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  « Sereis minhas testemunhas, até os confins da 
terra! » (Actos 1, 8) 

 Sermos testemunhas de Cristo, Deus feito ho-
mem, crucificado pelo amor à sua criatura que veio para 
redimir a custa do seu Sangue, ressuscitado, subido aos 
Céus onde reina pelos séculos dos séculos! Tal é o nosso 
programa, a nossa missão como cristãos. 

 Ora «testemunha» em Grego, diz-se «mártir»: 
mártir é aquele que dá a sua vida por Cristo. Pode ser de 
golpe, com a ajuda benevolente dalgum soldado roma-
no, dum fanático protestante, dum selvagem índio da 
América, dum miliciano comunista ou mais recentemen-
te dum verdugo que pretende vingar o honor dalgum 
suposto profeta. Passado o «mau momento», com a 
graça de Deus, entra-se direitamente na Gloria eterna. 
Rápido, eficaz, contundente. E… atractivo! «sanguis 
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Caros amigos, 

  Lisboa 
Capela São Pio X 

 Fátima 
C. do Im. Coração de Maria 

Domingo 31/01  

Sexagésima 

09:30 
10:30 
11:00 

Doutrina p/ jovens 
Terço e Confissões 
Missa cantada 

17:30 
18:00 

Terço e Confissões 
Missa rezada 

Segunda 01/02  
Santo Inácio de A. 

18:30 
 

Terço 
 

  

Terça 02/02     
Candelária 

18:30 
 

Terço 
 

  

Quarta 03/02  
da Féria  

18:30 
 

Terço 
 

  

Quinta 04/02   
São André C. 

18:30 
 

Terço 
 

  

Sexta 05/02     
Santa Ágata  

18:30 
19:00 

Terço 
Missa rezada + Hora Sta. 

  

Sábado 06/02  
São Tito 

17h30 
18:30 
19:00 

Terço e Confissões 
Missa rezada  
+ Meditação dirigida 

11.00 
11:30 

Terço e Confissões 
Missa rezada  
+ Meditação dirigida 

Domingo 07/02  

Quinquagésima 

09:30 
10:30 
11:00 

Doutrina p/ jovens 
Terço e Confissões 
Missa cantada 

17:30 
18:00 

Terço e Confissões 
Missa rezada 

Segunda 08/02   
São João de M. 

18:30 Terço 17:00 
18:00 

Hora Santa e Terço 
Missa rezada  

Terça 09/02     
São Cirilo de A.  

18:00 
19:00 

Hora Santa e Terço 
Missa rezada 

  

Quarta 10/02  
De Cinzas 

18:30 
19:00 

Terço 
Missa cantada 

  

Quinta 11/02   
da Féria  

18:30 
19:00 

Terço 
Missa rezada 

  

Sexta 12/02     
da Féria  

18:30 
19:00 

Terço 
Missa rezada 

  

Sábado 13/02  
da Féria  

17h30 
18:30 
19:00 

Catequese p/ crianças 
Terço e Confissões 
Missa rezada 

  

Domingo 14/02  

Quadragésima 

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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martyrum, semen cristianorum», dizia 
com razão Tertuliano: «o sangue dos 
mártires é semente de cristãos». 

Péssimo negócio para o demônio!  

 Péssimo negócio para o demônio! 
Pretende acabar com cristãos, e termina 
povoando o Céu! Por isso, mudou de 
técnica, «nesses tempos que são últi-
mos». Não mais mártires! «Está decidido 
pelos nossos conselhos que não quere-
mos mais cristãos; não façamos pois 
mais mártires, mas popularizemos o 
vício nas multidões. Respirem-no pelos 
cinco sentidos, bebam-no, saturem-se 
dele; e esta terra, onde semeou o Areti-
no, sempre esta disposta para receber 
lúbricos ensinos. Façais corações vicio-
sos, e não tereis mais católicos.» 

 Para lograr o seu objectivo, dois 
médios: a corrupção do clero e a da mu-
lher católica. 

