Outubro 2018
Suplemento para as Paróquias dos Mártires e do Sacramento

Novembro, mês das Almas
O Catecismo da Igreja Católica ensina (cf n. 1030) que o purgatório
é uma purificação final por onde passam antes de entrar na alegria
céu todos os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não
ainda completamente purificados, embora seguros da sua salvação
eterna. A sua existência é mencionada na Bíblia, como
o poderá conferir: Mateus (12, 32); Lucas (12, 59) e Primeira
Carta aos Coríntios (3, 15)
Como poderemos ajudar
as almas do purgatório?
Em qualquer igreja, um católico, desde que esteja nas condições
normais - confissão sacramental,
comunhão eucarística e oração pelas
intenções do Papa - pode receber,
para dela beneficiar um defunto,
uma indulgência plenária, No dia
2 de Novembro, Comemoração de
Todos os Fiéis Defuntos (por extensão, do dia 1 ao dia 8 de Novembro),
aos que visitarem o cemitério e rezarem, ainda que só mentalmente, pelos defuntos, concede-se uma indulgência plenária, aplicável à alma de
um ente querido, familiar ou amigo.
As almas do purgatório
podem ajudar-nos?
Santa Catarina de Sena garante
que as almas do purgatório, quan-

sobre ele. A santa polaca conta que,
certa noite, o seu anjo da guarda lhe
pediu que o seguisse e a transportou
ao purgatório. Terá perguntado às almas o que as fazia sofrer mais, e elas
responderam que era a ansiedade da
espera pelo encontro com Deus. No
testemunho desta experiência, Santa
Faustina Kowalska diz que Nossa
Senhora visita as almas do purgatório e que estas lhe chamam “Estrela
do Mar”. Por outro lado, a Mãe de
Deus revelou a Santa Brígida que
“qualquer pena, mesmo que seja no
purgatório, se tornaria mais suave
com a Sua intercessão”.

do passam dali para a alegria do
céu, nunca esquecerão os seus benfeitores na terra e intercederão por
eles diante de Deus e os receberão
quando chegarem ao céu. Outra
Santa Catarina, a de Bolonha, diz:
“Recebi muitos e grandes favores
dos Santos, mas muito maiores das
Almas Santas (do purgatório)”.
São Nicolau de Tolentino, o patrono das almas do purgatório, afirma
que, através da devoção às almas
do purgatório, alcançou muitas
conversões aqui na terra.

O Museu das Almas do Purgatório
Em Roma, na Igreja do Sagrado
Coração do Sufrágio, perto do Vaticano, existe o Museu das Almas
do Purgatório. Foi criado em 1897
pelo Padre Victor Jouet, um padre
francês missionário do Sagrado Coração. Lá se podem observar 15 testemunhos e objetos, como livros e
roupas, que comprovam as “visitas”
de almas do purgatório a entes queridos, pedindo-lhes orações para que
mais depressa possam ver a Deus. n

Alguns santos visitaram
o purgatório
Santa Faustina Kowalska, a mensageira da Divina Misericórdia, faz
parte daquele grupo de pessoas que
estiveram no purgatório ainda em
vida e confirmam tudo o que se sabe

Horários
Graças à boa vontade do Senhor Padre Reis e do Senhor Padre Luís Arruda, que se prontificam a celebrar ao
Domingo, as missa das 10:30 e das 16:15 (no Sacramento), será possível, neste Ano Pastoral, propor mais duas
missas dominicais. Assim:
Missas na igreja do Sacramento
Missas na Basílica dos Mártires
- 1.º Sábado (no Sacramento), das
14:00 às 15:30
- Diariamente, às 16:15
n Segunda a Sexta: 13:20 e 18:15
NB: No 1.º Domingo do Mês, após a
Recitação do Rosário e Bênção
NB: O Senhor Padre Armindo Borcelebração da santa Missa, procedeges celebra na Basílica uma Missa,
- Diariamente, às 17:40
-se à bênção da água e à unção.
habitualmente às 10:30
n
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Sábado: 10:30 e 18:30 (dominical)

Confissões

Adoração Eucarística

Domingo: 10:30; 12:00; 13:20
e 18:30

- de Segunda a Sexta, das 11:15 às 12:00
- 3.ª, 4.ª e 5.ª, das 17:30 às 18:15

- Diariamente, das 11.15 às 17:40 (na
capela da Adoração)
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Quem diria?!

Breves
Concerto Coral
No dia 6 de Outubro, pelas 16:00
teremos um concerto com o Coro
de Câmera de Hamburg-Harburg,
sob a direcção de Werner Lamm.

