Natal 2018
Suplemento para as Paróquias dos Mártires e do Sacramento

O lobo do nosso Presépio
O Presépio barroco da Basílica
dos Mártires, da Escola de Machado
de Castro, com cerca de 120 figuras
distribuídas por várias cenas que vão
da Expectação à Matança dos Inocentes, não é comparável a outros
exemplares da mesma época, como
o Presépio exposto na Sé Patriarcal,
com assinatura do próprio Machado
de Castro. Contudo, quem o contempla – isto é, quem o olha com
olhos de ver - através das vidraças
da maquineta aonde está montado,
não pode deixar de experimentar
uma profunda comoção, o êxtase,
o arrebatamento do sentido da vista
mediante a plasticidade das figuras,
a assimetria dos espaços, a profusão
das cenas, o cromatismo dos diversos elementos com que é plasticamente descrito o Acontecimento que
une o Céu a Terra: a encarnação do
Verbo de Deus.
Joaquim Machado de Castro,
como os outros mestres do barroco,
não buscava a beleza em si, para se
recrear com ela; tinha antes, como
objetivo, impressionar a imaginação
e o coração das pessoas que contemplam a obra, para que se abram os
seus olhos e os seus corações, a fim
de que, através daquelas figurinhas
de barro, penetremos no mistério de
um Deus feito Menino, vendo para
além daquilo que os nossos olhos
veem, um mundo novo a acontecer.
O mundo animal está todo presente: conchas do mar e pequenos
búzios espalhado sobre o musgo, representam a biodiversidade faunística do mar; depois temos os camelos,
dromedários e cavalos do cortejo
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dos Magos, a matança do porco que
data o Acontecimento; as ovelhas, os
cabritos e os cães do rebanho, companheiros dos pastores de Belém; o
galo que se junta aos anjos no alegre anúncio; o burro e a vaca que
aquecem o Menino, e ainda a mula
da fuga para o Egipto. Este ano, no
olhar mais atento que por esta altura,
no início do Advento, sempre lanço sobre o nosso Presépio, a minha
atenção fixou-se no lobo que, lá do
alto, tudo contempla, sem se dar conta que está já na mira do caçador…
Trata-se de uma cena exclusiva do
génio de Machado de Castro.
“Eu sou o Bom Pastor. O bom
pastor dá vida pelas suas ovelhas.
O mercenário, que não é o pastor,
de quem não são as ovelhas, vê vir
o lobo, abandona as ovelhas e foge,
enquanto o lobo as arrebata e dispersa, porque é um mercenário e não
tem zelo pelas ovelhas” (Jo 10, 1112). E lá está o lobo! Não nos deixemos impressionar pelo caçador de
arma em riste… Quem vai tratar do
lobo é Jesus, o Deus Menino, o verdadeiro pastor das ovelhas, o Bom
Pastor. Foi para isso que o Pai no-lo
enviou!
Primeiro trata das ovelhas que
conhece e que o reconhecem a Ele.
“Assim como o Pai me conhece a
mim, também eu conheço o Pai, e
dou a minha vida pelas ovelhas”
(Jo 10, 14), ou seja, há uma comunhão entre Jesus e seus, semelhante
à comunhão entre o Pai e o Filho.
Jesus os trata com equidade, justiça e igualdade, e a todas distribuiu
graça, alegria, paz e misericórdia.
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Havia muitas ovelhas que não eram
do aprisco de Israel. “Também elas
ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um Pastor” (Jo 10,16).
Depois de dar a sua vida por nós,
Jesus voltou para junto do Pai. Mas
deixou-nos de sobreaviso: “Acautelai-vos dos falsos profetas que se vos
apresentam disfarçados de ovelhas,
mas por dentro são lobos vorazes”
(Mt 7, 15). Porém, ao mesmo tempo
que nos recomenda cautela, exorta-nos a enfrentar o perigo: “Ide! Eis
que Eu vos envio como cordeiros para
o meio dos lobos” (Lc 10, 3). O lobo
do nosso Presépio lembra-nos a missão, as “periferias” que nos esperam.
O Bom Pastor sabe o que faz: Ele
continua a pastorear-nos, a curar-nos,
a alimentar-nos a dessedentar-nos, a
consolar-nos no redil da Igreja. Até
que a sua obra esteja consumada. O
Menino que veio na pobreza do Presépio de Belém, virá, no final dos
tempos. revestido de glória. Cumprir-se-á então a profecia de Isaías: “Então o lobo morará com o cordeiro, e o
leopardo se deitará com o cabrito. O
bezerro, o leãozinho e o gordo novilho andarão juntos e um menino pequeno os guiará […] e porá a mão na
cova da víbora” (Is 11, 6-8).
As ovelhas, os lobos disfarçados
de ovelhas e os lobos sem disfarce,
todos serão pastoreados por Jesus.
Desengane-se o lobo. Guarde a espingarda o caçador! Vamos todos
a Belém ver o Menino que nos foi
dado e se entregou por nós recriando
a harmonia original. Eis o mistério
do Natal que o Presépio, na sua singeleza, desvenda! n

