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O Farol

Domingo 18/12
4º de Advento

Caros amigos,
Antes de mais, desejamos um Feliz e Santo
Natal para todos os leitores do Farol. Que o Menino
Deus, verdadeira Luz que ilumina o mundo, abençoe a
sua família!
A nossa Religião é a da Encarnação: Encarnação
do Verbo de Deus, feito homem «para nós e para a nossa
salvação» como rezamos no Credo.
Os motivos da Encarnação são vários. O primeiro
deles é prover para
o Sumo Sacerdote
e a Vítima perfeita
uma natureza humana que pudesse
agir, sofrer e finalmente morrer na
Cruz para a redenção do género humano.
Mas
São
Tomás aduz com
frequência outro
motivo: para darnos o exemplo. O
nosso Deus não é
apenas um Deus
que ordena e julga
desde o Céu: é um
Deus que viveu
nossa vida, com as
suas dificuldades e
penas, e mostrou-

nos como vivermos como dignos filhos de
Deus. A perfeição cristã torna-se mais
fácil: é só olhar para o divino modelo e
procurar imitar os seus exemplos e virtudes.

Missa, mandou os seus Apóstolos acharem
«um salão muito bem adornado», o Cenáculo. O santo Cura de Ars, pobre entre os
pobres para si próprio, gastava verdadeiras
fortunas para os paramentos litúrgicos:
sempre queria o melhor que existisse nas
Esta religião encarnada, ou seja, lojas de Lyon, capital mundial da seda.
feita carne, estende-se a todos os aspectos Dizia ele «uma casula magnífica combina
da nossa vida, penetra até o mais mínimo bem com uma batina gasta».
detalhe das nossas vidas. Não como um
farisaísmo detalhista, mas, tudo pelo conA capela Nossa Senhora da Piedade no
trário, como a alma que vivifica cada órPorto (Matosinhos) será atendida pela
gão, cada membro do nosso corpo. Incluso
FSSPX a partir do 08 de Janeiro, o 2º
as criaturas inanimadas, materiais, podem
domingo de cada mês
e devem participar neste culto do Deus
feito carne: a Liturgia católica usa abun11:30 Terço
12:00 Missa
dantemente de estes elementos, cheiro do
incenso, brilho dos ricos tecidos, cores das
flores, melodias celestiais dos coros gregorianos e polifónicos, coregrafia dos ritos
sagrados, luzes das velas, majestade das
naves dos nossos templos, todas as artes
estão convidadas para tornar palpável o
sagrado, oferecer ao Criador a homenagem
da sua criatura.
É por isso que é tão importante cuidarmos o decoro da casa de Deus: «nihil in
intelectu nisi prius in sensu» «nada está na
inteligência que não tenha estado previamente nos sentidos», prega a Filosofia.
Nada diferente acontece com as realidades
espirituais: as nossas igrejas, mesmo modestas de tamanho e dimensões, devem
responder à sua vocação. «Hic est Domus
Dei et Porta Coeli» «Aqui está a Casa de
Deus e a Porta do Céu», «Terribilis est
Locus iste» «este sítio é terrível».
Os modernistas têm pretendido
querer voltar para a simplicidade evangélica, despojando a liturgia de todo o seu
decoro e esplendor. Nada menos evangélico, nada menos cristão. Nosso Senhor nasceu numa cova entre animais e viveu simplesmente. Mas na hora de instituir a Santa

Por isso, agradeço mais uma vez a
todos aqueles fiéis que, quer pelo seu trabalho, quer pelo seu dinheiro, têm participado nas obras de embelezamento do nosso oratório de Lisboa.
Com a bênção, Pe. Samuel Bon 

Novena ao Menino Jesus de Praga
Para conseguirmos a graça de poder terminar a igreja
Nossa Senhora Rainha de Portugal em Lisboa.
(Rezada do 16 ao 24 de Dezembro)

Jesus, que dissestes:
"Pedi e recebereis, procurai e
achareis", por intermédio de
Maria, vossa sagrada Mãe, eu
bato, procuro e vos rogo que
minha prece seja atendida:
outorga-nos a graça de poder terminar a igreja Nossa
Senhora Rainha de Portugal em Lisboa

Jesus que dissestes:
"Tudo o que pedirdes ao Pai
em meu nome Ele atenderá",
por intermédio de Maria vossa sagrada Mãe, eu humildemente rogo ao vosso Pai, em
vosso nome, que minha oração seja ouvida: outorga-nos
a graça de poder terminar
a igreja Nossa Senhora Rainha de Portugal em Lisboa.
Jesus que dissestes:
"O céu e a terra passarão, mas a minha palavra não passará", por intermédio de Maria, vossa sagrada Mãe, eu confio que minha oração seja
ouvida: outorga-nos a graça de poder terminar a igreja Nossa Senhora Rainha de Portugal em Lisboa.
(Rezar 3 Ave Marias e 1 Salve Rainha)

