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Suplemento para as Paróquias dos Mártires e do Sacramento

O Papa quer saber...

Que «presente» ofereceram a Jesus, no Natal?
Na homilia da missa da Epifania do
Senhor, o Papa Francisco perguntou
aos católicos de todo o mundo se, no
Natal, ofereceram “algum presente a
Jesus”, pela sua festa, ou apenas trocaram presentes entre si, esquecendo
os mais necessitados.
“Se fomos ter com o Senhor de
mãos vazias, hoje (hoje ou em qualquer altura…) podemos remediar.
Com efeito, o Evangelho contém
por assim dizer uma pequena lista
de prendas: ouro, incenso e mirra”,
assinalou, na homilia da Missa da
solenidade da Epifania, a que presidiu na Basílica de São Pedro.
Francisco explicou que o ouro
simboliza a necessidade de “adorar”
Deus, e só a Deus! E o incenso representa a oração; já a mirra evoca
o cuidado com quem sofre.
“Agrada ao Senhor que cuidemos dos corpos provados pelo sofrimento, da sua carne mais frágil,
de quem ficou para trás, de quem
só pode receber não tendo nada de
material para retribuir. É preciosa
aos olhos de Deus a misericórdia
com quem não tem para restituir, a
gratuidade”, sublinhou. “Não percamos a ocasião para dar um lindo
presente ao nosso Rei, que veio para
todos, não nos cenários faustosos do
mundo, mas na pobreza luminosa de
Belém. Se o fizermos, resplandecerá
sobre nós a sua luz”.
A homilia destacou a diferença
entre a manifestação da luz divina,
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no nascimento de Jesus Cristo, e
as luzes da “ribalta” com quem se
apresenta quem tem poder.
“A luz de Deus não vai para quem
brilha de luz própria. Deus propõe-Se, não Se impõe; ilumina, mas
não encandeia. É sempre grande a
tentação de confundir a luz de Deus
com as luzes do mundo. Quantas
vezes corremos atrás dos clarões
sedutores do poder e da ribalta, convencidos que prestamos um bom
serviço ao Evangelho! Mas, assim,
voltamos os holofotes para o lado
errado, porque Deus não estava lá”.
“Só encontra o mistério de Deus
quem deixa os próprios apegos
mundanos e se põe a caminho”, referiu Francisco, a respeito das três
figuras dos magos do Oriente, que o
Evangelho apresenta entre os primeiros a ir adorar o Menino Jesus, em
Belém. […] Desvenda-se, assim, a
verdade sublime que Deus veio para
todos: todas as nações, línguas e povos são acolhidos e amados por Ele.
Símbolo disso é a luz, que tudo alcança e ilumina”, realçou.
O Papa Francisco convidou-nos
a “imitar os Magos”, que souberam
colocar-se a caminho para entrar na
“casa” de Jesus, seguindo depois
“outro caminho”, após este encontro.
“Outro caminho, diferente do de Herodes, distinto do caminho do mundo. Um caminho como o percorrido
pelos que estão com Jesus, no Natal:
Maria e José, os pastores. Eles, como
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os Magos, deixaram suas casas e tornaram-se peregrinos pelos caminhos
de Deus”, acrescentou. n

Catequeses para
a Iniciação Cristã
Estão a decorrer muito bem as Catequeses para a Iniciação Cristã, isto
é, destinadas aos que, já adultos,
desejam celebrar a totalidade ou algum dos sacramentos da Iniciação
(Baptismo, Confirmação e Eucaristia). Participaram nas 4 catequeses
que já tiveram lugar, 4 jovens adultos: o Aurélio, a Ingrid, a Elsa e o Leonardo. Se mais alguém quiser juntar-se ao grupo, ainda o poderá fazer,
desde que tenha disponibilidade
para recuperar as catequeses já dadas. As que faltam serão nos dias 20
de Janeiro, 3 e 17 de Fevereiro e 10 e
24 de Março (sempre ao Domingo),
às 10h30. Os interessados deverão
fazer a sua inscrição no Acolhimento da Basílica dos Mártires.

Calendário-Marcador
A Basílica dos Mártires editou,
como vem sendo hábito, um calendário-marcador com o conjunto
dos Santos Protectores, e respectivas
orações, deste Ano. Têm sido muito
elogiados e procurados. Mas como a
edição é apenas de 2.000 exemplares,
se se demora a adquiri-lo poderá não
chegar para si.

TOME NOTA
Novenas
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De São Sebastião: de 11 a 19 de Janeiro, às 16h, na igreja do Sacramento. Em virtude do dia da Festa de São
Sebastião – 20 de Janeiro - ser um
Domingo, celebraremos a missa da
Festa no Sábado anterior, às 16h15.
No final da santa missa será venerada a relíquia de São Sebastião.
Dos Pastorinhos: de 11 a 19 de
Fevereiro, às 17h30, na Basílica
dos Mártires. A missa da Festa será
no dia 20, às 18h15.

