
epois de um retiro de Santo Inácio de 30 dias, não podería-Dmos dar outro melhor título a nosso boletim que o lema ina-
ciano: Ad majorem Dei gloriam (Para maior glória de Deus).

Este é o fim para o qual foi feita toda a Criação, para o qual nos 
foi dada a existência e para o qual prosseguimos a cada ano nossa 
obra de formação sacerdotal.

Como diz o Princípio e Fundamento dos Exercícios de Santo 
Ignácio: “o homem foi criado para servir, louvar e reverenciar a Deus 
e assim salvar sua alma”. E Santo Agostinho o complementa: “Quer 
louvar-vos o homem, pequena parte de vossa Criação. Vós mesmo o 
incitais a isso, fazendo que se deleite em louvar-vos, porque nos fizes-
tes para Vós e nosso coração está inquieto até descansar em Vós”.

Mas a humildade diante da Vontade de Deus, Pai sábio e amoro-
so, é igualmente a maior glória de toda criatura e o que mais podero-
samente a eleva até as alturas do Paraíso. Sigamos sempre o exemplo 
da Virgem Santíssima, que por sua humildade e obediência mereceu 
ser Mãe de Deus e Rainha do Universo.

Mas as almas consagradas devem fazê-lo de um modo espe-
cial. Por isso, devemos ter uma grande gratidão a Dom Lefebvre, que 
enriqueceu nossa Fraternidade com a santa prática dos Exercícios de 
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Santo Inácio, recomendados pelos papas como um método superior e 
perfeito de retiro espiritual. 

Esses mesmos exercícios, em sua forma abreviada de cinco dias, 
são pregados para leigos anualmente em quase todos os nossos prio-
rados. Convidamos a eles todos os que possam fazê-los, estando 
certos de que encontrarão um estímulo poderosíssimo para suas vidas 
espirituais e para uma união mais íntima e confiada com Deus.

Por último, também para sua maior glória são as muitas voca-
ções que recebemos neste ano. O Sagrado Coração escutou suas ora-
ções, queridos amigos, e nos enviou 22 jovens para o novo ano acadê-
mico: 7 para o Ano de Espiritualidade, 3 para o postulantado a Irmão e 
12 para o Ano de Humanidades. A comunidade tem agora candidatos 
provenientes de Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, França, Guate-
mala, México, Paraguai e República Dominicana.

Que Nosso Senhor nos conceda as infinitas graças provenientes 
de sua Santa Cruz e abençoe esse ano com liberalidade para que nele 
nossas vidas estejam mais plenamente direcionadas a seu fim eterno, 
que começa ainda nesta vida pela busca constante de promover em 
todas as coisas a maior glória de Deus.

Que Deus os abençoe.
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Nos meses do verão, grande parte da comunidade viaja 
para as férias ou participa dos apostolados do Distrito da 
América do Sul. Neste ano, seminaristas e irmãos ajudaram 

na organização de retiros e acampamentos em Argentina, Brasil e 
Chile, enquanto que os padres do Seminário pregaram vários retiros.

Janeiro
A comunidade remanescente no Seminário consagrou o novo 

ano com uma missa cantada e o canto do Veni Creator Spiritus no dia 
1º de janeiro.

No sábado 2, visitou-nos o sr. Amadini  para reparar o harmônio 
da igreja e na segunda-feira 4, começou o conserto do encanamento 
de gás do Convento das Irmãs.

Esses meses de verão, que normalmente são bastante tranquilos 
em La Reja, foram em 2016 muito mais agitados do que era esperado: 
tivemos 5 incêndios nos campos do Seminário.

Na quarta-feira 13 de janeiro, os seminaristas tiveram que correr 
com algumas mochilas de água para apagar um pequeno incêndio 
que se havia formado no terreno e que se expandia rapidamente.

No domingo 17, às 21:20 h, alguém tocou afoitamente à porta da 
igreja para avisar que o campo começava a pegar fogo. Os alarmados 
seminaristas prepararam tudo mas o fogo não era tão grande como 
pensávamos e se havia apagado sozinho...

