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Somos os guardiões das igrejas do Chiado…
Como poderei ser guardião da “sala de visitas” do Chiado,
onde Aquele que acolhe é o próprio Jesus? Uma forma prática
é a inscrição na côngrua paroquial. As circunstâncias por que
passamos levaram-me a promover uma nova “campanha da
côngrua”. Em setembro, estará à vossa disposição um folheto
explicativo.
A anterior “campanha da côngrua”
foi em 2015, ou seja, há 7 anos que o
vosso prior não apela à vossa generosidade. Fi-lo com insistência naqueles anos difíceis em que tivemos de
pagar dívidas que vinham de trás e,
sobretudo, nos tempos heroicos da reabilitação das nossas igrejas, Mártires
e Sacramento, as igrejas paroquiais
do Chiado. Valeu a pena, não vos parece? Haverá igrejas mais lindas que
as nossas?
Através deste folheto lanço de
novo a “campanha da côngrua”, por
3 razões:

frente tendo para com ela gestos de
amor. A partilha de bens para que a
Igreja possa realizar a sua missão,
sustentar os seus ministros e conservar o seu património, é um gesto
de amor concreto, uma expressão
de corresponsabilidade eclesial.

O impacto da crise económica

Por terem sido reduzidos os seus
rendimentos, muitos portugueses
tiveram de mudar hábitos alimentares, não fizeram férias, passaram
a contar cada cêntimo… outros,
mantendo embora o nível de vida
a que estavam habituados, vivem
com maior contenção, a fim de aferrolhar qualquer coisinha, não vá a
crise agravar-se. A verdade é que a
realidade da crise ou a perceção do
que poderão ser as consequências
da crise, têm esvaziado as caixas
das esmolas das nossas igrejas, tendência que já vinha da “pandemia”,
com a debandada de fiéis por ela
provocada. O vosso prior apela à
generosidade de todos: na partilha
dos euros não esqueçam a vossa Paróquia, que vive das vossas esmolas.

Para vos provar no amor
à Igreja

Vivemos tempos de perseguição à
Igreja, nossa mãe! Muitos dos seus
membros a abandonaram, outros
permanecem nela para a destruir a
partir de dentro; aqueles que sempre viram nela um estorvo nesta cavalgada rumo à cultura da morte ou
um empecilho no retrocesso civilizacional que alguns tanto desejam,
aproveitam para a atacar ainda com
mais violência. Altura propícia,
para quem ama a Igreja, se chegar à
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A 3.ª razão…
por uma questão de bairrismo
e de orgulho nacional

Lembram-se como estavam as nossas igrejas antes da sua reabilitação que
ficou a dever-se, sobretudo, à vossa generosidade? Ora, edifícios antigos sem
manutenção, facilmente se degradam.
Nas ruas apinhadas de gente, não falta
quem aponte o dedo a um certo descuido na limpeza da cidade, que contrasta
com o arranjo das nossas igrejas. Gostaria que continuasse a ser assim: a Basílica dos Mártires e a Igreja do Sacramento serem a “sala de visita” sem a
qual, ao Chiado, faltaria aquele “charme”… Espaços belos que nos elevam
e onde Jesus a todos acolhe. Porém, a
limpeza, a guardaria a eletricidade, a
manutenção, são incompatíveis com as
caixas das esmolas vazias e com moedas de metal escuro nos ofertórios. Há
que, na medida das possibilidades de
cada um, abrir os cordões à bolsa…
Temos ainda, como apelo a uma
maior generosidade na partilha, a próxima JMJ Lisboa2023. Bom seria
que os muitos milhares de jovens peregrinos que hão de visitar as nossas
igrejas, pudessem ficar agradados com
o nosso acolhimento e edificados com
a nossa fé prática que se concretiza
tanto em cuidar das coisas de Nosso
Senhor, como em cuidar da presença
de Nosso Senhor nos irmãos. n
Cónego Armando Duarte

TOME NOTA

Horários

COP da Paróquia

O Comité Organizador Paroquial das
JMJ Lisboa2023, está difícil de arrancar. Começou-se a falar nele no
Pentecostes, intensificámos a nossa
oração na novena de São Bartolomeu
dos Mártires, inundámos a entrada da
Basílica de papelinhos para a inscrição e até ao presente… pouca coisa.
Gostaria de não o deixar para trás!
Não custa nada: ofereça-se para o
COP enviando para o email da basílica o seu nome, email e telemóvel.

Padre António Carlos

O Padre António Carlos, a Diocese
de Santiago, Cabo Verde, enquanto
estiver a estudar Direito na Canónico
da UCP, ficará connosco. Celebrará
habitualmente a missa das 10h30 (exceto à 3.ª feira) e de seguida atenderá
as pessoas que pretenderem confessar-se. Rezemos pelo P. António e
agradeçamos a Deus o dom do seu
sacerdócio.

