
PIO V 

 

 

1-  ENQUADRAMENTO RELIGIOSO E POLÍTICO  

 

1.1. Pio V nasceu a 17 de Janeiro de 1504, em Bosco, junto à cidade de Alexandria, 

diocese de Tortona, no Norte de Itália, entre o porto de Génova e a cidade de Turim. 

 Foi baptizado com o nome de António Ghisleri, tendo aos 14 anos entrado para a 

Ordem Dominicana, no Convento de Voghena , a Leste de Alexandria, onde tomou o 

nome de Miguel. 

 

 Ordenado em 1528, na cidade de Génova, foi nomeado professor de Filosofia e 

Teologia, Mestre de Noviços e Prior de várias casas onde durante 16 anos, 

enriqueceu as práticas das virtudes conventuais e o espírito do fundador da sua 

Ordem. Várias vezes se deslocou a Milão para confessar o Marquês de Guast, 

Governador de Milão. 

 

 Em 1556, o Papa Paulo IV elevou-o a Bispo de Sutri e Nepi, junto a Viterbo, a Norte 

de Roma. Aí a sua dedicação na irradicação das heresias , levou-o a ser escolhido 

para Inquisidor da Fé em Pavia, Bergamo e Como na Lombardia, cuja  capital  é 

Milão. 

 

 Paulo IV, em 1557, fê-lo ainda Cardeal, com o título de Santa Maria sobre Minerva, 

em Alexandria, mas foi conhecido por cardeal de Alexandria por ter nascido perto 

dessa cidade.  

Na mesma altura é nomeado Inquisidor - Mor da Cristandade e em 1559, já com o 

novo Papa Pio IV é transferido para a Diocese de Mondovi, entre Alexandria e 

Génova, onde restabeleceu a Fé e a Disciplina, gravemente postas à prova pelas 

Guerras Religiosas com os Valdenses, da Lombardia.  

 O cardeal Ghisleri foi chamado várias vezes a Roma, por Pio IV, tio do seu 

confidente, o Arcebispo de Milão, Carlos Borromeu e, manifestou o seu desmedido 

zelo na resolução dos problemas para que foi consultado. 

 Apesar dos seus pedidos e, para alegria de toda a Igreja, foi eleito Papa, em 7/1/1566, 

com o nome de Pio V, em homenagem ao seu antecessor, cuja obra de formulação 

das Resoluções do Concílio de Trento, completou. 

 

 Praticou como Papa as mesmas virtudes que já praticara como frade e Bispo o que o 

tornou um exemplo único de Santo e Papa durante alguns séculos e glória da  Ordem 

Dominicana. A tradição de os Papas usarem a cor Branca remonta, talvez a este papa 

por ter usado sempre o hábito de frade, embora haja retratos de papas anteriores em 

que provavelmente esse traje possa ser identificado como branco. 

 



 Fazia pelo menos 2 meditações por dia, ajoelhado na presença do Santíssimo 

Sacramento; visitava os Hospitais, sentando-se à cabeceira dos doentes, consolando-

os e preparando-os para o Passamento; lavava os pés dos pobres e beijava os 

leprosos. Um nobre inglês converteu-se ao vê-lo a beijar os pés de um mendigo cheio 

de chagas.  

Faleceu em 1 de Maio de 1572, sendo beatificado em 1672 pelo Papa Clemente X e 

canonizado em 1712 por Clemente XI. 

1.2. A época em que Pio V viveu em plena Renascença na Europa, foi caracterizada pelas 

convulsões na Cristandade, com as disputas teológicas e as Guerras entre os cristãos 

adeptos da Reforma de Lutero, Calvino e Knox (1505-72), os Protestantes e, os 

velhos cristãos que se mantiveram unidos ao Papa, os Católicos que viram a sua Fé 

enriquecida com a Formulação da sua Doutrina iniciada no Concílio de Trento e 

terminada com as obras de Pio V.  

 

Estas Guerras religiosas na França, Espanha, Alemanha e Inglaterra culminaram com 

a Guerra dos 30 anos, iniciada em 1618, devido à intransigência religiosa do 

Imperador germânico Fernando II, envolvendo alemães, boémios, dinamarqueses, 

suecos e franceses que só terminou com a paz da Westfália, em 1648. 

