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Os Passos para a Conversão 
 à Fé Católica Tradicional 

 

Os Passos para Aqueles que estão a Abandonar 
a Nova Missa; e o Batismo Católico Condicional 

 
"SEM FÉ É IMPOSSÍVEL AGRADAR A DEUS" (HB 11: 6).  

E, SEM A FÉ CATÓLICA, É IMPOSSÍVEL SER SALVO. 
 

 

Não há salvação fora de Jesus Cristo, e a Igreja Católica é o Seu Corpo Místico. 
Visto que não há entrada na Igreja Católica sem o Sacramento do Batismo, isto 

significa que só se podem salvar os católicos batizados que morrem em estado de 
graça (e aqueles que se tornem católicos batizados e morrem em estado de graça) 

 
 

Os passos que se devem dar para se converter à fé católica são de fato simples.  
São ligeiramente diferentes dependendo, no caso, se a pessoa recebeu ou não o batismo. 

 Por favor, consulte este documento cuidadosamente. 
 

Para estudar o catecismo da fé católica tradicional, o disponibilizamos em nossa página 
 ACESSE: www.igrejacatolica.org/catecismo-da-doutrina-crista/ 

 
 

 
 

SE NÃO RECEBEU O BATISMO, os passos para a conversão à fé católica 
tradicional são os seguintes:  

1. Saber e crer nos ensinamentos básicos do catecismo da fé católica tradicional. Uma 
pessoa deve começar imediatamente a rezar o Rosário todos os dias.  

2. Crer em todos os dogmas tradicionais da Igreja e nas posições católicas corretas 
contra a seita pós-Vaticano II (tratadas em detalhe no nosso material), incluindo, por exemplo, 
o dogma Fora da Igreja Não Há Salvação (sem exceção), a Trindade, a Encarnação, o Papado, a 
Infalibilidade Papal, a necessidade do Batismo de água, etc. 

3. Após saber o catecismo básico (o que não demora muito tempo), e sentir-se 
confiante que aceita todos os ensinamentos da Igreja Católica, receba o Batismo. Não há 
razão para o prolongar (veja Atos 8:36-37) se já percorreu os passos 1 e 2. Normalmente, isto 
seria feito por um padre católico na sua igreja católica local. Uma vez que estamos na Grande 
Apostasia, e que provavelmente não há sequer um padre totalmente católico neste mundo, um 
leigo é a melhor opção. O Concílio de Florença declarou que qualquer um pode validamente 
administrar o Batismo. Portanto, se você tem um amigo fortemente católico ou, caso contrário, 
se você tem um membro de família ou amigo não-católico que poderia realizar o Batismo 
seguramente com a devida intenção, então essa pessoa pode administrar-lhe o batismo 
utilizando a forma abaixo. A Confissão não é necessária para uma pessoa que nunca recebeu o 
Batismo, uma vez que o Batismo remove o pecado original e todos os pecados atuais. Após o 
batismo, no entanto, uma pessoa deve desenvolver o hábito de confessar a um padre 
validamente ordenado no rito católico tradicional pelo menos uma vez por mês. E se cometer 
pecado mortal após o batismo, o que esperamos que não aconteça, precisa ir se confessar. (Nota: 
Uma pessoa precisar ter o firme propósito de emenda antes de ir à confissão, ou seja, estar 
resolvido a não mais cometer tal pecado.) 

4. Fazer a profissão de fé do Concílio de Trento para os convertidos (Página 3). A pessoa 
deve adicionar no fim uma abjuração de qualquer seita a qual tenha pertencido no passado, caso 
de fato tenha pertencido a alguma.  

 

 
  

Visite o site:  

 
  

   e obtenha importantes informações espirituais para a SALVAÇÃO DA SUA ALMA. 
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Para aqueles que RECEBERAM O BATISMO, é ligeiramente diferente:  

1. Saber e crer nos ensinamentos básicos do catecismo da fé católica tradicional. Uma 
pessoa deve começar imediatamente a rezar o Rosário todos os dias.  

