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l Se Deus quiser, os últimos dias deste 

ano 2015 serão dedicados à pregação dos 
“Exercícios Espirituais de São Inácio”, na Ca-
sa do Menino Jesus de Praga em Fátima. 

Que são estes exer-
cícios, tantas vezes alaba-
dos, e algumas vezes criti-
cados? 

 
Um retiro 
Primeiro do que na-

da, trata-se de um retiro, 
ou seja, de alguns dias em 
que nos retiramos das ac-
tividades e preocupações 
do dia a dia, para dedicar-
mo-nos às coisas espiritu-
ais: “o homem não vive 
apenas de pão, mas de 
toda a palavra que proce-
de de Deus”. 

Nosso Senhor Jesus Cristo mesmo to-
mou-se o tempo do retiro durante 40 dias no 
deserto, antes de começar a sua vida pública. 
Também teve cuidado dos seus apostoles nes-
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Caros amigos, 

  Lisboa 
Capela São Pio X 

 Fátima 
C. do Im. Coração de Maria 

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 

Segunda 16/11  
Santa Gertrudes  

18:30 
 

Terço 
 

  

Terça 17/11     
São Gregório T. 

18:30 
 

Terço 
 

  

Quarta 18/11  
Dedicação Basílica 
S. Pedro e Paulo 

18:30 
 

Terço 
 

  

Quinta 19/11   
Sta. Isabel de H. 

18:30 
 

Terço 
 

  

Sexta 20/11     
São Félix de V. 

18:30 
19:00 

Terço 
Missa rezada  

  

Sábado 21/11  
Apresentação 
da Sma. Virgem  

17:30 
18:30 
19:00 

Catequese p/ crianças 
Terço e Confissões 
Missa rezada 

  

Domingo 22/11  
26o 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 23/11   
São Clemente I 

07:15 
18:30 

Missa rezada 
Terço 

  

Terça 24/11     
São João da Cruz 

18:30 
 

Terço 
 

  

Quarta 25/11  
Sta. Catalina de A. 

18:30 
 

Terço 
 

  

Quinta 26/11   
São Silvestre 

18:30 Terço   

Sexta 27/11     
da Feria  

18:30 
19:00 

Terço 
Missa rezada 

  

Sábado 29/11  
da San�ssima 
Virgem  

17:30 
18:30 
19:00 

Catequese p/ crianças 
Terço e Confissões 
Missa rezada 

  

Domingo 30/11   
1o de Advento  

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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se sentido: no meio do seu apostolado muito intenso e fatigoso, procura-
va para eles momentos de silêncio, de solidão e repouso: venite , requie-
scite pusillum. 

 
 Se soubesse o dom de Deus 
  O retiro não é apenas afastamento do mundo 
e dos nossos afazeres quotidianos. É, antes do que 
nada, procura e atenção às coisas de Deus. Quantas 
vezes vivemos como se não existiram! Quantas ve-
zes vamos em busca de água para o nosso corpo, e 
não percebemos que é a nossa alma a quem temos 
de dar de beber daquela agua capaz de satisfazer os 
nossos mais profundos desejos: “se soubéssemos o 
dom de Deus”! 
 

Exercícios espirituais 
Mas, como proceder para crescer na vida espiritual? Quem poderá  

guiar-nos até o poço da água viva? Com certeza, temos de seguir um 
mestre da vida espiritual, sabendo que os autodidatas terminam quase 
sempre caindo em erros tanto mais graves quanto mais confiavam neles 
mesmos. Graças a Deus, podemos contar com a direção segura do 
“código mais sábio e universal das leis da salvação e da perfeição das 
almas” (Pio XI, Enc. Mens Nostra, 1929), os exercícios espirituais inaci-
anos. 

Como bem diz o nome, são exercícios, isto é, um 
conjunto organizado de práticas em vista a obter um de-
terminado resultado. Nesse caso, os exercícios são espi-
rituais, já que se trata de obter um resultado espiritual: a 
nossa conversão e santificação. Por isso é que 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), ou ainda de “código das lu-
tas e victórias intimas e capitais do homem, nas quais 
decide-se e corrige-se o decurso da vida até a meta para 
a qual existimos na terra” (Pio XII, 27 04 1941).  

Os Exercícios na Fraternidade 
Herdamos o apostolado da prega-

ção dos retiros inacianos do Sr. Padre 
B��������, que foi um dos primeiros 
membros da Fraternidade, e Director es-
piritual do Seminário de Écône, na Suíça. 
Havia sido anteriormente discípulo e co-
laborador do Sr. Padre V�����, antíguo 
Jesuíta, que saiu da Companhia com o 
acordo dos seus Superiores, para entregar
-se mais exclusivamente à obra dos Exer-
cícios, fundando a congregação dos 
“Cooperadores paroquiais de Cristo Rei”. 
Ao longo de uma extensa experiência na 
pregação dos retiros, tinha podido encon-
trar a sútil receita que permitiu-lhe resu-
mir os 30 dias primitivos em apenas 5, 
sem perder nada essencial dos exercícios 
originais. É esse método que nós usamos 
agora nas numerosas casas de retiros es-
pirituais da FSSPX pelo mundo.  

 
As críticas 
Vimos como os Papas alabaram os 

Exercícios: desde Paulo III (1548) até 
Pio XII (1959), e incluso João XXIII e 
Paulo VI, são 30 que recomendam-nos 
para todos os fiéis. 

Com tudo, não faltam algumas vo-
zes para criticá-los com argumentos em 
que o espírito de rebeldia à Igreja disputa 
o primeiro lugar à estupidez.  

Nada como para não irmos a fazer 
os Exercícios em dezembro!  

 
Com a bênção, Pe. Samuel B��  

     “O método de São 

Inácio é muito 

próprio para prevenir 

o espírito e o coração 

das armadilhas do 

Modernismo” 

1904, Carta ao  

Pe. Criquelon, SJ 

SA� O PIO X 


