NATAL 2017
Suplemento para as Paróquias dos Mártires e do Sacramento

O sorriso de Maria ilumina
o Presépio da minha igreja!
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exclamando três vezes: “Penitência, penitência, penitência!”
Doutras vezes a Senhora sorria
especialmente para a vidente: foi
assim logo na primeira aparição,
no dia 11 de Fevereiro: “A bela Senhora sorria para mim e pedia que
me aproximasse”. O mesmo aconteceu no dia 25 de Março… Bernardete pede à Senhora para dizer
o Seu nome, e “a Virgem sorri, eleva as Suas mãos para o Céu e exclama: “Eu sou a ‘Imaculada Conceição’”. Na última aparição, a 16
de Julho, Bernardete diz que Nossa
Senhora “apareceu ainda mais bela
e sorridente”.
O Padre Francisco Alves, no seu
livro publicado em 1958, “Tesouro
de Exemplos” - exemplos tirados
da vida dos santos, que edificaram
várias gerações de crianças – narra
esta história que tem como protagonista uma criança: Santa Bernardete Soubirous. É narrada, na
primeira pessoa, por um descrente
que vai a Lourdes para desmascarar Bernardete... Escreve ele:
“Quando já se falava muito das
aparições de Lourdes, achava-me
em Cauterets, povoação próxima
de Lourdes, aonde me desloquei
mais para me distrair do que para
me curar. Achei graça dizer-se que
a Virgem sorria para Bernadete
e, com o intuito de a desmascarar naquela mentira, fui à casa dos
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Soubirous e encontrei a “vidente”
sentada à porta, cerzindo meias. A
instâncias minhas, contou-me as
aparições com toda a simplicidade
e convicção.
– Mas é verdade que a Virgem
sorriu?
– Sim, sorriu.
– E como sorria?
A menina olhou-me com ar de
espanto e disse:
– Mas, senhor, seria preciso ser
gente do céu para repetir aquele
sorriso!
– Não o poderia repetir para
mim? Sou incrédulo e não creio
nas aparições.
O rosto de Bernadete tornou-se
triste e severo…
– Então julga o senhor que
menti?
Senti-me vencido. Não, aquela
menina tão cândida não podia mentir. Ia pedir-lhe desculpas quando
ela acrescentou:
– Bem, se o senhor é um pecador,
tentarei imitar o sorriso de Nossa
Senhora.
A menina ergueu-se lentamente, juntou as mãos e um reflexo
celeste iluminou seu rosto. Um
sorriso divino, que jamais vi em
lábios mortais, encantou os meus
olhos… Sorria ainda quando caí
de joelhos, vencido pelo sorriso
da Imaculada nos lábios da ditosa
vidente. Desde aquele dia, nunca
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Na preparação da solenidade da
Imaculada Conceição recordei as
aparições de Lourdes, que tiveram
lugar de Fevereiro a Julho de 1858.
Nossa Senhora dignou-Se baixar
à terra para confirmar a definição
do dogma da Imaculada Conceição
feita, quatro anos antes, pelo Papa
Pio IX. Na verdade, apresentou-Se
a Bernardete Soubirous, a vidente,
dizendo no patois da região: “Eu
sou a Imaculada Conceição”. Mas
mostrou também ser a Senhora do
Sorriso…
Na aparição do dia 23 de Fevereiro, Nossa Senhora disse a Bernardete: “E agora, filha minha, vai
dizer aos sacerdotes que aqui, neste lugar, deve erguer-me um Santuário, e que a ele devem vir em
procissão”. Bernardete foi imediatamente ao encontro do seu pároco para lhe transmitir o pedido de
Nossa Senhora. O Pe. Dominique
Peyramale, considerou que Nossa
Senhora nunca se atreveria a mandar aos sacerdotes que lá fossem
em procissão, e exigiu um milagre:
“Diz a essa senhora que faça florir a roseira brava sobre o qual tu
dizes que ela aparece”… Na aparição do dia seguinte, Bernardete,
na sua simplicidade, apresentou à
Senhora a exigência do Padre. Diz
Bernardete: “A Virgem só sorriu,
sem dizer uma palavra”. Depois
mandou-a rezar pelos pecadores,
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mais se me apagou da imaginação aquele sorriso divino. Passaram-se muitos anos, mas a sua
recordação enxugou-me muitas
lágrimas ao perder minha esposa
e minhas duas filhas… Parece-me
estar só no mundo e vivo no sorriso da Virgem”.
Influenciado por esta história,
quando olho para o Presépio da
minha igreja, fico embasbacado
com o sorriso de Maria…

