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Entrevista do Superior 
Geral da FSSPX, Sr. Pe 

Davide Pagliarani  

(Conservamos o estilo oral, próprio duma entrevista) 

Pergunta : O Papa Francisco está na continuidade dos papas do Concí-

lio Vaticano II? 

Padre Davide Paglia-

rani : Esta mesma 

pergunta que surge 

hoje, é colocada em 

círculos tradicionais, 

e também fora do 

ambiente tradicio-

nal; penso, natural-

mente, que este 

Papa tem uma per-

sonalidade muito 

especial, uma forma 

de comunicação, de 

expressão, que é 

algo novo, mesmo 

dentro do quadro 
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Domingo  27/01                
3º depois da Epifania 

09:00 
10:30 
11:00 

Missa rezada 
Terço e Confissões 
Missa cantada 

17:30 
18:00 

Terço e Confissões 
Missa cantada 

Segunda 28/01            
S. Pedro Nolasco 

18:30 
 

Terço 
 

09:00 
17:30 
18:00 
18:30 

Missa 
Terço 
Missa 
Catequese p/ crianças e adultos 

Terça 29/01                
S. Francisco de S. 

18:30 
19:00 

Terço 
Missa 

17:30 Terço 

Quarta 30/01             
S. Martina 

18:30 
19:00 

Terço 
Missa 

17:30 Terço 

Quinta 31/01              
S. João Bosco 

18:30 
19:00 

Terço 
Missa 

17:30 Terço 

Sexta 01/02                
S. Inácio de L. 

18:30 
19:00 
20:00 

Terço 
Missa 
Hora Santa 

17:30 
21:30 
23:00 

Terço 
Missa cantada 
Vigília de Reparação aos 
Sagrados Corações 

Sábado 02/02            
Candelária  

16:00 
17:30 
18:30 
19:00 

Catequese p/ crianças 
Confissões 
Terço e Confissões 
Missa e Meditação dirigida 

05:30 
11:00 
11:30 

Missa 
Terço e Confissões 
Missa e Meditação dirigida 

Domingo  03/02               
4º depois da Epifania 

09:00 
10:30 
11:00 

Missa rezada 
Terço e Confissões 
Missa cantada 

17:30 
18:00 

Terço e Confissões 
Missa rezada 

Segunda  04/02             
S. João de Britto 

18:30 
19:00 

Terço 
Missa 

17:30 Terço 

Terça 05/02                
S. Águeda 

18:30 
19:00 

Terço 
Missa  

17:30 Terço 

Quarta 06/02             
S. Tito 

18:30 
19:00 

Terço 
Missa  

17:30 Terço 

Quinta 07/02              
S. Romualdo 

18:30 
19:00 

Terço 
Missa  

17:30 Terço 

Sexta 08/02                
S. João de M. 

18:30 
19:00 
20:00 

Terço 
Missa 
Catequese p/adultos 

17:30 Terço 

Sábado 09/02             
S. Cirilo de A. 

16:00 
18:30 
19:00 

Catequese p/crianças 
Terço e Confissões 
Missa 

17:30 Terço 

Domingo  10/02                
5º depois da Epifania 

09:00 
10:30 
11:00 

Missa rezada 
Terço e Confissões 
Missa cantada 

17:30 
18:00 

Terço e Confissões 
Missa cantada 
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dos Pontífices do pós-concilio, é 

preciso reconhecê-lo; mas, ao mes-

mo tempo, há uma continuidade 

com o anterior. O Concílio desenca-

deou um processo que continua a 

evoluir, um modo de pensar, de 

repensar a Fé e a Igreja em todos os 

aspectos da sua vida, que continua a 

avançar, e, neste contexto, é claro, 

às vezes temos papas mais conserva-

dores, com uma linguajem mais 

tradicional , e às vezes temos papas, como o Papa 

Francisco, que se expressam livremente de acordo 

com a sua personalidade, mas o mesmo processo, 

independentemente da linguagem e da forma de 

comunicação, avança. Então eu acho que, sim, deve 

ser reconhecido que há elementos que são peculiares 

ao Papa Francisco, a sua personalidade, mas tudo isso 

está em perfeita continuidade com seus antecesso-

res, portanto, na minha humilde opinião, a inoportu-

nidade de apelar para o magistério de João Paulo II, 

por exemplo, para contrabalançar as palavras do 

Papa Francisco. Não faz muito sentido. 