2. Crer em todos os dogmas tradicionais da Igreja e nas posições católicas corretas 
contra a seita pós-Vaticano II (tratadas em detalhe no nosso material), incluindo, por exemplo, 
o dogma Fora da Igreja Não Há Salvação (sem exceção), a necessidade do Batismo de água, etc.  

3. Fazer a profissão de fé do Concílio de Trento para os convertidos, que se pode 
consultar na página 3. A pessoa deve adicionar no fim uma abjuração de qualquer seita a qual 
tenha pertencido no passado, caso de fato tenha pertencido a alguma. 

4. Você deve fazer uma confissão geral a um padre ordenado no rito tradicional após 
ter percorrido os três passos anteriores.  Esta é uma confissão na qual uma pessoa menciona 
todos os pecados mortais cometidos após o batismo, incluindo a aderência a qualquer seita ou 
falsa religião, ou o ter difundido uma falsa seita ou falsa religião. Os “padres” ordenados no Novo 
Rito de Ordenação são inválidos, portanto quaisquer pecados mortais confessados a tais “padres” 
precisam ser confessados outra vez a um padre válido. Um padre do Rito Oriental numa igreja do 
Rito Oriental (não “Ortodoxa”) é geralmente uma boa opção para a confissão. Essas igrejas estão 
comumente listadas como “Católica Bizantina” ou “Católica Ucraniana” na lista telefônica sob 
“igrejas católicas.” Se conseguir confirmar que o padre numa dessas igrejas fora ordenado no Rito 
Oriental, esse seria uma opção pelo menos para a confissão, uma vez que esse foi validamente 
ordenado no rito tradicional. No entanto, uma pessoa não pode apoiar financeiramente a capela 
ou o padre devido à sua aceitação do Vaticano II e dos antipapas pós-Vaticano II. Se não for capaz 
de encontrar algum outro padre válido para ouvir a sua confissão, você pode ir a um padre Novus 
Ordo que fora ordenado no Rito Tradicional de Ordenação (antes de 1968), contanto que ele diga 
“Eu te absolvo de teus pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.” 

 

Para aqueles que NÃO TÊM A CERTEZA SE FORAM BATIZADOS, a ordem é:  

1. Saber e crer nos ensinamentos básicos do catecismo da fé católica tradicional. Uma 
pessoa deve começar imediatamente a rezar o Rosário todos os dias.  

2. Crer em todos os dogmas tradicionais da Igreja e nas posições católicas corretas 
contra a seita pós-Vaticano II (tratadas em detalhe no nosso material), incluindo, por exemplo, 
o dogma Fora da Igreja Não Há Salvação (sem exceção), a necessidade do Batismo de água, etc. 

3. Fazer a profissão de fé para os convertidos do Concílio de Trento (página 3). A 
pessoa deve adicionar no fim uma abjuração de qualquer seita a qual tenha pertencido no 
passado, caso de fato tenha pertencido a alguma. 

4. Pedir a alguém que lhe realize um Batismo condicional utilizando a forma 
condicional do Batismo dada abaixo. Se houver alguma dúvida acerca do seu Batismo, isso 
deverá ser feito. 

5. Após o seu Batismo condicional, faça uma confissão geral mencionando todos os 
pecados mortais cometidos após o seu primeiro possível batismo válido. 

 

As pessoas que estão a abandonar a Nova Missa ou a Contra-Igreja do Vaticano II também 
precisam de fazer uma confissão (a um padre validamente ordenado, ver acima) mencionando 
que frequentaram um serviço não-católico e por quanto tempo o fizeram.  Se participaram em 
outras coisas durante a Nova Missa (por exemplo, foram ministros leigos, vestiram-se imodestamente, 
etc.) ou aceitaram o falso ecumenismo, ou negaram algum outro dogma, estas coisas também deverão 
ser mencionadas na confissão. Os “padres” ordenados no Novo Rito de Ordenação são inválidos, 
portanto quaisquer pecados mortais confessados a tais “padres” precisam ser confessados outra vez a 
um padre válido. Aqueles que estão a abandonar a Nova Missa e a aderência à falsa Igreja do Vaticano 
II devem também fazer a mesma profissão de fé do Concílio de Trento. 

