Lisboa

Fátima

Capela São Pio X

C. do Im. Coração de Maria

Domingo 18/06
2º depois de
Pentecostes

10:00
10:30
11:00

Ensaio Coro
Terço e Confissões
Missa cantada

17:30
18:00

Terço e Confissões
Missa rezada

Segunda 19/06
S. Juliana de F.

18:30

Terço

09:00

Missa

Terça 20/06
da Feria

18:30
19:00

Terço
Missa

Quarta 21/06
S. Luís G..

18:30
19:00

Terço
Missa

Quinta 22/06
S. Paulino de N.

18:30
19:00

Terço
Missa

Sexta 23/06
18:30
Sagrado Coração de 19:00
Jesus
20:00

Terço
Missa
Catequese p/ adultos

Sábado 24/06
Natividade de S.
João Baptista

17:30
18:30
19:00

Catequese p/ crianças
Terço e Confissões
Missa

Domingo 25/06
3º depois de
Pentecostes

10:00
10:30
11:00

Ensaio Coro
Terço e Confissões
Missa cantada

17:30
18:00

Terço e Confissões
Missa rezada

Segunda 26/06

18:30

Terço

09:00

Missa

Terça 27/06
da Feria

18:30

Terço

Quarta 28/06
Vigília S. Pedro e P.

18:30

Terço

Quinta 29/06
S. Pedro e Paulo

18:30

Terço

Sexta 30/06
Com. De S. Paulo

18:30
19:00
20:00

Terço e confissões
Missa
Catequese p/ adultos

Sábado 01/07
Preciosíssimo Sangue de NSJC

18:00
18:30
19:00

Confissões
Terço e Confissões
Missa
+ Meditação dirigida

10:30
11:00
11:30

Confissões
Terço e Confissões
Missa
+ Meditação dirigida

Domingo 02/07
4º depois de
Pentecostes

10:00
10:30
11:00

Ensaio Coro
Terço e Confissões
Missa cantada

17:30
18:00

Terço e Confissões
Missa rezada

S. João e Paulo Mm
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Caros amigos,
A «Renovação carismática católica» celebra o seu 50º
aniversário neste domingo de Pentecostes. Mas, será que
é mesmo uma renovação? Carismática? Católica?
Pe. Samuel Bon

A Renovação Carismática Católica (2)
Objetivo: Expor as Idéias Básicas do Movimento Carismático e sua incompatibilidade com o Catolicismo.
O "Batismo no Espírito Santo", é o componente
primário da RCC, e juntamente com a maioria dos demais, reside em falsas conceições sobre a graça, experiência e relacionamento mútuo, como é sustentado por
seus seguidores. Os ítens principais da plataforma carismática, juntamente com os falsos princípios nos quais
eles se apoiam, serão examinados um por um à luz da
Doutrina Católica. Alguns de seus erros como o fenomenalismo, gnosticismo, ecumenismo, protestantismo e
antiquarianismo ou arqueologismo, já foram tratados
pelo Magistério da Igreja com profundidade. A eclesiologia defeituosa da RCC, bem como erros maiores no tocante à graça, o livre-arbítrio e os sacramentos merecerão
um tratamento consideravelmente mais profundo.
Portanto ficará claro que, apesar do entusiasmo
dos modernos homens da Igreja por esse movimento, a
RCC é fundamentalmente um movimento não-católico
irreconciliável com 20 séculos de Magistério Católico.
Depois de um breve exame de suas raízes, a inteira árvore será examinada ramo por ramo e todos os seus frutos
amargos expostos, levando em consideração o mandamento apostólico: "Examinai tudo: abraçai o que é

