurança | Tratado dos atos humanos | Tratado das paixões da 
alma | Tratado dos hábitos |  Tratado das virtudes em geral | Tratado dos dons do 
Espírito Santo | Tratado dos vícios e pecados | Tratado da lei | Tratado da graça.  

 

 

SUMA TEOLÓGICA VOL 3 - Secunda Secundae 

 

A segunda trata do homem em específico, da estrutura de suas virtudes, e de 
condições especiais de certos homens. Contém oito tratados: Tratado sobre a Fé | 

Tratado sobre a Esperança | Tratado sobre a Caridade | Tratado sobre a prudência | 
Tratado sobre a justiça | Tratado sobre a fortaleza | Tratado sobre a temperança | 

Tratado sobre os atos específicos de certos homens. 

 

SUMA TEOLÓGICA VOL 4 - Tertia Pars 

 

PARTE III (Volume 4): As 90 questões que compõem esta terceira parte tratam de 
Jesus Cristo, considerado em si mesmo, e de sua vida; tratam ainda dos sacramentos 

que instituiu. São sete tratados: Tratado do verbo encarnado | A vida de Cristo | Os 
sacramentos em geral | O Batismo | O Sacramento da Confirmação | O Sacramento 

da Eucaristia | O Sacramento da Penitência. 

 

SUMA TEOLÓGICA VOL  5 - Suplemento 

 

Santo Tomás não terminou de escrever a terceira parte. O que se reconhece como 
seu “suplemento” foi depois adicionado por seu colega religioso, Fr. Reginaldo de 

Piperno, e compõe-se de 99 questões e dois apêndices: O Sacramento da Penitência 
(continuação) | O Sacramento da Extrema-unção | 

O Sacramento da Ordem | O Sacramento do Matrimônio | A Ressurreição. Apêndices 
(da pena do pecado original, e do Purgatório) 
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TEOLOGIA DO CREDO CATÓLICO 

 

Um livro de doutrina em que se desenvolve as explicações do dogma segundo os 
critérios da ciência teológica, e ao mesmo tempo, tece considerações apologéticas, 

que comprovam a veracidade da doutrina católica contra os erros das falsas religiões. 

 

TRATADO DA VERDADEIRA DEVOÇÃO a SANTÍSSIMA VIRGEM MARIA 

 

Este pequeno livro é um devocionário mariano. Seu objetivo é anunciar às pessoas, 
em particular às famílias, e todas as nações que o caminho para encontrar Jesus 

Cristo passa por depositar a confiança no regaço acolhedor da Virgem Maria. Aqui se 
encontram pensamentos, orações e meditações sobre Nossa Senhora. 

 

TRATADO DO AMOR DE DEUS 

 

Neste Tratado, um clássico de espiritualidade, o grande doutor da Igreja busca 
apresentar de forma simples, sem arte nem artifícios, o amor divino, de forma a 

auxiliar a alma já devota a aperfeiçoar-se neste amor. Diz o autor: "Este Tratado é 
feito para ajudar a alma já devota a aperfeiçoar-se, e por isso, fui obrigado a dizer 

muitas coisas um pouco menos conhecidas do vulgo e que, por consequência, 
parecerão mais obscuras; o fundo da ciência é sempre um pouco mais difícil de 

sondar, e encontram-se poucos mergulhadores que queiram e saibam ir colher as 
pérolas e outras pedras preciosas nos abismos do oceano [...]". 

 

TRATADO DO INFERNO 

 

O Tratado do Inferno é o mais notável dos escritos que ditou Santa Francisca. Nestes 
escritos, Santa Francisca nos dita suas visões sobre os Novíssimos. Santa Francisca 
nos conta a fundo sobre o Purgatório e as almas que padecem enquanto se purificam; 

sobre o Céu e a glória imensurável que gozam as almas; sobre o Inferno e a 
precipitação das almas neste lugar terrível, e nos conta detalhadamente sobre os 

castigos que estas almas sofrem devido aos seus pecados; e sobre as indulgências 
das Missas que são oferecidas pelas almas do purgatório. 
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TRATADO DO PURGATÓRIO 

 

O que sabemos do purgatório? Sabemos pouco, mas esse pouco tem extraordinária 
importância, e podemos conhecê-lo com a certeza da fé, com a fé da Igreja católica. 
Dividimos em quatro capítulos a exposição presente. — Em primeiro lugar, o Tratado 
do Purgatório de Santa Catarina de Gênova será para nós um estímulo certamente 

poderoso, que nos ajudará a penetrar este alto mistério. — Em seguida faremos uma 
breve exposição do Catecismo que virá a precisar-nos qual é exatamente nossa fé 
sobre o purgatório. ―  o terceiro capítulo descreveremos algumas considerações 

morais sobre o purgatório. ― E, finalmente, encerraremos este livrinho recordando a 
importância da fé no purgatório. 

 

UMA TEOLOGIA DA HISTÓRIA - Gustavo Corção 

 

Trata-se de um livro composto de artigos políticos escritos pelo autor nos jornais onde 
era colaborador, para denunciar a decadência da ordem política católica, a partir da 

quebra da Idade Média. Acrescentamos aqui e ali outros dos seus artigos que 
reputamos importantes para completar seu pensamento sobre os temas tratados. O 

próprio autor, em determinado momento, diz estar escrevendo folhetim, um livro 
escrito no ritmo dos artigos de jornal, cujo tema seria uma visão da história sob prisma 

da teologia católica. Uma teologia da história. 

