Lisboa

Fátima

Capela São Pio X

C. do Im. Coração de Maria

Domingo 12/03
2º da Quaresma

10:00
10:30
11:00

Ensaio Coro
Terço e Confissões
Missa cantada

17:30
18:00

Terço e Confissões
Missa rezada

Segunda 13/03
da Feria

18:30
19:00

Terço
Missa rezada

09:00

Missa rezada

Terça 14/03
da Feria

18:30
19:00

Terço
Missa rezada

Quarta 15/03
da Feria

18:30
19:00

Terço
Missa rezada

Quinta 16/03
da Feria

18:30
19:00

Terço
Missa rezada

Sexta 17/03
da Feria

18:30
19:00
20:00

Terço
Missa
Catequese p/ adultos

Sábado 18/03
da Feria

17:30
18:30
19:00

Catequese p/crianças
Terço e Confissões
Missa rezada

Domingo 19/03
3º da Quaresma

10:00
10:30
11:00

Ensaio Coro
Terço e Confissões
Missa cantada

Segunda 20/03
S. José

18:30
19:00

Terço
Missa cantada

Terça 21/03
da Feria

18:30
19:00

Terço
Missa rezada

Quarta 22/03
da Feria

18:30
19:00

Terço
Missa rezada

Quinta 23/03
da Feria

18:30
19:00

Terço
Missa rezada

Sexta 24/03
da Feria

18:30
19:00
20:00

Terço
Missa
Catequese p/ adultos

Sábado 25/03
Anunciação da B.
Virgem Maria

17:30
18:30
19:00

Catecismo p/crianças
Terço e Confissões
Missa cantada

Domingo 26/03
4º da Quaresma

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

Ensaio Coro
Terço e Confissões
Missa cantada
Convívio paroquial

17:30
18:00

17:30
18:00

Terço e Confissões
Missa rezada

Terço e Confissões
Missa rezada
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Caros amigos,
Neste mês dedicado ao Patriarca São José, proponho-lhes uma reflexão sobre a santidade do Pai adotivo
de Nosso Senhor Jesus Cristo e esposo de Nossa Senhora, que continua a sua missão hoje, cuidando já não o
Corpo físico de Cristo, mas sim o seu Corpo místico que
é a Igreja.
Com a bênção,
Pe. Samuel Bon 

A eminente santidade de
São José
Falemos da predestinação de São José,
de sua eminente perfeição, do caráter próprio de
sua missão excepcional,
de suas virtudes e de seu
atual papel na santificação das almas. […]
Leão XIII na encíclica Quanquam pluries,
de agosto de 1899, escrita para proclamar o patrocínio de São José sobre a Igreja universal,
diz: “Certamente a dignidade da Mãe de Deus é
tão alta que nada pôde

ser criado acima dela. No entanto, como José foi unido à bem-aventurada
Virgem pelo laço conjugal, não se pode
duvidar que ele se tenha aproximado,
mais do que ninguém, dessa dignidade
supereminente pela qual a Mãe de
Deus ultrapassa tanto todas as naturezas criadas. A união conjugal é, com
efeito, a maior de todas; em razão de
sua própria natureza, ela acompanha-se
da comunicação recíproca dos bens dos
dois esposos. Se, pois, Deus deu à Virgem José como esposo, certamente não
somente o deu como apoio na vida,
como testemunho de sua virgindade, guarda de sua honra, mas o fez também participar, pelo laço conjugal, da eminente dignidade que ela recebeu.”
Tendo Leão XIII afirmado que São
José se aproximou mais do que ninguém da
dignidade supereminente da Mãe de Deus,
segue-se que, na glória, ele está acima de
todos os anjos? Não o poderíamos afirmar
com certeza; contentemo-nos em exprimir
a doutrina cada vez mais aceita pela Igreja,
dizendo: De todos os santos, José é o mais
elevado no céu depois de Jesus e Maria;
ele está entre os anjos e os arcanjos.
A Igreja, na oração A cunctis, nomeia-o imediatamente depois de Maria e
antes dos apóstolos. Se não está mencionado no Cânon da missa, não só tem um prefácio especial mas todo o mês de março lhe
é consagrado como o protetor e defensor
da Igreja universal.
A ele, em sentido real, ainda que
oculto, é particularmente confiada a multidão de cristãos de todas as gerações que se
sucedem. É o que exprimem as belas ladainhas aprovadas pela Igreja que lhe resumem as prerrogativas: “São José, ilustre
filho de Davi, luz dos patriarcas, Esposo da
Mãe de Deus, guarda da Virgem pura, nutrício do Filho de Deus, zeloso defensor de
Cristo, chefe da Sagrada Família, José justíssimo, castíssimo, prudentíssimo, fortíssi-