 
 
  

Visite o site:  

 
  

   e obtenha importantes informações espirituais para a SALVAÇÃO DA SUA ALMA. 
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Batismo e Batismo Condicional 
   

A forma do Batismo é: “Eu te batizo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.” 
  

Se existe alguma dúvida sobre a validez do seu Batismo, a forma condicional do Batismo é: “Se 
foste batizado, eu não te batizo outra vez, mas se não foste batizado [verter água na cabeça, 
certificando-se que toca na cabeça], eu te batizo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.” 
Uma vez que provavelmente não há qualquer padre verdadeiramente católico no seu país, você pode 
pedir a um amigo católico para que lhe realize um Batismo condicional, e você pode administrar o 
Batismo aos seus próprios filhos. 
  

Papa Eugénio IV, Concílio de Florença, “Exultate Deo,” 1439: “Todavia, em caso de 
necessidade, não apenas um padre ou diácono, mas até mesmo um leigo ou leiga; sim, 
até mesmo um pagão ou um herege pode batizar, desde que ele preserve a forma da Igreja 
e tenha a intenção de fazer o que a Igreja faz.” (Denz. 696) 

   
 

Como realizar um Batismo católico 

 Certifique-se que tem água suficiente para verter enquanto diz as palavras, e que a verte na testa da 

pessoa enquanto pronuncia as palavras distinta e atentamente. Você pode verter a água três vezes 

(como explicado a seguir). 

“Eu te batizo, em nome do Pai [vertendo água pela primeira vez enquanto diz as 
palavras], e do Filho [vertendo uma segunda vez], e do Espírito Santo [vertendo 
uma terceira vez].” 
 

Nota: você pode verter a água em forma de cruz na testa da pessoa, embora não seja necessário. 
Verter a água três vezes também não é absolutamente necessário, desde que a água toque na testa 
enquanto a forma batismal é dita. O método acima descrito é, no entanto, aquele que está no Ritual 
Romano. 
 

Profissão de Fé Católica 

Promulgada solenemente pelo Papa Pio IV e pelo Concílio de Trento 

• Eu, N., creio firmemente e confesso todo e cada artigo contido no Símbolo da fé usado pela 
Santa Igreja Romana, nomeadamente: 

• Creio em um só Deus, Pai Onipotente, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis 
e invisíveis; e em 

• um só Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos; 
é Deus de Deus, Luz da Luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro; é gerado, não criado; de uma 
substância (consubstancial) com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas; 

• o qual, por amor de nós homens e pela nossa salvação, desceu dos céus, se encarnou por obra 
do Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem. 

• Foi também crucificado por nós, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi morto e 
sepultado; e 

• ao terceiro dia ressuscitou, conforme as Escrituras, e subiu ao céus; 

http://www.igrejacatolica.org/profissao-de-fe-catolica/
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• está sentado à mão direita de Deus Pai, e há de vir pela segunda vez em Sua majestade para 
julgar os vivos e os mortos, e o Seu reino não terá fim. 

• E creio no Espírito Santo, Senhor e Vivificador, que procede do Pai e do Filho; que é 
igualmente adorado e glorificado juntamente com o Pai e o Filho; e que falou pelos profetas. 

• E creio na Igreja, que é una, santa, católica e apostólica. 
• Confesso um só Batismo para remissão dos pecados; e espero a ressurreição dos mortos e a 

vida do mundo que há de vir. Amém. 
• Aceito e adiro firmemente às tradições apostólicas e eclesiásticas, e as demais observâncias e 

constituições da mesma Igreja. 
• Aceito também a Sagrada Escritura naquele sentido em que tem sido interpretada pela Santa 

Mãe Igreja, e que Ela agora interpreta. É d'Ela o direito especial de julgar sobre o verdadeiro sentido 
e interpretação das Sagradas Escrituras. E jamais aceitá-la-ei e interpretá-la-ei de maneira distinta 
ao unânime consenso dos Padres. 

