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Suplemento para as Paróquias dos Mártires e do Sacramento

Ainda a Cimeira…
do Cardeal-Patriarca de Lisboa, “mais
preciso, mais articulado, mais operativo”, e que ajuda a “concertar” esforços e oferece “ideias mais concretas”,
para desenvolver as diretrizes que a
CEP implementou desde 2012. O texto deve ser analisado “ainda antes” da
Assembleia Plenária do episcopado
católico português, em Abril próximo.
Terminada a cimeira, fica a convicção de que esta “chaga da sociedade”
pode entrar numa nova fase da sua erradicação! Para isso, são necessárias
normas concretas e evitar duas atitudes, como indicou o Papa Francisco
no notável discurso de encerramento:
“Chegou a hora de encontrar o justo equilíbrio de todos os valores em
jogo e dar diretrizes uniformes para
a Igreja, evitando os dois extremos:
nem judicialismo, provocado pelo
sentimento de culpa face aos erros
passados e pela pressão do mundo
mediático, nem autodefesa que não
enfrenta as causas e as consequências
destes graves delitos”.
O Padre Santiago Martín, conhecido
comentador da actualidade eclesial, no
seu comentário semanal na “Magnificat TV”, recordava, no passado Domingo, que “para além das causas dos
abusos que foram analisadas na cimeira do Vaticano, será bom que se tenha
presente que o número de tão hediondos crimes subiram exponencialmente
nos anos efervescentes do Concílio
Vaticano II, ente os anos 60 e 80 do século passado, quando a vida disciplinar e espiritual de muitos sacerdotes se
esmoronou… banalização da liturgia,
substituição da forma sacerdotal de
vestir, abandono da oração e do sacramento da penitência, mundanização,

Teve grande cobertura mediática a
cimeira sobre “A proteção dos menores na Igreja”, que se realizou no Vaticano de 21 a 24 de Fevereiro passado,
na Sala nova do Sínodo. O Cardeal-Patriarca, D. Manuel Clemente, actual Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, que nessa qualidade
participou na cimeira juntamente com
outros representantes das Conferências Episcopais dos cinco Continentes,
Chefes das Igrejas Orientais, Superiores Gerais de institutos religiosos,
membros da Cúria Romana e do Conselho de Cardeais, num total de 190
participantes, em declarações prestadas ainda em Roma, no final da missa
de encerramento, sublinhou a “originalidade” desta cimeira e o modelo
escolhido pelo Papa “para resolver um
problema grave”, num debate aberto
a vários participantes e que decorreu
com “toda a franqueza”.
Na verdade, foi geralmente considerado um bom indicador, os trabalhos
terem decorrido quase à porta aberta
sendo agora possível saber tudo o que
aconteceu, ler documentos, folhear
conferências, ver e ouvir testemunhos
e procurar as muitas notícias sobre
cimeira, inédita na História da Igreja.
“Foi um exercício de Igreja no seu melhor”, considerou o Senhor D. Manuel
Clemente, que se manifestou também
muito agradado com o “vade-mécum”, um documento orientador que
também recolhe os resultados da discussão levada a cabo durante os quatro
dias de encontro, e que a Santa Sé vai
oferecer às Conferências Episcopais.
Trata-se de um novo documento orientador para os diversos procedimentos
em questão tão sensível, na opinião
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anarquia moral… em suma, o afastamento de Deus. Como na história de
Caim e Abel (cf Gn 4, 3-8), quando o
homem se afasta de Deus, acaba em
assassino do seu irmão.
Tem razão o Padre Martín…Intensifiquemos a oração pela santificação dos
sacerdotes! E tenhamos confiança: Enquanto houver, na cátedra de Pedro, um
Papa que professe a fé em Jesus-Deus,
permitindo assim que o mundo do homem se comunique com o mundo de
Deus, o caos e seus “poderosos” aliados estão destinados a um clamoroso
fracasso. n
Cónego Armando Duarte

A Semana Santa
Domingo de Ramos
na Paixão do Senhor – 14 de Abril
12:00 - Bênção dos Ramos e Missa com
Leitura da Paixão
Quinta-Feira Santa – 18 de Abril
10:00 - Missa Crismal (Sé Patriarcal)
18:00 - Missa Vespertina da Ceia do Senhor
21:00: Com Jesus no Horto (Hora Santa),
na igreja do Sacramento
Sexta-Feira Santa – 19 de Abril
15:00 - Celebração da Paixão do Senhor
17:00 - Via-Sacra e início da novena da Divina Misericórdia (igreja do Sacramento)
Sábado Santo – 20 de Abril
10:00 - Junto à Cruz com a Virgem Dolorosa (igreja do Sacramento)
21:30 - A Vígília da Ressurreição Senhor
Domingo da Ressurreição – 21 de Abril
Missa da Ressurreição: 10:30; 12:00; 13:20;
16:15 (igreja do Sacramento) e 18:30