mo, obedientíssimo, fidelíssimo, espelho
de paciência, amador da pobreza, exemplo
dos trabalhadores, honra da vida doméstica, custódia das virgens, amparo das famílias, alivio dos miseráveis, esperança dos
enfermos, padroeiro dos moribundos, terror dos demônios, protetor da santa Igreja.”
Nada é tão grande depois de Maria.
A razão dessa supereminência
Qual é o principio dessa doutrina
cada vez mais admitida desde há cinco
séculos?
O princípio invocado, e cada vez
mais explicitado por São Bernardo, São
Bernardino de Sena, Isidoro de Isolanis,
Suárez e autores mais recentes, é um principio tão simples quanto elevado; foi formulado por Santo Tomás a propósito da
plenitude da graça em Jesus e da santidade
de Maria. Ele se exprime assim: uma missão divina excepcional requer uma santidade proporcionada.
Esse princípio explica por que a
santa alma de Jesus, estando unida pessoalmente ao Verbo, na fonte de toda a graça,
recebeu a plenitude absoluta da graça, que
devia transbordar sobre nós, segundo a
palavra de São João (I, 16): “De plenitude
ejus omnes accepimus.”
É também a razão por que Maria,
tendo sido chamada para ser a Mãe de

Deus, recebeu desde o
instante de sua concepção uma plenitude inicial de graça, que já ultrapassava a graça final de
todos os santos reunidos. Mais, perto da fonte de toda a graça, ela
devia beneficiar-se disso mais do que qualquer
outra criatura.
Foi também por
essa razão que os Apóstolos, mais perto de
Nosso Senhor que os santos que viriam
em seguida, conheceram mais perfeitamente os mistérios da fé. Para pregar infalivelmente o Evangelho no mundo, eles
receberam em Pentecostes uma fé eminentemente esclarecida e inabalável, princípio de seu apostolado.
Esse mesmo princípio explica a
preeminência de São José sobre qualquer
outro santo.
Para compreender bem este ponto,
é preciso notar que as obras de Deus que
são feitas diretamente por Ele são perfeitas. Não se poderia encontrar nelas nem
desordem nem imperfeição sequer.
Assim foi a obra divina no dia da
criação, desde as mais altas hierarquias
angélicas até as criaturas mais ínfimas.
Ainda é assim para os grandes servidores
que Deus mesmo escolhe excepcionalmente e diretamente, sem intermediação
de alguma escolha humana, ou que são
suscitados por ele para restaurar a obra
divina perturbada pelo pecado. No princípio enunciado mais acima, todas as palavras devem ser pesadas: “Uma missão
divina excepcional requer uma santidade
proporcionada.”
Aqui não se trata de missão humana, por mais alta que seja, nem de missão
angélica, mas de missão propriamente
divina, e não missão divina ordinária, mas

tão excepcional que no caso de São José é
de fato única no mundo em todo o decorrer dos tempos.
Percebe-se melhor ainda a verdade
desse principio, tão simples quanto elevado, quando se considera, por contraste,
como procede muitas vezes a escolha
humana. Muitas vezes os homens escolhem para altas funções de um governo
difícil pessoas incapazes, medíocres, imprudentes. O que leva um país à ruína se
não houver uma reação salutar.
Não se poderá encontrar nada de
parecido nos que são diretamente escolhidos por Deus mesmo e preparados por ele
para ser ministros excepcionais na obra
da Redenção. O Senhor lhes dá uma santidade proporcionada, pois Ele opera tudo
com medida, força e suavidade.
Assim como a alma de Jesus recebeu, desde o instante de sua concepção, a
plenitude absoluta de graça, que não aumentou em seguida; como Maria, desde o
instante de sua concepção imaculada,
recebeu uma plenitude inicial de graça
que era superior à graça final de todos os
santos e que não cessou de aumentar até
sua morte; assim, guardadas as devidas
proporções, São José deve ter recebido
uma plenitude relativa de graça proporcionada à sua missão, já que foi diretamente e imediatamente escolhido não pelos
homens, por nenhuma criatura, mas por
Deus mesmo e unicamente por Ele para
essa missão única no mundo. Não se poderia precisar em que momento teve lugar
a santificação de São José, mas o que
temos direito de afirmar é que, em razão
de sua missão, ele foi confirmado na graça desde seu casamento com a Santíssima
Virgem.
R.P. Garrigou Lagrange OP

