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 Caros amigos, 

 Deixamos a palavra a um dos jovens portugueses 
que tomaram parte na primeira Universidade de Verão da 
FSSPX-Portugal, a finais de Julho 2016. Foram 5 dias 
intensos de estudo, convivência, oração e amizade, com a 
participação duma vintena de pessoas. 

Com a bênção, Pe. Samuel BON 

 

CRÔNICA DA UNIVERSIDADE DE VERÃO  

 Concluída a experiência 
da Universidade de Verão da 
FSSPX, realizada na Casa do 
Menino Jesus de Praga, sede da 
FSSPX em Fátima, e que teve 
como objectivo principal res-
ponder à necessidade de forma-
ção doutrinal que os fiéis encon-
tram com a actual crise na Igre-
ja, a Tradição em Portugal pode 
afirmar que cumpriu o seu dever 
de forma exemplar. 

 A obra do Arcebispo francês D. Marcel Lefebvre, 
que se encontra em Portugal há mais de 30 anos, pertence 
actualmente à Casa Autónoma de Espanha e Portugal, 
estando neste momento a ser feitos esforços para a for-
mação de um Priorado na cidade de Lisboa. 

No 26 — Agosto 2016  

  Lisboa 
Capela São Pio X 

 Fátima 
C. do Im. Coração de Maria 

Domingo 28/08            
15o depois de Pent. 

10:30 
11:00 

Terço e Confissões 
Missa cantada 

17:30 
18:00 

Terço e Confissões 
Missa rezada 

Segunda 29/08        
Degolação de S. J.B.  

18:30 Terço   

Terça 30/08           
S. Rosa de Lima  

18:30 Terço   

Quarta 31/08        
S. Raimundo N. 

18:30 Terço   

Quinta 01/09         
da Feria 

18:30 
 

Terço 
 

  

Sexta 02/09           
S. Estevão, Rei 

18:30 
19:00 

Terço 
Missa + Hora Santa 

  

Sábado 03/09        
S. Pio X 

18:30 
19:00 

Terço e Confissões 
Missa rezada  
+ Meditação dirigida 

11:00 
11:30 

Terço e Confissões 
Missa rezada  
+ Meditação dirigida 

Domingo 04/09            
16o depois de Pent. 
Solenidade de S. Pio X 

10:30 
11:00 

Terço e Confissões 
Missa cantada 

17:30 
18:00 

Terço e Confissões 
Missa rezada 

Segunda  05/09         
S. Lourenço J. 

18:30 
 

Terço 
 

09:00 Missa rezada  

Terça 06/09            
da Feria 

18:30 
19:00 

Terço 
Missa rezada  

  

Quarta 07/09         
da Feria 

18:30 
19:00 

Terço 
Missa rezada  

  

Quinta 08/09          
Natividade da BVM 

18:30 
19:00 

Terço 
Missa rezada  

  

Sexta 09/09            
da Feria 

18:30 
19:00 

Terço 
Missa rezada  

  

Sábado 10/09         
S. Nicolau de T. 

18:30 
19:00 

Terço e Confissões 
Missa rezada  

  

Domingo 11/09           
17o depois de Pent. 

10:30 
11:00 

Terço e Confissões 
Missa cantada 

17:30 
18:00 

Terço e Confissões 
Missa rezada 
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 Sendo um projecto pioneiro no pa-
ís, a iniciativa de uma Universidade de 
Verão foi pensada e desenvolvida feliz-
mente pelo actual responsável, o Sr. Pe. 
Samuel Bon, sendo ainda necessária a 
colaboração de outros sacerdotes que de 
forma clara explanaram os temas inerentes 
à crise na Igreja. Houve uma afluência 
significativa de jovens fiéis (14-25 anos) 
que mostraram grande interesse nas confe-
rências, inferindo-se portanto o interesse 
crescente da juventude pela Tradição, ju-
ventude esta que se confronta continua-
mente com a desorientação vigente na 
Igreja pós-conciliar. 

 Os assuntos tratados passaram por 
uma análise histórica, filosófica e teológi-
ca com a colaboração de alguns leigos. 
Deu início às conferências o Padre Samuel 
Bon, que introduziu as diretrizes, seguindo
-se um conjunto de explicações histórico-
teológicas ministrado pelos Padres José 
Maria Jiménez e Philippe Brunet, Superi-
or da Casa Autónoma de Espanha-
Portugal. Os estudos incidiram principal-
mente sobre o Concílio do Vaticano II e 
seus erros, a saber: o ecumenismo, a cole-
gialidade episcopal e a liberdade religiosa, 
demonstrando-se também o evidente para-
lelismo entre os citados erros e os princí-
pios da Revolução Francesa. O Novus 
Ordo Missa foi também estudado, ficando 
bem patentes as graves carências do mes-
mo, devidas principalmente aos grandes 
compromissos com os erros do Protestan-
tismo, nomeadamente acerca da Presencia 
real, do carácter sacrificial da Missa e do 
Sacerdócio hierárquico. 

