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 Desejamos um Feliz e Santo Natal para 
todos os leitores do Farol. Que o Menino Deus, 
verdadeira Luz que ilumina o mundo, abençoe a 
sua família! 

Com a bênção, Pe. Samuel Bon  

 
Fiat Lux! Sim, mas de quem era? 

 No dia 8 de dezembro de 2015, uma montagem 

fotográfica foi projetada na fachada da basílica de São 

Pedro: observaram-se magníficas fotografias da natu-

reza, contrapostas com fotografias dos danos produzi-

dos pela actividade humana nela. 

 Poder-se-ia pensar numa homenagem ao Cria-
dor, ao estilo franciscano. Mas, não se fez menção 
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Caros amigos, 

  Lisboa 
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 Fátima 
C. do Im. Coração de Maria 

Domingo 20/12  

4o 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 

Segunda 21/12  
São Tomé Ap.  

18:30 
19:00 

Terço 
Missa rezada  

  

Terça 22/12     
da Feria  

18:30 
19:00 

Terço 
Missa rezada  

  

Quarta 23/12  
da Feria  

18:30 
19:00 

Terço 
Missa rezada  

  

Quinta 24/12   
Vigília do Natal 

19:00 
23:30 

Missa rezada  
Vigília do Natal 

  

Sexta 25/12     
Natividade 

00:00 
10:30 
11:00 

Missa cantada de Galo 
Terço e Confissões 
Missa cantada (Aurora) 

17:30 
18:00 

Terço e Confissões 
Missa cantada do Dia 

Sábado 26/12  
São Estevão 

18:30 
19:00 

Terço e Confissões 
Missa rezada 

  

Domingo 27/12  
Na oitava do Natal 

10:30 
11 :00 

Terço e Confissões 
Missa cantada 

17:30 
18:00 

Terço e Confissões 
Missa rezada 

Segunda 28/12   
Santos Inocentes 

18:30 Terço 
 

09:00 Missa rezada  

Terça 29/12     
Na oitava do Natal 

18:30 
19:00 

Terço 
Missa rezada  

  

Quarta 30/12  
Na oitava do Natal 

18:30 
19:00 

Terço 
Missa rezada  

  

Quinta 31/12   
Na oitava do Natal 

18:30 
 

Terço 
 

19:00 
20:00 

Missa rezada 
Hora Santa e Te Deum 

Sexta 01/01     
Oitava do Natal 

18:00 
19:00 

Hora Santa (Confissões) 
Veni Creator e Missa 
cantada 

10:30 
11 :00 

Terço e Confissões 
Veni Creator e Missa 
cantada 

Sábado 02/01  
da Santíssima 
Virgem  

18:30 
19:00 

Terço e Confissões 
Missa rezada  

+ Meditação dirigida 

11.00 
11:30 

Terço e Confissões 
Missa rezada  
+ Meditação dirigida 

Domingo 03/01  

S. Nome de Jesus 

10:30 
11:00 

Terço e Confissões 
Missa cantada 

17:30 
18:00 

Terço e Confissões 
Missa rezada 
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alguma d’Ele, nem da sua criatura mais perfeita celebrada neste dia: a Imaculada Con-
ceição. Esquecimento? Talvez… mas seria mas do que curioso o Vigário de Cristo na 
terra esquecer o Deus que se supõe ele representa! Ou, propaganda ecologista e mun-
dialista? Vejamos só quem foi que pagou a obra de arte efémera: por la plata baila el 
mono, afirma o dito argentino, que o Papa deve conhecer com certeza… 

 Entre os mecenas, encontramos Connect 4 Climate, uma instituição do grupo 
The World Bank, que promove o aborto, as teorias de género, a igualdade absoluta 
homem-mulher e … as migrações internacionais que «acrescentam os ingressos mun-
diais. Ao permitir aos trabalhadores emigrarem onde são mais produtivos, as migra-
ções produzem o aumento da produção global e dos ingressos» (Website da World 
Bank). É curioso o Papa Francisco, que gosta de apresentar-se como o grande defensor 
dos pobres frente às multinacionais sedentas de dinheiro, aceitar um presente do Ban-
co Mundial. 