Catequese
O início da Cateque para as
crianças e adolescentes (6 aos 15
anos), será no Domingo, dia 14, na
missa das 18:30. Até lá estão abertas as inscrições, no Acolhimento
Paroquial.

Festa da Padroeira
- A missa da Festa da Padroeira,
no dia 13 de Outubro, às 18:30,
será antecedida por um tempo de
oração que se iniciará às 17:20 e
terminará imediatamente antes do
início da missa, com a Bênção do
Santíssimo.
- Antes da Festa, temos a preparação espiritual para a Festa: A Secular Novena, de 4 a 12 de Outubro, às 17:30.
- A Festa da Padroeira será enriquecido com um interessante programa cultural, com entrada livre:
às 12:30, o Dr. Guilherme d’Oliveira Martins, fará uma visita guiada à Basílica; às 16:00, Concerto
pelo Coral Polyphonia.

Festa de São Judas Tadeu
Dia 28 de Outubro é dia de S. Judas Tadeu, que, diariamente, atrai
à Basílica muitos fiéis. Acontece,
este ano, que o dia 28 de Outubro é
Domingo. Celebraremos, naturalmente, a missa do XXX Domingo
do Tempo Comum, sem deixarmos
de ter presente São Judas Tadeu.
O que não impedirá de, a partir
das 17:30 honrarmos São Miguel
Arcanjo como sempre acontece
no Domingo mais próximo do dia
29 do mês. Nos dias 25, 26 e 27,
faremos o Tríduo preparatório do

Dia de São Judas Tadeu, com início às 17:30 logo a seguir à missa
das 17h.

Solenidade de Todos os Santos
Celebra-se no dia 1 de Novembro (Quinta-Feira) a solenidade
de Todos os Santos. O horário
das missas é como o do Domingo:
10:30, 12:00, 13:20 e 18:30, nos Mártires; às 16:15, no Sacramento. As
missas vespertinas de Quarta-Feira
– 16:15, no Sacramento; 18:15, nos
Mártires - servirão já para cumprir o
preceito do dia Santo de Guarda.

Comemoração de Todos
os Fiéis Defuntos
Celebra-se na Sexta-Feira, dia 2.
O horário das missas nos Mártires e
no Sacramento será o habitual dos
dias feriais Domingos: 16h15, no
Sacramento; 10:30, 13:20 e 18:15,
nos Mártires.
Formação Litúrgica
Nas Terças-Feiras de Outubro: dias
2, 9, 16, 23 e 30, com o apoio do
Departamento de Liturgia do Patriarcado, a Vigararia I promove
5 encontros de formação litúrgica,
para todos os fiéis, em especial para
aqueles que participam mais activamente na animação das nossas
celebrações. Terão lugar no Salão
da Real Irmandade do Sacramento,
com entrada pelo n.º 1 da Rua Almirante Pessanha, a porta ao lado
da entrada do Parque de Estacionamento. Começam às 21:00. Até
porque “jogamos em casa”, não
deixe de participar!
Calendário-Marcador 2019
Está pronto e em breve poderá adquiri-lo o Calendário-Marcador
para o próximo ano, com os santos
protectores de 2019 e respectivas
orações. Esteja atento, porque a
procura tem subido de ano para ano.

Quem não ouviu já um rol de
justificações por partedos católicos
que, ao Domingo, não querem ir
à Missa. No Blog “Senza Pagare”
chegaram à conclusão que as
justificações para não ir à Missa
também servem para não tomar
duche… Vejam só…
1.Fui obrigado a tomar duche quando era criança.
2. As pessoas que tomam duche são
hipócritas. Pensam que são mais
asseadas que os outros.
3. Há tantos tipos diferentes de sabão. Eu nunca poderia decidir
qual seria o mais indicado para
eu usar.
4. Eu costumava tomar duche, mas
tornou-se aborrecido e, então,
deixei de o fazer.
5. Só tomo duche em ocasiões especiais, como na Páscoa e no Natal.
6. Nenhum dos meus amigos toma
duche.
7. Ainda sou jovem. Quando ficar
mais velho e estiver um pouco
mais sujo, talvez comece a tomar
duche.
8. Eu não tenho tempo para tomar
duche. De todo.
9. A casa-de-banho nunca é suficientemente quente no Inverno
nem suficientemente fresca no
Verão.
10. As pessoas que comercializam
sabão só lhes interessa ficar com
o teu dinheiro.
Mas há mais!
- Trabalho arduamente durante a semana e, então, estou demasiado
cansado para tomar um duche no
fim-de-semana.
- A primeira barra de sabão que usei
causou-me reacção alérgica. Por
isso, desde então, nunca mais me
aproximei de sabão. n
in “Unrepeatable Life”,
tradução: Mamede Fernandes
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