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Lisboa

Fátima

Capela São Pio X

C. do Im. Coração de Maria

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

Segunda 16/01
S. Marcelo I

18:30

Terço

18:00
18:30
19:00

Catecismo p/crianças
Terço
Missa rezada

Terça 17/01
S. António, Abade

18:30
19:00

Terço
Missa rezada

Quarta 18/01
da Feria

18:30
19:00

Terço
Missa rezada

Quinta 19/01
da Feria

18:30
19:00

Terço
Missa rezada

Sexta 20/01
S. Fabião e Sebastião

18:30
19:00

Terço
Missa rezada

Sábado 21/01
S. Inês

17:30
18:30
19:00

Catecismo p/crianças
Terço e Confissões
Missa

Domingo 22/01
S. Vicente, Padroeiro
principal de Lisboa

10:00
10:30
11:00

Ensaio Coro
Terço e Confissões
Missa cantada

Segunda 23/01
S. Raimundo de P.

18:30

Terço

Terça 24/01
S. Timóteo

18:30

Terço

Quarta 25/01
Conv. de S. Paulo

18:30

Terço

Quinta 26/01
S. Policarpo

18:30

Terço

Sexta 27/01
S. João Crisóstomo

18:30
19:00

Terço
Missa rezada

Sábado 28/01
S. Pedro Nolasco

17:30
18:30
19:00

Catecismo p/crianças
Terço e Confissões
Missa rezada

Domingo 29/01
4º 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 do 3º domingo depois da Epifania

17:30
18:00

Terço e Confissões
Missa rezada
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O Farol

3º dep. da Epifania

Caros amigos,
No dia 23 de Janeiro, festejaremos o Matrimônio
de Nossa Senhora e de São José. No meio desta confusão
semeada pelo documento sinodal Amoris Laetitia, faz
bem contemplar o ideal cristã do Matrimônio, realizado,
ainda que de uma maneira um tanto especial por Maria e
José. São Tomás explica muito bem como houve um
verdadeiro matrimônio entre Nossa Senhora e São José
em quanto à forma «que consiste numa certa união indivisível dos ânimos, pela qual cada um dos cônjuges se
obriga a conservar indivisivelmente fidelidade ao outro»
Em quanto a esta parte, «foi totalmente verdadeiro o matrimônio da
Virgem Mãe
de Deus e
São José».
«O
fim do Matrimônio é a
geração e a
educação da
prole». Evidentemente, a
geração virginal e milagrosa de Jesus
exclui totalmente qualquer participação de São
José no assunto.
Mas

não na parte da educação da prole, já que
São José, e obviamente Nossa Senhora,
tiveram perfeitamente a missão de cuidar
do seu Filho divino, que «crescia em sabedoria, em estatura e em graça, diante de
Deus e dos homens» (Lc 2, 52), mesmo
com a particularidade que sendo Ele o
Maestro, não aprendeu nada dos seus Pais,
nem de qualquer maestro.
E assim disse Santo Agostinho:
«Todos os bens das bodas vemos cumpridos nos Pais de Cristo: a prole é o próprio
Senhor Jesus; a fidelidade, em que não

houve adultério algum.; o sacramento,
porque também não houve divórcio. Só
faltou uma coisa, a cópula conjugal»
Que a contemplação e a imitação
do matrimônio formado por Maria e José
seja um aliciente poderoso para os nossos
casais católicos, fiéis ao ideal cristão do
matrimônio, no meio dum mundo que, agora com a «bênção» papal e episcopal de
Amoris laetitia-, afasta a prole, zomba da
fidelidade e faz pouco e nada do sacramento.
Com a bênção, Pe. Samuel Bon 

As Oito Bem-Aventuranças de uma Casa
1) Bem-aventurada a casa onde se reza, porque Deus habitará dentro dela.
2) Bem-aventurada a casa onde se guardam as festas, porque seus moradores tomarão
parte nas festas do céu.
3) Bem-aventurada a casa de onde se não sai para frequentar diversões mundanas, porque nela reinará a alegria cristã.
4) Bem-aventurada a casa cujos filhos
são logo batizados, porque nela se
criarão bem-aventurados para o céu.
5) Bem-aventurada a casa na qual se
pratica a caridade para com os pobres,
porque o trabalho de seus moradores
será abençoado por Deus.
6) Bem-aventurada a casa onde os que
morrem recebem os santos sacramentos, porque sua morte será tranquila e
cheia de esperanças.
7) Bem-aventurada a casa onde se ama
a doutrina cristã, porque nela jamais
faltarão as consolações da religião.
8) Bem-aventurada a casa na qual pais
e filhos mutuamente se edificam pelos
exemplos de virtude, porque a felicidade e o contentamento aí morarão
também.

OBRAS FEITAS E PARA FAZER
A continuação, comunicamos uma lista não exaustiva de obras
feitas, e para fazer, no nosso Priorado, com um valor aproximado das
mesmas, com o objetivo de suscitar a generosidade de todos!
Oratório São Pio X (Lisboa)
Pintura de teto: mater ial e mão de obr a, total 200 € (doados).
Pintura de paredes: mater ial 150 € (pago), mão de obr a (doada).
Realização de um nicho par a a imagem de Nossa Senhor a de Fátima: material 200 € (pago), mão de obra (doada).
Baldaquino par a o Altar : mater ial 200 €; mão de obr a 300 € (Total
500 €, por pagar).
7 Conjuntos (br anco, ver melho, ver de, r oxo, pr eto, azul e r osa)
frontal de Altar e véu para o Sacrário: mater ial 300 €; mão de obra
300 € (Total 600 €, por pagar).
Paramentos: já começamos a r estaur ar vár ios par amentos e pluviais que estão em mau estado. Na medida do possível, usam-se os materiais recuperados de outros paramentos desajeitados ou usados. No entanto, precisa-se a compra de tecidos litúrgicos novos.
Capela do Imaculado Coração de Maria (Fátima)
Paramentos: Também necessita-se o restauro de vários paramentos.
Móvel de sacristia: par a a boa conser vação dos par amentos e alfaiais. O orçamento será comunicado posteriormente.
Cartaz luminoso: O or çamento ser á comunicado poster ior mente.
Casa do Menino Jesus de Praga (Fátima)
7 beliches, 7 cubículos, mater ial (pago), mão de obr a (doada)
Ilha e carrinho de cozinha, 500 € (doado pela Casa Autónoma da
Espanha-Portugal).
VOCÊ NÃO SE LEMBRA DE TER PARTICIPADO EM
NADA DISSO TUDO? Não se preocupe! AINDA É TEMPO PARA
COLABORAR GENEROSAMENTE…
DEUS VOS PREMIE COM O CÉU!