Propostas para a Quaresma
– Não adie… Comece a Quaresma Quarta-Feira de Cinzas (7 de
Março)! Em todas as Missas celebradas na Paróquia haverá imposição das cinzas: 10:30, 13:20 e 18:15,
nos Mártires; 16:15, no Sacramento.
– Quarta-Feira de Cinzas e Sexta-Feira Santa são dias de jejum.
São dias de abstinência os dias de
jejum e todas as Sextas-Feiras da
Quaresma. Não se contente com mínimos…
– Nesta Quaresma FAÇA JEJUM… de palavras azedas… e
diga palavras gentis, seja manso e
paciente; de palavras e conversas
desnecessárias… e oiça mais os
outros; de vitimizações… procure,
antes, cultivar a gratidão; do pessimismo … e cultive a esperança

e a alegria; das preocupações… e
confie mais em Deus; de lamentações… e dê atenção ao que de bom
lhe acontece; dessa vida frenética… e reze mais; desse egocentrismo… e encha-se de compaixão
pelos outros; das zangas e rancores… e ofereça o seu perdão; do telemóvel… e passe a dar mais uso ao
seu Evangelho de bolso.
– Procure confessar-se no início
da Quaresma. Se quiser pode fazê-lo nos Mártires: Segunda a Sexta,
das 11:15 às 12:00; Terça, a Sexta,
das 17:00 às 18:00. No primeiro Sábado, das 13:30 às 17:00 (vários sacerdotes).
– Experimente, à Quinta-Feira,
participar na Lectio Divina, das
19:00 às 20:00. Faça-o como exercí-

cio quaresmal; quem sabe se não lhe
tomará o gosto…
– No exercício da Via Sacra procure a configuração com Jesus que,
por amor, se deu na Cruz. Na igreja
do Santíssimo Sacramento, em cada
Sexta-Feira da Quaresma, às 15:00,
depois da recitação do Terço da Misericórdia, faremos a Via-Sacra.
– Se é idoso ou está doente (adoentado…) há uma celebração especial para si, no Domingo, 7 de
Abril, às 15:30, na igreja do Santíssimo Sacramento: Missa e administração do sacramento da Santa
Unção para quem estiver preparado.
Inscreva-se previamente no Acolhimento dos Mártires ou da igreja
do Sacramento (Tel. 213462465/
/213425369) n

isso faremos a Festa na Segunda-Feira a seguir à Páscoa (dia 22 de Abril).
Será solenizada a missa das 18:15. n

Ciclo de Conferências,
na igreja da Encarnação

TOME NOTA
Primeiros Sábados

Os Arautos do Evangelho estão
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…).
13:30 - exposição do SS.mo Sacramento e início das confissões;
15:00 – bênção, seguida da cerimónia da coroação de Nossa Senhora e da recitação meditada do Terço;
16h15: Missa reparadora. n

Novenas

De São José: de 10 a 18 de Março, 17h40, na Basílica dos Mártires
Da Divina Misericórdia: de Sexta Feira Santa a Sábado da Oitava
da Páscoa (19 a 27 Abril):
No Sacramento, 19 de Abril,
15:00; 20 Abril, 10:00;
Nos Mártires, na capela da Adoração, nos restantes dias, às 15:00n

Santo Expedito

O dia de Santo Expedito calha na
Sexta Feira Santa (19 de Abril). Por

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, se Deus quiser, faremos 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. Garantido que está o grupo
mínimo de peregrinos, o grupo poderá ainda crescer um pouco.
Apresse-se! Oportunidades como
esta não haverá muitas…
No site da Paróquia www.paroquiadosmartires.pt, está o programa
e as condições da Peregrinação. n

“O Estrangeiro na Bíblia”, é o título
genérico de um Ciclo de Conferências que nos dias 28 de Fevereiro, 7 e
14 de Março, às 19:30, terá lugar na
igreja da Encarnação.
Intervêm: Padre Vasco Pinto Magalhães, sj, Pastor Dimas de Almeida,
Aura Miguel, Padre João Alberto
Correia, José Augusto Ramos e Margarida Alvim. n

Concerto Quaresmal

No dia 23 de Março, às 16:00, na Basílica dos Mártires, o Coro de Câmara de Lisboa interpretará várias peças de D. Pedro de Cristo, compostas
para a Quaresma. n

Será desta?

O cantor David Ruela iniciou os ensaios tendo em vista a formação de
um coro de apoio à Liturgia na Basílica dos Mártires. Os ensaios são à
Terça Feira, às 19:00.
Se puder participar contacte o Sr.
Davi Ruela no final de qualquer das
missas dominicais. n
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