Fev. | Mar. 2020
Suplemento para as Paróquias dos Mártires e do Sacramento

Domingo da Palavra de Deus
Quarenta fiéis representando os diversos sectores da sociedade, convocados para missa do Domingo da Palavra de Deus, a que presidirá o Papa
Francisco, na Basílica de São Pedro,
recebem, no final da celebração, uma
edição da Bíblia, autografada pelo
Papa e com a seguinte mensagem do
Pontífice: “Lê a Palavra de Deus que
tens entre as mãos e escuta a voz do
Senhor que te indica o caminho da
vida”. Prevê-se que participe na missa uma delegação do Santuário de
Nossa Senhora de Knock, da Irlan-

da, que será acompanhada por uma
imagem da “Senhora do Silêncio”,
ali venerada desde as aparições que
ocorreram em 1879. Simbolicamente,
o Lecionário transportado no cortejo
de entrada da celebração é o mesmo
que foi utilizado em todas as sessões
do Concílio Vaticano II.
Mons. Rino Fisichella, prefeito do
Conselho Pontifício para a Promoção
da Nova Evangelização, dinamizador
da iniciativa, afirmou que o objetivo
do Domingo da Palavra de Deus é
“provocar todos os cristãos a não co-

Cuide da sua Vida Espiritual

Primeiros Sábados

Retiro da Quaresma
O Prior orientará o Retiro aberto a todos os que nele queiram participar.
Começará no dia 28 de fevereiro, ao jantar, e terminará no domingo seguinte, dia 1 de março, ao almoço. Terá lugar na Casa de Retiros de Nossa
Senhora das Dores, por detrás da Capelinha das Aparições. A estadia, as
refeições e as despesas comuns, serão de € 75,00. Inscreva-se no Acolhimento dos Mártires, deixando logo as contas arrumadas e indicando se
prefere ficar em quarto individual ou duplo. Não faltam “Expressos” para
Fátima. O jantar é às 19h30. O Prior deverá ir no Expresso das 17h, que sai
da Estação do Jardim Zoológico.
Recolecção
Inserida no programa da “Semana Vicarial da Caridade”, mas aberta a todos, terá lugar, na igreja de São Nicolau, no sábado, dia 14 de março. Horário: das 10h-13h e das 15h às 18h.
Formação Litúrgica
A nossa Vigararia promove, no sábado, dia 1 de fevereiro, das 9h30 às
13h, no salão da igreja do Sacramento (entrada pela Rua Almirante Pessanha, 1), um encontro de formação com o tema: “A vivência da Caridade
- o acompanhamento de doentes e as Exéquias”. Será orientado pelo Cón.
Luís Manuel e pela Doutora Isabel Cardoso, do Departamento de Liturgia
do Patriarcado. Este encontro vem na linha dos encontros iniciados no ano
passado, abertos a todos os interessados.
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locar a Bíblia misturada com outros
livros nas estantes de casa, cheios de
pó, mas a usá-la como um instrumento que anima a nossa fé”. Recorde-se
que, em setembro de 2019, o Papa
Francisco divulgou a Carta Apostólica Aperuit illis (“Abriu-lhes o entendimento”), onde anunciou a instituição de um “Domingo da Palavra
de Deus”, no III Domingo do Tempo
Comum, que se celebra próximo da
Semana de Oração pela Unidade dos
Cristãos, e visa promover a “familiaridade” com a Bíblia.n
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Os Arautos do Evangelho vão
fazer connosco (de fevereiro a
junho) a “Devoção dos 5 Primeiros Sábados”, na Basílica
dos Mártires: 13h30 - exposição do Santíssimo Sacramento
e início das confissões; 15h –
bênção, seguida da cerimónia
da coroação de Nossa Senhora
e da recitação meditada do terço; 16h15: Missa “Reparadora”, na qual teremos também
presente o pedido de Nossa Senhora em Medjugorje: a conversão dos não crentes.
Em comunhão com tantas comunidades que, por todo o mundo, reservam o dia 2 de cada
mês à oração pelos não crentes,
faremos, nestes 5 Primeiros
Sábados, das 17h40 às 18h40,
uma “Hora Santa” comunitária,
diante do Santíssimo, terminando com a bênção. n

Um “veneno mortal” paralisa a Igreja

No primeiro dia de janeiro,
Solenidade de Maria, Mãe de
Deus, o Cardeal alemão Gerhard
Müller, prefeito emérito da
Congregação para a Doutrina da
Fé, celebrou Missa num encontro
da Fraternidade de Estudantes
Católicos Universitários (Focus),
em Phoenix, nos Estados Unidos

