Lisboa

Fátima

Capela São Pio X

C. do Im. Coração de Maria

Domingo 19/11

09:00
10:30
11:00

Missa rezada
Terço e Confissões
Missa cantada

17:30
18:00

Terço e Confissões
Missa rezada

Segunda 20/11
S. Félix de V.

18:30

Terço

09:00

Missa

18:30
Terça 21/11
Apresentação BVM 19:00

Terço
Missa

Quarta 22/11
S. Cecília

18:30
19:00

Terço
Missa

Quinta 23/11
S. Clemente I

18:30
19:00

Terço
Missa

Sexta 24/11
S. João da Cruz

18:30
19:00
20:00

Terço
Missa
Catequese p/ adultos

Sábado 25/11
S. Catalina de A.

17:30
18:30
19:00

Catequese p/ crianças
Terço e Confissões
Missa

Domingo 26/11

Último depois de
Pentecostes

09:00
09:30
11:00

Missa rezada
Terço e Confissões
Missa cantada

Segunda 27/11
da Feria

18:30
19:00

Terço
Missa

Terça 28/11
da Feria

18:30
19:00

Terço
Missa

Quarta 29/11
da Feria

18:30
19:00

Terço
Missa e Novena

Quinta 30/11
S. André Ap.

18:30
19:00

Terço
Missa e Novena

Sexta 01/12
da Feria

18:30
19:00
20:00

Sábado 02/12
S. Bibiana
Domingo 03/12

24º depois de Pent.
(6º depois da Epifania)

1º de Advento

17:30
18:00

Terço e Confissões
Missa rezada

Terço
Missa e Novena
Hora Santa

21:30
22:15
23:00

Missa
Conferência
Vigília de Reparação aos
Dois Corações

17:30
18:30
19:00

Catequese e Confissões
Terço e Confissões
Missa e Novena
+ Meditação dirigida

05:30
10:30
11:00
11:30

Missa
Terço e Confissões
Missa
+ Meditação dirigida

09:00
10:30
11:00

Missa rezada
17:30
Terço e Confissões
18:00
Missa cantada e Novena

Terço e Confissões
Missa rezada
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Caros amigos,
A Diocese do Funchal tem sido recentemente
sacudida pela revelação do escândalo dado por vários dos
seus Sacerdotes, que assumiram terem filhos. Nesta
ocasião, nosso Cardeal Patriarca saiu a defender o
celibato sacerdotal num artigo de jornal.
Se bem o argumento utilizado (o Sacerdote
renuncia à própria família para ser família de todos) é
válido, no entanto, a razão principal da eminente
conveniência do celibato sacerdotal reside na relação
essencial que existe entre o Sacerdote e a Eucaristia
(Sacramento e Sacrifício). É esta relação que define a
essência do Sacerdote (sacra dans, quem dá as coisas
sagradas), e também as exigências, a dignidade e a beleza
desta vocação.
Por desgraça, é esta relação, absolutamente
essencial, que mais sofreu da reforma litúrgica neoprotestante de Paulo VI, provocando por via de
consequências, uma enorme crise do Sacerdócio.
Se o Sr. Cardeal Patriarca de Lisboa quer de
verdade resolver de raiz esta crise sacerdotal, pode
encontrar uma 'grande fonte de inspiração' (DN
28/10/17), não em Lutero como é lógico, mas sim na
leitura de D. Marcel Lefebvre, especialmente o seu
'Itinerário espiritual' onde descreve o caminho da
restauração do verdadeiro espírito sacerdotal.
Se, pelo contrário, persistir em seguir as fontes
envenenadas do neo-protestantismo do concílio Vaticano
II e da missa nova, ouvirá para si a sentença de Bossuet:
'Deus zomba dos que lamentam os efeitos das causas que
amam'.
Pe Samuel Bon

Catecismo do celibato sacerdotal
O celibato sacerdotal é contrário à
natureza humana?
Não, o celibato sacerdotal não é
contrário à natureza humana, nem
considerada em si
mesma,
nem
considerada num individuo concreto.
Por que dizes que o celibato não é
contrario à natureza humana em si
mesma?
Porque, nas necessidades humanas,
temos de distinguir entre as que são
próprias de cada individuo (por exemplo: a
nutrição), e as que são próprias à
coletividade. “Em respeito às primeiras,
diz para cada indivíduo cuidar delas;
enquanto às necessidades de grupo, não é
exigido que cada membro do grupo seja
responsável por elas, aliás, seria até
impossível (...). Ora, a geração não é uma
necessidade para cada indivíduo, mas sim
para a espécie no seu conjunto. Logo, não
é preciso que todo homem exerça a
atividade de geração”. (CG, III, 136, ad
1um).