 De uma forma geral os jovens parti-

cipantes, quando questionados sobre o 
interesse dos temas, em uníssono a sua 
importância e contributo fundamental para 
as questões da Fé, assumindo-os como 
preparação necessária para o combate que 
devemos travar contra o modernismo e o 
neo-protestantismo que parecem dominar a 
actual hierarquia. 

 Terminando esta "crónica" resumi-
da da Universidade de Verão, resta-nos 
apenas realçar o bom ambiente da mesma, 
e agradecer a todos os que nela participa-
ram, que entre o estudo e os tempos livres 
ocupados de forma saudável, souberam 
cultivar o conhecimento e o convívio soci-
al entre si. 

Um jovem participante. 

Quem foi Martim Lutero ?  

 Um «Amigo apaixonado de Jesus» (Bento XVI)? 

Um «Reformador de intenções não erradas» (Francisco)?  

 Vejamos o que dizia um Santo: Don Bosco. 

 “Lutero foi o primeiro a levantar a bandeira 

da rebelião contra a fé católica, e foi o principal autor 

dos males que amarguraram a Igreja neste tempo. 

Com seu sistema perverso de submeter a palavra de Deus 

ao exame e juízo de cada um, causou mais dano à religião católica, do que todos os here-

ges da idade passada; de maneira que, se pode chamar este apóstata, o primeiro pre-

cursor do Anticristo. Nascido em Eisleben, Saxônia, e filho de um pobre mineiro, 

manifestou, desde sua mais tenra idade, um gênio muito atrevido.  A  morte de um condis-

cípulo, que caiu a seu lado fulminado por um raio, induziu-o a entrar na ordem de Santo 

Agostinho. Por algum tempo pareceu mergulhado em profundas meditações, e agitado por 

escrúpulos e temores; porém, descobriu finalmente o orgulho que se abrigava em seu co-

ração; e, declarando-se contra a autoridade do Pontífice romano, saiu do claustro e já não 

houve meio de dominá-lo. Oprimir aos outros com calúnias e tiranias, ridicularizar e des-

prezar as coisas mais  augustas e santas; soberba, desregramento, ambição, petulân-

cia, cinismo grosseiro e brutal, crápula, intemperança, desonestidade, eis os dotes 

característicos deste corifeu do protestantismo. No ano de 1869 levantaram-lhe na 

Alemanha uma estátua qual insigne benfeitor da humanidade!!!” 

 “No ano 1517, começou a pregar contra as indulgências, portanto, contra o Papa e 

progredindo na impiedade, formulou uma doutrina que, quer se considere em si mesma, 

quer em suas consequências lógicas e práticas, contamina tudo o que é sagrado, destrói a 

liberdade do homem, faz a Deus autor do pecado, e reduz o homem ao estado dos brutos. 

Entre suas impiedades, é bastante lembrar que, conforme ele afirmava, o homem mais 

virtuoso, se não acredita firmemente achar-se entre os eleitos, é condenado; e que pelo 

contrário, o homem mais miserável, irá diretamente ao paraíso, se acredita unicamente que 

há de salvar-se pelos merecimentos de Jesus Cristo. Tão abominável doutrina foi condena-

da logo pelo Papa Leão X; todavia Lutero mandou atirar ao fogo publicamente a bula.  As 

Universidades católicas e todos os doutores, clamaram contra aquela impiedade e heresia; 

mas Lutero zombou deles e persistiu em sua revolta.  Ainda que ligado por votos solenes, 

casou-se com Catarina de Bore, religiosa de um mosteiro de Mísnia. Teve desgraçada-

mente muitos sectários, que, sob o nome de protestantes, tomaram armas e devastaram 

todas as regiões onde lhes foi dado penetrar . Levavam escrito em seus estandartes: Antes 

turcos que papistas. Ao pensar algumas vezes nos grandes males que causava a nova re-

forma exclamava:  “Só tu serás doutor? Todos os que te precederam enganaram-se? Tan-

tos séculos têm ignorado o que tu sabes? Que te acontecerá se te enganas e arrastas conti-

go a tantos para a condenação?” Eram estes os gritos de sua consciência que, a seu pesar , 

protestava contra suas impiedades; contudo não bastavam para fazê-lo voltar ao bom ca-

minho”.  

 Definitivamente, fico com Don Bosco! 

Solenidade de S. Pio X 

 Após a Santa Missa do Domingo 04 de Setembro, estão todos 

cordialmente convidados ao aperitivo oferecido nesta ocasião no adro 

do Priorado de Lisboa. 