Na homilia, o Cardeal afirmou que
um “veneno mortal” paralisa a Igreja:
“Não podemos escapar do veneno mortal da serpente se nos tornarmos amigos
dela; apenas se nos mantivermos pru-

dentemente distantes e tivermos o antídoto ao alcance da mão. O veneno que
paralisa a Igreja é a opinião segundo a
qual nos devemos adaptar ao zeitgeist,
isto é, ao que está na moda, e assim
relativizarem-se os Mandamentos de
Deus e reinterpretar-se a doutrina da
fé. O antídoto contra a secularização da
Igreja é a verdade do Evangelho e viver
a fé no Filho de Deus que me amou e se
entregou por mim”.
Müller afirmou que se desenvolvem
esforços para implantar uma espécie
de “religião civil” ou laica, utilizando
e manipulando elementos da fé católica. A “modernização necessária é
frase chave do tentador. Consequen-

temente, quem se opuser a essa ideologia será combatido como inimigo e
acusado de ser tradicionalista”. “Vende-se também a ideia de que “a Igreja
Católica estagnou, 200 anos atrasada
em relação ao mundo de hoje”, quando, na verdade, “a crise na Igreja foi
provocada por aqueles que, na Igreja,
se adaptaram confortavelmente a um
estilo de vida sem Deus”, afirmou,
acabando por sublinhar: “Quem acredita, não precisa de ideologia; quem
tem esperança, não procura alienações; quem ama, não vai atrás da luxúria deste mundo passageiro. Quem
ama a Deus e ao próximo encontra a
felicidade na entrega de si mesmo”. n

NOTÍCIAS
Festa da Apresentação
do Senhor

Celebra-se a 2 de fevereiro, que e este
ano é domingo. Haverá bênção das velas
em todas as missas, incluindo na missa
das 16h15, na igreja do Santíssimo Sacramento que, por ser 1.º domingo do
mês, é a chamada “Missa da Esperança”.
São Brás
Na segunda feira, dia 3 de fevereiro,
cumprindo uma antiquíssima tradição, celebraremos a santa missa no
Altar privilegiado do glorioso São
Brás, às 12h. No final, proceder-se-á
à bênção das gargantas.
Dia Mundial dos Doentes
Será celebrado na Basílica dos Mártires, na missa das 16h15, do dia 15 de
fevereiro (sábado), por iniciativa da Associação dos Farmacêuticos Católicos.
Novenas
Pastorinhos: de 11 a 19 de fevereiro;
São José: de 10 a 18 de março. Na Basílica dos Mártires, às 17h40.
Boa vizinhança…
Na segunda feira, dia 11 de fevereiro, pelas 19h, na Basílica dos Mártires,
será celebrada missa pelo eterno des-

canso dos sócios do Grémio Literário,
já falecidos; no dia anterior, 10 fevereiro, também às 19h mas na igreja
do Santíssimo Sacramento, o Senhor
Cardeal-Patriarca celebrará missa de
acção de graças por mais um aniversário do Turf Club.
Via Sacra
Nas sextas feiras da Quaresma – a
primeira, será no dia 28 de fevereiro
- fazemos este piedoso exercício, às
15h, na igreja do Sacramento (depois
da recitação do Terço da Misericórdia). No dia 20 de março, inserida na
“Semana Vicarial da Caridade”, a Via
Sacra far-se-á também às 21h30, desde
a igreja da Madalena até à basílica dos
Mártires, e será presidida pelo Senhor
D. Américo Aguiar.
Santa Unção
No dia 22 de março, IV Domingo
da Quaresma, às 16h15, na igreja
do Santíssimo Sacramento, será administrado ao Sacramento da Santa
Unção, na santa missa, aos doentes
e idosos que reúnam as condições
para a celebração deste Sacramento e tenham feito previamente a sua
inscrição no Acolhimento dos Mártires ou do Sacramento

A Quaresma começa
a 26 de fevereiro
– Não adie… Comece a Quaresma Quarta-Feira de Cinzas! Em todas as missas celebradas na Paróquia haverá imposição das
cinzas: 10h30, 13h20 e 18h15, nos Mártires;
16h15, no Sacramento.
– Quarta-Feira de Cinzas e Sexta-Feira
Santa são dias de jejum. São dias de abstinência os dias de jejum e todas as Sextas-Feiras da Quaresma. Não se contente com
mínimos… procure renunciar a tantas solicitações que a vida hoje nos oferece e que
quebram aquele silêncio interior necessário
à escuta da Palavra.
– Procure ligar a esmola à renúncia! O que
poupa com as renúncias, dê de esmola. Dê
segundo o impulso do seu coração, mas não
esqueça a “Renúncia Quaresmal” proposta
pelo nosso Bispo. Inscreva-se na “Côngrua
Paroquial”, esse gesto de amor para com a
Paróquia que lhe fornece o alimento para a
sua fome de Deus.
– Confesse-se no início e no fim da Quaresma
– Dê tempo a Deus. Saboreie a adoração
eucarística, uma graça tão acessível a quem
vem ao centro da cidade.
– Esteja ainda mais atento aos idosos e aos
doentes, seja junto deles instrumento da ternura de Deus. n
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