
O
 F

ar
ol

 

Estudo sobre a bula 
"Quo Primum Tempore" 

Padre Raymond Dulac  
(Tradução da Revista Permanência)  
 
A primeira intenção do presente estudo era ape-
nas a de ofere-
cer uma tradu-
ção deste docu-
mento, que tem 
uma enorme 
importância e 
que no entanto 
ainda hoje é pra-
ticamente des-
conhecido dos 
fiéis e até mes-
mo de muitos 
padres. Quantos 
entre estes já o 
leram e estuda-
ram?... Alguns 
não sabem nem 
onde o encon-
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  Lisboa 

Capela São Pio X 

 Fátima 

C. do Im. Coração de Maria 

Domingo  25/08                    
11º depois de  
Pentecostes 

10:30 
11:00 

Terço e Confissões 
Missa cantada 

17:30 
18:00 

Terço e Confissões 
Missa cantada 

Segunda 26/08                
da féria 

18:30 
 

Terço 
 

09:00 
17:30 

Missa 
Terço 

Terça 27/08                   
S. José de C. 

18:30 
19:00 

Terço 
Missa 

17:30 Terço 

Quarta 28/08                 
S. Agostinho de C. 

18:30 
19:00 

Terço 
Missa 

17:30 Terço 

Quinta 29/08                 
Degolação de S. João B. 

18:30 
19:00 

Terço 
Missa 

17:30 Terço 

Sexta 30/08                   
S. Rosa de L. 

18:30 Terço 
 

08:15 
17:30 

Missa 
Terço 

Sábado 31/08               
S. Raimundo N. 

18:30 Terço 08:15 
17:30 

Missa 
Terço 

Domingo  01/09                     
12º depois de  
Pentecostes 

10:30 
11:00 

Terço e Confissões 
Missa rezada 

17:30 
18:00 

Terço e Confissões 
Missa solene (de São Pio X) 

Segunda  02/09                 
S. Estêvão de H. 

18:30 Terço 09:00 
17:30 

Missa 
Terço 

Terça 03/09                   
S. Pio X 

18:30 
19:00 

Terço 
Missa cantada 

17:30 Terço 

Quarta 04/09                 
da féria 

18:30 
19:00 

Terço 
Missa 

17:30 Terço 

Quinta 05/09                 
S. Lourenço J. 

18:30 
19:00 

Terço 
Missa 

17:30 Terço 

Sexta 06/09                   
da féria 

18:30 
19:00 
20:00 

Terço 
Missa 
Hora Santa 

21:30 
23:00 

Missa cantada 
Vigília de Reparação aos 
Sagrados Corações 

Sábado 07/09                
da Sma. Virgem 

18:00 
18:30 
19:00 

Confissões 
Terço e Confissões 
Missa e meditação dirigida 

05:30 
10:30 
11:00 
11:30 

Missa cantada 
Confissões 
Terço e Confissões 
Missa e meditação dirigida 

Domingo  08/09                    
13º depois de  
Pentecostes 

09:00 
10:30 
11:00 

Missa rezada 
Terço e Confissões 
Missa cantada 

17:30 
18:00 

Terço e Confissões 
Missa cantada 
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Peregrinação de Lourdes: no dias 26, 27 e 28  de Outubro de 2019 terá lugar a peregri-

nação da Fsspx em Lourdes. Vamos já preparando as malas (pequenas!). O nosso ob-

jectivo para este ano, duplicar o número de peregrinos portugueses: Temos de ser 20! 



trar. Ora, sem mesmo lançar mão 
de grande bulário, basta abrir o 
Missal de uso litúrgico e nas pri-
meiras páginas o encontrarão im-
presso, de modo aliás não muito 
agradável o que facilmente pode 
desencorajar o leitor: nem um só 
parágrafo num texto que ocupa três 
ou quatro colunas grandes!  
 
É preciso também reconhecer que a 
leitura desta Bula no original é bem 
difícil. Alguns termos são de custo-
sa tradução por causa do uso jurídi-
co que lhes dá um sentido rigorosa-
mente preciso, por 
vezes fora do uso cor-
rente.  
 