 

Após o fim da presença muçulmana a Oeste, com a conquista do Reino de Granada 

pelos Reis Católicos de Espanha, Isabel I de Castela e Fernando I de Aragão, em 

1492 e a descoberta do Continente Americano no mesmo ano, a Cristandade 

preocupou-se em parar a Oriente, o expansionismo dos Turcos Otomanos. 

Os Turcos tinham-se convertido há poucos séculos ao islamismo e, após dominarem 

a Cristandade oriental, com a tomada de Constantinopla, em 29/5/1453, avançaram 

para a Europa Central, chegando às portas de Viena, capital do Império Germânico, 

em 1529 e 1683. 

 

Pio V teve uma acção importante na contenção das conquistas turcas, ao promover 

uma Aliança da Espanha, Império Germânico e República de Veneza que permitiu a 

derrota naval definitiva dos Turcos, pela Santa Liga dos Cristãos, comandados por 

D.João de Áustria, em 7 de Outubro de 1571, na batalha de Lepanto, actual 

Naupacte, à entrada do golfo de Coríntio na Grécia. 

 

1.3. Enquanto na França reinava Francisco I (1515-47); o Imperador Germânico Carlos V 

( I de Espanha), neto dos reis católicos e do Imperador germânico Maximiliano I, 

tinha além destes reinos os Países Baixos e Nápoles/ Sicília, Ducado de Milão e 

Franco Condado ( Borgonha ) o que o levou a ter várias disputas com os Papas, 

senhores dos Estados Papais. 

Os Estados Papais existiram desde 754, com o Papa Estevão III , protector do rei 

franco Pepino III, o Breve, até à Unificação de Itália em 1870. 

 



Em 1555, Carlos V, na conferência de Bruxelas, dá o Império Germânico a seu 

irmão Fernando I, imperador de 1556 a 1564, cujo filho Maximiliano II (1564-76) 

foi contemporâneo de Pio V.  

Os outros reinos de Carlos V foram dados a seu filho Filipe II de Espanha, filho de 

Isabel de Portugal, e futuro rei de Portugal, como Filipe I. É com este rei que viveu 

de 21/5/1527 a 13/9/1598 que Pio V lidará. 

 

1.4 Filipe II já fora casado com Maria de Portugal que morreu no parto do príncipe 

Carlos (1545- 1568) e, com a rainha Maria Tudor de Inglaterra que morreu em 1558.  

A sucessora de Maria Tudor, no trono inglês, Isabel I, recusou casar com ele e, Filipe 

II aceitou casar em 1560 com Elizabete de Valois, (1527-1568), filha de Henrique II 

de França (sucessor de Francisco I) e da rainha florentina Catarina de Medicis que 

dominou a França das guerras religiosas, através de seu marido e dos 3 filhos 

também reis: Francisco II (1559-60); Carlos IX (1560-1574), contemporâneo de 

Pio V; Henrique III (1574-1589). 

Filipe II casou ainda com Ana de Áustria em 1570, que lhe deu o sucessor Filipe III, 

em 1578, morrendo pouco depois, em 1580. Nesse ano de 1580, Filipe II tomou o 

trono português, como neto de Manuel I, rei de Portugal. 

1.5 Em Portugal, a Manuel I , com quem os Portugueses chegaram ao Brasil e à Ásia, 

destruindo o poder comercial de Veneza, sucede em 1521, seu filho D.João III 

(1502-1557) . 

 

D. João III casa com Catarina, irmã do imperador Carlos V. Desde D. Manuel I, que 

os reis portugueses pediam a inquisição para Portugal. Com muita relutância os 

Papas concederam-na em 1536. Nesse ano foi instituído um tribunal em Évora, 

dirigido por Fr. Diogo da Silva, considerado demasiado brando, sendo substituído em 

1539 pelo irmão do rei, cardeal D. Henrique que passou a dirigir o novo tribunal da 

Inquisição de Lisboa, como Inquisidor- Mor do Reino, dando um carácter mais 

estatal a este tribunal religioso. 

   

Entretanto D. Sebastião I (1554-1578), filho do infante D. João e de uma irmã de 

Filipe II, Joana, sucede a seu avô, D. João III, com regência da sua avó, até 1564 e de 

seu tio, o cardeal D.Henrique, até 1574.  