Pergunta : Como é a continuidade? 

Padre Davide Pagliarani : No centro do magistério 

conciliar e pós-conciliar; o foco está centrado no 

homem, logo existe uma percepção da fé e da vida 

cristã, e da vida da Igreja no seu conjunto, que é 

profundamente personalizada. Ora, este personalis-

mo de fundo produz resultados diferentes, mas que 

se complementam e explicam uns aos outros. Em 

João Paulo II, por exemplo, o personalismo vai muito 

para o compromisso da pessoa e, portanto, os deve-

res morais também; e João Paulo II recorda, desde 

uma perspectiva pessoal, diferentes princípios mo-

rais. No caso Papa Francisco, a mesma forma pode-

mos dizer, de perceber a moralidade, leva a outros 

resultados, mas que estão em continuidade com os 

mesmos princípios básicos.  

Pergunta : Que ligação Vossa Reverência estabelece 

entre o ensinamento do Papa Francisco e o mundo 

moderno? 

Padre Davide Pagliarani : Penso que existe também 

um princípio que já está contido no Concílio e no pós-

Concílio, mas com o pontificado do Papa Francisco, é 

óbvio e cada vez mais claro: a modernidade? O que 

significa primeiro? A modernidade significa o conflito 

entre a ordem sobrenatural, a ordem espiritual e a 

ordem temporal. O secularismo, o espírito secular, 

que caracteriza a revolução, caracteriza a modernida-

de. Este espírito, esta contradição, esta dicotomia 

que é peculiar à modernidade, de qualquer forma é 

ultrapassado, já um pouco pelo Concílio. O Concílio 

quer ultrapassar esta dificuldade, mas com o Papa 

Francisco, chega-se a um ponto em que a própria 

Igreja sacraliza – se se pode expressar assim – os 

grandes temas, as grandes preocupações, que são 

peculiares ao mundo secular, ao mundo da Política, 

por exemplo, portanto, atenção especial, a atenção 

religiosa a temas que são políticos ou sociais, como o 

tema dos migrantes, o tema da poluição, Exemplos 

diferentes que poderiam ser feitos na mesma linha. 

Paradoxalmente, com este pontificado, nós viemos, 

se você pode dizer, a uma epifania do cristianismo à 

Maritain. 

Pergunta : Isto é, um cristianismo humanista? 

Padre Davide Pagliarani : Uma cristandade huma-

nista que derrota os grandes valores da Igreja e na 

qual os valores do mundo se fundem. Assim, uma 

dimensão que, à mesma vez, é profundamente 

secular e profundamente religiosa, mas de uma 

religiosidade que está sujeita à ordem temporal. 

Estamos diante de uma Igreja que já não ensina ao 

mundo uma verdade que vem de cima, transcen-

dente, mas temos uma Igreja que ouve o mundo. 

Pergunta : Qual é o papel da Fraternidade de São 

Pio X neste contexto? 

Padre Davide Pagliarani : O lugar da Fraternidade 

de São Pio X é continuar a amar a Igreja, especial-

mente porque a Igreja é desfigurada, especialmente 

desde que a Igreja sofre por causa deste estado de 

coisas. O papel da Fraternidade é continuar a amar 

a Igreja, orar pela Igreja, orar pelo triunfo da verda-

de Católica, que é a verdade da Igreja. O papel da 

Fraternidade é continuar a servir a Igreja denunci-

ando, com caridade, mas também com clareza, 

aqueles erros que fazem a Igreja sofrer.                                                                             

Em 19/01/2019, Paris.  

Exercícios de Santo Inácio 2019 
Homens: de 29 de Julho a 03 de Agosto      

Mulheres: de 05 a 10 de Agosto 

Os Papas têm chamado esses Exercícios de «Código tão 

perfeito que todo bom soldado de Cristo deve usar» (Pio 

XI Enc. Meditantibus, 03 12 1922) 

Custo 150€, tudo incluído: Inscrições com o Sr Pe Samuel Bon 

Organize as suas férias em função do seu retiro! 

Oratório adquirido para a realização 

da Capelinha dedicada a N. Sra. de 

Fátima, na Capela do Imaculado Cora-

ção de Maria, em Fátima 