As frases também são 
de uma complexidade 
raramente encontrada, 
devido às extensas 
enumerações com 
minuciosos pormeno-
res e trechos interca-
lados de difícil se-
quência com orações 
subordinadas, umas 
dentro de outras.  
 
Além disso, e quanto à matéria, as 
decisões editadas pelo documento 
são de várias espécies e um leitor 
menos atento poderia confundi-las 
não sendo conhecedor da tradição 
canônica em matéria legislativa.  
 
Enfim, o sentido profundo da Bula 

só pode ser bem apreendido se for 
situado na circunstância histórica 
que a provocou, exigindo esta por 
sua vez ser esclarecida pela própria 
história do Missal Romano desde 
suas origens até a época do Concí-
lio de Trento.  
 
Por causa destas diversas conside-
rações achamos melhor dar à nossa 
tradução da Bula, uma introdução 
histórica e fazer no final uma expo-
sição jurídica como esclarecimento 
de muitas das diretivas da Bula de 
São Pio V sobre o Missal Romano 

restaurado.  
 
Sim, porque trata-
se somente de uma 
restauração e não 
de uma reforma 
que teria modifica-
do a economia do 
rito tradicional. O 
título de nossos 
missais de uso 
litúrgico, dizem 
claramente: Missa-
le Restitutum, Re-
cognitum, isto é, 
restituído à sua 

forma original, restabelecido e com 
este fim simplesmente revisto. Vol-
taremos a este ponto mas desde já 
devemos assinalá-lo seja pelo me-
nos para reparar na enorme distân-
cia entre a obra de São Pio V e a 
que Paulo VI realizou ajudado por 
seus "peritos".           (Continuará) 

 Certamente, estávamos longe das multidões internacionais acorri-
das para celebrar o Centenário das Aparições de Nossa do Rosário em 
Fátima, aquando do verão de 2017. Nem os números, nem o carácter 
cosmopolita, -contando porém com a presencia de alguns Espanhóis e 
Franceses– podiam relembrar aqueles dias memoráveis. No entanto, 
mesmo em escala reduzida, quase homeopática, encontramos o mesmo 
fervor mariano, o mesmo desejo de reparar e desagravar (actos cuja 
actualidade urgente era recordada pelas Estações da Via Sacra dos Va-
linhos recentemente vandalizadas), a mesma alegria de partilhar um 
momento de Fé e de santa convivência. 

 A Providência ofereceu-nos a alegria de poder celebrar uma Mis-
sa solene, graças à presencia do Sr. Pe Tiago Laguérie, Prior da Fsspx 
em Lourdes, na França, mandado, sem dúvida alguma, por Nossa Se-
nhora, unindo assim os dois grandes Santuários marianos do Velho 
Continente. Desta maneira, deu para estrear um esplendido conjunto 
em damasco branco e dourado, recém saído da oficina duma jovem ar-
tista Sarda, composto de Casula, Dalmática e Túnica, com os seus res-
pectivos manípulos e estolas, e uma capa pluvial, que irão enriquecer a 
futura sacristia da igreja da Fsspx em Lisboa. 

 Depois da Missa, formamos uma procissão até o Monumento de-
dicado ao Imaculado Coração de Maria nos Valinhos, passando pela 
Cova da Iria. Foi ao pé da imagem deste Imaculado Coração que três 
meninas da Sociedade de Santo André (SAS) ingressaram uma como 
«Jacinta», e as outras duas como «Aspirante» nesta boa sociedade. 

 Depois das almas, os corpos encontraram o seu alimento num 
simpático almoço partilhado que propiciou a santa e sã convivência de 
todos, jovens e mais velhos, na Casa do Menino Jesus de Praga, sede 
da Fsspx em Fátima. 

 Os esperamos para a próxima edição desta peregrinação paroqui-
al, que só os espera para adquirir o carácter de tradição do nosso Pri-
orado! Ad multos anos! 

São Pio V 

Peregrinação paroquial a Fátima 
22 de Agosto de 2019 


