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Tempo de férias

Stop ao frenesim, viva o descanso!
Ser capaz de parar é um acto de autêntica humildade e de honradez criativa; reconhecer os nossos limites; dar
espaço para respirar e para descansar
como é próprio da criatura humana.
Não desejo tecer louvores à preguiça, mas contribuir para a revisão do
catálogo de virtudes, tal como se desenvolveu no mundo ocidental, onde
trabalhar parece ser a única atitude
digna. Olhar, contemplar, o recolhimento, o silêncio parecem inadmissíveis, ou pelo menos, precisam de
uma explicação. Assim se atrofiam
algumas faculdades essenciais do ser
humano.
O nosso frenesim à volta dos tempos livres, mostra que é assim. Muitas vezes isso significa apenas uma
mudança de palco. Muitos não se
sentiriam bem se não se envolvessem
de novo num ambiente massificado e
agitado, do qual, supostamente, desejavam fugir.
Seria bom para nós, que continuamente vivemos num mundo artificial

Os discípulos colocaram
a Jesus o problema
do stress e do descanso
Os discípulos regressavam da primeira missão, muito entusiasmados
com a experiência e com os resultados obtidos. Não paravam de falar
sobre os êxitos conseguidos. Com
efeito, o movimento era tanto que
nem tinham tempo para comer, sempre com muitas pessoas à sua volta.
Talvez esperassem ouvir algum
elogio por tanto zelo apostólico. Mas
Jesus, em vez disso, convida-os a um
lugar deserto, para estarem a sós e
descansarem um pouco.
Creio que nos faz bem observar
neste acontecimento a humanidade
de Jesus. Não dizia só palavras de
grandeza sublime, nem se afadigava
ininterruptamente para atender todos
os que vinham ao seu encontro. Enquanto os apóstolos se esforçavam
cheios de coragem e importância que
até se esqueciam de comer, Jesus tira-os das nuvens. Venham descansar!
Consigo imaginar o seu rosto ao pronunciar estas palavras…
Sente-se um humor silencioso,
uma ironia amigável, com que Jesus
os traz para terra firme. Justamente
nesta humanidade de Jesus torna-se
visível a divindade, torna-se perceptível como Deus é.
A agitação, seja ela qual for, mesmo
a agitação religiosa, não condiz com
a visão do homem do Novo Testamento. Sempre que pensamos ser insubstituíveis; sempre que pensamos
que o mundo e a Igreja dependem do
nosso fazer, sobrestimamo-nos.
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fabricado por nós, deixar tudo isso e
procurarmos o contacto com a natureza em estado puro.
Desejaria mencionar um pequeno acontecimento que João Paulo II
contou durante o retiro que pregou
para Paulo VI, quando ainda era Cardeal. Falou duma conversa que teve
com um cientista, um extraordinário
investigador e um excelente homem,
que lhe dizia: “Do ponto de vista
da ciência, sou um ateu...”. Mas o
mesmo homem escrevia-lhe depois:
“Cada vez que me encontro com a
majestade da natureza, com as montanhas, sinto que Ele existe”.
Voltamos a afirmar que no mundo
artificial fabricado por nós, Deus não
aparece. Por isso, temos necessidade
de sair da nossa agitação e procurar o
ar da criação, para O podermos contactar e nos encontrarmos a nós mesmos. n
Card. J. Ratzinger, in “Esplendor
da Glória de Deus”

Oração pela santificação dos sacerdotes
São João Paulo II declarou, a 25 de Março de 1995, a Solenidade do
Sagrado Coração de Jesus como o Dia de Oração pela santificação dos
Sacerdotes. A partir de então, a Igreja promove anualmente a Jornada
Mundial de Oração pela Santificação dos Sacerdotes, que este ano ocorre
a 8 de Junho. O seu principal objetivo é ajudar os sacerdotes a configurarem-se cada vez mais com o Coração de Jesus, Bom Pastor. Com esta
iniciativa a Igreja convida todos os fiéis a manifestarem o seu apreço
e estima pelo dom do sacerdócio e a rezarem pelos sacerdotes, ciente
de que só através da oração intensa e fervorosa dos fiéis, os sacerdotes
podem viver dignamente o seu ministério sacerdotal na santidade. Associemo-nos todos, especialmente do próximo dia 8, à oração da Igreja pela
santificação dos sacerdotes.
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“Cuidar até ao fim com compaixão”
Responsáveis Católicos, Evangélicos, Judeus, Muçulmanos, Hindus,
Ortodoxos, Budistas e Adventistas assinaram no último dia 16 de
Maio uma declaração conjunta, no
momento em que o Parlamento se
prepara para discutir quatro Projetos
de Lei que pretendem regular e despenalizar a prática da eutanásia em
Portugal. “Em nome da humanidade
e do futuro da comunidade humana,
causa da religião, sentimo-nos cha-

mados a intervir no presente debate
sobre a morte assistida, manifestando a nossa oposição à sua legalização em qualquer das suas formas,
seja o suicídio assistido, seja a eutanásia”, pode ler-se no documento.
O Senhor Presidente da República
recebeu, no dia 24 de Maio, representantes das várias Religiões signatárias da Declaração inter-religiosa intitulada “Cuidar até ao fim com
compaixão”, que lha entregaram.

