
o dia 17 de outubro de 2015, Dom Bernard Fellay celebrouNem nosso seminário a Missa de Ordenações Menores e
Subdiaconato, na qual tonsurou 2 seminaristas e concedeu 

as ordens de hostiário e leitor a outros 7, as de exorcista e acólito a 6 
seminaristas e o subdiaconato a um seminarista. Deo Gratias!

Dom Marcel Lefebvre ensina com as seguintes palavras a 
importância dessa cerimônia:

“As ordenações são a razão de ser do seminário. São dias 
realmente cheios da luz e da caridade do Espírito Santo. Os semina-
ristas estudam e rezam diariamente com o fim de receber as graças 
da ordenação. O seminário prepara sacerdotes e essas etapas regu-
lares representadas pelas ordenações põem constantemente ante os 
olhos dos seminaristas o ideal do seminário.”

Mas essa grande graça foi preparada por Deus nos últimos 
meses com muitos outros benefícios. Narramos nas linhas seguin-
tes os principais acontecimentos ocorridos no seminário desde a 
última edição de CREDIDIMUS CARITATI.

a

ABRIL

Entre os dias 13 e 18 de abril, 28 sacerdotes do distrito fize-
ram seu retiro anual no seminário, pregado pelo Pe. Calderón. A 
comunidade teve a graça de ter a cada dia 28 missas celebradas em 
seus altares, esperando do Bom Deus as grandes bênçãos que nos 
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tornem a cada dia melhores servidores de sua Divina Majestade.

No domingo 19, a comunidade do seminário foi aos priorados 
de Buenos Aires para o dia do Bom Pastor pelas vocações religio-
sas; e, no dia seguinte, ocorreu a reunião dos priores do Distrito.

a

MAIO

Na quarta-feira, 6 de maio, recebemos a visita do Pe. Pablo 
Suarez, ecônomo geral da FSSPX. No dia 24, tivemos um dia de 
homenagem a Santa Rita com a missa solene, celebrada pelo Pe. 
Rubio, prior de Buenos Aires, e a bênção do azulejo da igreja que 
representa a santa, tão venerada pela piedade popular.

a

JUNHO

O mês de junho começou com a festa de Corpus Christi. Na 
quinta-feira dia 4, houve uma belíssima procissão, com a presença 
das irmãs, dos fiéis e dos alunos da Escola do Menino Jesus. No 
domingo, a comunidade foi a Buenos Aires, para a procissão orga-
nizada pelo priorado da Rua Venezuela.

No dia 15, o Pe. Pagliarani chegou dos EUA, onde havia pre-
gado o retiro aos ordinandos do Seminário de Winona. No dia 
seguinte, o Pe. Jesus Mestre viajou à Europa para as comemora-
ções de seus 25 anos de sacerdócio e no dia 25, viajou o Pe. de Bon-
naffos para a ordenação sacerdotal de um de seus irmãos em Ecône.

As Ordenações
“A razão de ser do seminário.”



JULHO

Tivemos na primeira quinzena de julho as duas semanas de 
exames semestrais, a partir do dia 3. No domingo 12, a comunidade 
do seminário comemorou o jubileu sacerdotal do Pe. Jesus Mestre 
com uma missa solene.

Terminados os exames, começaram as férias de inverno no 
domingo 19. A parte da comunidade que ficou no seminário rece-
beu a visita do Pe. Le Roux, diretor do seminário de Winona, e do 
Pe. Blanco, que veio da República Dominicana.  

A

AGOSTO

Os seminaristas voltaram das férias no sábado, 8 de agosto. 
No dia 10, começaram os trabalhos de remodelação do oratório do 
Menino Jesus e no dia 13, chegou de surpresa o Pe. Carlos Mestre 
para visitar seus irmãos, os Padres Jesus e José Maria Mestre. 

No sábado 15 de agosto, festa da Assunção de Nossa Senhora, 
o Pe. Cordero, sacerdote diocesano do Equador, que nos visitou
durante o mês de agosto, celebrou pela primeira vez em 24 anos de
sacerdócio a missa segundo o rito tradicional. Durante o almoço
fez um discurso de agradecimento pelos dias passados no seminá-
rio. No mesmo dia, o Pe. Calderón partiu para Córdoba (Argentina)
para dar uma conferência na jornada anual de jovens.

No dia 28, foram colocadas as gradas de prata e símil de már-
more no altar da igreja, partes do mesmo projeto do frontal. A obra, 
ainda inconclusa depois de mais de 10 anos, está podendo ser feita 
graças a suas contribuições, que Deus o pague.

A

SETEMBRO

Igualmente pela incomparável generosidade dos fiéis e benfe-
itores, chegaram na quarta-feira, 2 de setembro, os três novos sinos 
da igreja do seminário. No dia seguinte, celebramos a festa de São 
Pio X, padroeiro da FSSPX. 

No dia 10, chegou Dom Tissier de Mallerais, quem nos deu 
durante a semana uma série de conferências sobre a fundação da 
Fraternidade e os turbulentos acontecimentos na Igreja durante a 
década de 1960.

