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Lisboa

Fátima

Capela São Pio X

C. do Im. Coração de Maria

Domingo 01/01/17
Oitava do Natal

10:30
11:00

Terço e Confissões
Missa cantada
(Veni Creator)

17:30
18:00

Terço e Confissões
Missa rezada
(Veni Creator)

Segunda 02/01
S. Nome de Jesus

18:30

Terço

09:00

Missa rezada

Terça 03/01
da Feria

18:30
19:00

Terço
Missa rezada

18:00

Missa rezada

Quarta 04/01
da Feria

18:30
19:00

Terço
Missa rezada

Quinta 05/01
da Feria

18:30
19:00

Terço
Missa rezada

Sexta 06/01
Epifania de NSJC

18:30
19:00

Terço
Missa rezada e
Hora Santa

Sábado 07/01
da Sma. Virgem

17:30
18:30
19:00

Catecismo p/crianças 11:00
Terço e Confissões
11:30
Missa + meditação 15’

Terço e Confissões
Missa rezada
+ meditação 15’

Domingo 08/01
Festa da
Sagrada Família

10:30
11:00

Terço e Confissões
Missa cantada

17:30
18:00

Terço e Confissões
Missa rezada

Segunda 09/01
da Feria

18:30

Terço

17:30
18:00

Terço
Missa rezada

Terça 10/01
da Feria

18:30

Terço

17:30
18:00

Terço
Missa rezada

Quarta 11/01
da Feria

18:30

Terço

17:30
18:00

Terço
Missa rezada

Quinta 12/01
da Feria

18:30

Terço

17:30
18:00

Terço
Missa rezada

Sexta 13/01
Bautismo de NSJC

18:30
19:00

Terço
Missa rezada

Sábado 14/01
S. Hilário

17:30
18:30
19:00

Catecismo p/crianças
Terço e Confissões
Missa rezada

Domingo 15/01
2º dep. da Epifania

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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O Farol

Caros amigos,
No dia 13 de Janeiro, festejaremos o Bautismo de
Nosso Senhor Jesus Cristo, rito pelo qual o Salvador deu
à água o poder espiritual de, quando usada no marco do
Sacramento do Bautismo, purificar as almas do Pecado
Original e de todo pecado.
A Igreja tinha desenvolvido desde os primeiros
séculos um conjunto de ritos para preparar a e rodear a
administração de tão augusto sacramento. O cerimonial
tradicional comporta ainda as cerimónias que, ao longo
da Quaresma toda, iam preparando os catecúmenos para
receberem as aguas da sua regeneração pela Graça Santificante.
Entre
aquelas veneráveis cerimónias,
hemos de mencionar especialmente
os
Exorcismos,
repetidos em três
ocasiões distintas
ao decorrer a cerimónia. Esta repetição
deve-se
principalmente ao
facto de pertencerem os exorcismos à categoria
dos sacramentais,
ou sejam, ritos
sensíveis que produzem a Graça,

mas não ex opere operato, como no caso
dos Sacramentos: o seu fruto depende em
grande medida da santidade do ministro e
das disposições, mais ou menos boas, da
pessoa beneficiada. No caso dos Exorcismos, pode depender também do poder que
tem tal ou qual demónio sobre a alma,
poder resultante eventualmente de malefícios ou prácticas satânicas. Nosso Senhor
já nos tinha avisado que nem todos os demónios saem tão «facilmente»: “Essa espécie de demônios só é expelida com oração e jejum” Mc 9, 29. Ou seja, existem
demónios para os quais é preciso insistir
bastante para lograr desterrá-los duma
alma. Dali a insistência da Igreja em repetir várias vezes os Exorcismos durante a
cerimónia baptismal.