Festa da Apresentação
do Senhor
Haverá bênção das velas em todas
as missas. Recorde-se que, como
acontece sempre no primeiro Sábado de cada mês, no terço e na missa
teremos como intenção a conversão
dos não crentes, conforme Nossa Senhora pediu em Medugorge.

São Brás, bênção das gargantas
A 3 de Fevereiro, celebra-se a memória do Mártir São Brás. Em virtude
de ser Domingo, anteciparemos para
o dia 2 (Sábado) a missa de São Brás
que, conforme antiquíssima tradição,
será celebrada no Altar privilegiado
do glorioso São Brás, às 12h. No final,
proceder-se-á à bênção das gargantas.

As inscrições podem
ser feitas até…
n

ao dia 22 de Fevereiro para o Retiro da Quaresma
Na Quaresma passada, organizou-se pela primeira vez, a nível da
Paróquia, um Retiro fechado. Foi
nas Irmãs de Linda-Pastora e participou um pequeno grupo de 15
pessoas. Foi bom, pelo que este ano
repetiremos a experiência, se houver interessados, no primeiro fim
de semana da Quaresma. Começará
com o jantar do dia 8 de Março e
terminará com o almoço do Domingo seguinte, dia 10. As despesas,

com o alojamento, são € 80. Inscreva-se no Acolhimento dos Mártires, ou através de sms para o telm
967063737 ou enviando um e-mail
para bas.martires@sapo.pt.
n

ao dia 28 de Fevereiro, para a Peregrinação aos túmulos de Santa
Filomena, Santo Padre Pio, Santa
Rita, São Bento, São Francisco,
São Pedro e São Paulo e Santa
Casa (Santuário do Loreto).
Será uma memorável Peregrinação aquela que está programada
para se realizar de 29 de Abril a 6
de Maio, organizada pela Paróquia
dos Mártires e pela Confraternidade de Santa Filomena, que o Prior
acompanhará. Memorável pelo
programa religioso e pela viagem,
que incluirá Nápoles, Pompeia,
a Ilha de Capri, Monte Gargano
(Santuário de São Miguel e Roma.
Os interessados deverão inscrever-se no Cartório Paroquial até ao fim
de Fevereiro. No site da Paróquia
www.paroquiadosmartires.pt, está
o programa e as condições da Peregrinação.

Primeiros Sábados
Os Arautos do Evangelho irão a
fazer connosco (de Fevereiro a Junho) a Devoção dos Cinco Primeiros
Sábados, na Basílica dos Mártires
(por não cabermos todos na igreja
do Sacramento, mas é como se lá
estivéssemos…). 13h30 - exposição
do SS.mo Sacramento e início das
confissões; 15h00 – bênção, seguida
da cerimónia da coroação de Nossa
Senhora e da recitação meditada do
Terço; 16h15: Missa reparadora. É,
aliás, uma expediência de sucesso
que vem dos anos anteriores. Dia 2
de Fevereiro, começa!

Lectio Divina:
Uma hora Uma, por semana
Como sinal de que a Palavra Deus
deve ser a orientação fundamental

da nossa vida pessoal e comunitária, está instituída na Paróquia: uma
estante com o leccionário do dia,
acessível aos fiéis; semanalmente,
o Prior, comenta uma das leituras
da missa dominial no “Recado do
Prior” (disponível na mesa do “Ao
Largo” e no site da paróquia); à
Quinta-Feira, da 19h às 20h, na sala
anexa ao Acolhimento, o Prior reflecte, com quem aparecer, a Palavra de Deus do Domingo seguinte,
seguindo a metodologia da Lectio
Divina. Porque será que tão poucos dispõe de uma hora por semana
para este importante exercício?

Igreja do Sacramento
Como já era de esperar, os encantos da igreja do Sacramento, depois
do restauro, vieram ao de cima, e
tornaram-na uma atracção. No próximo Sábado, dia 12 de Janeiro, por
iniciativa dos professores da Faculdade de Direito da UCP, terá lugar
na igreja do Sacramento uma jornada convívio aberta aos professores
e funcionários da UCP. Terminará
com a santa missa, presidida pelo
Senhor Cardeal Patriarca, às 16h15.
Trata-se da missa da Paróquia, pelo
que convido os paroquianos dos
Mártires e do Sacramento a nela
participarem.

Círculo Eça de Queiroz
O Senhor Cardeal Patriarca, no
próximo dia 11 de Janeiro, será investido como sócio honorário do
Círculo Eça de Queiroz, rara distinção concedida por esta prestigiada
agremiação de carácter intelectual
e social com sede na Paróquia do
Santíssimo Sacramento.

Grémio Literário
No próximo dia 29 de Janeiro, às
19h15, na Basílica dos Mártires,
será celebrada missa de sufrágio
pelos sócios já falecidos do Grémio
Literário.
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