No domingo, dia 13, tivemos a missa pontifical de recepção 
das batinas de 9 jovens (5 argentinos, 1 chileno, 2 brasileiros e 1 
guatemalteco). O coral do priorado de Córdoba solenizou a ocasião 
com o canto da Missa do papa Marcelo, de Palestrina, e outros 
motetes polifônicos.

No dia seguinte, dia da Exaltação da Santa Cruz, Dom Tissier 
celebrou uma missa pontifical e, por ser dia de seu aniversário 
contou no sermão alguns episódios de sua vida e de sua vocação. 
Ao terminar a missa, Dom Tissier consagrou os novos sinos e rece-
beu uma bonita homenagem das crianças da Escola do Menino 
Jesus.

Jubileu do Pe. Jesus Mestre

No dia seguinte, terça-feira 15, celebramos a festa de Nossa 
Senhora Corredentora, padroeira do seminário. Houve missa pon-
tifical às 10 celebrada por Dom Tissier. 

No dia 20, começou, com o canto do Veni Creator, o retiro de 
Santo Ignácio de 5 dias para os jovens dos Anos de Espiritualidade 
e Humanidades e para os irmãos. Obrigado por suas orações.

No dia 26, com um trabalho de gigantes, foram instalados os 
sinos na torre do campanário da igreja.

No domingo, dia 27, tivemos a cerimônia de recepção do 
hábito do postulante a irmão Rafael Rodrigues, do Brasil, que rece-
beu o nome religioso de Irmão Caetano, começando assim seu ano 
de noviciado.

Nesse mesmo dia à tarde, ocorreu o enterro do fiscal federal 
Sr. Norberto Quantín, no cemitério do seminário, um dos primeiros 
fiéis da Fraternidade na Argentina. Que sua alma e as almas de 
todos os fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em 
paz.

No dia 29, festa de São Miguel Arcanjo, padroeiro dos irmãos 
da FSSPX, ocorreu a cerimônia de primeiros compromissos na 
Fraternidade dos dois seminaristas do 2º ano e a renovação dos 
votos, por um ano, do Irmão Antônio, brasileiro.

A

OUTUBRO

No dia 11 de outubro, os seminaristas e irmãos ajudaram na 
organização da Peregrinação do Distrito à Basílica de Nossa 
Senhora de Luján, padroeira da Argentina. No dia seguinte, contri-
buíram também com os preparativos e com a cerimônia da benção 
da nova casa de retiros do Distrito.

Depois de tantas graças recebidas, especialmente as impor-
tantes cerimônias dos meses de setembro e outubro, esperamos 
suas orações para finalizar santamente este ano que desde o começo 
foi tão abençoado por Deus.

Que Deus os abençoe.   W 

Procissão de Corpus Christi no seminário

Recepção das Batinas



o Seminário Nossa Senhora Corredentora, está também oNNoviciado dos Irmãos da Fraternidade São Pio X na Amé-
rica Latina.

Esse ramo fecundo de vida religiosa, pensado pelo próprio 
Dom Marcel Lefebvre, está intimamente vinculado ao sacerdócio, 
fim de todas as obras da Fraternidade, e, portanto, está também 
intimamente ligado ao Santo Sacrifício da Missa. Pela oferenda 
silenciosa de suas vidas a Deus, sua vocação é a de ajudar os sacer-
dotes a permanecerem fiéis.

O caminho mais seguro para a santidade

O chamado de Deus às almas para consagrarem-se a seu servi-
ço não é necessariamente um chamado sacerdotal. Existem muitas 
almas que Deus chama a um estado de vida mais alto que o dos 
simples leigos, mas que é distinto do sacerdócio.

Os votos de religião de pobreza, castidade e obediência são a 
grande dignidade desta vocação. Recomendados por Nosso Senhor 
no Evangelho, constituem o caminho mais seguro para a santidade. 
Por meio deles, o irmão abandona todas as coisas para abraçar uma 
vida cujo único propósito é o de unir-se a Nosso Senhor.

O companheiro do sacerdote

Seja qual for sua função temporal, o irmão é principalmente 
uma alma consagrada e, em palavras de Dom Lefebvre, deve ser “o 
anjo guardião” dos sacerdotes com quem convive por suas orações, 
sacrifícios, exemplo de vida consagrada a Deus e às almas, por seu 
silêncio, sua união com Deus, sua caridade fraterna e seu zelo no 
serviço do próximo e no serviço de Deus.

Os irmãos também contribuem de modo bastante direto com o 
apostolado. São para os fiéis modelos vivos que testemunham a 
primazia de Deus, a superioridade do serviço divino sobre os praze-
res deste mundo, da caridade fraterna e do esquecimento de si mes-
mo pela humildade. Não é estranho vê-los dar o catecismo, visitar 

  W 

 Os Irmãos da FSSPX
os enfermos, administrar a secretaria e manter as casas e suas 
dependências por meio de diversos ofícios.

