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Estudo sobre a bula  
"Quo Primum Tempore" (2) 
Padre Raymond Dulac  

(Tradução da Revista Permanência)  

 

BREVE HISTÓRICO DO MISSAL ROMANO  

 

Faremos um 

simples resu-

mo, esforçan-

do-nos de 

lembrar ape-

nas as linhas 

certas e essen-

ciais desta 

longa história. 

Os que mais 

profundamen-

te a estudaram 

reconhecem modestamente que, em numerosos pon-

tos, têm de se contentar com conjeturas. Não seriam 

estes que se aventurariam a reformar o rito usado 

até nossos dias sob pretexto de uma volta a um pre-

tenso rito "primitivo" artificialmente reconstruído!  
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  Lisboa 

Capela São Pio X 

 Fátima 

C. do Im. Coração de Maria 

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 

Segunda 09/09                
da féria 

18:30 
 

Terço 
 

07:00 
17:30 

Missa 
Terço 

Terça 10/09                   
S. Nicolau de T. 

18:30 
 

Terço 17:30 Terço 

Quarta 11/09                 
da féria 

18:30 
 

Terço 17:30 Terço 

Quinta 12/09                 
S. Nome de Maria 

18:30 
 

Terço 17:30 Terço 

Sexta 13/09                   
da féria 

18:30 Terço 
 

17:30 Terço 

Sábado 14/09               
Exaltação da S. Cruz 

18:30 
19:00 

Terço 
Missa 

17:30 Terço 

Domingo  15/09                     
14º 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 

Segunda  16/09                 
S. Cornélio e Cipriano 

18:30 
19:00 

Terço 
Missa 

17:30 Terço 

Terça 17/09                   
da féria 

18:30 
19:00 

Terço 
Missa 

17:30 Terço 

Quarta 18/09                 
das Têmporas 

18:30 
19:00 

Terço 
Missa 

17:30 Terço 

Quinta 19/09                 
S. Januário e Comp. 

18:30 
19:00 

Terço 
Missa 

17:30 Terço 

Sexta 20/09                   
das Têmporas 

18:30 
19:00 

Terço 
Missa 

17:30 Terço 

Sábado 21/09                
S. Mateus  

18:30 
19:00 

Terço e Confissões 
Missa 

17:30 Terço 

Domingo  22/09                    
15º 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 

Responsável da Publicação: Sr. Padre Samuel Bon        -      Telefone [+351] 218 143 591 

Priorado São Pio X, Estrada de Chelas 31, 1900-148 Lisboa, Portugal  -  www.fsspx.es/pt 

Retiro sacerdotal: de 09 a 14 de Setembro, os Sacerdotes da Fsspx  na Península ibéri-

ca, e amigos Sacerdotes diocesanos, estarão de retiro. «Um povo tem os Sacerdotes 

que merece»: rezemos por eles! 

Peregrinação de Lourdes: Consultar o aviso em páginas internas . 



Para bem compreender a Missa Roma-

na, tal com se apresentava aos Padres 

Conciliares de Trento e ao Papa São 

Pio V, é necessário descobrir seu devi-

do lugar dentro da evolução geral da 

liturgia eucarística.  

 

1 - Os Apóstolos tinham recebido do 

Senhor, na véspera de sua Paixão, o 

poder e o mandamento de celebrar o 

Sacrifício da Nova Aliança. Deveriam 

para isso refazer, em memória dele, 

ISTO que Ele mesmo tinha feito na-

quele dia, oferecer sob as espécies do 

pão e do vinho transubstanciados no 

Seu Corpo e no Seu Sangue em virtude 

de Suas palavras, a Vítima propiciató-

ria imolada na Cruz de uma maneira 

sangrenta.  

 

2 - Os mais antigos documentos, nos 

mostram quão os Apóstolos e seus su-

cessores observaram fielmente esta 

ordem.  

 

Pela própria natureza das coisas e com 

a autoridade recebida do próprio Cristo 

ou do Espírito de Pentecostes, os 

Apóstolos deviam completar a simples 

repetição dos gestos da Quinta Feira 

Santa com um conjunto de ritos. Iam 

eles tornar solenes sua "comemoração" 

e fazer dela uma verdadeira cerimônia 

religiosa.  

 

Esta cerimônia não tinha por fim so-

mente manter um sentimento interior 

de fidelidade à uma lembrança cujo 

mérito variasse segundo as disposições 

subjetivas do celebrante e dos partici-

pantes. Ela iria ter os efeitos objetivos 

de um ACTO, efeitos esses realizados 

em virtude da própria instituição de 

Jesus Cristo, que quis estar presente 

sob as espécies sacramentais. Uma úni-

ca condição: que o padre humano se 

faça instrumento exato do Sacerdócio 

único e soberano, conformando-se por 

sua fé e por sua intenção à Vontade 

Daquele que é Senhor de seus 

dons: "Fazei isto"  

 

3 - Houve assim, na origem, em todas 

as igrejas locais do Oriente e do Oci-

dente, um rito mais ou menos unifor-

me, que vem atestado por alusões dos 

mais antigos Padres da Igreja: Doutrina 

dos Doze Apóstolos (Didachê), primei-

ra Epístola de Clemente aos Coríntios, 

Epístola de Barnabé, cartas de Santo 

Inácio, de São Justino, Santo Irineu, 

etc.  

 

Este rito, ainda um tanto indetermina-

do nos pormenores, deixando lugar a 

certas improvisações, iria, no correr 

dos três primeiros séculos, se cristali-

zar pouco a pouco em alguns ritos-

típicos que deveriam se fixar numa 

determinada forma em conformidade 

ao gênio particular de cada povo.          

  (Continuará) 

 

Fraternidade de São Pio X 

Inscrições (sujeito às disponibilidades) antes do 06 de Outubro:  
no e-mail fsspxportugal@gmail.com 

Peregrinação de Lourdes 
25, 26, 27 e 28  de Outubro 2019 

Single: 
320€ 

Preço TODO INCLUÍDO desde Lisboa e Fátima 250 € 

Viagem em carrinha de 9 lugares; Hotel ** pensão completa, quarto duplo 

Preço Viajar + dormir desde Lisboa e Fátima 150 € 

Viagem em carrinha de 9 lugares; Dormitório 6 pax + cozinha. [Não incluí refeições] 

Saída na Sexta-feira 25 de Outubro, às 06:00 EXACTAS 

Volta na Segunda-feira 28, de Outubro, às 21:00 

Não pode ir a Lourdes? 
Já pensou em apadrinhar 

um estudante? 
Entregar a sua ajuda aos Sacerdotes 


