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  Publicamos esta “Súplica dirigida ao Papa 
Francisco”, e os encorajamos a assiná-la no site:  

http://www.synodepourlafamille.org/pt/ 

Santíssimo Padre, 

 Desde os primórdios de vosso pontificado, ten-
des dado lugar importante à questão da família convo-
cando um Consistório e em seguida um Sínodo dividi-
do em dois anos e cuja última parte deve tomar lugar 
no final deste ano. 

Com um coração pesado e um respeito filial, vimos 
expor o escândalo provocado pelos textos resultantes 
dessas reuniões: 

– porque é ultrajante falar sobre homossexualidade de 
maneira positiva e, sobretudo, num Sínodo consagra-
do à família; 

– porque a indissolubilidade do matrimónio é, antes 
de tudo, uma característica intrínseca do matrimónio, 
antes de responder a um “desejo profundo de amor 
recíproco e durável” com carácter evolutivo; 

– porque o matrimónio não é um “projecto” temporá-
rio de Deus para a família, e que pode ser corrigido 
segundo os caprichos dos homens; 

– porque o matrimónio é um sacramento que faz au-
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Caros amigos, 

  Lisboa 
Capela São Pio X 

 Fátima 
C. do Im. Coração de Maria 

Domingo 18/10 
21o 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 19/10 
S. Pedro d’Al. 

11:00 
18:30 

Missa rezada 
Terço 

  

Terça 20/10 
São João de K. 

18:30 
 

Terço 
 

  

Quarta 21/10 
da feria 

18:30 
 

Terço 
 

  

Quinta 22/10 
da feria 

18:30 
 

Terço 
 

17:00 Missa rezada 

Sexta 23/10 
S. António Ma. C. 

18:30 
19:00 

Terço 
Missa rezada 

  

Sábado 24/10 
São Rafael  

Arcanjo 

17:30 
18:30 
19:00 

Catequese p/ crianças 
Terço e Confissões 
Missa rezada 

  

Domingo 25/10 
Nosso Senhor 
Jesus Cristo Rei 

09:30 
10:30 
11:00 

Doutrina p/ jovens 
Terço e Confissões 
Missa cantada 

17:30 
18:00 

Terço e Confissões 
Missa rezada 

Segunda 26/10 
da feria 

11:00 
18:30 

Missa rezada 
Terço 

  

Terça 27/10 
S. Gonçalo de L. 

18:30 
19:00 

Terço 
Missa rezada 

  

Quarta 28/10 
S. Simão e Judas 

18:30 
19:00 

Terço 
Missa rezada 

  

Quinta 29/10 
da feria 

18:30 
19:00 

Terço 
Missa rezada 

  

Sexta 30/10 
da feria 

18:30 
19:00 

Terço 
Missa rezada 

  

Sábado 31/10 
da Santíssima 
Virgem  

17:30 
18:30 
19:00 

Catequese p/ crianças 
Terço e Confissões 
Missa rezada 

  

Domingo 01/11 
Festa de Todos os 
Santos 

09:30 
10:30 
11:00 

Doutrina p/ jovens 
Terço e Confissões 
Missa cantada 

17:30 
18:00 

Terço e Confissões 
Missa rezada 
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mentar a graça na alma daqueles que participam santamente deste sacramento; 

– porque a fidelidade é necessária à santidade do matrimónio pelo qual se transmitem 
a graça, o amor e a fidelidade; 

– porque a infidelidade é um erro grave, e que os divorciados-recasados, muito além 
da complexidade de certas situações – que compreendemos -, vivem em estado per-
manente de infidelidade no seu matrimónio e por 
consequência, em pecado mortal; 

– porque a hóstia não é apenas um pedaço de pão, e 
sim, uma vez consagrada, realmente o Corpo e o 
Sangue de Cristo; 

– porque aquele que “come e bebe indignamente o 
Corpo de Cristo, come e bebe sua própria condena-
ção”; 

– porque a verdadeira misericórdia é fazer com que 
os nossos irmãos e irmãs evitem a sua própria condenação, para que se arrependam 
dos seus erros e voltem à fidelidade no matrimónio; 

– porque a doutrina de Cristo não pode ser ignorada pelas vozes de uma assembleia, 
mesmo sendo esta composta de bispos e cardeais; 

– porque a destruição do matrimónio semeia a tristeza nos cônjuges, nos filhos e na 
sociedade. 

 O matrimónio foi atacado pelo Sínodo e por diversos cardeais e bispos, alguns 
não hesitando mesmo reivindicar que as uniões homossexuais sejam aprovadas pela  
Igreja. 

 Nós vos suplicamos humildemente, Santíssimo Padre – não como reivindicação 
democrática, mas preocupados em sermos fiéis servidores de Cristo e da sua Igreja – , 
que neste desencadeamento das forças do mal à escala mundial, defendei, clara e 
nitidamente, a doutrina do matrimónio, da penitência e da Eucaristia, e ainda, conde-
nai publicamente os erros pronunciados por aqueles que são portadores de doutrinas 
contrárias às dadas por Cristo. 

 No momento em que os nossos irmãos do Oriente morrem como mártires sob 
os ataques do islão pela fidelidade a Cristo, os católicos desorientados por tantas pro-
postas escandalosas necessitam que a voz do Supremo Pontífice, seu pastor e guia, se 
levante e altiva e forte, urbi et orbi, para dissipar as trevas difundidas na Igreja.   

 Irmã Lúcia: “O confronto 
final entre o Senhor e o reino 

de Satanás será sobre a família 
e sobre o matrimónio”. 

 
 O Cardeal Cafarra relatava em 2008 a 
seguinte anedota, que toma um significado 
especial com o Sínodo da Familia que está a 
decorrer nesses dias.  
 

 Quando recebi do Papa João Paulo II o encargo de idealizar e 
fundar o Pontifício Instituto para Estudo sobre o Matrimónio e a 
Família, escrevi à Irmã Lúcia de Fátima, através do bispo, porque não 
se o podia fazer directamente. […] Chegou-me depois de poucos dias 
uma longuíssima carta autografada […]  na qual escreveu: o confronto 
final entre o Senhor e o reino de Satanás será sobre a família e 
sobre o matrimónio. Não tenha medo, acrescentava, porque 
qualquer um que trabalhar pela santidade do matrimónio e da 
família será sempre combatido e contrariado de todos os modos, 
porque este é o ponto decisivo. E depois concluía: mas Nossa 
Senhora já lhe esmagou a cabeça. Percebia-se […] que este era o 
cerne, pois, tocava-se na coluna fundamental da criação, na verdade 
da relação entre o homem e a mulher, e entre as gerações. Se esta 
coluna for atingida, todo o o edifício desaba, e nós estamos vendo isso 
agora, porque estamos neste ponto, e nós o sabemos.  

Cardeal Carlo Cafarra, em “Voce di Padre Pio”, Março de 2008 

 

 É uma pena que, com tudo, o purpurado não perceba que o 

Sínodo não faz mais do que tirar conclusões lógicas dos princípios 

propostos pelo Concilio Vaticano II, em particular a inversão dos fins 

do matrimónio e a sua definição como «uma comunidade profunda de 

vida e amor » (Gaudium et spes, n. 48, §1), argumento usado agora 

para considerar outras possíveis formas de comunidades de vida e 

amor como válidas: divorciados recasados e até uniões contra a na-

tureza...  Os “prelados conservadores”, apenas são traidores, ou 

idiotas úteis. Não herois na defesa da Fé.   