- Mas o padre vê Nossa Senhora
sorrir?
- Como sorri Ela?
- Também a posso ver sorrir?
- Sim, vejo! E tu também podes
ver…
A grandeza da maternidade é tal,
que atrai de Deus o reflexo divino
que faz cada mãe sorrir para o seu
bébé com aquele mesmo sorriso de
Maria para o Seu Menino. Mais…
o sorriso divino das nossas mães

fica gravado em nós e, nas situações complicadas da vida, é aquele sorriso que nos sustém.
Contemplando o presépio, tu
também podes ver Maria sorrir
com o sorriso da tua mãe. Podes
ver, mas nunca o conseguirás descrever… É indizível porque é do
Céu! O de Maria, e o de qualquer
mãe!!! n

– Dia 19 Dez, às 19h15
Concerto de Natal do CNC com
o Coral “Cantus Certus”;

– A missa das 18h30, nos Mártires, será a da Vigília do Natal.
– No Dia de Natal (segunda-feira), o horário das Missas será
o seguinte: 12h15; 13h30; 16h15
(no Sacramento) e 18h30.

Cónego Armando Duarte

NOTÍCIAS
Exortação Apostólica
Verbum Domini
Iniciámos já, no passado dia 1
de Dezembro, o estudo a Exortação Apostólica Verbum Domini do
Papa Emérito Bento XVI. O Prior
fez a apresentação do Documento.
Agora, cada um terá de fazer a sua
parte… Comprar o “Guia de Leitura, Estudo e Reflexão” (está à venda na nossa “lojinha”). Depois, se
possível, responder por escrito às
perguntas da p.26 e enviar as resposta ao Prior. Importante mesmo
será participar na reunião do dia
21 (quinta-feira), das 19 às 20h.
Novena do Menino
Jesus de Praga
Começa no dia 16 (Sábado), às
16h, na igreja do Santíssimo Sacramento. No Domingo, dia 17,
por não ser celebrada missa no Sacramento, o 2.º dia da novena será
nos Mártires, às 17h30.

Concertos de Natal
Ainda faltam os seguintes:
– Dia 17 Dez, às16h
Coros da Academia de Amadores de Música;

– Dia 28 Dez, às19h
Coro Queens Hight School Madrigal Singers;
– Dia 1 Jan, às 17h30
Apresentação de Natal
Arautos do Evangelho.*
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*Os Arautos do Evangelho cantam a Missa de Ano Novo, às
17h30, seguindo-se à missa uma
apresentação de cânticos de Natal.

Primeiros Sábados
Falando nos Arautos… com início no 1º Sábado de Fevereiro (dia
3), orientarão uma série de 5 Primeiros Sábados, na Basílica dos
Mártires.
Celebrações do Natal
Este ano calha assim… A Vigília
do Natal será celebrada no IV Domingo do Advento.
– No dia 24, as missas das
10h30; 12h15 e 16h15 (no Sacramento), serão do IV Domingo do
Advento;

Celebrações
no Dia de Ano Novo
– Missa Te Deum, Mártires,
com início às 23h30 do dia 31;
– No dia 1 (segunda-feira):
12h15; 13h30; 16h15 (Sacramento) e 17h30 (cantada pelos Arautos).

Peregrinação à Terra Santa
De 4 a 11 de Junho de 2018,
acompanhada pelo Prior e organizada pela Alegretur. As inscrições
podem ser feitas no Acolhimento
da Basílica - onde já há programas disponíveis - até ao dia 30
de Março.

Boas Festas!
A todos, um Santo Natal e um
Novo Ano muito abençoado!
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