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  Com este número, inauguramos um 

boletim paroquial, distinto do Semper que 

continuará de existir com periodicidade tri-

mestral. 

 O objetivo do “Farol” é uma comunica-

ção mais fluida dos assuntos que dizem à 

vida da nossa comunidade paroquial. 

Porquê o nome de “O Farol”?  

 Todos sabemos bem, nesta terra de 

ilustres navegadores que descobriram meio 

mundo, o que é um farol: aliás temos vários 

exemplos bem próximos que ilustram a im-

portância dessas torres que marcam com a 

sua silenciosa presença o caminho invisível 

que hão de seguir os barcos para atracar no 

porto: Cascais, o Cabo da Roca, Leça …. 

 O farol ergue-se solitário, oferecendo a 

sua luz a todos os que precisarem dela. Não 

se importa das tormentas e permanece firme 

nelas. Denuncia os perigos que poderiam 

causar naufrágios e ensina o bom caminho 

às naus rumo ao porto seguro onde os mari-

nheiros encontrarão alimento e descanso. 
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Caros amigos, 

  Lisboa 
Capela São Pio X 

 Fátima 
C. do Im. Coração de Maria 

Domingo 04 /10 
19o depois de 
Pentecostes 

10:30 
11:00 

Terço e Confissões 
Missa cantada 

17:30 
18:00 

Terço e Confissões 
Missa rezada 

Segunda 05/10 
da feria 

18:30 Terço 
 

08:00 Missa rezada 

Terça 06/10 
São Bruno 

18:30 
19:00 

Terço 
Missa rezada 

  

Quarta 07/10 
N.Sra do Rosario 

18:30 
19:00 

Terço 
Missa rezada 

  

Quinta 08/10 
S. Brígida 

18:30 
19:00 

Terço 
Missa rezada 

  

Sexta 09/10 
S. João Leonardi 

18:30 
19:00 

Terço 
Missa rezada 

  

Sábado 10/10 
São Francisco 
de Borgia 

17:30 
18:30 
19:00 

Catequese p/ crianças 
Terço e Confissões 
Missa rezada 

  

Domingo 11/10 
20o depois de 
Pentecostes 

09:30 
10:30 
11:00 

Doutrina p/ jovens 
Terço e Confissões 
Missa cantada 

17:30 
18:00 

Terço e Confissões 
Missa rezada 

Segunda 12/10 
da feria 

08:00 
18:30 

Missa rezada 
Terço 

17:30 
18:00 

Terço 
Missa rezada 

Terça 13/10 
S. Eduardo 

18:30 Terço 08:30 
09:00 

Terço 
Missa rezada 

Quarta 14/10 
S. Calisto I 

18:30 
19:00 

Terço 
Missa rezada 

  

Quinta 15/10 
S. Teresa de Jesus 

18:30 
19:00 

Terço 
Missa rezada 

  

Sexta 16/10 
S. Edwiges 

18:30 
19:00 

Terço 
Missa rezada 

  

Sábado 17/10 
S. Margarida 
Maria Alacoque 

17:30 
18:30 
19:00 

Catequese p/ crianças 
Terço e Confissões 
Missa rezada 

  

Domingo 18/10 
21o depois de 
Pentecostes 

09:30 
10:30 
11h00 

Doutrina p/ jovens 
Terço e Confissões 
Missa cantada 

17:30 
18:00 

Terço e Confissões 
Missa rezada 
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 É bem clássica entre os Santos Padres e autores espirituais a metá-

fora do mar como representação do mundo, sendo o Céu, o porto que 

temos de alcançar e a barca, a nossa alma, que está a navegar. Na altura, 

já existia o famoso “Pharos” de Alexandria, uma das maravilhas do mun-

do antigo, que dera logo o seu nome a todos os faróis. 

 O mar que temos de sul-

car nestes dias é bem agitado: 

os inimigos da Igreja têm triun-

fado não apenas do lado de fora 

como nas antigas perseguições, 

mas estão mesmo dentro d’Ela, 

tendo o mal atacado até à raiz 

da Fé, como denunciava já na 

sua época o Papa São Pio X, na 

sua Carta Encíclica “Pascendi 

Dominici Gregis”. 

 

O novo Farol da Vila do Mar 

 Por tanto, a igreja que a Fra-

ternidade São Pio X está a construir 

em Lisboa deve-se erguer, e erguer-

se-á em breve com a ajuda de  todos, 

como um farol que, mantendo-se 

firme e forte na tempestade, oferece 

para todas as almas desamparadas o 

sinal luminoso da Fé bimilenária da nossa Mãe e Mestra, a Santa Igreja 

Católica, Apostólica e Romana, para guiá-las até ao porto da salvação 

eterna, pela Graça de Deus e a ajuda de Maria Santíssima. 

 Esse é o desejo que formulo, depois de ter sido encarregado do 

apostolado da FSSPX em Portugal pelo Exmo. Sr. Padre Felipe Brunet. 

Com a minha bênção,  Pe Samuel Bon + 

Divorciados “recasados” e concubinos 
A verdadeira Caridade para com eles 

 

 Publicamos uma carta de S. Exca Dom Marcel Lefèbvre à mãe dum Se-

minarista que recusava juntar-se, na ocasião de festas familiares, com a sua 

irmã e o concubino dela. Pode-se ver claramente a verdadeira caridade mani-

festada aqui, que aponta com doçura e firmeza à salvação eterna das almas, 

longe do sentimentalismo mortífero pregado por certos clérigos de hoje. 

 

Exma. Senhora, 

 A vossa carta dá conta duma situação dolorosa no seio da vossa 

família. Compreendo as vossas preocupações e o vosso desejo de ver 

todos os vossos filhos reunidos ao redor dos pais. 

 Também estou convencido que tal é o desejo do vosso filho, […]. 

 Se ele acha dever manifestar a sua reprovação duma maneira 

tão firme, é para o bem dessas duas almas que estão a viver aberta-

mente em estado de pecado grave, afim de que tomem consciência 

deste estado. A falta de Fé deles não é desculpa. 

 O Seminarista N. disse-me tê-los recebido individualmente. Es-

tá-se esforçando pois, para fazer-lhes bem e não está a desinteressar-

se deles, mas não quer dar a impressão que aceita esta união, ficando 

em família com eles, como se fossem casados. 

 Não acredito que tal atitude possa ser chamada de falta de cari-

dade. Sei bem que é preciso aproximar-se dos pecadores para os con-

verter, o que tem feito o Seminarista N., no entanto, diante a sua per-

tinácia, é normal que lhes dê um sinal de reprovação. 

 Pode confiar que estou em união de orações com o Seminarista 

N. e com a sua família para que esta dolorosa situação encontre uma 

solução no retorno em submissão às leis de Deus. 

 Com respeitosos cumprimentos, em Nosso Senhor Jesus Cristo 

e Nossa Senhora, 

+ Dom Marcel Lefèbvre 


