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Como Deus atua através dos meios pobres…
Aos Mártires e ao Sacramento calhou um dia que ninguém queria: 31
de outubro, uma segunda feira que
fazia “ponte” com o dia 1 e a comemoração dos fiéis defuntos. Porém,
foi um dia fantástico. Lá está: o Espírito é capaz de “dar a volta” às
situações mais adversas, desde que
nós façamos a nossa parte.

Uma boa notícia: Temos COP! Vamo-nos familiarizando com esta terminologia da JMJLISBOA -2023…
O COP – Comité Organizativo Paroquial – tenta, por um lado, nas nossas Paróquias dos Mártires e do Sacramento, responder ao que nos vai
sendo pedido – e nos será pedido!
- pela organização vicarial, diocesana e local; por outro lado, programar iniciativas a realizar na área das
nossas Paróquias, durante o evento,
abertas aos jovens peregrinos.
Enquanto os símbolos das Jornadas – desta, a de Lisboa, e das outras
que já se realizaram – uma enorme
cruz de madeira e um ícone mariano,
estão a percorrer as dioceses de Portugal com aquele entusiasmo que,
mesmo em condições humanamente
adversas, o Espírito Santo consegue
suscitar, no Patriarcado, onde se realizará a JMJLISBOA – 2023, as Paróquias estão a ser visitadas, por um
ou dois dias, pelo símbolo diocesano, uma cruz relativamente pequena
com o logotipo da Jornada. O objetivo é a sensibilização da comunidade
paroquial e, como é próprio de uma
“Igreja em saída” – a mobilização
para a JMJLISBOA – 2023, das
Instituições sediadas em cada Paróquia, que sendo iniciativa da Igreja,
é proposta de “Shalom” - a palavra
hebraica que diz comunhão, fraternidade, harmonia, paz, bem-estar –
para todos.
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O Acolhimento por parte das Instituições académicas, culturais e da
sociedade civil não foi menos caloroso e entusiástico: Foi assim na
Faculdades de Belas Artes, onde
reunimos com o presidente, vice-presidente e um outro elemento da
direção e viu-se quanto seria vantajoso reunir com a Associação de Estudantes; na Academia Nacional de
Belas Artes, onde a sua presidente
nos abriu todas as portas, tal como
no Museu Nacional de Arte Contemporânea, onde reunimos com
a sua diretora e a responsável pela
Comunicação do museu; na Associação dos Arqueólogos portugueses, onde fomos recebidos pela vice-presidente e mais dois elementos
direção; no Teatro Nacional de São
Carlos e na Companhia Nacional de
Bailado, onde fomos recebidos pela
presidente do Conselho de Administração da OPART e pela diretora
artística; na Academia Portuguesa
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Os fiéis foram convocados para a
celebração festiva da santa Missa
no Sacramento (16h15), Mártires
(17h30) e Loreto (19h30). Bastantes
fiéis, exceto no Loreto por culpa do
grupo organizador: só dois dias antes
tomou consciência que a reitoria do
Loreto pertence à paróquia do Santíssimo Sacramento; das 22 às 23h teve
lugar, na basílica dos Mártires, uma
“Hora Santa” orientada pela Irmandade de São Miguel e Almas, que foi
também de desagravo pelas palermices do Halloween (estávamos nessa
noite nefasta para tantos…). No início do dia, a partir das 9 horas da manhã, a Maria, o Mário, o Alexandre e
o Prior, visitaram, com o símbolo, as
instituições eclesiais existente na Paróquia: A Ordem Terceira do Carmo
(lá estava a prioresa a receber-nos, na
igreja do Carmo, acompanhada por
um grupo de irmãos), a Ordem Terceira de São Francisco da Cidade e
o Hospital ( o capelão, o presidente
do Conselho de Administração e os
responsáveis dos diversos serviços
do Hospital, rezaram connosco na

capela), a ACISJF (a direção em peso
a acolher-nos), tal como os responsáveis da Delegação Portuguesa do
Circolo Dom Francesco II de Bourbon. Na Escola Paroquial dos Mártires, a professora e os miúdos foram
muito simpáticos e até deu para ver
para quantos peregrinos dará o chão
da Escola… Esta é, aliás, uma das
preocupações a não perder de vista:
a instalação dos peregrinos da JMJLISBOA – 2023.
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de Ex-Libris, recebidos pela direção
e muitos académicos. A presidente
do Centro Nacional de Cultura e
o Senhor Dom Duarte, presidente
da Fundação Dom Manuel II, não
puderam receber-nos naquele dia,
mas escreveram emails muito simpáticos e colaborantes. As direções
do Turf Club, do Real Clube Tauro-

máquico, do Grémio Literário e do
Círculo Eça de Queiroz, até nos teriam oferecido almoço se para isso
tivéssemos tido tempo e barriga.
Com o Teatro Municipal São Luiz,
o Teatro da Trindade e a Escola Maria Barroso houve troca de emails,
mas, por enquanto, ainda não mais
que isso.