Mas no dia seguinte, segunda-feira 18, tivemos um incêndio 
grande e perigoso. O fogo, que começou no acostamento de uma 
estrada lateral, entrou em nosso campo e se expandiu perigosa e ve-
lozmente. Os já “escaldados” seminaristas encheram as mochilas de 
água, o padre Calderón apoiou trazendo água com uma camionete, 
enquanto alguns vizinhos se aproximavam para ajudar. A situação 
era bastante complicada e só pôde ser revertida com a chegada de 
dois caminhões dos bombeiros. No dia seguinte, fomos ao quartel 
para agradecer a ajuda.

Na quarta-feira 20, regressou o sr. Amadini, que amavelmente 
reparou outro harmônio. Mas o descanso foi breve. Na sexta-feira 22, 
houve acidentalmente outro incêndio, dessa vez no campo situado 
entre a Escola das Madres Dominicanas e a entrada do Seminário. O 
experiente esquadrão de padres e seminaristas pôde com muito traba-
lho apagar este quarto incêndio.

Nos dias seguintes, chegaram os padres e seminaristas para o 
retiro de Santo Inácio de trinta dias, que começou no sábado 30 
com o canto do Veni Creator Spiritus. Os distinguidos pregadores 
foram os padres Devilliers e Gomis (franceses) e fizeram os exercíci-
os 6 padres, 13 seminaristas do curso de Teologia e 1 irmão.

 Crônicas do Verão

Fevereiro
Enquanto começava o retiro, recomeçaram os trabalhos de repa-

ração do telhado da igreja. Mas no sábado 6, ocorreu o quinto incên-
dio do verão, agora perto da casa de retiros. Os bombeiros chegaram 
antes que nós e o fogo foi contido rapidamente.

Na segunda-feira 8, depois da missa de 7:30, foi exposto o San-
tíssimo Sacramento para as 40 horas em reparação pelos escândalos 
do carnaval. Os exercitantes fizeram adoração durante toda a noite.

Na semana seguinte, terceira semana de retiro, os exercitantes 
fizeram uma peregrinação à Basílica de Nossa Senhora de Luján e, na 
terça-feira 23, rezaram a Via Sacra nos claustros do Seminário.

Na segunda-feira 29, houve a clausura do retiro com uma expo-
sição do Santíssimo Sacramento. Ao final, os exercitantes fizeram a 
renovação dos votos do batismo e da consagração a Nossa Senhora.

Março
No dia 1º de março, o irmão João de Deus começou a maior 

colheita de mel da história do Seminário: mais de 1 tonelada.

Durante a semana chegaram os outros seminaristas e no sábado 
5, com o terço das 19:00, começou o ano acadêmico de 2016.

No dia seguinte, depois das vésperas, começou o retiro de início 
de ano, pregado pelo Pe. Jesus Mestre. O tema foi a oração, seguindo 
a Santa Teresa de Jesus em suas “Moradas”. Toda a comunidade fez o 
retiro, exceto os exercitantes de fevereiro, acompanhada por outros 5 
sacerdotes do distrito. O retiro terminou no dia 11, havendo sido cele-
brada, no dia 7, a missa de Santo Tomás de Aquino, Doutor Universal 
da Igreja e padroeiro dos estudos eclesiásticos.

No sábado 12, chegaram os alunos do ano de Humanidades. No 
dia 14, começaram as aulas precedidas por uma Missa do Espírito 
Santo e a renovação de parte dos padres professores do juramento 
anti-modernista.

Terminamos a consagração do ano acadêmico com a peregrina-
ção à Basílica de Nossa Senhora de Luján, na quarta-feira 16.

No domingo 20, começaram as cerimônias da Semana Santa, 
com o esplendor especial que lhe é dado nos seminários da Fraterni-
dade São Pio X. Recebemos a visita de nosso Superior Geral, Dom 
Bernard Fellay, além de numerosos fiéis.

Estamos certos de que suas orações obtém de Deus as muitas 
graças que nos permitem seguir a cada ano nossa obra. Não hesita-
mos, pois, em encomendar-nos a elas uma vez mais.

Ave Maria Puríssima.
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 Ano de Espiritualidade
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Na Fraternidade São Pio X, o currículo acadêmico se divide 
em seis anos de formação, iniciados pelo ano de Espirituali-
dade, no qual o seminarista desenvolve sua vida interior

Depois se dedica durante dois anos ao estudo da Filosofia. A 
formação é finalizada por três anos orientados a construir a sabedoria 
cristã por meio da Teologia.

