VERÃO 2017
Suplemento para as Paróquias dos Mártires e do Sacramento

Pela primeira vez na história
multissecular das Paróquias do Chiado...
A urgência da constituição do
Conselho Pastoral Paroquial remonta às reuniões de preparação
do Sínodo Diocesano, que tiveram início em Setembro de 2014.
A reflexão da Exortação Apostólica “A Alegria do Evangelho”,
do Papa Francisco, logo nos fez
concluir que não haveria sinodalidade, nem comunhão, nem
corresponsalibidade eclesial nas
nossas Paróquias dos Mártires e
do Santíssimo Sacramento enquanto estas não fossem dotadas
dos seus órgãos de governo, o
CPP e o Conselho para os Assuntos Económicos. Paulatinamente
o caminho foi-se fazendo, culminando com a aprovação dos
Estatutos do Conselho Pastoral
Paroquial, pelo Senhor Cardeal-Patriarca, em 21 de Junho passado. O Conselho Pastoral é um
órgão representativo das duas
Paróquias do Chiado, para fomentar a participação e o diálogo, com o fim específico de ajudar o pároco a tomar as decisões

mais adequadas ao crescimento
interno das paróquias e à sua irradiação missionária (cf Estatutos, Art.º 2.º, nn. 1 e 2). Os Estatutos poderão ser enviados aos
paroquianos que o desejarem.
Basta que deixem o seu endereço electrónico no Acolhimento. A primeira reunião do CPP
aconteceu já no passado dia 28
de Junho.
O Conselho Pastoral
Paroquial é assim constituído:
Membros da Irmandade do
Santíssimo Sacramento dos
Mártires:
– Paulo Pereira da Silva; Alexandra von Böhm-Amolly;
Manuel e Sandra Claro; Ana e
Alberto Frias; Francisco José
Figueiredo; Fátima Quintela e
Fátima Eugénio de Almeida
Membros da Irmandade do
Santíssimo Sacramento da Sacramento:

– Filipe e Maria Núncio; Óscar
Castro Ferreira; Margarida
Palma Pinheiro; Tiago Garrett;
Fernando Moreira; Francisco
Neto de Carvalho; Agostinho
Faria e Alex Roberto.
Representante do Conselho
Económico das 2 Paróquias:
– Carlos David Oliveira
Por convite do Pároco:
– Teresa
Morais;
Cecília
O’Neill; Artur Ravara e Maria Regina Ravara; Emanuel
Branco; Josete Gomes; Isabel
Falcão
E ainda:
– Representante do Ministro da
Ordem Terceira de S. Francisco da Cidade;
– Representante da Prioresa da
Ordem Terceira de Nossa do
Monte Carmelo;
– Representante da Presidente da
Junta Nacional da ACISJF. n

Não vá de férias deixando-nos em apertos…
Antes de sair lembre-se de deixar alguma ajudinha para que as Paróquias possam satisfazer os seus
compromissos durante os meses de Verão, entre os quais se incluem os subsídios de férias dos funcionários e colaboradores. Na igreja do Sacramento ultima-se (assim esperamos) o restauro do órgão
histórico e iniciou-se o restauro do Trono. Contamos com a vossa ajuda para estas obras e para as obras
de manutenção que sempre se fazem no verão.
Que Nosso Senhor o recompense e lhe conceda umas férias tranquilas!
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Bispos de Portugal, Apelo dirigido em 21 de Junho
Pedimos a todas as comunidades cristãs e a
quem deseje associar-se que, além de outras iniciativas solidárias, dediquem a oração, o sufrágio e o ofertório do primeiro Domingo de Julho
a esta finalidade e que enviem o produto da recolha fraterna para a Cáritas Portuguesa (Conta Cáritas na CGD: 0001 200000 730 – IBAN:

PT50 0035 0001 00200000 730 54, a fim de ser
encaminhado com brevidade para aqueles que
necessitam.
Assim, nas Paróquias dos Mártires e do Sacramento, o ofertório das missas do próximo
Domingo, dia 2 de Julho, terá o destino indicado pela CEP. n

Horários das Missas, no Verão
4 de Julho (inclusive)
a 13 de Agosto:
Segunda a Sexta-Feira:
12h30;
16h15 (Sacramento)
17h00 (Mártires)

Nos meses de Julho e Agosto
não estão previstos:
- horários fixos de confissões;
- exposição solene do Santíssimo
Sacramento;
- recitação comunitária do Terço;
- Missas especiais (Vigília Mariana, São Miguel, não crentes, Primeiro Sábado e Missa
da Esperança).

Sábado:
16h15 (Sacramento)
18h30 (Mártires)
Domingo
10h30
12h30
18h30
Neste periodo, ao Domingo não
se celebra Missa no Sacramento
14 de Agosto (inclusive)
a 18 de Setembro
(neste período não serão celebradas Missas na igreja do Sacramento)
Segunda a Sexta-Feira
12h30 e 17h00
Sábado:
18h30
Domingo e dia 15 de Agosto:
10h30; 12h30 e 18h30

Festas de Julho
- No dia 16, a Ordem Terceira do
Carmo organiza a Procissão com
a imagem de Nossa Senhora do
Carmo, à qual se segue Missa
campal. O programa ainda não
está definido, mas este ano, por
ser Domingo, a Festa da Senhora
do Carmo decorrerá pela manhã.
- No dia 18 a Basílica estará engalanada para a Festa do Beato
Bartolomeu dos Mártires.
- Como vem sendo hábito, na missa do meio-dia do 4.º Domingo de
Julho (dia 25), faremos a Festa de
São Charbel de Maklouf, o santo
libanês que tantas graças nos alcança de Nosso Senhor. Será solenizada a Missa das 12h30. n

“Para Além do Mar”
O Arlindo Andrade colabora nas nossas Paróquias vai para 13 anos. Vimo-lo crescer! Tem servido a comunidade e tem-se preparado para servir
o seu País, Cabo Verde, que ama com
um amor de paixão. Licenciou-se,
fez o mestrado, formou-se na Escola
Diocesana de Música Sacra, há tempos publicou 2 CDs com canções de
sua autoria e em breve publicará o
seu primeiro livro de poemas: “Para
Além do Mar”.
A data de lançamento ainda não está
completamente definida, mas deverá
ser no final deste mês de Julho. O normal será que mais mês, menos mês, o
Arlindo nos deixe. Vamos, pois, aproveitar a oportunidade do lançamento
do seu livro de poemas, para manifestar o apreço que temos por ele. Em
breve darei notícias mais concretas. n
Prior

Calendário-Marcador 2018
Como é natural, só já há restos do
calendário-marcador de 2017. Em
breve tereis à vossa disposição o calendário-marcador de 2018, com o
conjuntos dos santos protectores que
serão distribuídos no 1º dia do próximo ano. n
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