Deste modo, a vida do sacerdote fica facilitada em seu traba-
lho apostólico, podendo consagrar-se mais livremente às almas.

Nada é mais importante atualmente que obter da Divina Pro-
vidência os sacerdotes necessários para a Igreja e para as almas. 
Nossos irmãos merecem nossa gratidão e nossas orações por dedi-
carem suas próprias vidas a essa necessidade tão urgente.

Formação no Noviciado

A formação dos irmãos começa com o postulantado, que dura 
normalmente um ano escolar. Durante este período, o futuro irmão 
se inicia na vida espiritual, prova e conhece melhor sua vocação e 
manifesta se tem as aptidões para a vida de irmão da Fraternidade 
Sacerdotal.

Terminado este período, se o candidato é considerado apto 
para a vida religiosa, é recebido como noviço. O noviciado começa 
com a recepção do nome religioso e do hábito. O fim desse ano é a 
formação espiritual por meio da meditação e da oração e a aprendi-
zagem do que se refere à prática dos votos e das virtudes.

A profissão religiosa dos votos ocorre no inicio do terceiro ano 
de formação, na festa de São Miguel Arcanjo (29 de setembro), por 
um período de um ano. Durante os anos seguintes, o irmão continua 
sua formação espiritual e profissional.

Os irmãos pronunciam os três votos anualmente, desde o 
término do noviciado, por 3 anos. Depois, pronunciam os votos por 
dois períodos de 3 anos, podendo, ao final solicitar a permissão para 
pronunciar seus votos definitivos.

Que o Senhor nos dê santos sacerdotes e que nos dê muitos 
santos irmãos religiosos que ajudem os sacerdotes a viver sua voca-
ção segundo os desígnios de Deus, inteiramente dedicados à salva-
ção das almas.   W 

Irmãos do Distrito depois da cerimônia de recepção do hábito.



Próximos eventos

Passadas as importantíssimas cerimônias de setembro e outu-
bro, cujas reportagens e fotos podem ser encontradas em nosso 

novo site, o Seminário se prepara para o coroamento do ano acadê-
mico com as Ordenações Sacerdotal e Diaconal do próximo dia 19 
de dezembro, se Deus o permitir.

Todos estão cordialmente convidados à cerimônia e pedimos 
também suas fervorosas orações pelos ordinandos e por toda a 
comunidade do Seminário.

Precedendo essa cerimônia, teremos as Confirmações, no dia 
28 de novembro, e as Primeiras Comunhões no dia 12 de dezembro. 

 Atualidades

 Nota do Ecônomo
Estimados amigos, como em cada edição de CREDIDIMUS

CARITATI, lhes informamos sobre nossas principais necessi-
dades, recorrendo a sua generosidade e a suas orações.

Com os ingressos deste ano, temos que alimentar todos os dias 
a quase 60 pessoas, contando as irmãs e os empregados. Além dis-
so, distribuímos comida várias vezes por semana às famílias neces-
sitadas das redondezas e há igualmente muitos gastos com os mate-
riais para a sacristia e para a limpeza em geral.

Em quanto às obras, ainda temos que terminar o conserto das 
goteiras dos telhados da igreja do seminário e da capela do conven-
to das irmãs.

Terminamos depois de três meses de trabalho a caríssima 
troca do encanamento de gás do seminário. Fica pendente fazer o 
mesmo trabalho no convento.

Site do Seminário

Desde o começo de setembro, está online o site do Seminário
Nossa Senhora Corredentora (em espanhol e em português):

lareja.fsspx.org

Procuramos reunir as melhores informações  sobre a Fraterni-
dade, a vida do seminário e a vocação sacerdotal e religiosa. O site 
oferece também as principais notícias dos seminários da FSSPX e 
as fotos das principais cerimônias.

Que possa ajudar as futuras vocações e contribuir a unir mais 
os fiéis de nosso dilatado Distrito a seu Seminário.

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.

Trocamos um dos veículos (um Renault Kangoo), que estava 
muito deteriorado, por uma unidade 0 km. O carro é usado para o 
transporte de parte da mercadoria que abastece o seminário e o 
convento. Para o futuro próximo teremos que trocar também um 
Renault Master, que é usado para o transporte da comida.

Estas são as necessidades mais urgentes. Desde já agradece-
mos sua generosa ajuda, em primeiro lugar por suas orações a nos-
so grande protetor São José e em segundo lugar, por suas doações. 
O mais importante não é a quantidade, mas a regularidade: com 
contribuições regulares se juntam quantidades consideráveis.

Lembrem que a comunidade reza todos os dias o terço especi-
almente por nossos benfeitores.

Muito obrigado e que Deus lhes retribua com aumento sua 
generosidade!   W 

 Obtenha mais informações pelo site:

www.fsspx.com.br

Ou pelos telefones:

! Priorado de São Paulo: (11) 4301-8939
! Priorado do Rio de Janeiro: (21)
! Priorado de Santa Maria (RS): (55)
! Priorado de Campos (RJ): (22)