Dom Lefebvre sempre incitava os seminaristas a sintetizar seus 
estudos por meio de um olhar contemplativo a Nosso Senhor e ao 
Santo Sacrifício da Missa.

Noviciado Sacerdotal da Fraternidade
Tradicionalmente sempre existiu 

nas ordens religiosas um noviciado dedi-
cado à formação espiritual. Mas, nos 
seminários, essa formação geralmente 
era recebida somente nas conferências 
espirituais da tarde. 

Dom Lefebvre o considerava pou-
co, porque os jovens de hoje não recebem 
uma formação espiritual durante o Ensi-
no Médio. Decidiu preencher essa lacuna 
com um primeiro ano de estudo e refle-
xão sobre a vida interior. Dizia que:

“A influência deste ano é perceptível durante todo o seminário e 
inclusive na vida do futuro sacerdote.

“(...) A filosofia e a teologia são ciências maravilhosas que 
devem conduzir à contemplação, ao louvor de Deus e à humildade."

Catecismo da Vida Interior
Entre os cursos estudados neste ano, sobressai o Catecismo da 

Vida Interior. O fim deste curso  é “instruir os aspirantes ao sacerdó-
cio sobre os princípios da vida interior, da vida em presença de Deus e 
em união com Deus, ensinar-lhes os fundamentos do combate espiri-
tual e mostrar-lhes qual é a alma de todo apostolado, com a finalidade 
de que estes princípios sejam postos em prática em sua vida pessoal”, 
como pede o Regulamento dos Seminários da FSSPX. 

A vida interior é a perfeição da vida da graça e consiste em uma 
união habitual e íntima com Deus. Portanto, esse curso se reduz ao 

estudo da vida espiritual, com a finalidade de vivê-la de uma maneira 
mais consciente, intensa e perfeita, tornando-a o princípio e a alma de 
toda a atividade exterior.

O curso está dividido em três partes, a saber:

1º Na Primeira Parte, são vistos os fundamentos da vida espiri-
tual: os privilégios que concede, seu organismo espiritual, suas leis e 
as obrigações que impõe, baseadas no simbolismo batismal.

2º Na Segunda Parte, é estudado o exercício negativo da vida 
sobrenatural, ou seja, a luta contra seus fatores de enfraquecimento 
ou de morte: o pecado e suas causas.

3º Na Terceira Parte, o exercício positivo da vida interior, ou 
seja, os meios levá-la a sua perfeição: os 
sacramentos, as virtudes e a oração.

Outras Matérias
O currículo de estudos do ano de 

Espiritualidade é complementado com 
outros cinco cursos, nos quais se estudam 
o Catecismo do Concílio de Trento, as 
principais Encíclicas Papais sobre os 
erros modernos, além de 3 matérias que 
servem de introdução aos cursos de 
Sagrada Escritura, Liturgia e Latim.

Vida no Seminário
Contudo, o elemento mais importante da formação espiritual do 

jovem aspirante ao sacerdócio é a própria vida no Seminário.

Nesse aspecto, podem-se enumerar vários fatores: a oração, a 
meditação e o silêncio; as leituras espirituais, a oração do Ofício Divi-
no e as visitas ao Santíssimo Sacramento; as conferências espirituais, 
a intensa vida litúrgica e a comunhão diária; a confissão e a direção 
espiritual semanais; o trabalho e a vida de comunidade.

A busca da santidade é o fim de toda esta formação. Mas como a 
santidade é um dom gratuito de Deus, esperamos que suas oraç es õ
secundem os esforços de nossos seminaristas, especialmente os do 
Ano de Espiritualidade, e os ajudem a aproximar-se tanto de Nosso 
Senhor ao ponto de que possam depois irradiá-lo às almas.

A necessidade da vida espiritual pertence à própria 
essência do sacerdócio.

Para que serve a alguém ser sacerdote, se não 
viver espiritualmente e se não tiver uma vida interior? 
Para que ser sacerdote, se nem sequer tiver gosto pela 
oração? Para que ser sacerdote, se não conhecer Nosso 
Senhor Jesus Cristo, se não fizer esforços para imitá-lo 
e penetrar nesse grande mistério que é Nosso Senhor 
Jesus Cristo?

