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  Apresentamos uma lindíssima reflexão de Dom 
Bernardo Tissier de Mallerais, Bispo auxiliar da Fraterni-
dade São Pio X, e um dos seus mais antigos membros. 
No meio da situação de «desorientação diabólica» que 
vive a Igreja católica, essas palavras simples e fortes dão 
a chave para vivermos em paz a situação as vezes peno-
sa que é a nossa.  

Com a bênção, Pe. Samuel BON.   

 

 A vocação da 
Fraternidade Sacerdotal 
São Pio X, desde a sua 
aprovação pela Igreja 
católica no ano 1970 e o 
decreto de louvação que 
honrou-a no ano 1971, 
nunca foi de receber as 
bênçãos e reconheci-
mento da «igreja concili-
ar»!  

 Era sem dúvida necessário que esta sociedade 
sacerdotal, com a família da Tradição toda, fosse como a 
lâmpada acesa que não se coloca debaixo do alqueiro 
conciliar, mas sobre o candeeiro do patíbulo, a fim de 
que ilumine todos os que estão na casa de Deus. Era 
provavelmente preferível, segundo as vias da Providên-
cia, que esta parte sã da Igreja, feita, como o divino 
Mestre, pedra de escândalo, pedra rejeitada pelos cons-
tructores da dissociedade eclesial conciliar, se conver-
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Caros amigos, 

  Lisboa 
Capela São Pio X 

 Fátima 
C. do Im. Coração de Maria 

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 

Segunda 15/02  
da Féria  

18:30 
 

Terço 
 

09:00 Missa rezada  

Terça 16/02     
da Féria  

18:30 
19:00 

Terço 
Missa rezada 

  

Quarta 17/02  
Têmporas 

18:30 
19:00 

Terço 
Missa rezada 

  

Quinta 18/02   
da Féria  

18:30 
19:00 

Terço 
Missa rezada 

  

Sexta 19/02     
Têmporas 

18:30 
19:00 

Terço 
Missa rezada 

  

Sábado 20/02  
Têmporas 

17h30 
18:30 
19:00 

Catequese p/ crianças 
Terço e Confissões 
Missa rezada 

  

Domingo 21/02  

2o de Quaresma 

09:30 
10:30 
11:00 

Doutrina p/ jovens 
Terço e Confissões 
Missa cantada 

17:30 
18:00 

Terço e Confissões 
Missa rezada 

Segunda 22/02   
Cátedra de S. Pedro 

18:30 Terço   

Terça 23/02     
da Féria  

18:00 
 

Terço 
 

  

Quarta 24/02  
da Féria  

18:30 
 

Terço 
 

  

Quinta 25/02   
São Matias Ap. 

18:30 
 

Terço 
 

  

Sexta 26/02     
da Féria  

18:30 
19:00 

Terço 
Missa rezada 

  

Sábado 27/02  
da Féria  

17h30 
18:30 
19:00 

Catequese p/ crianças 
Terço e Confissões 
Missa rezada 

  

Domingo 28/02  

3o de Quaresma 

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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tesse em pedra angular e chave de abóba-
da da indestructível catedral católica. O 
nosso testemunho inflexível dado à verda-
deira Igreja de Jesus Cristo, ao sacerdócio 
e realeza de Cristo, Sacerdote e Rei, exige 
sem dúvida, de parte da Igreja conciliar, a 
exclusão e o ostracismo pronunciados em 
nossa contra e em contra do que nós re-
presentamos.   

 Mas, da mesma maneira que São 
José no seu exílio de Egipto, levava o Me-
nino Jesus e a sua divina Mãe, que consti-
tuíam o germe da Igreja, assim, no seu 
exílio, a família da Tradição leva a Igreja 
nela, sem ter evidentemente a exclusivi-
dade desta gloriosa função, mas cumprin-
do-a essencial e substancialmente, com 
integridade e incorruptibilidade. Esperan-
do o dia em que o romano Pontífice liber-
tar-se-á do seu longo cativeiro, acordará 
do sono das suas grandes ilusões, para 
proclamar como antanho o primeiro Papa 
em Cesárea de Filipo ao seu Mestre: «Tu 
es Christus, Filius Dei vivi!» 

