Lisboa

Fátima

Capela São Pio X

C. do Im. Coração de Maria

Domingo 15/07
8º depois de
Pentecostes

09:00
10:30
11:00

Missa rezada
Terço e Confissões
Missa cantada

17:30
18:00

Terço e Confissões
Missa cantada

Segunda 16/07
da Féria

18:30
19:00

Terço
Missa

09:00

Missa

Terça 17/07
S. Aléxis

18:30
19:00

Terço
Missa

Quarta 18/07
S. Camilo de L.

18:30
19:00

Terço
Missa

Quinta 19/07
S. Vicente de P.

18:30
19:00

Terço
Missa

Sexta 20/07
S. Jerónimo E.

18:30
19:00

Terço
Missa

Sábado 21/07
S. Lourenço de B.

18:30
19:00

Terço e Confissões
Missa

Domingo 22/07
9º depois de
Pentecostes

09:00
09:30
11:00

Missa rezada
Terço e Confissões
Missa cantada

17:30
18:00

Terço e Confissões
Missa cantada

Segunda 23/07
S. Apolinário

18:30

Terço

09:00

Missa

Terça 24/07
da Féria

18:30
19:00

Terço
Missa

Quarta 25/07
S. Tiago, Ap.

18:30
19:00

Terço
Missa

Quinta 26/07
S. Ana

18:30
19:00

Terço
Missa

Sexta 27/07
da Féria

18:30
19:00

Terço
Missa

Sábado 28/07
S. Nazário e Comp.

18:30
19:00

Terço e Confissões
Missa

Domingo 29/07
10º depois de
Pentecostes

09:00
09:30
11:00

Missa rezada
Terço e Confissões
Missa cantada

17:30
18:00

Terço e Confissões
Missa cantada
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Entrevista ao novo

Superior Geral

da Fraternidade São Pio X
O Sr. Padre Davide Pagliarani, recém eleito como
novo Superior Geral da Fraternidade de São Pio X, teve a
gentileza de responder algumas perguntas numa entrevista em vídeo. Aqui está a transcrição de suas palavras.
Reverendo Padre Superior Geral, como você se sente
após sua eleição?
Vamos dizer que, claro, eu já tinha ouvido alguns
rumores antecipadamente. Mas eu me perguntava até
que ponto era uma piada ou se os rumores tinham alguma base. Então eu estava esperando por este dia. Devo

admitir que, mesmo neste momento, não
tenho certeza do que aconteceu hoje. Foi
um dia muito longo; mas na semana que a
antecedeu, durante o retiro, coloquei tudo
nas mãos da Santíssima Virgem e da Providência. Eu acho que é ela quem está por
trás de toda a história da Fraternidade. E
ela também é quem guiará nosso Capítulo
Geral. Mas talvez seja cedo demais para eu
poder responder a essa pergunta.
Vossa Reverência poderia nos contar um
pouco sobre se-mesma, por favor?
Eu sou de Rimini, uma cidade na
costa adriática da Itália, onde há um Priorado da Fraternidade há um longo tempo. Foi aí que conheci a Fraternidade de
São Pio X. Entrei no (Seminário de) Flavigny (França) em 1989. Mais tarde, fiz meu
serviço militar. Fui ordenado sacerdote em
1996. Passei 7 anos em minha cidade natal, fazendo meu ministério sacerdotal, 3
anos em Singapura, voltei para a Itália e
por 6 anos e meio estive na Argentina. E
agora estou aqui ...
Até hoje, você era o reitor do seminário
da Argentina ...
Acho que a coisa mais difícil para
mim será deixar esse lugar. Parece-me que
é o lugar mais bonito para um padre e,
particularmente, para um padre da Fraternidade. Os seminários são o coração da
Fraternidade. Não é (a Casa Geral em)
Menzingen! Eu acho que vocês compreendem o que eu quero dizer ... É onde treinamos Sacerdotes e vemos como a graça,
ainda hoje, é capaz de transformar com-

pletamente esses jovens. Cada vocação é
um milagre, e acredito que quando você
trabalha em um dos seminários, é que
você pode entender perfeitamente o que
é a Fraternidade.
O que você espera de seus dois Assistentes?
Devo admitir que são dois homens
pelos quais sinto uma grande admiração.
Conheço-os muito bem: conheci o Sr. Padre Cristiano Bouchacourt na Argentina; e
o Sr. Bispo D. Afonso de Galarreta conhecio antes. Considero-me com muito sorte de
trabalhar com estas pessoas mais velhas
que eu, que serão bons conselheiros e,
devo dizer, com uma pessoa tão amigável
quanto é o Sr. Padre Cristiano Bouchacourt ...
Vossa Reverência tem um projeto para a
Fraternidade de São Pio X?
Creio que o objetivo da Fraternidade é a formação de sacerdotes. Mas, ao
mesmo tempo, um padre deve continuar
amadurecendo, formando-se e se santificando ao longo de toda a sua vida. Acho
que é aqui que devemos concentrar todos
os nossos esforços para ajudar os padres a
perseverar nessa busca pela santidade. Eu
acho que cada um dos sacerdotes, cada
vida sacerdotal é um pouco como uma
corda de violino, que deve ser cuidada
muito para que ele está bem esticado e
afinado, assim você sempre pode produzir
a nota certa ... a nota que Deus espera de
cada um de nós. Neste sentido, penso que,
entre a vida da formação no seminário, e a

que espera mais tarde o sacerdote em
seu ministério, há uma certa unidade,
continuidade não deve deixar de existir
nessa busca da santidade. Eu acho que
esta é a solução para a maioria dos nossos problemas.

agradeço-lhe todas as suas orações desde
janeiro e peço que aumentem grandemente seus esforços. Agora, o que eles
esperam de mim? Eu acho que eles esperam que a Fraternidade seja fiel à razão
pela qual foi fundada. Eu disse que foi
fundada para treinar os padres, mas existe o sacerdócio para a santificação das
almas, pelo que a fidelidade dos sacerdotes ao seu sacerdócio e santificação inevitavelmente afeta os fiéis. É isso que os
fiéis esperam, não só de mim, mas de
todos os sacerdotes da Fraternidade.

O que você espera dos fiéis e o que você
acha que eles esperam de você?
Essa é uma boa pergunta. É mais
fácil responder à primeira parte. Primeiramente, quero agradecer aos fiéis por
todas as orações que fizeram por este
Capítulo. E gostaria de lhes dizer que o
Capítulo está apenas começando. Bem, Fonte:
agora devemos começar a lidar com to- Entrevista realizada pela
das as questões e discussões. Por isso, FSSPX.Actualidad - 07/12/18

O Seminário Nossa Senhora Corredentora, na Argentina, que foi dirigido durante os
últimos anos pelo agora Superior Geral da FSSPX, Rdo Sr. Padre Davide Pagliarani.

