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 A Dra. Anca-Maria Cernea, Presidente 

da Associação dos Médicos Católicos de Buca-

reste (Roménia) fez a seguinte apresentação ao 

Papa Francisco e aos bispos sinodais : 

“Sua Santidade, Padres Sinodais, ir-

mãos e irmãs, eu re-

presento a Associa-

ção dos Médicos Ca-

tólicos de Bucareste. 

Eu pertenço à 

Igreja Católica Greco

-Romena. 

O meu pai era 

um líder político cris-

tão, e esteve preso 

durante 17 anos, pe-

los comunistas. Os 

meus pais estavam prestes a casar, mas por 

este motivo, o matrimónio só ocorreu passa-

dos aqueles anos. 

A minha mãe esperou todo aquele tem-

po pelo meu pai, embora não soubesse se ele 

estava vivo. Eles foram heroicamente fiéis a 

Deus e ao seu compromisso. 

O exemplo deles mostra que a graça de 
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Caros amigos, 

  Lisboa 
Capela São Pio X 

 Fátima 
C. do Im. Coração de Maria 

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 

Segunda 02/11 
Fieis Defuntos  

18:30 
19:00 

Terço 
Missa cantada de Req. 

09:00 
09:30 

Missa rezada de Requiem 
Missa rezada de Requiem 

Terça 03/11 
da feria 

18:30 
19:00 

Terço 
Missa rezada 

  

Quarta 04/11 
São Carlos B. 

18:30 
19:00 

Terço 
Missa rezada 

  

Quinta 05/11 
da feria 

18:30 
19:00 

Terço 
Missa rezada 

  

Sexta 06/11 
B. Nuno de S.M. 

18:30 
19:00 

Terço 
Missa rezada + Hora Sta. 

  

Sábado 07/11 
da Santíssima 
Virgem  

17:30 
18:30 
19:00 

Catequese p/ crianças 
Terço e Confissões 
Missa rezada + Medit. 

11.00 
11:30 

Terço e Confissões 
Missa rezada  

+ Meditação dirigida 

Domingo 08/11 
24o 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 09/11 
Ded. da Basílica 

18:30 
19:00 

Terço 
Missa rezada 

09:00 Missa rezada 

Terça 10/11 
São André Av. 

18:30 
19:00 

Terço 
Missa rezada 

  

Quarta 11/11 
São Martinho 

18:30 
19:00 

Terço 
Missa rezada 

  

Quinta 12/11 
São Martinho I 

18:30 
19:00 

Terço 
Missa rezada 

  

Sexta 13/11 
São Diogo 

18:30 Terço 11:00 
11:30 

Terço 
Missa rezada 

Sábado 14/11 
São Josafat 

17:30 
18:30 
19:00 

Catequese p/ crianças 
Terço e Confissões 
Missa rezada 

  

Domingo 15/11 
25o 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 
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Deus pode superar as terríveis circunstân-

cias sociais e a pobreza material. 

 Nós, como médicos católicos, defen-

dendo a vida e a família, podemos ver que 

isso, antes de tudo, é uma batalha espiritu-

al. 

 A pobreza material e o consumismo 

não são a principal causa da crise da famí-

lia. A principal causa da revolução sexual 

e cultural é ideológica. 

 Nossa Senhora de Fátima disse 

que os erros da Rússia se espalhariam por 

todo o mundo. 

 Tudo começou sob uma forma vio-

lenta, o marxismo clássico, matando deze-

nas de milhões. 

 Hoje, ele difunde-se sobretudo 

através do marxismo cultural. Há uma continuidade da revolução 

sexual de Lenin, através de Gramsci e da Escola de Frankfurt, e que se 

prolonga actualmente com os direitos gays e a ideologia do género. 

O marxismo clássico pretendia redesenhar a sociedade, através da 

posse violenta da propriedade. 

Agora, a revolução é mais profunda; ela pretende redefinir a 

família, a identidade sexual e a natureza humana. 

Essa ideologia se auto-denomina de progressista. Mas isso não é 

nada mais do que a oferta da antiga serpente, para que o homem assuma 

o controlo, se substitua a Deus, para garantir a salvação aqui, neste mun-

do. 

É um erro de natureza religiosa, é o Gnosticismo. É tarefa dos pas-

tores reconhecer isso e avisar o rebanho contra este perigo. 

 

“Buscai, pois, em primeiro lugar o Reino de Deus, e a sua justiça, 

e todas estas coisas vos serão acrescentadas” 

A missão da Igreja é salvar almas. O mal, neste mundo, provém do 

pecado. Não da disparidade de renda ou da “mudança climática”. 

A solução é: Evangelização. Conversão. 

Sem um crescente controlo do governo. Sem um governo mundi-

al. Estes são hoje os principais agentes que impõem o marxismo cultu-

ral às nações, sob a forma de controlo populacional, saúde repro-

dutiva, direitos dos homossexuais, a educação de género, e assim por 

diante. 

O que o mundo necessita hoje em dia não é a limitação da liber-

dade, mas a verdadeira liberdade, a libertação do pecado. A salvação. 

A nossa Igreja foi suprimida pela ocupação soviética. Mas ne-

nhum dos nossos 12 bispos traiu a sua comunhão com o Santo Padre. 

A nossa Igreja sobreviveu graças à determinação e exemplo dos nossos 

bispos em resistir às prisões e ao terror. Os nossos bispos pediram aos 

fiéis para não seguir o mundo. Não cooperar com os comunistas. 

Agora precisamos que Roma diga ao mundo: “Arrependam-se 

dos seus pecados e voltem-se para Deus pois o Reino dos Céus está 

próximo”. 

Não somente nós, leigos católicos, mas também muitos cristãos 

ortodoxos estão ansiosamente rezando por este Sínodo. Porque, como 

dizem, se a Igreja Católica ceder ao espírito deste mundo, vai ser muito 

difícil para todos os outros cristãos resistir a ele.”   

INDULGENCIAS  
01 e 02 XI 

 
 Os fieis podem ganhar, uma 

vez por dia, uma indulgencia 

plenaria aplicavel apenas às almas 

do Purgatorio, nas condições 

acostumadas: 

O día 02 XI: Visita duma igreja, 

rezando 1 Pai Nosso e 1 Ave Maria. 

Do 01 ao 08 XI: Visita dum Cemité-

rio, rezando (inclusive apenas mentalmente) pelos fieis defuntos.   


