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Suplemento  para as Paróquias dos Mártires e do Sacramento
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Por ocasião da abertura da Porta 
Santa, D. Julián Barrio, arcebispo de 
Santiago de Compostela, recebeu uma 
mensagem do Papa Francisco a ex-
pressar carinho e proximidade a todos 
os peregrinos. «Seguindo os passos do 
Apóstolo, escreve o Santo Padre, saí-
mos de nós próprios, daquelas certezas 
a que nos agarramos, e, tendo clara a 
nossa meta, seguindo a voz do Senhor 
que nos chama, como peregrinos, em 
atitude de escuta e de busca, empre-
endemos esta viagem ao encontro de 
Deus, do outro e de nós próprios».

«O objetivo é percorrer um caminho 
de conversão, que começa na terra de 
onde partimos e se conclui na pátria a 
que nos dirigimos. Muitos o iniciam 
sozinhos, carregados de coisas que 

pensavam lhes seriam úteis, porém ter-
minam com a mochila vazia e com o 
coração cheio de experiências forjadas 
no confronto com as diferenças e na 
sintonia com outros irmãos e irmãs vin-
dos de diferentes contextos existenciais 
e culturais. Uma lição que passará a 
acompanhar-vos toda a vida. Caminhar 
como discípulos missionários, reavi-
vando no nosso coração o mandato do 
Senhor a que sejamos testemunhas até 
“aos confins da terra” (At 1,8). Assim 
a peregrinação ao túmulo do Apóstolo 
se converte numa chamada à missão».

Francisco descreve o peregrino como 
aquele que é capaz de se colocar nas 
mãos de Deus, consciente de que a 
pátria prometida já está presente em 
Cristo que quis acampar no meio do 

Ano Jacobeu

Grande Jornada!
No passado domingo, dia 4 de ju-

lho, a nossa Paróquia “vibrou” em 
duas frentes: no Mosteiro dos Jeróni-
mos, com a ordenação sacerdotal dos 
diáconos António Ribeiro de Matos, 
Patrice Nikiema, Pedro Figueiredo e 
João Silva, para o serviço do Patriar-
cado de Lisboa. Na Cidade da Praia, 
em Cabo Verde, com a ordenação sa-

Começou no final de 2020, em 31 de dezembro, o Ano Compostelano, um jubileu que se realiza no ano 
em que o 25 de julho, Festa de São Tiago, calha a um domingo, como acontece neste Ano de 2021. Na 
Basílica dos Mártires, recorde-se, está sediada a Confraria dos Apóstolo Santiago e, em tempos que 
não estes, de pandemia, por aqui passam muitos peregrinos requerendo a sua credencial.

Seu povo, para fazer caminho connos-
co. Termina a sua mensagem com uma 
alusão aos três gestos que os peregrinos 
fazem ao chegar à Porta Santa e que 
sintetizam o motivo da peregrinação… 
O primeiro «é contemplar no Pórtico da 
Glória o olhar sereno de Jesus, o Juiz 
misericordioso que, de braços abertos, 
nos oferece o Seu perdão e nos acolhe 
na Sua casa. O segundo, é o emotivo 
abraço à imagem do Apóstolo, abraçan-
do nele a Igreja inteira que nos mostra 
o caminho da fé que professamos. O 
terceiro, é a participação na liturgia 
eucarística, o repicar dos sinos, o fumo 
do incenso queimado no “botafumei-
ro”, os cânticos e as orações; tudo nos 
convida a sentirmo-nos Povo de Deus 
chamado a compartilhar a alegria do 
Evangelho». n

cerdotal dos diáconos José Augusto, 
para os Missionários Espiritanos, e 
João Paulino, para o serviço da dioce-
se de Santiago. Ambos, em fases dife-
rentes da sua formação, colaboraram 
na Paróquia dos Mártires. 

O Cardeal Gomes Furtado, bispo 
da diocese de Cabo Verde, em carta 

dirigida ao Prior agradeceu a colabo-
ração da nossa paróquia, que este ano 
tem contado também com a presença 
do Padre Lourenço Moreira, na fase 
final dos seus estudos de Direito Ca-
nónico na UCP. 