Na ocasião o Senhor Cardeal-Patriarca, que integrou a delegação,
disse aos jornalistas que Portugal
deve seguir o exemplo de “outras
sociedades democráticas e evoluídas”, que optaram por desenvolver
os cuidados paliativos de forma a
“chegar a todos para que possam
ter uma base sólida para o futuro”.
No mesmo dia o documento inter-religioso foi entregue esta tarde na
Assembleia da República. n

colheram a Basílica dos Mártires
para a sua actuação em Lisboa;
n 15 de Junho, 16,
com o Coral Polifinia.
A entrada é livre.

tembro não será celebrada a missa
da Esperança e são suspensas as
devoções habituais no 1.º Sábado.
Não haverá horário de Confissões.

Notícias Breves
Crismas
A Beatriz, a Ana Rita e a Sara, são
as 3 magníficas da nossa Catequese, que frequentam há 10 anos vão
celebrar o sacramento da Confirmação no próximo dia 1 de Julho, na
igreja de São Mamede.
Parabéns à Teresa, sua catequista,
e às crismandas!

Escola no Chiado
A Escola no Chiado integra as
valências do Centro Social da Paroquia de Nossa Senhora da Encarnação, na Calçada da Glória, e a Escola Paroquial dos Mártires, no Largo
da Academia Nacional de Belas
Artes. Na nossa Escola, do 1.º ao
4.º ano, há sempre lugar para a sua
criança. Avalie essa possibilidade.

Concertos na Basílica
31 de Maio, 16 horas,
com o Chester Music Society;
n 3 de Junho, 16 horas,
com o Eltham Choral Society;
n 13 de Junho, 16 horas,
com um Coral de um Colégio
Americano (nome a confirmar).
Qual destes Corais, o Chester
Music Society o Eltham Choral
Society, ingleses, o que actua no
dia 13 de Junho, americano, corais de grande reputação, andam
em digressão pela Europa e esn

Peregrinação à Terra Santa
O Prior com um grupo de 33 peregrinos – são mais da Irmandade de
São Roque que paroquianos – está
de abalada para a Terra Santa.
A peregrinação será de 4 a 11 de
Junho. Rezemos uns pelos outros.

Festas de Julho
No dia 18 a Basílica estará engalanada para a Festa do Beato Bartolomeu dos Mártires.
n Como vem sendo hábito, na missa
das 12 horas do 4.º Domingo de
Julho (dia 22), faremos a Festa de
São Charbel de Maklouf, o santo
libanês que tantas graças nos alcança de Nosso Senhor.
n

Horários de Verão
(16 de Julho a 17 de Setembro):
n De Segunda a Sábado, serão suprimidas a Missa das 10h30 e a
das 17h00, na Basílica dos Mártires;
n Ao Domingo, a Missa das 12h15
passará as 12h00.
n Nos meses de Julho, Agosto e Se-

n

Beato Bartolomeu
dos Mártires
A Arquidiocese de Braga está a organizar a positio para a canonização
do Beato Bartolomeu dos Mártires,
que nasceu, foi baptizado e viveu,
até cerca dos 15 anos na Paróquia de
Nossa Senhora dos Mártires.
O Senhor Arcebispo Primaz de
Braga, D. Jorge Ortiga, pede a nossa
colaboração, pois “ninguém ignora
que os lugares da infância se revestem de um significado particular e
que podem ser úteis na elaboração
da causa. A Congregação para a Causa dos Santos pede testemunhos que
manifestem a sua relevância eclesial
a partir da fama contínua de santidade, de possíveis graças recebidas, de
sinais que manifestem esta devoção
(ofertas, conversões, monumentos,
nomes de ruas, imagens…).
Será que entre os muitos devotos
do nosso Beato D. Frei Bartolomeu
dos Mártires não há quem se disponha a testemunhar em favor da sua
santidade?
O testemunho pode ser dado pessoalmente ou para o email do Prior:
bas.martires@sapo.pt

Ao Largo – Boletim das Paróquias da Baixa-Chiado
Director: Conº Armando Duarte Redacção: Basílica dos Mártires, Rua Serpa Pinto, 10 D , 1200-445 Lisboa
Tels.: 21 346 24 65 – Fax: 21 325 95 62 – E-mail: bas.martires@sapo.pt