 Então, se formos complicados, la-
mentar-nos-emos de estar privados da 
comunhão conciliar, ou da sua aparência 
de comunhão eclesial e estaremos tristes 
e preocupados, sem cessar à procura dal-
guma solução. Se, pelo contrário, temos a 
fé e a simplicidade duma criança, procura-
remos simplesmente qual é o testemunho 
que podemos dar da Fé católica. E o en-
contraremos: é primeiro do que nada o 
testemunho da nossa existência, da nossa 
permanência, da nossa estabilidade, junto 
com o testemunho da nossa profissão de 
fé católica integral e a nossa repulsa dos 
erros e reformas conciliares. Um testemu-
nho é absoluto. Se dou testemunho da 
Missa católica, de Cristo Rei, é necessário 
abster-me das missas e doutrinas concilia-
res. É a mesma coisa do que o grão de 
incenso aos ídolos: é ou um grão só, ou 
nada. Logo, é «nada». Nosso testemunho, 

é também sermos perseguidos: é normal 
de parte dos inimigos desta fé, que que-
rem reduzir a nossa oposição radical à 
nova religião, perseverando no seu per-
verso projecto tanto tempo como Deus o 
permita. Acaso, não é o próprio Deus que 
pus esta inimizade entre a gente do de-
mônio e os filhos de Maria?  

 Então, desde que, no recolhimento 
da oração, hemos percebido esta vocação 
própria que é a nossa, adaptada por Deus 
à crise actual, aceitamo-la com perfeita 
retidão e grande paz: retidão incapaz de 
ter cumplicidade alguma com o inimigo, 
paz sem amargura. Vamos lá correndo, 
saltando, e dizemos como Santa Teresinha 
do Menino Jesus: «na Igreja, minha Mãe, 
encontrei a minha vocação!» E pedimos a 
esta santa magnânima: «Obtende-me a 
graça de ter na Igreja e para a Igreja um 
alma de Mártir ou, quando menos, de 
confessor da fé!»   

Posso  

assistir às 

Missas de  

Indulto? 
 

 

Fideliter: Alguns entre os fiéis 
estão a ser tentados de conserva-
rem boas relações com aqueles que 
fizeram acordo com Roma, e até 
de assistirem na Missa ou nas ceri-
mônias que celebram. Pensa Vossa 
Excelência que existe um perigo? 

 

Dom Lefèbvre: Sempre adver ti 
os fiéis, por exemplo em relação 
aos sedevacantistas. Também di-
zem: a Missa está bem, pois va-
mos. 

 Com certeza, está a Missa. 
Está bem, mas há ainda o sermão; 
há um ambiente, as conversas, os 
contactos antes e depois, que fa-
zem que cambiemos de vagarinho 
de ideias. Existe, pois, um perigo, 
razão pela qual julgo que, duma 
maneira geral, isto constitui um 
todo. Não se assiste apenas a Mis-

sa, mas alem disso, frequenta-se 
um meio, um ambiente. 

 Há pessoas, evidentemente, 
que estão atraídas pelas belas ceri-
mônias, que vão também na abadia 
de Fontgombault*, onde celebra-se 
de novo a Missa antiga. Encon-
tram-se num clima de ambiguida-
de que, segundo o meu parecer, é 
perigoso. Desde que alguém fre-
quenta esse ambiente, sumiço ao 
Vaticano, sumiço em definitiva ao 
Concílio, acaba virando ecumenis-
ta. 

Fideliter n° 79,  

Janeiro - Fevereiro 1991 

 

 

* Abadia beneditina na França 