Com muita alegria, continuaremos 
a ser, em Lisboa, um “enclave” de 
Cabo Verde n
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HORÁRIOS  nos meses de Agosto e Setembro:

Concluímos o Sínodo Diocesano, 
que de 2014 a 2021 nos polarizou du-
rante sete anos em torno da Palavra de 
Deus, da Liturgia, da Caridade e das 
Relações Fraternas que nos caraterizam 
como comunidade cristã e nos proje-
tam em missão. Dou graças a Deus por 
tanto que aconteceu e, sobretudo, pela 
experiência de sinodalidade que muitos 
de nós fomos fazendo. Como sobres-
saiu no encontro final de avaliação, foi 
precisamente este ponto da “sinodali-
dade” o que mais nos marcou e conti-
nuará a marcar. Creio que ficámos mais 
conscientes ainda de que só em con-
junto podemos viver e trabalhar como 
Igreja de Cristo. Em todas as instâncias 
de participação, de cada comunidade 

Introdução do Senhor Patriarca ao  Programa e Calendário 2021-2022

Rejuvenescendo a Igreja

à Diocese no seu todo, não podemos 
nem queremos prosseguir senão assim. 
Entretanto, caminhamos juntos – aliás 
com as dioceses portuguesas e muitas 
outras por esse mundo além – na pre-
paração da Jornada Mundial da Juven-
tude - Lisboa 2023, momento eclesial 
por excelência e grande oportunidade 
de evangelização, dos jovens para os 
jovens e de todos para todos. 

Já muitos trabalham para ela e ainda 
mais serão. Seremos todos, de um modo 
ou de outro, pela oração, pela resposta 
ao que for pedido, pela missão comum. 
É um caminho sinodal também. Um 
grande fruto nos trará decerto. Refiro-
-me ao rejuvenescimento eclesial que 

proporciona uma JMJ, quer pelos des-
tinatários, quer pela orientação do que 
fizermos no sentido de revivermos com 
entusiasmo a constante juventude que 
Cristo oferece à sua Igreja. Com Cristo, 
mesmo ao velho Nicodemos se propôs 
nascer de novo. E o Evangelho oferece-
-nos em cada página uma oportunidade 
exaltante de renascermos também. É 
assim que o nosso Programa calenda-
riza atividades específicas de cada or-
ganismo diocesano, mas em todas elas 
passará o mesmo Espírito “juvenil” que 
nos conduzirá ao verão de 2023. n

Convosco, † Manuel, 
Cardeal-Patriarca

Santa Missa
Segunda a Sexta feira:

n 10h30, na Basílica dos Mártires;
n 16h15, na igreja do Sacramento.

Sábado
n 16h15, na Basílica dos Mártires.

Domingo
n 11h15 e 18h30 (missa transmitida 

para a página de Facebook da Pa-
róquia dos Mártires).

Exposição do Santíssimo:
n Segunda a Sexta, das 12h15 às 

16h, na igreja do Sacramento;
n Domingo, das 12h15 às 18h15, na 

Basílica dos Mártires.

Recitação do Terço
n Segunda a Sexta, às 15h30, na 

igreja do Sacramento;
n Sábado, às 15h30, na Basílica 

dos Mártires.
n  Domingo, às 17h45, na Basílica 

dos Mártires.

Confissões
n Segunda a Sexta: a seguir à Mis-

sa das 10h30
  O confessor permanecerá enquan-

to houver penitentes;
n 1.º Sábado, das 14h às 15h30.

A igreja do Santíssimo Sacramento, 
estará encerrada 

ao Sábado e ao Domingo

Novenas
São Bento

n 2 a 10 de julho
  Missa da Festa: dia 11 de julho, 

18h30

São Bartolomeu dos Mártires
n 9 a 18 de julho
  Missa da Festa: dia 18, às 18h30

São Charbel Maklouf
n 16 a 24 de julho
  Missa da festa: dia 25, às 11h15

Santa Filomena, Virgem e Mártir
n 1 a 9 de agosto
   Missa da Festa: dia 10, às 17h

Nossa Senhora Desatadora dos Nós
n 13 a 21 de agosto
   Missa da Festa: dia 22, às 18h30

Santo Padre Pio de Pietrelchina
n 14 a 22 de setembro
  Missa da Festa: 23 de setembro, 

17h

As orações próprias de cada nove-
na far-se-ão comunitariamente 15 
minutos antes do início da recita-
ção do Terço

Quaresma de São Miguel
n 15 de agosto a 29 de setembro
  Missa da Festa: 29 de setembro, 17h

Os interessados deverão inscrever-
-se no Grupo de Whatsapp criado 
para o efeito.Contactar a Josete 
Contreiras, telm: 935 208 520

 


