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 PORQUE A LÍNGUA 
DA IGREJA  
É O LATIM? 

 
1 - "Não sem a disposi-
ção da Divina Providência, aconteceu que a língua 
(latina), que por muitos séculos unira tantos povos sob o 
Império Romano, se tornasse a própria língua da Sé 
Apostólica e, preservada para a posteridade, reuniu num 
estreito vínculo, uns com os outros, os povos cristãos da 
Europa." 
 
2 - "De facto, pela sua própria natureza, a língua latina 
está apta a promover junto a qualquer povo toda a for-
ma de cultura; pois que ela não suscita invejas, apresen-
ta-se imparcial a todos os povos, não se constitui em 
privilégio de ninguém, em fim é totalmente aceita e ami-
ga." 
 
3 -"Não podemos esquecer que a língua latina tem no-
breza de estrutura léxica, visto que oferece a possibilida-
de de «um estilo conciso, rico, harmonioso, cheio de 
majestade e de dignidade» (Pio XI, Epist. Ap. Officiorum 
omnium, 01/08/1922: A.A .S. 14), que de modo especial 
consegue clareza e gravidade." 
 
4 - "Por estes motivos a Santa Sé tem cuidadosamente 
zelado na conservação e progresso da língua latina e a 
considera digna de ser utilizada como « magnífica vesti-
menta da doutrina celeste e das santíssimas leis» (Pio XI, 
Motu Proprio Litterarum Latinarum, 20/10/1924), no 
exercício do seu magistério, e quer ainda que seus mi-
nistros a utilizem." 
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  Lisboa 

Capela São Pio X 

 Fátima 
C. do Im. Coração de Maria 

Domingo  11/03           
4º de Quaresma 

09:00 
10:30 
11:00 

Missa rezada 
Terço e Confissões 
Missa cantada 

17:30 
18:00 

Terço e Confissões 
Missa rezada 

Segunda 12/03        
da Feria 

18:30 Terço 09:00 Missa 

Terça 13/03            
da Feria 

18:30 
19:00 

Terço 
Missa 

  

Quarta 14/03         
da Feria 

18:30 
19:00 

Terço 
Missa 

  

Quinta 15/03          
da Feria 

18:30 
19:00 

Terço 
Missa 

  

Sexta 16/03            
da Feria 

18:30 
19:00 
20:00 

Via Sacra 
Missa 
Catequese para adultos 

  

Sábado 17/03         
da Feria 

17:30 
18:30 
19:00 

Catequese p/ crianças 
Terço e Confissões 
Missa 

  

Domingo  18/03           
1º de Paixão 

09:00 
09:30 
11:00 

Missa rezada 
Terço e Confissões 
Missa cantada 

17:30 
18:00 

Terço e Confissões 
Missa rezada 

Segunda  19/03         
S. José 

18:30 
19:00 

Terço 
Missa cantada 

09:00 Missa 

Terça 20/03            
da Feria 

18:30 
19:00 

Terço 
Missa 

  

Quarta 21/03         
da Feria 

18:30 
19:00 

Terço 
Missa 

  

Quinta 22/03          
da Feria 

18:30 
19:00 

Terço 
Missa 

  

Sexta 23/03            
da Feria 

18:30 
19:00 
20:00 

Via Sacra 
Missa 
Catequese para adultos 

  

Sábado 24/03         
da Feria 

17:30 
18:30 
19:00 

Catequese p/ crianças 
Terço e Confissões 
Missa  

  

Domingo  25/03           
2º de Paixão 
Domingo de Ramos 

09:30 
10:30 

Terço e Confissões 
Bênção de Ramos, Pro-
cissão e Missa cantada 

17:30 
18:00 

Terço e Confissões 
Missa rezada 
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 A Santa Igreja católica faz a obriga-
ção para os seus filhos de se confessarem 
e comungarem  quando menos uma vez 
por ano. 
 
A comunhão pascal deve receber-se entre 
o Primeiro Domingo de Paixão e o Domin-
go do Bom Pastor (Segundo depois da 
Páscoa). Como é evidente, a obrigação 

supõe que a comunhão seja recebida em 
estado de graça. 
 