 A Vulcan Inc. de Paul Allan faz também parte do grupo de financiadores do 
evento. Ora, Paul Allan, cofundador da Microsoft, é conhecido pelo apoio às investiga-
ções relativas ao chamado transhumanismo, que visa a desenvolver um super-homem 
que há-de «ser resistente as doenças e impassível à idade; ter uma juventude e vigor 
eternos; exercer um controlo dos seus próprios desejos, humor e estados mentais; ser 
capaz de evitar sentimentos de cansaço, ódio ou raiva por coisas insignificantes; ter 
uma capacidade acrescida para o prazer, o amor, a apreciação da arte e a serenidade; 
experimentar novos estados de consciência que os cérebros humanos atuais não po-
dem alcançar» (Website www.transhumanistes.com). Como pode o Papa aceitar uma 
doação duma instituição que, de facto, está a negar o fim último do homem 
«conhecer, amar e servir a Deus, e fazendo isto, salvar a sua alma», para substituir-lhe 
uma felicidade materialista?  

 E assim, com os outros doadores: Li Ka Shing 
Foundation, Okeanos, Obscura Digital, etc., que não 
são outra coisa que agentes do mundialismo, acto-
res da «religião do homem que se faz Deus», da dis-
solução das nações em benefício do governo mundi-
al. 
 Com semelhantes patrocinadores económi-
cos, é mais lógico pensar que a luz que está chama-
da a iluminar a «casa comum» seja a do «portador 
de luz», Lúcifer, antes do que a de Cristo.  

 Mas nós sabemos que o Verbo «era a verda-
deira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo o ho-
mem. Estava no mundo e o mundo foi feito por Ele, 
e o mundo não O reconheceu. Veio para o que era 
seu, mas os seus não O receberam. Mas a todos 

aqueles que O receberam, aos que crêem 
no seu Nome, deu-lhes o poder de se 
tornarem filhos de Deus, os quais não 
nasceram do sangue, nem da vontade da 
carne, nem da vontade do homem, mas 
sim de Deus. E o Verbo se fez carne e 
habitou entre nós, e vimos a sua glória, a 
glória que o Filho único recebe do seu 
Pai, cheio de graça e de verda-

de» (Prólogo do Santo Evangelho segun-
do São João) 

 Fiquemos com os olhos postos na 
Estrela da Manhã, a Imaculada Concei-
ção, que esmagou a cabeça do inimigo: 
«por fim o meu Coração Imaculado triun-
fará! »  

Respice stellam, 

 voca Mariam! 
  

 
 Tu que compreendes o quanto, neste mundo passageiro, so-
mos muito mais como náufragos lançados de um lado para outro 
por tempestades e ondas do que como alguém que anda em terra 
firme, não olhes para longe desta estrela, se não queres ser opri-
mido pelas tempestades. 
 Se preocupado com o tamanho dos teus crimes, confuso com 
a consciência dos teus grandes erros, aterrorizado pelo medo da 
justiça divina, começas a ser engolido pelo abismo da tristeza, pe-
la voragem do desespero, pensa em Maria. 
 Nos perigos, nas angústias, nas incertezas pensa em Maria, 
invoca Maria. Que Ela nunca abandone os teus lábios, nem o teu 
coração; e para obteres a ajuda de sua oração, nunca esqueças o 
exemplo de sua vida. Se a segues, não te podes extraviar; se lhe 
rezas, não podes desesperar; se pensas n’Ela não podes errar. Se 
Ela te ampara, não cais; se Ela te protege, nada temes; se Ela te 
guia, não te cansas; se Ela te é propícia, alcançarás a meta…  

São Bernardo de Clairvaux 

(Hom. II super “Missus est”, 17: PL 183, 70-71). Lucifer 

http://www.transhumanistes.com