Dom Marcel Lefebvre
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ueridos fiéis, lançamos uma cruzada de orações pelas vocações Qsacerdotais e religiosas. 
(...) Na tradição, ainda que tenhamos em proporção mais vocações 

que a Igreja conciliar, somos ainda poucos. Vocês mesmos veem como as 
pessoas buscam nossos sacerdotes no mundo inteiro.

(...) Somente Deus pode tirar a sociedade e as famílias da situação 
atual. É um combate espiritual do qual cada um de nós pode participar: 
santificando-nos pessoalmente e pedindo a Deus que suscite muitas e san-
tas vocações sacerdotais e religiosas.

Em que consiste essa cruzada?
Se vocês desejam participar, basta que se comprometam a:
1º rezar a cada dia, pelo menos por um ano, uma dezena do terço por 

esta intenção (pode ser uma dezena do terço diário).
2º adicionar ao fim das orações da manhã e da noite as invocações:

“Senhor, dai-nos sacerdotes”
“Senhor, dai-nos santos sacerdotes”

“Senhor, dai-nos muitos santos sacerdotes”
“Senhor, dai-nos muitas santas vocações religiosas”

“São Pio X, rogai por nós”

Queridos fiéis, conto com a participação massiva de todos nessa cru-
zada. Estou convencido de que, se esse esforço é mantido, o número de 
ingressos em nossos seminários e noviciados provará rapidamente que 
Deus nos escutou.

In Christo et Maria,
Franz Schmidberger, Superior Geral
Rickenbach, 16 de junho de 1992.

 Oraç o pelas Vocaçõesã

 Nota do Ecônomo
Estimados amigos, a Fraternidade São Pio X continua fielmente 

e em todo o mundo sua obra de formar sacerdotes e de transmitir 
o precioso tesouro da Tradição Católica.

Todos nós podemos fazer parte desta luta pela restauração da 
Igreja, unindo-nos aos sofrimentos de Nosso Senhor com orações, 
sacrifícios e esmolas.

Por isso, agradecemos as orações e a ajuda material que vo-
cês nos ofereceram no ano passado. Nosso Senhor seguramente lhes 
retribuirá com abundância. E como a messe é grande e os operários 
poucos, pedimos-lhes que sigam a nosso lado, confiados em sua 
caridade fraterna, que nunca nos faltou.

O Seminário, contando as Irmãs e os empregados, alimenta a 
cada dia quase 70 pessoas, além de distribuir comida às famílias 
necessitadas das redondezas.

Temos também os gastos relativos à sacristia, à manutenção do 
Seminário e do Convento, aos carros, usados para o apostolado e as 

compras, e aos tratores, necessários para manter a propriedade.

Os próprios edifícios, bem antigos, precisam de algumas obras. 
Pudemos começar o conserto do telhado da igreja, que estava apodre-
cendo em alguns lugares por causa das infiltrações.

Mas ficam pendentes: a troca do encanamento de gás e do 
telhado da capela do Convento das Irmãs e o conserto dos outros 
telhados do Seminário.

Confiados em São José e na sua ajuda espiritual e material, os 
encomendamos a Deus em nossas constantes orações aos pés do 
Sacrário e de Nossa Senhora Corredentora.

“Se tiveres muito, dá muito; se tiveres pouco, procura dar com 
boa vontade também esse pouco. Porque assim entesouras uma gran-
de recompensa para o dia da necessidade, porque a esmola livra de 
todo pecado e da morte e não deixará cair a alma nas trevas.” (Tobias 
4, 9-11).

Que Deus os abençoe.
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A contribuição com pensões regulares é muito importante 
para a normalização das finanças do seminário. Você poderia 
tornar-se padrinho da formação de um futuro sacerdote.

Pelo momento, tanto essa ajuda regular como uma 
contribuição ocasional podem ser feitas pelos brasileiros por 
meio dos sacerdotes da Fraternidade, entregando as 
contribuições nos priorados ou aproveitando suas viagens a 
Buenos Aires ou ao Seminário.

Obtenha mais informações pelo site:

www.fsspx.com.br

Ou pelos telefones:

è Priorado de São Paulo:  (11)  4301-8939
è Priorado do Rio de Janeiro:  (21)  2616-2504
è Priorado de Santa Maria (RS):  (55)  3028-3896
è Priorado de Campos (RJ):  (22)  9.9233-0266
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