Neste ano o Cardeal D. Henrique volta a ocupar o Arcebispado de Évora. O Cardeal 

D. Henrique foi rei de 1578 até à sua morte em 1580.  

 

1.6 Pio V é Papa durante a regência do Cardeal D. Henrique.  

 

Além deste prelado, distinguem-se em Portugal, nesse período, entre os 15 bispos da 

Metrópole e 8 do Ultramar, o Arcebispo Dominicano de Braga, de 1559-1581, D Fr. 

Bartolomeu dos Mártires. Este arcebispo teve uma presença muito viva na última 

sessão do Concílio de Trento entre 1561-63 e, depois na execução dos Decretos 

Conciliares, na Arquidiocese de Braga, a partir de 8/9/1566.  



Outro Dominicano Fr. Francisco Foreiro muito contribuiu para a elaboração dos 

Decretos Conciliares. A sua presença está perpetuada nos domínios do antigo 

convento Dominicano de Almada, hoje seminário de S. Paulo. 

 

 

2-  A VIDA DE UM DOMINICANO 

 

2.1. A vocação de António Ghisleri desenvolve-se no seu Piemonte natal, enquanto o 

trono Papal é ocupado até 1521, por Leão X, Giovanni de Medici, 2º filho de 

Lorenzo, o Magnifico, grande senhor de Florença. É nesta cidade que outro 

Dominicano, Savonarola foi executado em 1498, por desobediência às ordens de 

Alexandre VI e pela sua ingerência em causas politicas. 

 

 Leão X é um misto de religioso, diplomata, guerreiro e sobretudo protector de 

artistas e arquitectos que lhe esvaziaram os cofres., vendo-se obrigado a ganhar 

dinheiro com Indulgências o que acelerou a contestação de Lutero. 

 

 Em 1516, Leão X estabeleceu uma concordata com Francisco I, revogando a 

Convenção de Bourges de 1438, dando poder ao Rei para nomear Superiores 

Religiosos e em 1517, o Concílio de Latrão, inicia a Reforma da Cúria Romana que 

não é promulgada pelo Papa. 

 

2.2 O nepotismo na Côrte Papal, leva à eleição de Papas protegidos das grandes famílias 

e, assim em 1522, o tutor de Carlos V, torna-se Adriano VI e em 1523, um primo de 

Leão X, toma o nome de Clemente VII. Este ao aliar-se a Francisco I levou à 

ocupação de Roma por Carlos V que o teve prisioneiro 7 meses, em S. Angelo.  

Clemente VII foi o principal responsável pela excomunhão do Rei de Inglaterra, 

Henrique VIII. Este não aceitou a recusa Papal de não considerar nulo o seu 1º 

casamento com Catarina de Aragão, levando uma parte do episcopado inglês a 

separar-se de Roma, no Anglicanismo. 

  

Em 1534, Alessandro Farnese, cardeal diácono, pai de 4 filhos, torna-se Paulo III, 

publicando em 1537, uma Encíclica condenando a escravatura, “ Sublimus Dei”; 

aprovando a Sociedade de Jesus, em 17/9/1540 e convocando o Concílio de Trento 

em 1545, transferindo-o posteriormente para Bolonha, em 1547, por causa de Carlos 

V. Foi o responsável pela instauração da Inquisição em Itália, em 1542. 

 

2.3  Entretanto Miguel Ghisleri, baseado no seu convento de Voghera, onde de leitor 

passou a prior, não esquecia a pobreza de que tinha vindo. Seus pais, Paolo e 

Domenica, pertencentes à nobreza rural arruinada, consentiram que dois 

Dominicanos, de passagem, retirassem do pastoreio de rebanhos um jovem 

inteligente e virtuoso, para com 12 anos, entrar no seu convento de Voghera. 



Aí tomou hábito aos 14 anos e fez o seu peregrinar dominicano, com penitência, 

meditanto e orando pela noite dentro, caminhando à intempéria em profundo silêncio 

ou falando com os seus companheiros das coisas de Deus. Depois de ordenado em 

1528, foi professor, prior de vários conventos, visitador de várias casas e fez-se 

notar no capítulo da Lombardia, em Pavia, no ano de 1543. 

 

2.4 Quando da morte de Paulo III em 1549, após um longo conclave com 48 cardeais é 

eleito o cardeal Gianmaria del Monte, Júlio III, em 7/2/1550. Tinha grande formação 

jurídica e presidira até então ao Concílio. Uma vez Papa transfere o Concílio, outra 

vez para Trento, durante os 2 primeiros anos do seu Papado. Depois, até à sua morte  

em Março de 1455, descansou na sua Villa Giulia, na Porta del Popolo. 

