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osso perio dico tem um nome: Pelo Bem Co-

mum. Que significa este nome? 

 Pelo bem comum significa trabalhar e 

combater por este bem que e  comum a todos. Este bem 

e , antes de tudo, o bem que esta  acima de todos os bens, 

ou seja, Deus, a Redença o, a Igreja. Sem a Redença o nin-

gue m tem a Deus. A Redença o e  para que todos tenham 

a Deus, para que tenham a vida eterna e para que te-

nham a graça que conduz a  vida eterna. 

 Mas quantos na o te m acesso a  Redença o porque 

na o receberam a fe , porque na o escutaram a pregaça o 

da fe , ou perderam a fe  que haviam possuí do anterior-

mente. Estes, se na o se convertem, se perdem; perdem 

o bem comum que e  Deus e sa o condenados ao Inferno. 

 Nosso jornal se destina, pois, a combater pelo 

bem comum que e  a fe  e pelas obras da fe  que sa o os 

atos de virtudes, e, antes de tudo, a caridade, sem a qual 

se perde tambe m o Bem Comum que e  a Caridade mes-

ma, pois Deus e  Caridade. 

 A caridade procura ensinar, corrigir, repreender 

e edificar. Ela nunca desanima. Ela sempre espera. Ela 

procura na o o seu pro prio bem, mas o bem comum, co-

mo ensina Sa o Bento na Santa Regra. 

 Nossos modelos sera o todos aqueles que defen-

deram a Igreja com a pena, como os Padres da Igreja, 

como os Doutores e diversos escritores eclesia sticos ou 

leigos. Sa o Francisco de Sales nos servira  de exemplo, 

ele que e  o padroeiro dos publicistas cato licos. Ao lado 

dele temos todos os santos que se sobressaí ram pelo 

zelo e pela doutrina. Nos tempos de hoje temos como 

modelo Dom Lefebvre, Dom Anto nio de Castro Mayer, 

Dom Putti e leigos como Gustavo Corça o, Jean Vaquie  e 

muitos outros. Bons exemplos na o faltam. 

 Nosso  jornal  tera   uma  sessa o litera ria, pois  a 

literatura e  tambe m um poderoso meio para propagar a 

fe  cato lica. 

 Nosso principal inimigo e  o Liberalismo ou espí -

rito de revolta contra Deus. Ele e  a raiz dos erros mo-

dernos. 

 Queremos fazer obra oposta a  de Lu cifer e de 

seus sequazes. Queremos imitar o Fiat de Nossa Senho-

ra. Que nosso jornal seja consagrado ao seu Imaculado 

Coraça o. A Ela pedimos que o abençoe e proteja. 
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