Maio/Junho 2017
Suplemento para as Paróquias dos Mártires e do Sacramento

Papa Francisco aos portugueses:

“Preciso de vos ter comigo”
chegou-me. Escusado será dizer que
gostaria de o aceitar mas não me é
possível”. Não sendo possível ir ao
encontro de todos, marcou “encontro
com todos aos pés da Virgem Mãe”.
O Papa terminou agradecendo
aos portugueses: “Agradeço-vos as
orações e sacrifícios que diariamente ofereceis por mim, de que muito
preciso. Porque sou um pecador entre pecadores. Um homem de lábios
impuros que habita no meio de um
povo de lábios impuros. A oração
ilumina os meus olhos para saber
olhar os outros como Deus os vê,
para amar os outros como Ele os
ama. No Seu nome, venho até vós
na alegria de partilhar convosco o
Evangelho da esperança e da paz.
O Senhor vos abençoe e a Virgem
Mãe vos proteja”. n

O Papa pediu aos portugueses
que se unissem à sua oração em
Fátima, de forma física ou espiritual. Numa mensagem vídeo
gravada para o povo português,
no dia 10 de Maio, o Santo Padre
prometeu oferecer a Nossa Senhora um “bouquet das mais lindas
flores”, ou seja, “os irmãos e irmãs do mundo inteiro”.
“Preciso de vos ter comigo. […]
Entregar-vos-ei todos a Nossa Senhora, pedindo-lhe para segredar a
cada um: O Meu Imaculado Coração será o teu refúgio, o caminho
que te conduzirá até Deus.”
Explica a razão porque, na sua visita a Portugal, apenas foi a Fátima:
“Bem sei que me queríeis também
nas vossas casas e comunidades, nas
vossas aldeias e cidades. O convite

A Igreja presente
no “coração” da cidade
A Igreja ganha visibilidade nas nossas belas igrejas, a basílica dos Mártires e a igreja do Santíssimo Sacramento. Porém, torna-se actuante pelo
testemunho da comunhão que supõe
o exercício da corresponsabilidade.
A pedido do Prior, o Senhor Patriarca
nomeou no dia 23 de Março o Conselho Económico Paroquial de Nossa
Senhora dos Mártires e do Santíssimo
Sacramento. Na mesma data e no dia
26 de Abril, homologou os irmãos eleitos para os órgãos sociais das Irmandades do Santíssimo das duas Paróquias.
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As eleições tiveram lugar no dia 21 de
Março e 12 de Abril, para a Irmandade
do Mártires e Irmandade do Sacramento, respecticamente. No passado dia 4
de Maio o Prior submeteu à aprovação
do Senhor Patriarca os Estatutos do
Conselho Pastoral Paroquial das Paróquias do Chiado (as dos Mártires e
Santíssimo Sacramento). O Pró Conselho Pastoral passará a Conselho Pastoral Paroquial, logo que os Estatutos estejam aprovados. No site da Paróquia
(www.paroquiadosmartires.pt), está o
desenvolvimento desta notícia. n
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O Milagre dos Pastorinhos
No dia 3 de Março de 2013, Lucas,
uma criança brasileira, na altura com 5
anos, caiu da janela, de uma altura de
6.50 metros, bateu com a cabeça no
chão e fez um traumatismo craniano
grave, com perda de tecido cerebral
no lóbulo frontal esquerdo”. A criança
foi internada em coma e os médicos
deram aos pais poucas esperanças de
sobrevivência.
O pai, João Baptista, e a mãe, Lucila,
deram testemunho daquilo que fizeram:
“Começamos a rezar a Jesus e a Nossa
Senhora de Fátima, a quem temos muita
devoção. No dia seguinte ligamos para
o Carmelo de Campo Mourão, pedindo
que as irmãs que rezassem pelo Lucas.
[…] “Uma irmã correu para as relíquias
dos Beatos Francisco e Jacinta, que
estavam junto do Sacrário, e rezou assim:
“Pastorinhos, salvem esse menino, que
é uma criança como vocês”. Aquela irmã
pôs toda a comunidade do Carmelo a
rezar pela intercessão dos Pastorinhos.
“Dois dias depois, no dia 9 de Março, o
Lucas foi desentubado e acordou bem,
lúcido, e começou a falar, perguntado pela
irmãzinha. No dia 11 de Março saiu da UTI
e dia 15 teve alta”. Uma cura, referiu, para
a qual os médicos, mesmo os não-crentes,
não conseguem encontrar explicação. A
criança está completamente bem, sem
nenhum sintoma ou sequela: O que o
Lucas era antes do acidente ele o é agora:
a sua inteligência, o seu caráter, é tudo
igual. […] “Damos graças a Deus pela cura
do Lucas e sabemos com toda a fé do
nosso coração, que foi obtido este milagre
pelos Pastorinhos Francisco e Jacinta”. Mas
sobretudo sentimos a bênção da amizade
destas duas crianças, que ajudaram o nosso
menino e agora ajudam a nossa família”.