O seu sucessor Marcelo II, tinha presidido ao Concílio de Trento e fora Grande 

Bibliotecário do Vaticano. Foi elemento contemporizador com Carlos V, mas 

governou a Igreja menos de um mês, em 1555.  

 

2.5 O Cardeal Inquisidor de Roma, Gianpietro Caraffa, em fins de 1555, torna-se 

Paulo IV. Tentou ingloriamente, expulsar a Espanha de Itália e não aceitou a 

resignação de Carlos V em 1555. Estabeleceu o primeiro Index de livros e fixou os 

livros canónicos da Bíblia, traduzida do grego por São Jerónimo. 

 

 Miguel Ghislieri fora Inquisidor activo na Diocese de Como, servindo o Cardeal 

Caraffa que uma vez Papa o nomeou Bispo de Sutri, Cardeal e Grande Inquisidor, 

em 15/3/1557. 

Este Papa segregou os judeus romanos, obrigando-os a usar um distintivo amarelo e, 

creando-lhes Guettos, palavra italiana que significa molde, para isolar. 

 

2.6 Giovanni Angelo Medici, de Milão, protegido de Paulo III, é eleito Papa Pio IV , em 

1559 e, ao chamar para Roma, em 1562, o seu sobrinho Carlos Borromeu, amigo de 

Miguel Ghislieri, preparou o caminho da Reforma da Igreja Católica.  

Carlos Borromeu, orientou o Concílio de Trento de Janeiro de 1562 até ao seu 

encerramento em 3/12/1563. Em 1560 foi nomeado Protector do reino de Portugal e 

dos Cónegos Regrantes de Santa Cruz de Coimbra. 

 

Pio IV teve um governo ríspido mandando executar 2 sobrinhos de Paulo IV por 

homicídio e condenando ao exílio como suspeitos de heresia o cardeal Moreno e 

outros. Este ambiente levou a haver distúrbios e pilhagens a quando da sua morte em 

9-12-1565. 

Pio IV, também não foi alheio ao nepotismo, tentando contra o parecer do cardeal 

Ghislieri nomear para o Sacro Colégio o seu sobrinho Fernando de Medici, com 

apenas treze anos. Na mesma altura, o cardeal Ghisleri evitou que fosse aprovada a 

proposta do Imperador Maximiliano II, de abolir o celibato sacerdotal, nos seus 

territórios. 

 



 

3-  SOBERANO DA IGREJA UNIVERSAL 

 

3.1  Miguel Ghislieri foi eleito Papa Pio V, em 7/1/1566, com apoio de Carlos Borromeu 

e dos Farnese, num conclave com apenas 20 cardeais, no meio de sentimentos contra 

a contemporização da França com os seus protestantes, calvinistas, os huguenotes. 

 

 Iniciou o seu múnus papal dando vários donativos aos mais necessitados, em 

hospícios e hospitais, em lugar de distribuir indiscriminadamente os dinheiros, como 

os seus predecessores. Muito austero, baniu a luxúria da sua Corte, impondo uma 

moralidade restrita. 

Como Papa manteve os hábitos monacais, com jejum e exercícios de piedade, 

peregrinando a pé, pelas 7 Igrejas de Roma, à intempéria, com o hábito branco de 

dominicano, cobrindo as até então vestes vermelhas papais. Recebia uma vez por 

mês os que se sentiam injustiçados. A sua postura evangélica levou à conversão de 

muitos Romanos. 

 

Mandou compilar as conclusões do Concílio de Trento e obrigou a ser seguida a 

disciplina do Concílio. Publicou, ainda em 1566, o Catecismo Romano, em latim e 

italiano, de acordo com o Concílio de Trento e elaborado a pedido de Pio IV, por 2 

Arcebispos, 1 Bispo e o Dominicano Português Fr. Francisco Foreiro. 

Este Catecismo dividido em 4 partes: Credo dos Apóstolos; Sacramentos; Decálogo 

e Orações, destinava-se aos párocos e deveria ser o modelo único a seguir por todos 

os católicos . 