Catequese de preparação para
o Crisma

O Afonso e um seu amigo vieram dizer-me que se querem preparar para
o crisma na nossa Paróquia. Poderia
dizer que não a jovenzinhos tão determinados? Se houver mais gente da
sua idade, 12 anos, mais ou menos,
que queira juntar-se a eles, diga.

Iniciação Cristã

Desde o início da pandemia que não
há preparação de jovens e adultos que
não tenham frequentado a “catequese curricular”, para os sacramentos
da Iniciação (batismo, confirmação
e eucaristia, ou algum deles). Quem
estiver interessado deverá falar com o
Prior ou enviar uma mensagem para o
bas.martires@sapo.pt. A preparação
consta de 9 catequeses quinzenais,
em hora e dia a combinar com os interessados.

São Pio de Pietrelcina

Canonizado em 16 de junho de 2002
pelo Papa São João Paulo II, a sua
“memória” celebra-se a 23 de setembro. Nesse dia, uma sexta feira, será

solenizada a missa das 17h30. Faremos a novena de preparação para a
Festa, a partir do dia 14, iniciando a
oração da tarde, nos dias da novena,
10 minutos mais cedo.

Festa de São Miguel Arcanjo

A missa da Festa será na quinta feira,
29 de setembro, às 17h30, antecedida, a partir das 16h30, da Coroa Angélica, Terço e Bênção do Santíssimo.
Os “noviços” que no dia da da Festa
ingressarão na Irmandade de São Miguel e Almas têm estado a fazer, com
todo o empenho, a “Quaresma de São
Miguel” que começou na Assunção
de Maria Santíssima, orientados pela
“mestra” Josete Contreiras. Teremos
ainda o Tríduo de preparação próxima nos dias 26, 27 e 28, às 16h30.

Festa da Padroeira

A missa da Festa de Nossa Senhora
dos Mártires será na quinta feira, dia
13 de outubro, às 19h00, para facilitar a participação daqueles que trabalham. Iniciaremos a “secular novena”, na terça, dia 4: segunda a sexta
feira, será às 16h45, no sábado e domingo, às 16h15.

Festa de São Judas Tadeu

A Festa deste Apóstolo que, diariamente, atrai à Basílica tantos fiéis,
celebra-se no dia 28 de outubro, uma
sexta feira. Faremos a novena de preparação para a Festa, a partir do dia
19, iniciando a oração da tarde, nos
dias da novena, 10 minutos mais
cedo. No dia da Festa, a missa das
17h30, será solenizada.

Novenas

As próximas novenas: São Pio de
Pietrelcina, Nossa Senhora dos Mártires e São Judas Tadeu (também a
de Santa Teresinha do Menino Jesus,
cuja “memória se celebra no dia 1 de
outubro), bem como as orações para
o tríduo de São Miguel, estão no site
e no Facebook da Paróquia dos Mártires e no site de Santa Filomena (santa-filomena.pt/). Quem quiser receber
alguma delas pelo WhatsApp, deve
solicitá-lo pelo Telm 934705820.

a partir de 1 de Setembro
Missa
Basílica dos Mártires
n Segunda a Sexta: 10h30 e 17h30
n Sábado: 10h30 e 17h (dominical)
n Domingo: 12h; 13h20; 17h (transmitida para a Página de Facebook da
Paróquia dos Mártires)
Igreja do Santíssimo Sacramento
n Segunda a Sexta: 16h15
n Sábado: 15h e 18h * (dominicais)
n Domingo (a igreja está encerrada)
Exposição do Santíssimo Sacramento
Basílica dos Mártires
n 11h15 às 17h, capela da Adoração,
sempre que haja adoradores
n 1.º Sábado, das 9h15 às 11h20 **
Igreja do Santíssimo Sacramento
n Segunda a Sexta, das 12h15 às 16h
n Sábado, das 17h às 18h*
Recitação do Terço e Bênção
Basílica dos Mártires
n Segunda a sexta, às 17h; Sábado
e Domingo, às 16h30
Igreja do Santíssimo Sacramento
n Outubro e Maio, de Segunda a Sexta,
às 15h40
Confissões
Basílica dos Mártires
n Quarta a Sábado, das 11h15 às 12h
n 1.º Sábado do mês, 9h30 às 11h30.
Devoções e celebrações especiais
Basílica dos Mártires
Devoção dos Cinco Primeiros Sábados
(out. a fev.) com os Arautos do Evangelho
Igreja do Santíssimo Sacramento
n 3.º Sábado, às 15h: Missa da Esperança
n * Celebrar com os Arautos do Evangelho (Sábado, de outubro a julho)
– 17h: Exposição do Santíssimo Sacramento
– 18h: Missa
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