Lisboa

Fátima

Capela São Pio X

C. do Im. Coração de Maria

Domingo 04/12
2º de Advento

10:00
10:30
11:00

Ensaio Coro
Terço e Confissões
Missa cantada

17:00
17:30
18:00

Catequese p/ crianças
Terço e Confissões
Missa rezada

Segunda 05/12
da Feria

18:30

Terço

09:00

Missa rezada

Terça 06/12
S. Nicolau

18:30

Terço
Missa

Quarta 07/12
S. Ambrósio

18:30

Terço
Missa
17:30
18:00

Terço e Confissões
Missa rezada

Quinta 08/12
10:30
Im. Conceição BVM 11:00

Terço e Confissões
Missa cantada

Sexta 09/12
da Feria

18:30
19:00

Terço
Missa

Sábado 10/12
da Feria

17:00
17:30
18:30
19:00

Círculo p/ estudantes
Catequese p/ crianças
Terço e Confissões
Missa rezada

Domingo 11/12
3º de Advento

10:00
10:30
11:00
13:00

Ensaio Coro
Terço e Confissões
Missa cantada
Convívio paroquial

17:30
18:00

Terço e Confissões
Missa rezada

Segunda 12/12
da Feria

18:30

Terço

18:00
18:30
19:00

Catequese p/ crianças
Terço
Missa

Terça 13/12
S. Luzia

18:30
19:00

Terço
Missa

Quarta 14/12
Têmporas .

18:30
19:00

Terço
Missa

Quinta 15/12
da Feria

18:30
19:00

Terço
Missa

Sexta 16/12
Têmporas .

18:30
19:00

Terço
Missa

Sábado 17/12
Têmporas .

17:30
18:30
19:00

Catequese p/ crianças
Terço e Confissões
Missa rezada

Domingo 18/12
4º de Advento

10:00
10:30
11:00

Ensaio Coro
Terço e Confissões
Missa cantada

17:30
18:00

Terço e Confissões
Missa rezada
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Caros amigos,
A miúdo, e desde
há mais de 40 anos, ouvimos o reproche: «vocês
estão criticando o Papa!»
Ultimamente, diante de
afirmações
extremadamente confusas no texto
sinodal, e geralmente interpretadas num sentido
totalmente heterodoxo por
boa parte do clero -com a
explicita aprovação do
Papa Francisco (cfr. A sua
Carta aos Bispos Argentinos acerca da sua interpretação de A moris Laetitia)-, são 4 Cardeais que
estão a exigir que o Sumo
Pontífice aclare estos textos no sentido da Doutrina tradicional da Igreja. Agora
estes purpurados estão a experimentar o tratamento digno
do regímen castrista que costumam aplicar as autoridades
conciliares aos defensores da Tradição: ameaças apenas
encobertas de privação do capelo cardinalício, evicção
dos seus postos na Curia Romana, para serem substituídos por candidatos do sistema bergogliano, anulação da
acostumada reunião dos Cardeais previa ao consistório
para calar toda tentativa de reação colectiva, enfim, todos
os meios são bons para afogar a voz da contestação católica e impor de qualquer maneira a agenda modernista na
Igreja.
Então, pode ou não pode criticar o Papa? As posi-

ções são muitas vezes tão radicais num
sentido como no outro (uma pessoa disseme: «prefiro me condenar junto com o
Papa, do que salvar-me sem ele», transformando-se na mesma em adoradora do Papa, contrariando explicitamente o Primeiro
Mandamento de Deus… outros terão a
tentação do sedevacantismo, a rejeição
total da autoridade actual na Igreja) porque
esquecem os princípios católicos em jogo
nesta questão delicada. Por isso, vamos
procurar relembrar os mesmos, nos limites
deste curto artigo.
A autoridade do Papa
O Papa é o sucessor de Pedro na
Sede de Roma e na Primazia, isto é, no
poder supremo e jurisdição universal sobre
toda a Igreja. É, pois, o Chefe visível da
Igreja e o Vigário de Cristo, Chefe invisível. Com estes títulos, tem direito ao nosso
respeito e obediência. É sobretudo respeito
dele que Nosso Senhor Jesus Cristo disse:
«Quem vos escuta Me escuta, e quem vos
despreza, a Mim me despreza» (Lc. 10,
16). No ano 865, o Papa São Nicolau I
escreveu ao Imperador Miguel: «O juiz
não será julgado nem pelo Imperador, nem
pelo clero em conjunto, nem pelos Reis,
nem pelo povo… A primeira Sede não será
julgada por ninguém» (Carta Proposueramus quidem, Denz. 638).
Três comentários, respeito dessas verdades, às quais
evidentemente, subscrevemos
inteiramente como católicos:
- O Papa é Sucessor de São
Pedro: por tanto, é um eslabão
duma longa corrente de Pontífices, cuja missão principal é
de «transmitir o depósito» (S.
Paulo) com toda fidelidade
«se um anjo do Céu, o eu mesmo vos predicar outro evangelho, seja anátema». A sua autoridade suprema exerce-se,

