Maio | Junho 2021
Suplemento para as Paróquias dos Mártires e do Sacramento

A avaliação do caminho sinodal
de Lisboa nos últimos anos, desde
o anúncio da realização do Sínodo
Diocesano, em 2014, até ao presente, que está disponível na página do
Facebook da Paróquia dos Mártires.
O questionário de avaliação sobre o
tempo de receção da Constituição Sinodal de Lisboa vai ficar disponível até
16 de maio. Todos os fiéis do Patriarcado, individualmente, são chamados
a responder. Os resultados servirão de
base à reflexão proposta à já referida
Assembleia de Avaliação. Pode aceder
ao questionário através do link: http://
bit.ly/QuestionarioCSL
Bem gostaria que muitos dos meus
paroquianos respondessem ao questionário que, depois de preenchido, poderá ser entregue no Acolhimento da
Paroquial ou enviado por email para
o endereço: bas.martires@sapo.pt. Porém, idealmente, as suas respostas poderão ser entregues no decorrer de uma
reunião presencial no sábado, dia 15
de maio, após a missa das 16h15, que
se realizará, à falta de espaço mais amplo, ali mesmo, na basílica.
No início do mês de abril, o Senhor
Patriarca lançou, através de um vídeo,
um apelo à participação de todos os
diocesanos nesta fase de avaliação. A
mensagem é a seguinte:
«No início de processo de avaliação
do nosso caminho sinodal quero pedir a
todos os diocesanos que o levem a sério, porque se trata não apenas de avaliar

O ponto de partida foi a Exortação
Apostólica “O Evangelho da Alegria”, do Papa Francisco, publicada
em Novembro de 2013. Nos dois anos
seguintes, mais de 20.000 católicos
do Patriarcado de Lisboa, em grupos
constituídos nas Paróquia ou nos seus
Movimentos de pertença, refletiram
sobre o documento. Foi a caminhada
sinodal, um grande exercício de missionaridade da Igreja de Lisboa. As
conclusões dessas reflexões estiveram
na base de um “Documento Sinodal”
que foi debatido no Sínodo Diocesano, entretanto convocado pelo nosso
Patriarca, e que teve lugar de 30 de novembro a 4 de dezembro de 2016. Finalmente chegou-se a um documento
final a partir do qual o Senhor Patriarca elaborou a Constituição Sinodal de
Lisboa, que publicou com data de 8 de
dezembro de 2016.
A receção da Constituição Sinodal
por parte das Paróquias e outras instituições do Patriarcado, previa-se que
demorasse 3 anos. A pandemia obrigou a que se alargasse esse período
para 4 anos. Findos os quais, o Senhor
Patriarca convocou a Assembleia de
Avaliação da receção do Sínodo, que
decorrerá a 18 e 19 de junho de 2021.
Para apoiar este processo avaliativo, o Departamento da Comunicação
do Patriarcado e a Agência Ecclesia
produziram um documentário sobre
o percurso percorrido pela Diocese

o que se conseguiu fazer ao longo de 4
anos, mas trata-se de reconhecer como
o Espírito Santo esteve presente para
nos levar mais a Cristo e, com Cristo,
ao mundo. É por isso que esta avaliação,
mais que um exercício imediato, é um
momento de ação de graças e, por isso, a
melhor projeção que temos para o nosso
futuro diocesano e missionário». n

Seja apóstolo

do Ao Largo
e do “Recado do Prior”
Além da publicação em papel, o
Boletim Ao Largo e o “Recado do
Prior” estão acessíveis on line
www.paroquiadosmartires.pt;
www.santa-filomena.pt;
https://www.facebook.com/Paroquiados Martires/;
https://www.facebook.Universal.St.Filomena.Porrtugal/.
Para que chegue a mais gente e
assim se multipliquem “os paroquianos”, divulgue-o pelos seus
contactos ou indique o endereço
eletrónico de eventuais interessados. Assuma esta tarefa como um
verdadeiro apostolado!