Tantas expectativas foram geradas… Tantas que atrapalhariam
qualquer COP. Felizmente sabemos
que, por detrás do COP está o Espírito Santo e uma organização fantástica que trabalha a partir da sede
do COL. n

dia 1 de dezembro, quinta-feira, às
17h30. A Mãe Clara é um dos 13
patronos das JMJLISBOA - 2023

Santos Protetores

Cónego Armando Duarte

NOTÍCIAS
Sol Sem Fronteiras

Vieram à Paróquia, na Páscoa, a angariar fundos. Graças á generosidade
dos paroquianos dos Mártires, conseguiram concretizar o projeto Nutrição
e Higiene, que ficou concluído em
agosto de 2022.

Próximas Novenas
n

n

Terço dos Homens

A missão do Terço dos Homens é
resgatar para o seio da Igreja de Cristo homens de todas as idades, pois a
presença masculina na Igreja é imprescindível para a formação da família e
de uma sociedade cristã. Venha rezar
connosco, na basílica dos Mártires, no
sábado, dia 3, às 16h. Os que puderem
poderão participar na missa das 17h.

Concertos de Natal | Dezembro

Dia 06 às 18h
Concerto pelo Coral Poliphonia
Dia 08 às 15h
Concerto “Ave-Marias”, uma iniciativa do Centro Cultural Franciscano
Dia 18 às 16h
Na igreja do Sacramento
Concerto pelo Coral dos Reformados da EDP

Serão publicadas no Facebook e no
site da Paróquia dos Mártires. Presencialmente, serão feitas na igreja
do Sacramento, às 16 h. Quem, pela
primeira vez, as quiser receber pelo
WhatsApp, deverá deixar o seu contacto no Acolhimento da basílica.

Presépio na Cidade

A partir do dia 8 de dezembro, no
adro da basílica:
n Diariamente, às18h30: recitação
do Terço, junto ao presépio;
n Dia 8 de dezembro, na missa das
12 horas, bênção dos presépios;
n Dia 17 de dezembro, na missa das
17 horas: bênção das grávidas

Celebrações do Natal
n

Venda para os cristãos de Belém

Decorre, à entrada da basílica e
no hall da residência paroquial (rua
Anchieta 10) uma venda de artesanato de Belém que reverte a favor
dos cristãos da Palestina. Depois da
pandemia, o Nicolas Ghohar, voltou.
Está pronto a montar um dia de venda aonde o quiserem a colher.

Festa da Mãe Clara

A missa da Festa da beata Maria Clara do Menino Jesus, será no

Menino Jesus de Praga: 16 a 24
de dezembro
Mártir São Sebastião: 11 a 19 de
janeiro

n

No dia 24, às 16h, na igreja do
Sacramento; às 18h, nos Mártires
será celebrada, solenemente, a
missa da Vigília do Natal.
No Dia de Natal (domingo), o horário das missas será o seguinte:
12h; 13h20; 16h (no Sacramento)
e 17 h.

Missa de Ação de Graças
e Concerto dos Arautos do
Evangelho
n

Na basílica dos Mártires* 30 de
dezembro: missa às 20h30, seguida de um Concerto de Natal.

Fiéis a esta antiga tradição das
igrejas do centro da cidade, distribuiremos no final das missas celebradas no Primeiro Dia do Ano o
Santo Protetor. Entre os 12 escolhidos, encontram.se São Bento,
brevemente ao culto na basílica; e
Nossa Senhora do Carmo que será
entronizada na igreja do Santíssimo
Sacramento

Calendário-Marcador

A Basílica dos Mártires editou,
como vem sendo hábito, um calendário-marcador com o conjunto dos
Santos Protetores de 2023. Está à
venda. Compre para si e ofereça!

Próximas Peregrinações,
acompanhadas pelo Prior

Santiago de Compostela
18 a 20 de fevereiro de 2023
organizada pela Confraria de Santiago Apóstolo (praticamente esgotada).
Garambadal, Lourdes, Torreciudad (Santuário das Famílias) e
Ávila
24 a 29 de julho. - Inscrições no
Acolhimento Paroquial

I Ciclo Ibérico de Conferências de Santiago Apóstolo
(Jacobeo 2022)

Salão da Igreja do Sacramento
(Rua Almirante Pessanha, n.º 1),
29 nov às 18h30 | “Caminhos de
Santiago e suas (i) materialidades”,
conferência pela Professora Doutora
Ana Cristina Martins
Entrada livre

Boas Festas! A todos, um Santo Natal e um Novo Ano muito abençoado!
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