 

3.2 Tentou evitar o nepotismo, mas não deixou de chamar para Roma um dominicano 

seu sobrinho, o futuro cardeal Miguel Bonelli e trazer para junto de si um velho 

conhecido, governador de Bogo, como Comandante da Guarda que devido a conduta 

menos própria teve, pouco depois, de ser afastado. 

 Para evitar futuras situações de nepotismo, em 29/5/1567, publicou a Constituição “ 

Admonet Nos” em 29/3/1567, pela qual todas as terras concedidas a alguém como 

feudo pelo Papa, tinham de passar por morte, à Sede Apostólica ou à Câmara 

Apostólica. 

 

Em conjunto com o seu confidente, Carlos Borromeu, iniciou a Reforma do Clero, 

obrigando os Bispos a residir nas respectivas Dioceses e os Cardeais a terem vidas 

simples e piedosas tal como ele que celebrava missa diária, normalmente com 

cilícios e distribuia pelos hospitais e conventos pobres, os fundos disponíveis. 

 

3.3 A falta de dinheiro tinha criado um clima de depravação e corrupção que ele 

ultrapassou com a supressão da Chancelaria da Penitenciação, em 18/5/1569, 

passando para a Chancelaria do Dicastério a concessam de Graças e Dispensas, a 



nível interno e para a Chancelaria da Dataria, só suprimida em 1967, as do foro 

exterior. 

  

Instruiu o Clero e o Povo de Roma, no sentido de evitar os escândalos públicos, 

desacatos nas tabernas, afastando as prostitutas de Roma, para os Bairros periféricos; 

proibiu as touradas, consideradas manifestações desumanas; acabou com 

divertimentos aberrantes no carnaval, puniu as transgressões ao Domingo e Dias de 

Festa e o adultério, este com flagelação pública, detenção e exílio. Os seus 

contemporâneos diziam que ele queria transformar Roma num Convento.  

 

Limitou a concepção de Arte Religiosa, nomeadamente a exposição do nu nas 

Igrejas, mandando mesmo cobrir as imagens desnudadas do Juizo Final de Miguel 

Ângelo. Este tema que lhe era muito querido, levou-o a mandar copiar, para os seus 

aposentos, pelo flamengo Bartolomeu Sprenger, o juízo Universal de Frei Angélico. 

Diminuiu a construção de Igrejas em Roma, não deixando de iniciar a edificação da 

Igreja barroca de Jesus, em 1568 e, prosseguir a ampliação da Basílica de S. Pedro. 

 

O Palácio para a Inquisição foi destruído no tempo de Paulo IV e, reconstruído 

agora com construção anti-sísmica.  

Pio V, para evitar abusos, assistia pessoalmente os juízes da Inquisição, evitando 

Autos -de-Fé. A severidade da Inquisição, com penas de morte, não poupavam altos 

dignatários e, o humanista, Pietro Carnesecchi que fora secretário particular de 

Clemente VII. Pretendia-se assim poupar a Itália a uma trágica guerra religiosa, 

como as dos países vizinhos. 

 

Foi impiedoso para os Protestantes Valdenses, na Calábria, sul de Itália e já antes 

como Cardeal, com o seu rigor na destruição de livros heréticos, dos mesmos 

Valdenses, teve ameaças de atentados no norte de Itália. O seu amigo Carlos 

Borromeu, pela mesma razão, foi apunhalado por um frade Humílio o que originou a 

extinção desta Congregação de Milão. 

Os judeus menos segregados com Pio IV, 3 meses após a eleição de Pio V, voltaram 

a ter as restricções impostas por Paulo IV, sendo tolerados nos Guetos de Roma e 

Ancona. Obrigou-os a usar capuz amarelo e a vender todos os bens, esvaziando-os 

socialmente. 

 

3.4  A Ciência era apenas promovida com fins religiosos. Preparou nesse sentido a 

reforma do Calendário Juliano, já pedida por Roger Bacon, no século XIII. 

Preocupou-se com a cultura religiosa, reeditando as Obras de S. Boaventura e de S. 

Tomás de Aquino e, declarando este último Doutor da Igreja. 

 Reformou a Ordem de Cister e aceitou a Congregação de Filipe Neri (Oratorianos), 

de que um dos membros Giovanni Pierluigi de Palestina, foi o seu compositor 

preferido de música polifónica. 