Indulgência no Ano Jubilar de Fátima
Por mandato do Papa Francisco, até ao dia 26 de Novembro de
2017, no centenário das Aparições
de Nossa Senhora, é concedida indulgência plenárias:
a) Aos fiéis que visitarem em peregrinação o Santuário de Fátima e
aí participarem devotamente em
alguma celebração ou oração em
honra da Virgem Maria, rezarem
a oração do Pai-Nosso, recitarem
o símbolo da fé (Credo) e invocarem Nossa Senhora de Fátima;
b) Aos fiéis piedosos que visitarem
com devoção uma imagem de
Nossa Senhora de Fátima exposta
solenemente à veneração públi-

ca em qualquer templo, oratório
ou local adequado, nos dias das
aparições aniversárias (dia 13 de
cada mês, desde maio a outubro
de 2017), e aí participarem devotamente em alguma celebração
ou oração em honra da Virgem
Maria, rezarem a oração do Pai
– Nosso, recitarem o símbolo da
fé (Credo) e invocarem Nossa Senhora de Fátima;
c) Aos fiéis que, pela idade, doença ou outra causa grave, estejam
impedidos de se deslocarem, se,
arrependidos de todos os seus pecados e tendo firme intenção de
realizar, assim que lhes for possí-

vel, as três condições abaixo indicadas, frente a uma pequena imagem de Nossa Senhora de Fátima,
nos dias das aparições se unirem
espiritualmente às celebrações jubilares, oferecendo com confiança
a Deus misericordioso através de
Maria as suas preces e dores, ou
os sacrifícios da sua própria vida.
Para obter a indulgência plenária,
os fiéis, verdadeiramente penitentes e animados de caridade, devem
cumprir ritualmente as seguintes
condições: confissão sacramental,
comunhão eucarística e oração pelas intenções do Santo Padre. n

Mãe Clara, venerada na Basílica
Em 21 de Maio de 2011, no Estádio do Restelo, foi beatificada a
Mãe Clara, a Irmã dos Pobres, a
Irmã Maria Clara do Menino Jesus,
Fundadora das Irmãs Franciscanas
Hospitaleiras da Imaculada Conceição, que, contra a corrente daquilo que acontece com a maioria das
Congregações de Religiosas, continua a expandir-se pelo mundo e a
crescer em número de irmãs. Parece
um “milagre”, uma graça perene que
a intercessão da Mãe Clara alcança
para a Congregação que fundou a 3
de Maio de 1871, com o auxílio do

Padre Raimundo dos Anjos Beirão.
A Mãe Clara, nasceu na Quinta do
Bosque, nos arredores de Lisboa,
e a cidade quer prestar-lhe culto
numa das suas igrejas mais emblemátias, a Basílica dos Mártires.
Assim acontece desde o Jubileu da
Misericórdia. Contudo, a entronização solene da sua imagem acontecerá no próximo Domingo, dia 21, na
missa das 18h30, com a presença de
algumas das religiosas que mantêm
bem vivo o carisma da Mãe Clara.
Falemos da imagem… pretendeu
o escultor expressar naquele olhar

terno e alegre, não só a beleza da
santidade, como a dedicação ao próximo. O movimento do hábito e a
postura corporal, evidencia quanto
é libertador o seguimento de Jesus
e, ao mesmo tempo, a determinação
da Mãe Clara no exercício da hospitalidade, pela prática das obras
de misericórdia a favor de todos,
especialmente dos mais desfavorecidos. O pão e a luz expressam a realidade do carisma que lhe foi dado
pelo Espírito Santo: o pão, as obras
de misericórdia corporais; a luz, as
obras de misericórdia espirituais. n

Notícias corridas...
A Artechic, atelier de vestidos de noiva, confeccionou e ofereceu um vestido novo à Senhora das Dores
da Basílica. Parabéns à Josette e à sua equipa * Estão programados os seguintes concertos: 27/05, às 16h
- Group Vlis Singers-Choir; 28/05, às 16h - Coro da Universidade Nova de Lisboa; 08/06, às 14h – Coral
Drove da Noruega. * Dia 27/05 o Prior faz uma visita guiada às igrejas do Sacramento e dos Mártires
(concentração no Sacramento, às 14h30). * No dia 27/05, na missa das 18h30, fazem a sua Primeira
Comunhão algumas crianças da Escola Paroquial.
Salve, Salve Pastorinhos São Francisco Marto e Santa Jacinta Marto, rogai por nós!
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