Qual a primeira razão?
Porque está no serviço de Deus, o
sacerdote tem o dever de tender à
perfeição: “Sede santos, porque Eu sou
Santo” (Lev. 19, 2). Por isso, eles precisam
se liberar de toda preocupação alheia. Ora,
“o que está sem mulher, está cuidadoso
das coisas que são do Senhor, como há de
agradar a Deus. Mas, o que está casado,
está cuidadoso das coisas que são do
mundo, como há de dar gosto a sua mulher
e está dividido” (I Cor. 7, 32).
Qual a segunda razão?
Porque no serviço de Deus, o
Sacerdote oferece o sacrifício do Corpo e
do Sangue do Senhor. Se, como nota
Orígenes (Hom. 23 in Num.), os sacerdotes
da Antiga Lei deviam viver na continência
durante os dias do seu ministério, com
maior razão é conveniente que o sacerdote
da Nova Lei, que oferece cada dia o
Sacrifício, guarde a continência perpétua.
Qual a terceira razão?
Porque vivendo em contato com o
Corpo de Cristo, o Sacerdote deve
representar a virgindade da qual Nosso
Senhor quis se rodear durante a sua vida
terrestre: “Não é sem motivo que Deus quis
que uma Virgem preparasse Jesus para a
sua missão sacerdotal. Aqui se encontra a
primeira razão desta escolha de vida ao
qual os sacerdotes estão chamados” (João
Paulo II, 19/08/1990).

Por que não é contrario à natureza
humana considerada num individuo
concreto?
Porque o “chamado dos sentidos”,
que vem da concupiscência, pode ser
bastante facilmente controlado pelo
exercício das virtudes cristãs. Aliás, o
“foco de pecado”, que perdura depois do
Batismo, diminui progressivamente com o
combate espiritual.
Ao contrário, os cuidados das Qual a quarta razão?
pessoas casadas são contínuos e pesados,
Porque vivendo ao serviço dos
para atender as necessidades da mulher e homens, o sacerdote deve em todo tempo
dos filhos.
rezar pelas almas que lhe estão confiadas.
Ora, o Apóstolo recomenda às pessoas
O celibato é conforme à natureza do casadas de “guardarem a continência por
Sacerdócio?
um tempo, a fim de entregar-se à
Sim, por seis razões principais.
oração” (I Cor 7, 5). “A fim de orar

sempre pelo seu rebanho, disse São corpo e da alma, que só a perfeita
Jerônimo (Lib. 1 ad jovin.), o sacerdote castidade é capaz de dar. “Deste modo,
deve abster-se sempre do matrimônio”.
liberado dos principais laços que
poderiam tê-lo atado ao mundo, o
Qual a quinta razão?
Sacerdote será mais inflamado deste fogo
Porque para servir aos homens, o celeste do amor, entenda-se amor das
sacerdote deve ser entre eles o almas, que brota do Coração de Jesus
representante de Jesus Cristo. Tem, pois, Cristo e não quer senão se comunicar aos
de reproduzir nele a pureza de Nosso corações apostólicos e abrasar toda a
Senhor, o qual facilita nos fiéis a Terra” (Pio XI, Ad cath. Sacerdotii
veneração e a confiança que eles têm de fastigium).
ter no Sacerdote. “Pelo brilho da sua
castidade, o sacerdote vira semelhante Quem quer acabar com o celibato
aos anjos, e aparece mais digno da sacerdotal?
veneração do povo cristão” (São Pio X,
Os modernistas, assim como
Haerent animo).
ensina São Pio X: "Finalmente não falta
entre eles quem, obedecendo muito de
Qual a sexta razão?
boa mente aos acenos dos seus mestres
Porque para ser totalmente protestantes, até deseje ver suprimido do
disponível para os seus fiéis, o Sacerdote sacerdócio o sacro celibato" (Pascendi).
precisa adquirir a liberdade espiritual do

Últimas palavras
de Jacinta Marto
[ Sobre os Sacerdotes ]

- "Minha Madrinha peça
muito por eles!
Os Padres deveriam ocuparse das coisas da Igreja!
Eles devem ser puros, muito
puros!