bom"( I Tess.5.21).
Breve História : Raízes Protestantes
Apesar de muitos carismáticos tentarem
atribuir
suas
chamadas
"manifestações do Espírito" `a ininterrupta
Tradição Apostólica, eles acabam sempre
por fracassar nesse intento. Alguns chegam
ainda a sustentar que o fenômeno cessou
por causa de uma atitude "sufocante e burocratizante "por parte da Hierarquia Católica. Apesar disso, o fato da existência desses carismas não ser conhecido depois da
era Apostólica, é algo que fica claramente
demonstrado por essa declaração de Santo
Agostinho, feita no quarto século:
"Quem em nossos dias, espera que aqueles
a quem são impostas as mãos para que
recebam o Espírito Santo, devem portanto
falar em línguas , saiba que esses sinais
foram necessários para aquele tempo. Pois
eles foram dados com o significado de que
o Espírito seria derramado sobre os homens de todas as línguas, para demonstrar
que o Evangelho de Deus seria proclamado
em todas as línguas existentes sobre a Terra. Portanto o que aconteceu, aconteceu
com esse significado e passou"
Ao descartarmos a atribuição dos
carismas à Tradição Apostólica , devemos
portanto olhar para outras direções para
compreendermos a origem desse fenômeno
moderno. Muitos escritores atribuem o
início do moderno Pentecostalismo a John
Wesley, o famoso ministro ex-Anglicano e
fundador do Metodismo no século 18.
O próprio Wesley, filho de um ministro Anglicano, cresceu tentando
"espiritualizar" a então ainda "muitocatólica" religião Anglicana, ou seja, tentando livrar o Anglicanismo de todo o seu
"ranço" católico. Ele enfatizava a necessidade de uma piedade pessoal extremamente emocional, um "relacionamento pesso-

al"com Deus. Um dia, depois de um período convalescendo de uma longa enfermidade, Wesley sentiu uma "sufocante" manifestação do "Espírito" e percebeu que todas
as suas antigas obras religiosas não passavam de tolices. Assim "cheio do poder",
batizado no Espírito, tendo recebido aquilo
que ele chamava de "segunda-bênção", ele
foi capaz de sair e conquistar os corações
de gelo das massas de denominação Anglicana dando-lhes um sentido mais profundo
da presença de Deus através de seu
"Método" de "Encontros de Oração".
O paralelo entre o nascimento do
Metodismo e as origens da RCC se tornam
ainda mais evidentes quando consideramos
o segundo passo no desenvolvimento do
primeiro. Wesley começou o seu movimento como uma espécie de suplemento
para os serviços dominicais da Igreja Anglicana. Os encontros de oração eram realizados durante a semana, normalmente com
a supervisão de algum membro do clero.
Mas logo as autoridades Anglicanas começaram a ficar apreensivas com o rumo que
os Metodistas estavam tomando e assim
recusaram-se a designar mais elementos do
clero para acompanhá-los. Como consequência, Wesley e seu movimento romperam com a hierarquia Anglicana, fundando
sua própria igreja, sob sua própria autoridade, embora nunca tendo renunciado ao
seu "sacerdócio anglicano". O número de
apóstatas Católicos, cuja apostasia_ formal
ou material_ é devida à RCC sem dúvida é
significante, pois qualquer um sabe que
uma igreja pentecostal ou carismática é
formada quase em sua totalidade por apóstatas católicos.
O Pentecostalismo propriamente
dito, teve início com o movimento Revivalista ou de Reavivamento, o qual desovou
entre outras, a seita do reverendo Charles
Parham em Topeka, Kansas por volta do
ano de 1900. Os Católicos Carismáticos
atribuem o início do "Derramamento do
Espírito" nos tempos modernos a essa seita

herética. Uma breve sinopse da história dessa seita pode ser encontrada no livro de
William Whalen chamado "Minorias Religiosas na América":
(Continuará)
FESTA DO CORPO DE DEUS
NA FÁTIMA
No quinta-feira 15 de Junho, Festa do Corpo
de Deus, celebrou a Santa Missa o Sr. Padre Herkel,
Prior da Fsspx em Calgary (Canada), ficando a pregação e a procissão a cargo do Sr. Padre José Maria,
bem conhecido dos fiéis portugueses.
Após a cerimónia, um simpático convívio reuniu a
comunidade paroquial, para favorecer a santa amizade entre os fiéis, muitas vezes isolados na práctica da
sua Fé. Não esqueçamos que o homem é um animal
social, e que,
por tanto, além
da parte espiritual e intelectual, os Priorados
devem cuidar
também da parte social.
Aproveito para agradecer a todos os que, duma maneira
ou outra, participaram na organização e bom
desenvolvimento da cerimónia e do convívio.
Deus os recompense com o Céu!
Especialmente, foi-nos emprestada uma
magnífica custódia para a ocasião, para maior
realce e glória de Jesus Eucaristia. Por outra
parte, agradeço os donativos que foram feitos

por vários fiéis para adquirirmos
uma cruz processional e um par de
lanternas litúrgicas de jeito: é um
assunto concluído, e a próxima procissão será ainda mais digna de Jesus sacramentado..