 

VIDA E MILAGRES DE SÃO BENTO 

 

Quando São Bento faleceu, no ano de 547, sua obra gloriosa e fecunda estava 
apenas começando. O grande Patriarca dos Monges do Ocidente haveria de realizar 

postumamente, por meio de seus filhos Beneditinos, uma obra civilizadora e 
evangelizadora colossal. Sua vida admirável, escrita no ano de 593 por um quase 
contemporâneo seu, o papa São Gregório Magno, ainda hoje encanta e edifica. As 
perfumadas e maravilhosas linhas traçadas pela pena inspirada de São Gregório 

Magno têm feito um real bem espiritual a todos que as leem. São Bento foi vencedor 
no combate contra as influências malígnas. Construiu inúmeros mosteiros, enfrentou 

tiranos e até a morte, ressuscitando mortos. 

 

VIDA E MILAGRES DE SANTO ANTONIO 

 

O seu grande saber tornou-o uma das mais respeitadas figuras da Igreja Católica do 
seu tempo. Lecionou em universidades italianas e francesas e foi o primeiro Doutor da 

Igreja franciscano. Em sua curta vida (aos 36 anos) operou muitos milagres. A sua 
fama de santidade levou-o a ser canonizado pela Igreja Católica pouco depois de 

falecer. São Boaventura disse que ele possuía a ciência dos anjos. Hoje é visto como 
um dos grandes santos do Catolicismo, recebendo larga veneração e sendo o centro 
de rico folclore. Esta edição é uma adaptação da obra clássica "Vida e Milagres de 

Santo Antônio de Lisboa", do Pe. Tomás de Brito, publicada em 1894. O livro mostra 
de forma muito clara e simples a admirável vida deste grande santo. 
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REVISTA PERMANÊNCIA - EDIÇÃO ESPECIAL 50 ANOS 

 

Em 2018, a Editora Permanência completou 50 anos de sua fundação. Diante 
disso, foi feita uma edição especial, contanto sobre o evento de 50 anos, com 

artigos feitos baseados nas palestras que nele aconteceram, além de 
depoimentos, fotos histórias e a história propriamente dita da Editora. Além 

disso, conta com um índice das edições de 264 a 292, com os artigos e autores 
publicados. 

 

Revista Guarde a Fé - FSSPX - Ano I, n° 2 (38) - Janeiro/2019 
 

"[...] O presente número de Guarde a Fé está dedicado à devoção ao Sagrado 
Coração de Jesus. É de grande proveito e atualidade, pois o culto à Caridade e 
Misericórdia divinas, que habitam no Coração de Nosso Senhor, vem junto com 
o reconhecimento da soberania e realeza de Jesus Cristo, como Deus Criador, e 

como Deus-Homem Salvador da humanidade. Daí o vínculo estreito desta 
devoção com a de Cristo-Rei. [...]". Pe. Juan María de Montagut (Superior da 

FSSPX no Brasil) 

Esta edição contém ainda: 

- Comunicado da Casa Geral a respeito da canonização do Papa Paulo VI. 

 

DVD - História das Heresias - FSSPX 

 

1 - Introdução 

2 - O que é Heresia? 

3 - Arianismo: O racionalismo naturalista 

4 - Maometismo: A Heresia que veio de fora 

5 - Heresia Albigense: Um corpo estranho 

6 - Protestantismo: Dissolução da unidade 

7 - Modernismo I: Dissolução da inteligência  

8 - Modernismo II: Encíclica Pascendi e conclusão 

 

DVD - As Muralhas da Cidade de Deus - FSSPX 

 

1 - Introdução geral; 2 - Pessoa e Sociedade; 3 - Bem comum; 4 - Autoridade e 
poder; 5 - Liberdade; 6 - Liberdade e obediência; 7 - Causas da ordem política; 8 
- Lei; 9 - Economia e política; 10 - Formas de governo; 11 - Ordem sobrenatural I; 

12 - Ordem sobrenatural II; 13 - Revolução; 14 - Conclusão 



 

DVD - Os Ritos da Missa: Explicação das Orações e Cerimônias - FSSPX 

 

1 - Introdução geral 

2 - Teologia da redenção 

3 - Visão de conjunto 

4 - Ofertório 

5 - Canon e Comunhão 

6 - Conclusão 

 

DVD - Otelo: os Tenebrosos Caminhos da Tentação - FSSPX  

 

1 - Introdução 

2 - Shakespeare 

3 - Comentário da peça 

4 - Doutrina sobre a tentação 

5 - Caída do nobre Otelo I 

6 - Caída do nobre Otelo II 

7 - Conclusão 

 

DVD - CURSO SOBRE A REVOLUÇÃO FRANCESA - PE. CAMARGO FSSPX 

 

1 - INTRODUÇÃO GERAL; 2 - ENCICLOPEDISMO: A REVOLUÇÃO CONTRA 
DEUS; 3 - REBELIÃO DAS NAÇÕES, OU O PROBLEMA DOS JESUÍTAS; 4 - 

REBELIÃO DAS NAÇÕES II, OU O PROBLEMA DA NOBREZA; 5 - LUÍS XVI E OS 
NOTÁVEIS DO REINO; 6 - A BURGUESIA INSTALA-SE NO PODER: MARAT, 

DESMOULINS, SIEYÈS, MIRABEAU; 7 - O PODER PASSA AOS AGITADORES 
GIRONDINOS, JACOBINOS, DANTON; 8 - TERROR COMO MÉTODO: 

ROBESPIERRE, SAINT-JUST; 9 - A REPÚBLICA BURGUESA, OU TERMIDOR; 10 
- NAPOLEÃO: "EU SOU A REVOLUÇÃO"; 11- O IMPÉRIO, OU O 

CONSERVADORISMO REVOLUCIONÁRIO; 12 - CONCLUSÃO: O ESTADO 
MODERNO 

 
 
 
 
 


