N

Pentecostes

09:30
10:30
11:00

Fátima
C. do Im. Coração de Maria

Doutrina p/ jovens
Terço e Conﬁssões
Missa cantada

17:30
18:00

Segunda 16/05
08:00
na Oitava de Pent. 18:30

Missa rezada
Terço

Terça 17/05
18:30
na Oitava de Pent. 19:00

Terço
Missa rezada

Quarta 18/05

18:30
19:00

Terço
Missa rezada

Quinta 19/05
18:30
na Oitava de Pent. 19:00

Terço
Missa rezada

Sexta 20/05

18:30
19:00

Terço e Conﬁssões
Missa rezada

Sábado 21/05

17:30
18:30
19:00

Catequese p/ crianças
Terço e Conﬁssões
Missa rezada

Domingo 22/05

09:30
10:30
11:00

Doutrina p/ jovens
Terço e Conﬁssões
Missa cantada

17:30
18:00

Terço e Conﬁssões
Missa rezada

Segunda 23/05
da Feria

18:30

Terço

09:00

Missa rezada

Terça 24/05
da Feria

18:30
19:00

Terço
Missa rezada

Quarta 25/05
S. Gregório VII

18:30
19:00

Terço
Missa rezada

Quinta 26/05
Corpo de Deus

07:00
18:30

Missa rezada
Terço

10:30
11:00

Terço
Missa e Procissão

Sexta 27/05
18:30
São Beda o Ven.

Terço

09:00

Missa rezada

Sábado 28/05
S. Agostinho de
Cantuária

17:30
18:30
19:00

Catequese p/ crianças
Terço e Conﬁssões
Missa rezada

Domingo 29/05

09:30
10:30
11:00

Doutrina p/ jovens
Terço e Conﬁssões
Missa cantada

17:30
18:00

Terço e Conﬁssões
Missa rezada

das Têmporas de P.

das Têmporas de P.
das Têmporas de
Pentecostes

Sma. Trindade

o

2 depois de Pent.

2016

Terço e Conﬁssões
Missa rezada

Caros amigos,

Responsável da Publicação: Sr. Padre Samuel B
- T
Priorado São Pio X, Estrada de Chelas 29-41, 1900-148 L

[+351] 218 143 591
, Portugal

O Farol

Domingo 15/05

Lisboa
Capela São Pio X

18 — M

«Creio no Espírito Santo», publicamos
um texto de São Tomás de Aquino que apresenta 5 razões pelas quais acreditamos que o Espírito Santo é Deus.

Com a bênção, Pe. Samuel BON.



Primeiro. Apesar de existir em outr os
espíritos, os anjos, são contudo todos eles ministros de Deus, conforme a palavra do Apóstolo:
“Todos são (os Anjos) ministros que servem” (Heb 1, 14). Mas o Espírito Santo é Senhor,
conforme se lê em São João: “O Espírito é
Deus” (Jo 4, 24), o que é confirmado por São
Paulo: “O Senhor é Espírito” (2 Cor 3, 17), que
acrescenta logo em conclusão: “Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade”. Eis porque o Espírito nos faz amar a Deus e liberta-nos do amor
ao mundo.

Segundo. No Espír ito está a
vida da alma que se une a Deus.
Deus é então a vida da alma, como a
alma é a vida do corpo. O Espírito
Santo nos une a Deus por amor, porque Ele é o amor de Deus, e, conseqüentemente, nos vivifica4. Lê-se em
São João: “O Espírito é que vivifica” (Jo. 6, 64).

117 — Quarto. O Espírito Santo é
igual ao Pai e ao Filho quanto ao culto que recebe. Lê-se nos Evangelhos:
“Os verdadeiros adoradores adorarão
ao Pai em Espírito e verdade” (Jo 4,
23); “Ensinai a todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e
do Espírito Santo” (Mt 19). Foi por
esse motivo acrescentado ao Símbolo: “Que com o Pai e o Filho é juntaTerceiro. Devemos conside- mente adorado”.
rar que o Espírito Santo é da mesma
natureza que o Pai e o Filho: como o
Quinto. O Espír ito Santo é
Filho é o Verbo do Pai, assim tam- igual a Deus, porque os santos profebém o Espírito Santo é o Amor do tas falaram por Deus. Ora, é evidente
Pai e do Filho. Por essa razão, proce- que se o Espírito Santo não fosse
de de ambos; e como o Verbo de Deus, não se teria dito que os profeDeus é da mesma natureza do Pai, tas falaram por Ele. Mas São Pedro o
assim também o Amor do pai e do disse: “Inspirados pelo Espírito SanFilho. Por isso diz-se: “Que procede to, falaram os santos homens de
do Pai e do Filho”. Vê-se daí clara- Deus” (2 Pd 1, 21). Isaías, que foi
profeta, assim fala: “O Senhor meu
mente que não é criatura.
Deus e seu Espírito me enviaram” (Is
48, 16).

Convidamos todos os fiéis da
FSSPX em Portugal para se unirem
à Missa e Procissão organizadas pelo Priorado São Pio X em Fátima,
na Capela do Imaculado Coração de
Maria, 8 Rua da Imaculada Conceição em Fátima.
Após a procissão, teremos um
convívio paroquial. A inscrição para
participar neste convívio é obrigatória, a participação no gasto é voluntária.
Não pode faltar ninguém
quando do honor de Deus se trata!

No que diz respeito à crise dos refugiados Sírios, os Cristãos são
regularmente lembrados de que a Sagrada Família, no passado, era
refugiada no Egito. Será que nós, católicos, devemos acolher de braços abertos todo refugiado, mesmo muçulmano? O argumento usado
pelas autoridades civis e eclesiásticas para anular a capacidade de defesa dos países cristãos não deve enganar-nos.
Primeiro, notemos que a cultur a tr azida ao mundo pela Sagrada Família está a mundos de distancia do que foi introduzido seis
séculos mais tarde por Muhammad.
Segundo, não vamos esquecer de que uma vez a Sagr ada Família foi refugiada. Mas vamos a seguir usando o nosso cérebro: no
que diz respeito à atual crise, há outra analogia, certamente mais apropriada, uma vez que os muçulmanos consideram Muhammad como o
seu modelo, e não Jesus Cristo!
Muhammad e seus seguidores também já foram refugiados.
Ele e seu grupo, com cerca de 100 homens, mulheres e crianças, abusaram da hospitalidade e das boas vindas em Meca. De acordo com
cronistas Muçulmanos, tiveram de fugir, a fim de evitar a perseguição. Felizmente para Muhammad, os cidadãos mais “iluminados” de
Medina estenderam um convite aos Muçulmanos para vir morar na
cidade. Não há registros, se ergueram ou não, vários e grandes banners de “bem-vindos, refugiados”, como é de costume hoje em dia
nas estações de trem da Europa. Mas, rapidamente experimentaram o
mesmo tipo de arrependimento que os Europeus agora estão sentindo.
Muhammad gradualmente adquiriu riqueza e seguidores, e dentro de
uma meia dúzia de anos dominou Medina. Os habitantes de Medina
que não foram exilados ou assassinados foram completamente subjugados. Muhammad então usou Medina como plataforma de lançamento para conquistar toda a Arábia. No mesmo século de sua morte, seus
seguidores conquistaram quase metade do mundo civilizado.
Lembremos que Muhammad foi aceito como um “refugiado”
em Medina e o resto é história — uma história que continua a se
repetir até os dias atuais. 