Portugal no Top 10
O instituto norte-americano de pesquisas Pew Research Center fez um
levantamento entre Junho de 2015 e
Agosto de 2017 em 34 países da Europa, entrevistando, em cada um deles, cerca de 1.400 pessoas de modo
presencial ou por telefone.
Segundo a pesquisa realizada, estes
são os 10 países cujos cidadãos mais
dizem acreditar “sem dúvida” na existência de Deus: Arménia, 79%; Geórgia, 73%; Bósnia e Herzegovina, 66%;
Roménia, 64%; Grécia, 59%; Sérvia,
58%; Croácia, 57%; Moldávia, 55%;
Polónia, 45%; Portugal, 44%.
Estes números referem-se apenas
aos cidadãos que afirmam “não ter

dúvida” sobre a existência de Deus.
Ao se levar em consideração também
as pessoas que dizem acreditar em
Deus, mesmo sem absoluta certeza,
os números aumentam: em Portugal,
por exemplo, 83% dos cidadãos responderam que acreditam em Deus,
mas 44% acrescentam acreditar com
absoluta certeza.
Portugal, na comparação com os
demais países da Europa Ocidental,
apresenta um cenário bem diferente…
o nível de perseverança na fé cristã
por parte do povo lusitano mantém
padrões que só se registam na Europa Central e Oriental, ao contrário do
acontece em países que já foram his-

toricamente “muito católicos”, como
a Itália, a Irlanda e a Espanha.
Ainda no que se refere ao nosso
país, 94% dos inquiridos dizem que
foram criados como cristãos. Porém,
os entrevistados que afirmaram continuar sendo cristãos, foram apenas
83%, dos quais 77% se afirmaram
católicos. Para 62% dos entrevistados
portugueses, a religião é um componente importante da identidade nacional, enquanto para 36% ela é muito
importante no quotidiano pessoal.
Quanto à oração, 37% dos portugueses afirmaram que rezam todos os
dias. Em contrapartida, 15% declararam-se agnósticos ou ateus. n

NOTÍCIAS
Festa da Mãe Clara

A missa da Festa da Beata Maria Clara
do Menino Jesus, será no dia 1 de Dezembro, às 18h30.

Bênção das Grávidas

É um gesto tradicional do Presépio na
Cidade que, também este Ano, evangeliza a partir do Chiado. Será no dia 15 de
Dezembro, na missa das 18h30.

Novena do Menino Jesus de Praga

Começa no dia 16 de Dez (Domingo),
às 16h, na igreja do Santíssimo Sacramento. Fá-la-emos, diariamente, à mesma hora.

Concertos de Natal

Ainda faltam os seguintes:
– Dia 8 Dez | 16h | Coro Da Universidade Nova de Lisboa
– Dia 9 Dez | 16h | Concerto do Club
Millennium BCP
– Dia 16 Dez | 16h | Concerto do Centro
Cultural Franciscano
– Dia 19 Dez | 19h | Concerto de Natal
do Centro Nacional de Cultura
– Dia 1 Jan | 17h30 | Apresentação de
Natal dos Arautos do Evangelho – 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
1.º Sábado de Fevereiro (dia 2), orientarão uma série de 5 Primeiros Sábados,
na Basílica dos Mártires. Ou seja, de
Fevereiro a Junho, a missa das 16h15
de Sábado, habitualmente celebrada na
igreja do Sacramento, será celebrada
nos Mártires.

Celebrações do Natal

– No dia 24, às 18h30, será celebrada,
solenemente, a a missa da Vigília do
Natal.
– A missa das 18h30, nos Mártires, será
a da Vigília do Natal.
No Dia de Natal (Terça-Feira), o horário das missas será o seguinte: 10h30;
12h; 13h20; 16h15 (no Sacramento) e
18h30.

Celebrações no Dia
de Ano Novo

– Missa Te Deum, Mártires, com início
às 23h30 do dia 31;
– No dia 1 (Terça-Feira): 10h30; 12h;
13h30; 16h15 (Sacramento) e 17h30
(cantada pelos Arautos).

Reserve estas datas:

9 Catequeses para adultos
(Preparação para os Sacramentos da Iniciação Cristã)
– Domingos: 11 e 25 Nov; 9 Dez; 6 e 20
Jan; 3 e 17 Fev; 10 e 14 Mar, às 10h30
“Lectio Divina” Reflexão sobre a Palavra do Domingo seguinte
– 5.ª feira, das 19h às 20h
Retiro da Quaresma
– Do jantar do dia 8 ao almoço do dia
10 de Fevereiro de 2019, nas Irmãs de
Linda-a-Pastora.
Peregrinação a Roma, Santo Padre
Pio e Santa Filomena
– Com passagem por Nápoles, Pompeia, Capri, Santuário de São Miguel,
Loreto, Assis, Cássia e De 29 de Abril
a 6 de Maio de 2019
Peregrinação Paroquial a Fátima
– 25 de Abril de 2019

E ainda…

Grupo de Jovens
– No dia 24 de Novembro (Sábado), após
a missa das 18h30, recomeçou a reunir
o grupo de Jovens da Paróquia.
Se és Universitário ou já estás empregado (ou a tentar entrar no mercado de
trabalho, este grupo é para ti. Aparece

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