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Fátima

Capela São Pio X

C. do Im. Coração de Maria

10:00
10:30
11:00

Ensaio Coro
Terço e Confissões
Missa cantada

Segunda 21/11
Apresentação da
BVM

18:30

Terço

Terça 22/11
S. Cecília

18:30

Terço

Quarta 23/11
S. Clemente I

18:30

Terço

Quinta 24/11
S. João da Cruz

18:30

Terço

Sexta 25/11
S. Catarina de A.

18:30
19:00

Terço
Missa

Sábado 26/11
S. Silvestre, A.

17:30
18:30
19:00

Catequese p/ crianças
Terço e Confissões
Missa rezada

Domingo 27/11
1º de Advento

10:00
10:30
11:00

Ensaio Coro
Terço e Confissões
Missa cantada

Segunda 28/11
da Feria

18:30

Terço

Terça 29/11
da Feria

18:30

Terço

Quarta 30/11
S. André, Ap.

18:30

Terço

Quinta 01/12
da Feria

18:30

Terço

Sexta 02/12
S. Bibiana

18:30
19:00

Terço
Missa + Hora Santa

Sábado 03/12
da Sma. Virgem

17:30
18:30
19:00

Domingo 04/12
2º de Advento

10:00
10:30
11:00

(Missa do 24º dep. de P.)

17:30
18:00

Terço e Confissões
Missa rezada

17:00
17:30
18:00

Catequese p/ crianças
Terço e Confissões
Missa rezada

Catequese p/ crianças
Terço e Confissões
Missa rezada
+ Meditação dirigida

11:00
11:30

Terço e Confissões
Missa rezada
+ Meditação dirigida

Ensaio Coro
Terço e Confissões
Missa cantada

17:30
18:00

Terço e Confissões
Missa rezada
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O Farol

Domingo 20/11
Último depois de Pent.

Caros amigos,
Vivemos numa sociedade que deixou de ser cristã,
em toda a plenitude da palavra. Pior ainda, vivemos numa situação em que a própria autoridade eclesiástica deixou de reclamar uma sociedade cristã. Como bem dizia
um teólogo espanhol, «o Concílio Vaticano II marcou o
fim da Cristandade e de todo intento para restaura-la».
Alegrava-se daquilo. Nós o lamentamos. Ambas as actitudes são irreconciliáveis. Dom Lefèbvre dizia ao Cardeal Ratzinger, futuro Bento XVI: «Não podemos colaborar, porque trabalhamos em duas direções opostas: os
senhores estão trabalhando para descristianizar a sociedade, a Igreja, enquanto nós trabalhamos para a sua cristianização» (Relação da entrevista do 14/07/1987 no Palácio do Santo Ofício).
O espírito da Igreja é
claro: a salvação das almas,
missão essencial e primeira da
Igreja, encontra
-se muito facilitada pela organização social cristã, que
rende a justiça
mais elemental
a Nosso Senhor
Jesus
Cristo,
Rei de todas as
sociedades, por
direito de natu-

Novena da Imaculada Conceição

reza e de conquista, ao submeter toda a
sua organização às leis divinas.

Do 29/11 ao 07/12

Devemos rezar e trabalhar para
realizar na sociedade está petição do Pai
Nosso: «Venha a nós o Vosso Reino».
Especialmente, devemos estabelecer o
reinado de Cristo nas nossas famílias,
pequenas cristandades que devem ajudarnos para realizar a santificação e a salvação das almas que a compõem.
«Noutras épocas—não em si totalmente imunes de falhas e erros—uma fé
religiosa penetrava e invadia o conjunto
da sociedade, especialmente a vida familiar, sendo as paredes adornadas com o
crucifixo e imagens piedosas. A literatura
e a arte da casa eram baseadas na Bíblia.
As cidades, vilas, montanhas, nascentes,
levavam os nomes dos santos, ao longo
das vias na zona rural e em cruzamentos, o
viajante contemplava a imagem de Cristo
crucificado e de Sua Mãe Santíssima. Parecia que tudo, o próprio ar, falava de Nosso Senhor, porque os homens viviam conscientes da Sua presencia universal e do
Seu poder soberano. O sino da igreja acordava-os, convidava-os para o sacrifício
divino, à oração do Angelus três vezes ao
dia, para as funções sagradas; governava a
rotina diária de trabalho, assim como o
sacerdote assegurava que os trabalhos fossem bem feitos. Cada família de então

Oração.

possuía um catecismo, uma história da
Bíblia, muitas vezes também, a vida dos
santos para cada dia do ano» (Pio XII,
alocução do 6/10/1940).
Este quadro vivo da vida familiar
cristã pintado pelo Papa Pio XII, por acaso
não deveria ser também uma fonte de inspiração para cada família? Será a nossa
maneira de realizar, cada quem no seu
nível de competência, o lema de São Pio
X, «restaura-lo tudo em Cristo»
Com a bênção, Pe. Samuel BON

Postal da
Peregrinação
de Lourdes

Virgem Santíssima que tanto agradastes
ao Senhor e fostes sua Mãe Imaculada,
no corpo, na alma, na fé e no amor. Por
piedade, volvei benigna vossos olhos para nós que imploramos vosso poderoso
amparo.
A serpente maligna, contra quem
foi lançada a primeira maldição, teima
em combater e tentar os filhos de Eva.
Eia, pois, santa Mãe, nossa Rainha
e Advogada, que desde o primeiro instante da vossa Conceição esmagastes a cabeça do inimigo, acolhei as súplicas que,
unidos a Vós num só coração vos pedimos apresenteis ante trono do Altíssimo,
para que nunca nos deixeis cair nas emboscadas que se nos preparam e cheguemos todos ao porto da salvação; e, no
meio de tantos perigos, a Igreja e a sociedade cantem de novo o hino do resgate,
da vitória e da paz. Amém!
V. Toda sois formosa, ó Maria.
R. Toda sois formosa, ó Maria.
V. E mácula original não há em vós.
R. E mácula original não há em vós.
V. Vós sois a glória de Jerusalém.
R. Vós a alegria de Israel.
V. Vós a honra do nosso povo.
R. Vós a advogada dos pecadores.
V. Ó Maria.
R. Ó Maria.
V. Virgem prudentíssima.
R. Mãe clementíssima.
V. Rogai por nós.
R. Intercedei por nós a Nosso Senhor
Jesus Cristo.
V. Vós fostes, ó Virgem, imaculada em

vossa Conceição.
R. Rogai por nós ao Pai, cujo Filho destes
à luz.
Oremos.
Ó Deus, que pela Imaculada Conceição da Virgem Maria preparastes a
vosso Filho uma digna morada; nós vos
rogamos que, pois, em virtude da previsão da morte do mesmo Vosso Filho, a
preservastes de toda a mancha, também
nos concedais que purificados por sua
intercessão, cheguemos a Vossa divina
presença. Pelo mesmo Cristo, Senhor
nosso. Amém.