Apoiou a Evangelização, permitindo ao Superior Geral dos Jesuítas, Francisco de 

Bórgia, o envio de missionários para a China e o Japão e 3 bispos para a Índia, além 

de autorizar uma Universidade em Roma, conhecida por Gregoriana. 

 

Para melhor controlar as Ordens, no Capítulo Geral de 1569, restringiu a nomeação 

dos Superiores em cada Província a uma aristocracia de proeminentes. 

 

3.5  O Concílio de Trento não chegou a definir as relações entre o Livre Arbítrio e a 

necessidade de Graça, o que levou os Jesuitas, nomeadamente Molina a desenvolver 

a Teoria da Graça ser suficiente para fazer o Bem, mas só produziria efeitos por uma 

decisão de livre arbítrio. 

A estes conceitos contrapôs-se o pessimismo do teólogo valão Miguel Baius. 

Ensinava Sagrada Escritura na Universidade de Lovaina e, apesar das suas teorias 

inovadoras já terem sido postas em causa, foi enviado pelo Cardeal de Granvelle de 

Malines, à última sessão do Concílio de Trento como teólogo do Rei de Espanha.  

   No regresso do Concílio, as suas 120 proposições, sobre a Natureza Humana e a 

Redenção por Cristo, são analisadas pelo novo Chanceler de Lovaina, Ravenstein e, 

76 acabam por ser condenadas pela Bula “Ex omnibus affictonibus” de Pio V, em 

1567. Pode-se resumir o Baismo em que: Só a imputação do mérito de Cristo pode 

propiciar a Salvação. 

 Baius aceita os reparos e morre Chanceler de Lovaina e reconciliado com Roma. 

Após a sua morte, os escritos são em parte condenados por GregórioVIII, mas o seu 

integrismo, vai florescer no Jansenismo, perpetuado após a morte de outro professor 

de Lovaina, Cornélio Jansenius, na sua obra póstuma Augustinus, de 1640, em que 

se exaltava o Episcopado, em detrimento do Papado e das Ordens Religiosas, 

mostrando influências Presbiterianas de Knox. 

 

3.6  A Reforma do Breviário, iniciada por Paulo IV e outros Teatinos, é aprovada pela 

Bula “Quod a nobis”, de Pio V em 9/7/1568. Ao mesmo tempo são abandonados 

alguns Breviários de Igrejas particulares, como o do Cardeal espanhol Quinhones, 

conseguindo-se uniformizar este livro litúrgico, realçando a Escritura e as lições da 

História. Era básico para os religiosos e clero. Este livro de orações manteve-se no 

essencial até ao Concílio Vaticano II. 

3.7  A Devoção Dominicana ao Rosário ou, aos Salmos à Bem-Aventurada Virgem 

Maria, foi reforçada pela Constituição Apostólica “ Consueverum Romani” de 

Pio V, em 17/9/1569, aconselhando todos os cristãos a rezar o Rosário, pedindo a 

intersecção da Mãe do Senhor, no derramamento de Graças sobre o Mundo. 

3.8  A revisão Litúrgica teve como documento principal, a Constituição Apostólica “Quo 

Primum “, de Pio V, em 14/7/1570, fazendo a Revisão do Missal em Latim, a ser 

adoptado em todas as Dioceses onde os Ritos dos Missais tivessem menos de 200 

anos. Mativeram-se portanto as ritos Galicano-Moçarabe em Toledo, Ambrosiano 

em Milão, assim como os Dominicanos e os Cartuchos. 

 Neste Documento é evocada a autoridade Apostólica do Papa, para o seu conteúdo, 

se manter perpetuamente. Com este pretexto a Sociedade de S. Pio V , dirigida pelo 



Bispo Clarence Kelly, do Minesota, EUA, consagrado por Alfredo Mendez,1º bispo 

de Arecibo ( Porto Rico), mantém o Missal apenas em Latim, após a Reforma do 

Vaticano, permitindo o uso das línguas dos vários países. 

  A “ Quod Primum” foi completada pela Bula “ De defectus bus” com 46 artigos, 

indicando os Vícios de Matéria e Forma que tornam nula a Consagração do Pão e do 

Vinho.  

 A Vulgata não foi completada no tempo de Pio V, como texto oficial.  