tus, in nomine Pa+tr is, et Fí+lii, et Spír itus + Sancti, ut éxeas et recédas ab hoc
fámulo Dei N. Ipse tibi ímperat, maledícte
damnáte, … […] Ergo, maledícte diábole,
recognoce senténtiam tuam… […] et
recéde ab hoc fámulo Dei». Nº8 «Este
sinal da Cruz que nos o marcamos na fronte, tu, espírito maligno, jamais o ouses
profanar». Nº 12 «Exorcízo te, omnis spíritus immúnde, in nómine Dei + Patris
omnipoténtis, et in nomine Iesu + Christi
Fílii ejus, et in virtúte Spíritus + Sancti, ut
discédas ab hoc plásmate Dei…». Dito
de passo, estas fórmulas devem ser pronunciadas imperativamente em Latim… E
mesmo sem ser um grande latinista, dá
para perceber que o tom geral é muito diferente das tímidas orações do ritual novo.
Além destas
Pablo VI
Mas… cheorações imprecativas
gou o Concílio Vati- afirmou numa
de exorcismo, existe
cano II, e a subse- entrevista do 15
uma cerimónia desaquente reforma litúr- de Novembro de
parecida do ritual
gica. No caso do 1972: «Na liturnovo: o exorcismo
Bautismo, foi publi- gia do Bautismo,
do sal, e a sua postecado para Portugal
rior administração ao
têm sido reduziem 10 de Dezembro
bautizando. Misteride 1970 o novo Ritu- dos os exorcisosamente desapareal do Bautismo das mos. Não sei se
cida: por quê? A
Crianças. E lá cons- foi algo muito realista e muito bem pergunta é legítima.
tatamos que não fica achado»
mais do que um
A
revista
Exorcismo só, com duas fórmulas ad libi- francesa «l´homme nouveau» na sua editum (para a livre eleição do sacerdote). E ção do 05/11/2016, Nº 1625, publicava um
ainda, dificilmente podem ser chamadas de interessante testemunho do Sr. Padre Jeanoração de exorcismo: o tom é apenas de Régis Fropo, exorcista da Diocese de
súplica ao Pai celeste; o objetivo invocado Fréjus-Toulon de 2005 até 2014. Ele afiré, no caso da primeira oração «purificar do ma que «durante o seu ministério como
pecado original estas crianças» [que, dito Exorcista diocesano, tem notado que o
de passagem, não é o fim próprio do exor- novo rito baptismal do bautismo das criancismo, mas do Bautismo mesmo], e no ças de 1970 tem sido tão expurgado que já
caso da segunda «arranca-las ao poder das não combate a influência demoníaca que
trevas». Ponto final. Estamos muito longe pode chegar a operar desde o nascimento,
das orações imprecativas do Rito tradicio- e inclusive na vida intrauterina». No referinal: «Sai desta criança, espírito imundo, e do artigo, menciona sete exemplos da sua
dá lugar ao Espírito Santo Consolador» experiência de Exorcista que comprovam
Nº3. Nº 7: «Exorcízo te, immúnde spíri- isto.

Dito artigo confirma o que a minha
experiência como Director de Colégios, e
a de outros companheiros sacerdotes trabalhando na educação, me tem ensinado.
Sem falar necessariamente em possessões
stricto sensu, existe em certas crianças
uma influência demoníaca real que não
foi desterrada pelo bautismo novo, e que
desaparece de repente quando se realizam
ditos ritos em falta, seguindo o Ritual
tradicional.
O Sr. Padre Jean-Régis Fropo

menciona ter tido uma reunião com o
Cardeal Sarah, Prefeito da Congregação
para o Culto divino, e vários Bispos franceses. A conclusão a que chegaram foi…
o retorno urgente ao uso do Ritual tradicional, aproveitando o Motu Próprio Summorum Pontificum, que dá faculdade para
qualquer sacerdote usar este Ritual, como
é lógico, mesmo sem o dito Motu Próprio,
já que se trata da Tradição da Igreja.
Com a bênção, Pe. Samuel Bon 

Panfletos para dar a conhecer as
Capelas da FSSPX em Portugal!

Difunda!
A verdade não pode
ficar debaixo do
alqueire !