portanto, no marco da Tradição da Igreja, e
na continuidade do Magistério dos seus
predecessores.
- O Papa é o Vigário de Cristo, ou seja, o
administrador na ausência d’Este. Não é o
dono. Ora, espera-se do administrador que
siga fielmente as instruções deixadas pelo
dono.
- «Julgar a Primeira Sede» significa depor
o Papa, por parte dum concílio, ou qualquer grupo de fiéis; ou qualquer coação
exercida por um poder externo à Igreja
(Cfr R. NAZ, Traité de Droit Canonique,
1949, T IV, col. 1162-1163). Por tanto,
este axioma não significa que o Papa seja
absolutamente livre de ensinar e fazer o
que ele quiser, sem direito de ninguém
para corrigir-lhe os seus erros eventuais. A
mesma proclamação do dogma da infalibilidade pontifical teve o cuidado de definir
estritamente os limites do exercício da
mesma: «Em efeito, o Espírito Santo não
tem sido prometido aos sucessores de Pedro para que publicassem, segundo as suas
revelações, uma doutrina nova, antes bem
para que, com a sua assistência, eles conservassem e exponhassem fielmente as
revelações transmitidas pelos Apóstolos,
isto é o depósito da Fé» (Pio IX, Constituíção dogmática Pastor Aeternus, 18 07
1870).

A situação actual
Ora, estamos confrontados, quase
quotidianamente desde o Concílio Vaticano II e os Pontífices subsequentes, a um
«magistério» que se afasta mais ou menos
francamente do Magistério anterior da
Igreja. Fazer uma lista superaria os limites
que nos concede o espaço deste boletim.
Mas, hoje, já ninguém contesta este facto.
Alias, muitas vezes, até se orgulham disso
os prelados mais modernistas. Só a legião
de clérigos e fiéis ignorantes do Magistério anterior ao Vaticano II é que não se dá
conta desta realidade.
Então, o que fazer se, por acaso,
um Papa ensina uma doutrina que se afasta da Doutrina católica?

todos aqueles que estão constituídos em
dignidade para que, se acontecer que se
afastassem do caminho reto, não tenham
vergonha de serem corrigidos por um
inferior”» (II.II.q.33, a.4, ad 2).
Caietano, o grande comentarista de
São Tomas, ensina: «É preciso se opor a
um Papa que desgarraria a Igreja (…)
Caso contrário porque dizer que a autoridade tem sido dada para edificar e não
para destruir? (2 Cor. 13, 10). Contra um
mau uso da autoridade, empregar-se-ão os
meios adequados, não obedecendo no que
está mal, não procurando agradar, não
calando, mas sim repreendendo, convidando às autoridades para fazerem os
reproches necessários, conforme o exemplo e preceito de São Paulo (Caietano, De
O dever de professar e defender a Fé
comparatione auctoritatis papae et conciSão Tomás ensina: «Os predicado- lii, n°412).
res da verdade devem fazer duas coisas, a
saber: exortar segundo a sã doutrina e Linha de conducta
vencer a contradição» (Com. Ep. 2 Cor).
Alguns, tímidos em excesso, nega«Em caso de necessidade, onde a fé está ram-se a empreender esta tarefa ingrata e,
em perigo, qualquer pessoa está obrigada as vezes, perigosa. São Gregório dizia: «É
a professar a sua fé, quer para instruir ou preferível causar escândalo antes que
fortificar os outros fiéis, quer para rejeitar abandonar a verdade» (Homília 7 sob.
os ataques dos infiéis» (II.II, q.3, a.2, ad Ezequiel). É o especial dever dos Bispos e
2)
Sacerdotes: «Se o sentinela, vendo vir a
espada, não toca a trombeta, e que, desta
O dever de repreender os Superiores
maneira o povo fique desprevenido, e que,
É bem conhecido este episódio dos chegando a espada a surpreender um do
Actos dos Apóstolos em que São Paulo povo, este homem será surpreendido na
repreende São Pedro, que queria impor sua iniquidade; mas Eu pedirei conta do
certas prácticas judaicas aos fiéis cristãos seu sangue ao sentinela» (Ez. 33).
vindos do paganismo. «Quando Cefas
Tal correção far-se-á com o devido
(Pedro) veio para Antioquia, resisti-lhe de respeito à função do Papa, seguindo o
frente, porque era repreensível» (Gal, 2, exemplo do nosso Fundador, que comba11).
teu com tanta firmeza como respeito as
S. Tomas comenta: «Se houver um autoridades modernistas, sem cair nunca
perigo para a Fé, os superiores deveriam na invetiva nem no insulto.
ser repreendidos pelos inferiores, mesmo
em público. Assim Paulo, que estava suNão sejamos, pois, cães mudos,
jeito a Pedro, repreendeu-lhe por esta ra- mas sim, os atentos sentinelas da Igreja.
zão. E, como comenta Santo Agostinho,
“Pedro deu ele próprio um exemplo para
Com a bênção, Pe. Samuel BON