• Confesso também que são sete os verdadeiros e próprios sacramentos da Nova Lei, instituídos 
por Jesus Cristo Nosso Senhor, e que esses são necessários para a salvação da raça humana, embora 
não seja necessário para cada indivíduo recebê-los a todos. 

• Confesso que os sete sacramentos são: Batismo, Confirmação, Eucaristia, Penitência, 
Extrema-Unção, Ordem e Matrimônio; e que eles conferem graça; e que dos sete, o Batismo, a 
Confirmação e a Ordem não podem ser repetidos sem que se faça sacrilégio. 

• Também aceito e admito os habituais e aprovados ritos da Igreja Católica para a 
administração solene de todos os supracitados sacramentos. 

• Adiro e aceito tudo o que foi declarado e definido no sacratíssimo Concílio de Trento sobre o 
pecado original e a justificação. 

• Confesso de igual maneira que na Missa se oferece a Deus um sacrifício verdadeiro, próprio 
e propiciatório pelos vivos e mortos, e que no Santo Sacramento da Eucaristia estão verdadeira, real 
e substancialmente presentes o Corpo e o Sangue juntamente com a Alma e a Divindade de Nosso 
Senhor Jesus Cristo, e que há uma mudança de toda a substância do pão no Corpo, e de toda a 
substância do vinho no Sangue; e esta mudança é chamada pela Igreja de transubstanciação. 

• Confesso também que se recebe o Cristo todo e inteiro e como verdadeiro sacramento sob 
cada uma das distintas espécies. 

• Professo firmemente que há um purgatório, e que as almas lá retidas podem ser socorridas 
pelos sufrágios dos fiéis; 

• De igual maneira sustento que os Santos que reinam com Cristo devem também ser honrados 
e invocados, e que eles oferecem, em nosso favor, orações a Deus, e que suas relíquias devem ser 
veneradas. 

• Firmemente declaro que se devem ter e conservar as imagens de Cristo, da sempre Virgem 
Mãe de Deus, como também as dos outros Santos, e a eles se deve a devida honra e veneração. 

• Afirmo que o poder de conceder indulgências foi deixado por Cristo à Igreja, e que o seu uso 
é muito  benéfico para os fiéis cristãos. 

• Reconheço a Santa Igreja Católica, Apostólica e Romana como Mestra e Mãe de todas as 
Igrejas; e... 

• Da mesma forma aceito e confesso indubitavelmente todas as doutrinas (especialmente 
aquelas que dizem respeito ao primado do Pontífice Romano e a sua autoridade magisterial infalível) 
que foram determinadas, definidas e declaradas pelos sagrados cânones e Concílios Ecuménicos, e 
especialmente aquelas do sacratíssimo Concílio Trento (e pelo Primeiro Concílio Ecuménico do 
Vaticano). E ao mesmo tempo: 

• Condeno, rejeito e anatematizo todas as doutrinas contrárias a essas 
proposições, e todas as heresias, sem exceção, que foram condenadas, rejeitadas e 
anatematizadas pela Igreja. 

• Eu, N., prometo e juro, com o auxílio de Deus, conservar e professar em toda a sua integridade 
e pureza até ao fim de minha vida esta verdadeira fé católica, fora da qual não há salvação e que 
agora livremente professo. E farei tudo o que puder para que seja mantida, ensinada e pregada a 
meus súbditos ou àqueles cujo cuidado me foi confiado por virtude do meu ofício. Que para isto me 
ajudem Deus e o Seu santo Evangelho. 
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   e obtenha importantes informações espirituais para a SALVAÇÃO DA SUA ALMA. 
  