Corrupção do clero 

  «Afastai o sacerdote do trabalho, 
do altar e da virtude; procurai habilmen-
te ocupar em qualquer outra coisa os 
seus pensamentos e as suas horas. Tor-
nei-lo ocioso, guloso e patrioteiro: termi-
nará sendo ambicioso, intrigante e per-
verso. Terei desta maneira cumprido mil 
vezes melhor a sua tarefa que se tivesse 
embotado a ponta dos seus estiletes nos 
ossos dalguns pobres sujeitos. É a cor-
rupção à grande que temos empreendi-
do, a corrupção do povo pelo clero e do 
clero por nós, corrupção que deve con-
duzir algum dia a Igreja no túmulo». 

Corrupção da mulher 

 «Ouvia recentemente um dos 
nossos amigos rir duma maneira filosófi-
ca dos nossos projectos, e nos dizer: 

A MINHA BATINA 
Dom Aquino Correia 

Minha pobre batina mal cerzida 
Tu vales mais que todos os amores 
Pois, negra embora, enches-me de flores 
 E de esperanças imortais a vida.  
 
Com seus sorrisos escarnecedores 
Zomba o mundo de ti, de ti duvida 
Porque não sabe a força, que na lida 
Tu me dás, do teu beijo aos resplendores. 
 
 Tu serenas de orgulho as brutas vagas, 
 E a mostrar-me do mundo a triste sina, 
 Toda volúpia das paixões apagas. 
 
 Oh! Como o bravo envolto na bandeira, 
 Contigo hei de morrer, minha batina,  
 Ó minha heroica e santa companheira. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No dia 02 de Fevereiro, os 

novos Seminaristas da FSSPX rece-
bem a Batina das mãos do Bispo.  

Rezemos por eles! 

“para destruir o catolicismo, temos 
de começar por suprimir a mulher”. A 
expressão é certa nalgum sentido. 
Mas, posto que não podemos supri-
mir a mulher, corrompamo-la com a 
Igreja. Corruptio optimi pessima». 

 Não mais mortos, pois, para a 
terra. Mas sim mortos para o Céu. 

 Frente a esta persecução dum 
novo estilo, hemos de ser mártires 
também. Mas, aos poucos. Todos os 
dias um pouco. É um género de mor-
te menos espectacular, mais demora-
do, mais arriscado porque podemos 
facilmente fraquear. Mas não é sem 
mérito aos olhos de Deus. E também, 
é atractivo para outras almas, poucas 
talvez, que ainda são sensíveis ao 
exemplo duma virtude sólida no meio 
dum mundo entregado ao vício: «se o 
grão de trigo, caindo na terra, não 
morrer, fica ele só; mas se morrer, dá 
muito fruto». (João 12, 24) 

 No ano 1838, ‘Vindice’, chefe 
da secta maçónica chamada “Alta 
Venta”, que já temos citado várias 
vezes neste artigo, animava as suas 
tropas infernais com estas palavras: 
«a meta é bastante formosa para 
tentar homens como nós. O melhor 
punhal para golpear a Igreja no cora-
ção é a corrupção. Mãos à obra, até o 
fim». Pois, para nos animar a sermos 
os mártires que a Igreja precisa, não 
posso melhor do que parodiar tal 
declaração: «a meta é bastante for-
mosa para tentar homens como nós. 
O melhor punhal para golpear o reino 
de Satanás no coração é a santidade. 
Mãos à obra, até o fim».  

 Santa Quaresma, com a bênção,  

Pe. Samuel BON.   

 «É a corrupção à grande 
que temos empreendido, a cor-
rupção do povo pelo clero e do 
clero por nós, corrupção que de-
ve conduzir algum dia a Igreja no 
túmulo». (Alta Venta Maçónica) 

 No 24 de Janeiro de 2015, o 
Papa Francisco recebia em audi-
ência privada a um «casal» de du-
as mulheres, uma delas transexu-
al, chamada «Diego» após o seu 
«câmbio de sexo»… Coitadinha, 
queixou-se de não ser muito bem 
recebida na sua paróquia desde 
que cresceu o seu bigode... Um 
assunto de tanta importância, 
bem que valia uma audiência pon-
tifical! 

Parce Domine, parce Populo tuo! 