3.9 Pio V ajudou a coroa francesa no sul da França para proteger os domínios de 

Avignon, contra o perigo dos ataques do chefe protestante francês Coligny. O Papa 

não cedeu, no entanto, aos pedidos do rei da França para deixar casar a sua irmã 

Margarida, a futura rainha Margot, com o rei de de Navarra o huguenote Henrique, 

futuro Henrique IV de França, depois de convertido ao catolicismo. 

Pio V pretendia casar esta princesa Margarida com D. Sebastião de Portugal.  

Entretanto é dada liberdade religiosa aos huguenotes pelo tratado de S. Germain, em 

8/12/1570.  

 

3.10As relações com a Espanha também eram tensas com os vice-reis espanhóis de Milão 

e Nápoles interferindo com as jurisdições eclesiásticas e com a autoridade papal. O 

cesaropapismo espanhol levou à prisão pela Inquisição , por falta de ortodoxia do 

Arcebispo Primaz de Espanha, Bartolomeu Carranza , com Paulo IV, mas só Pio V  o 

conseguiu trazer para Roma, em 1566.  

 

Para prevenir futuros casos semelhantes, Pio V proclamou na Bula “ In Coema 

Domine”, os princípios orientadores da Igreja de Roma e a supremacia da Santa Sé 

sobre o Poder Civil, reservando para a Santa Sé vários tipos de julgamento por 

heresia. 

 

3.11Entretanto em Inglaterra após a tentativa de restauração do catolicismo pela raínha 

Maria Tudor, com atitudes sanguinárias para com os protestantes, a nova rainha 

Isabel I mostrava-se indiferente religiosamente, mas o Parlamento em 1559, 

assegurou-lhe o supremo poder na Igreja Anglicana. A liturgia anglicana foi fixada, 

em 1563 no “ Livro Comum de Orações”. 

 

 A Rainha católica, Maria Stuart da Escócia, sobrinha de Henrique VIII e , viúva de 

Francisco II, de França, casa-se com Lord Darnley e tem em 1566, um filho, futuro 

Jaime I de Inglaterra, antes de seu marido ser assassinado e ela ter de se refugiar em 

Inglaterra , onde acaba por ser presa por Isabel I.  

 

 Pio V escreve para Maria Stuart na prisão a consolá-la e imprudentemente publica a 

Bula “ Regnus in Excelsis”, em 25/2/1570, acusando a Rainha de usurpadora do 

trono inglês. Filipe II e o imperador Maximiliano II são apanhados desprevenidos e 

não actuam; os católicos ingleses interpretam a Bula de várias maneiras, incluindo o 

hostilizar a Rainha  que como consequência, aumenta a opressão sobre os católicos. 



 

3.12O Imperador Maximiliano II concorda com Pio V, em não permitir nos seus Estados 

a Confissão protestante, mas na realidade, dá amplas concessões aos luteranos. Por 

outro lado Pio V é obrigado na Dieta de Pisa de 1570, a retirar o título de Grão-

Duque que dera ao Duque Cortino da Toscânia por ser uma atribuição do Imperador. 

 

 O Papa foi, contudo intolerante na Dieta Alemã de Agosto de 1566, ao obrigar os 

Bispos e as Universidades Alemãs, a jurarem a Profissão de Fé Tridentina. 

  

 A França, habitual aliada dos Turcos, é mantida neutral, Pio V ajuda a reconstruir 

as fortalezas, destruidas pelos Turcos, nomeadamente em La Valetta (Malta) e 

consegue preparar a Santa Aliança entre Alemanha, Espanha, Génova e Veneza para 

atacar os Turcos que ameaçavam Creta. Estes, dirigidos pelo fraco sultão Selin II, 

são derrotados junto a Lepanto, em 1571. Selin II era filho do grande Solimão II, 

morto em 1566, o mesmo que recebera cordialmente os judeus expulsos de Portugal.  

Esta grande Batalha, a última com galeões a remos, foi acompanhada por Procissões 

do Rosário em Santa Maria sobre Minerva. Pio V ao pressentir que a Batalha estava 

no auge, abandonou os Cardeais e concentrou-se olhando para o Céu. Passado algum 

tempo com lágrimas de alegria veio comunicar à Cúria que a Batalha, a milhares de 

Km estava ganha e, agradeceu a Deus, a estrondosa Vitória, concedida aos Cristãos 

que com poucos meios conseguiram matar 30 000 turcos e aprisionar 5000. A 

Vitória foi confirmada alguns dias depois e este episódio foi incluído no seu 

processo de Canonização. 