Também no que diz respeito às disponibilidades financeiras, os tempos estão maus para quase todos.
Se, ainda assim, puder partilhar com a Paróquia, faça-o pelo NIB: 0010 0000 2370 0120 0029 4
Deus lhe pague!
Aos que nos têm ajudado, um grande bem-haja!
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“Maratona” de Oração do Papa Francisco
para implorar a Deus o fim da pandemia
e para que sejam retomadas as atividades sociais e de trabalho.
Já no ano passado - passámos o
mês de maio em confinamento, como
vos recordais - o Papa Francisco,
escreveu uma breve Carta aos católicos, convidando-os a redescobrir
a beleza de rezar o Terço, comunitária ou individualmente. “Duma
ou de outra forma, dizia o Papa, há
uma forma de o fazer com proveito:
a simplicidade”. Nessa carta, o Papa
Francisco oferecia-nos uma oração
a Nossa Senhora, à qual podeis ter
acesso no Facebook da Paróquia dos
Mártires.
Este ano, o Santo Padre propõe
para o mês de maio uma “maratona”
de oração para implorar a Deus o fim
da pandemia que aflige o mundo há
mais de um ano, bem como a retoma
das atividades sociais e de trabalho.

Nessa “maratona” envolveu 30 santuários marianos espalhados pelos
5 Continentes. A recitação do terço
será retransmitida para todo o mundo
pelos canais do Vaticano – em Portugal, às 5 horas da tarde – cada dia
de um desses santuários e com uma
intenção própria. Por exemplo: dia
6, do santuário de Nossa Senhora
Aparecida, pelos jovens; dia 13, do
santuário de Fátima, pelos presos. A
iniciativa tem como inspiração a expressão bíblica: “A Igreja fazia sem
cessar oração a Deus” (At 12,5)
O Santo Padre abrirá e encerrará
a “maratona”… a partir de dois locais significativos dentro do Estado
da Cidade do Vaticano. No dia 1 de
maio, o Papa Francisco rezará junto
ao ícone de Nossa Senhora do Per-

pétuo Socorro, já venerado no século
VII, atualmente integrado na Basílica
de São Pedro, na Capela Gregoriana.
Em 2013, durante o Ano da Fé, o ícone foi alvo de um restauro concluído poucos dias depois da eleição do
Papa Francisco, pelo que foi aposta
ao ícone a inscrição: SVCCVRRE
NOS FRANCISCVS PP. A. I., confiando-se assim o Papa à Virgem do
Perpétuo Socorro. A 31 de maio, o
Papa Francisco concluirá a “maratona” em local a determinar nos jardins
do Vaticano. No terço que rezaremos
na Paróquia, associar-nos-emos ao
santuário que nesse dia conduzirá a
oração, tendo presente a oração desse
dia. Recordo que o Terço, na igreja
do Sacramento é rezado às 15h40
(exceto ao sábado) e, nos Mártires,

Missa da Festa de Santa Rita às
16h15

(exceto ao sábado), até estarem criadas as condições para voltar à capela
da Adoração, nos Mártires.

AVISOS
Horário das Missas,
na Basílica dos Mártires
n

n
n

Segunda a sexta: 10h30; 13h20;
e 18h15
Sábado: 10h30; 16h15
Domingo: 11h15 (horário provisório); 13h20; e 18h30

Horário das Missas,
na Igreja do Sacramento
n
n

Segunda a Domingo: 16h15
As transmissões na página do Facebook da Paróquia https://www.facebook.com/ParoquiadosMartires/:
a missa dominical das 18h30, antecedida da recitação do terço e da
bênção (com início às 17h40), bem
como algumas devoções e celebrações especiais. Assim:

No mês de maio:
n Dia 22 (sábado)

No mês de junho:
Dia 03 (quinta feira):
solenidade do Corpus Christi, às
18h30;
n Dia 11 sexta feira):
missa da solenidade do Sagrado Coração de Jesus, às 18h15
n Dia 13 (segunda feira):
missa da Festa de Santo António, às
18h15
n Dias 3 e 11:
início e encerramento da novena de
Santo Onofre
n Dia 12 (sábado):
Missa de Santo Onofre, 16h15
n

Adoração Eucarística

Na igreja do Santíssimo Sacramento, das 12h30 até à missa das 16h15

Confissões

(na sala ao lado do Acolhimento,
com entrada pela capela do Sagrado
Coração de Jesus)
n Segunda a sábado:
das 11h15 às 12 horas;
n Terça, quarta e sexta-feira:
das 17h30 às 18h15

Novena de Santa
Rita de Cássia
n

Basílica dos Mártires
13 a 21 de maio às 17h25

Novena de Santo Onofre
n

Basílica dos Mártires
3 a 11 de junho às 17h25
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