Não há qualquer tempo prescrito para a 
confissão anual. Mas, devido à obrigação 
anteriormente mencionada de comungar 
com as devidas disposições, resultará mui-
to conveniente fazer a confissão na altura 
da Páscoa. 

Comunhão pascal e Confissão anual 

5 - «O pleno conhecimento e uso dessa 
língua, tão ligada à vida da Igreja, não inte-
ressa tanto à cultura e às letras quanto à 
Religião» (Pio XI, Epist. Ap. Officiorum om-
nium, 01/08/1922), "como disse nosso 
Predecessor...; o qual, ocupando-se cienti-
ficamente do assunto, reuniu três dons 
desta língua, de modo admirável conforme 
a própria natureza da Igreja: «De fato, a 
Igreja, como mantém unidos na sua ampli-
tude todos os povos e durará até a consu-
mação dos séculos... requer, pela sua na-
tureza, uma língua universal, imutável, não 
vulgar» (Ibidem). 
 
6 - "É necessário que a Igreja utilize uma 
língua não só universal, mas também imu-
tável. Se, de facto, a verdade da Igreja Ca-
tólica fosse confiada a algumas ou a mui-
tas das línguas modernas, sujeitas a uma 
contínua mudança, as quais nenhuma tem 
maior autoridade e prestígio sobre as ou-
tras, resultaria sem dúvida que, devido à 
sua variedade, não ficaria manifesto para 
muitos com suficiente precisão e clareza o 
sentido de tais verdades, nem, por outro 
lado, se disporia de alguma língua comum 
e estável, para confrontar o sentido das 
outras." 
 
7 - "Enfim, visto que a Igreja Católica, por 
ter sido fundada por Cristo Nosso Senhor, 
excede sem medida em dignidade sobre 
todas as sociedades humanas, é suma-
mente conveniente que ela use uma língua 

não popular, mas rica de majestade e de 
nobreza." 
 
8 - "Além disso, a língua latina, que 
«justamente podemos chamar de católi-
ca» (ibidem), pois que é própria da Sede 
Apostólica, mãe e mestra de todas as Igre-
jas, e consagrada pelo uso perene, deve 
ser mantida como « tesouro de incompa-
rável valor» (Pio XII, Alloc. Magis quam, 
23/11/1951) e como porta pela qual se 
abre a todos o acesso às mesmas verdades 
cristãs, vindas dos tempos antigos, para 
interpretar o testemunho da doutrina da 
Igreja (Leão XIII, Epist. Encicl. Depuis le 
jour, 08/09/1899) e, finalmente, como 
vínculo mais que idóneo, mediante o qual 
a época actual da Igreja se mantém unida 
com os tempos passados e com os tempos 
futuros de modo admirável». 
 
9 - "Nos nossos dias, o uso do latim é ob-
jecto de controvérsia em muitos lugares e, 
consequentemente, muitos perguntam 
qual é o pensamento da Sé apostólica so-
bre este ponto. Por isso nós decidimos 
tomar medidas oportunas, enunciadas 
neste solene documento, para que o uso 
antigo e ininterrupto do latim seja plena-
mente mantido e restabelecido onde ele 
quase caiu em desuso." 
 
Citações da Constituição Apostólica 
'Veterum Sapientiae' do Papa João XXIII. 

Domingo de Ramos 

09h30 Confissões 

10h30 Bênção dos Ramos e Procissão 

11h00 Missa e Canto da Paixão 
 

Quinta-Feira Santa 

19h00 Missa da Última Ceia 

20h00 Adoração e Confissões 

24h00 Fim da Adoração 

 

Sexta-Feira Santa 

16h00 Confissões 

17h00 Via Sacra solene 

18h30 Função Litúrgica 

 

Sábado Santo 

21h30 Confissões 

22h30 Vigília Pascal 

 

 

Domingo de Páscoa 

00h00 Missa cantada 

10h30 Terço e Confissões 

11h00 Missa cantada 
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