Na frota genovesa, um ferido teve de abandonar a carreira das armas e dedicar-se à 

escrita, foi Miguel Cervantes.   

A vitória de Lepanto, em 7 de Outubro, originou a Festa de Nossa da Vitória que 

passou com Gregório XIII a festa de Nossa Senhora do Rosário, no primeiro 

Domingo de Outubro. 

 As dores renais de Pio V aumentam e, pede “ Oh Senhor, aumenta os meus 

sofrimentos e a minha paciência”. A sua Vida foi sempre marcada pela sua sincera e 

profunda Humildade, não esquecendo no exercício da Justiça, a Severidade, se 

necessário acompanhada do Perdão. 

3.13Pio V morreu, em 1/5/1572, enquanto organizava uma Aliança Militar mais vasta, 

incluindo a França e a Polónia para derrotar em Terra os Turcos. Sucedeu-lhe até 

1585, Ugo Buoncompagni, como Gregório XIII que logo em 24/8/1572, vê o seu 

pontificado ensombrado pela Matança de S. Bartolomeu, dos huguenotes em Paris , 

comemorada por ele com um Te Deum . 

 A história consagrou-o como o reformador do Calendário, em 1578, ao passar 

directamente de 5ª feira, 4 de Outubro 1582 ( Era Juliana) para 15 de Outubro da Era 

Gregoriana. Através das tropas de Tomás Stukeley, ajudou D. Sebastião I, na 

expedição desastrosa de 1580, contra o Imperador Abdulmelek de Marrocos 

Xisto V, Felice Peretti, conhecido como o Cardeal de Montalto, Vigário Geral dos 

franciscanos Conventuais, foi Papa de 1585 a 1590. Antigo confessor de Pio V, pôs 

ordem nas finanças papais, aprovou a biografia em italiano de Pio V, de Jerónimo 



Catena, seu secretário e mandou construir um Monumento Funerário a Pio V, em 

Santa Maria Maior.  

 

Temos de esperar por Hipólito Aldobrandini, Clemente VIII ( 1592-1605)  que 

condenou o cientista, originalmente dominicano, Giordano Bruno, para termos uma 

Biografia em latim de Pio V, por António Gabutio.  

Só Emilio Altieri, o octogenário Clemente X, de 1670-76, beatifica Pio V (1672) e 

João da Cruz, além de canonizar 2 outros dominicanos, Rosa de Lima e o 

missionário da Ásia, Luís Bertrand. 

Este Papa elevou a Cardeal com 23 anos o seu parente dominicano, Pietro Orsini, o 

futuro Papa Bento XIII. 

 

O Papa Clemente XI (1700-1721), Giovanni Albani, canonizou em 1712, Pio V, com 

celebração facultativa em 5 de Maio. Tornou obrigatória a Festa da Conceição de 

Nossa Senhora, de 8/12, tão da Devoção dos Portugueses e instituiu o Patriarcado de 

Lisboa em 7/12/1716.   

Entre a vasta Bibliografia a seu respeito citarei de 1994, Saint Pie V, de Nicole 

Lemaître, na Fayard e “ A História dos Papas” em italiano de Seppelt. 

   

 

 

 

DATAS SIGNIFICATIVAS DA VIDA DE PIO V 

 

17-1-1504 António GHISLERI 

1518  Miguel GHISLERI - Dominicano 

 

1528  Ordenado Dominicano 

 

1542  Criada a INQUISIÇÃO em Itália 

 

1556  Bispo de Sutri e Nepi 

1557  Cardeal e Inquisidor-Mor 

 

1559  Bispo Mondovi 

 

7/1/1566 PIO V Eleito - Catecismo Romano publicado 

1567  “Admonet Nos”-Reforma Cúria Romana 

   “Ex omnibus affictonibus”-Miguel BAIUS 

1568  “Quod a nobis” - Breviário  



1569  “Consueverum Romani”- ROSÁRIO 

1570  “Quo Primum” e “Defectus bus” - LITURGIA 

7/10/1571 Batalha de Lepanto 

 

1/5/1572 Morte PIO V 

1588  Xisto V, ex- confessor, erige Monumento 

1672  Clemente X - Beatifica-o 

1712  Clemente XI - Canoniza-o 

 


