No 12 — Março 2016

Lisboa

Fátima

Capela São Pio X

3o de Quaresma

09:30
10:30
11:00

Doutrina p/ jovens
Terço e Confissões
Missa cantada

17:30
18:00

Terço e Confissões
Missa rezada

Segunda 29/02
da Féria

18:30

Terço

07:30

Missa rezada

Terça 01/03
da Féria

18:30

Terço

Quarta 02/03
Têmporas

18:30

Terço

Quinta 03/03
da Féria

18:30

Terço

Sexta 04/03
Têmporas

18:30
19:00

Terço
Missa rezada + Hora Sta.

Sábado 05/03
Têmporas

18h30
19:00

Terço e Confissões
Missa rezada
+ Meditação dirigida

11.00
11:30

Terço e Confissões
Missa rezada
+ Meditação dirigida

Domingo 06/03

09:30
10:30
11:00

Doutrina p/ jovens
Terço e Confissões
Missa cantada

17:30
18:00

Terço e Confissões
Missa rezada

Segunda 07/03
da Féria

18:30

Terço

09:00

Missa rezada

Terça 08/03
da Féria

18:30
19:00

Terço
Missa rezada

Quarta 09/03
da Féria

18:30

Terço

Quinta 10/03
da Féria

18:30

Terço

Sexta 11/03
da Féria

18:30
19:00

Terço
Missa rezada

Sábado 12/03
da Féria

17h30
18:30
19:00

Catequese p/ crianças
Terço e Confissões
Missa rezada

Domingo 13/03

09:30
10:30
11:00

Doutrina p/ jovens
Terço e Confissões
Missa cantada

o

4 de Quaresma

o

1 de Paixão

Caros amigos,

17:30
18:00

Terço e Confissões
Missa rezada
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O Farol

Domingo 28/02

C. do Im. Coração de Maria

O dia 9 de março terá lugar uma cerimónia ecuménica com motivo da toma de posse do Senhor Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, na Mesquita de Lisboa, ... em presencia de representantes católicos!
Porque falarmos de política num boletim paroquial? Porque a Igreja sempre fez Política, com um P
maiúsculo: não a política pequena, partidária; nem a
intromissão nos assuntos que dizem apenas às funções
próprias da Autoridade civil. Mas sim, a Política que consiste em reivindicar os direitos de Deus na sociedade. É
certo que temos de dar ao
César o que é do César. Mas
o César não deve esquecer
o que ele deve a Deus!
Portugal foi fundado
sobre estas palavras de Nosso Senhor Jesus Cristo a D.
Afonso Henriques: «Eu sou
o fundador e destruidor dos
reinos e impérios, e quero
em ti e em teus descendentes fundar para Mim um
império, por cujo meio seja
Meu nome publicado entre
nações mais estranhas. E
para que teus descendentes
conheçam Quem lhes dá o
reino, comporás o escudo
de tuas armas do preço com

que Eu remi o género humano, e daquele
por que Fui comprado pelos judeus, e serMe-á reino santificado, puro na fé e amado da minha piedade»

Palácio da Mitra

Desde aqueles dias, Portugal tem a
escolha entre a fidelidade à Cruz de Cristo,
ou a vergonhosa traição de Judas. Dá para
ver aonde vai a escolha: directo para a
mesquita de Lisboa! (Com certeza ali terão boas dicas sobre trato aos refugiados,
sendo o líder um especialista do trato com
mulheres refugiadas afeganis: http://
www.tvi24.iol.pt/sociedade/lara-santos/
lider-da-mesquita-islamica-em-lisboaacusado-de-violencia-domestica).
Nossa Senhora
veio até este Pais,
em Fátima, entre
outras coisas para
revelar que a paz
estava-lhe confiada, e dar-nos
o meio para
alcançá-la: o
rezo do Rosário e a Devoção ao seu
Coração Imaculado. Mas os
homens
têm
decidido que era
melhor
fazerem
reuniões ecuménicas...

[ Marvila ]

A pouca distância da nossa futura igreja, encontra-se um edifício notável pela
sua arquitectura. Trata-se do antíguo Paço da Mitra.
de Dom Guiseppe Sarto foi bem clara: «é
a Catedral só, ou nada». E o Presidente
teve de ceder ao Bispo. Claro, nesta época, os Bispos tinham calças, e bem faixadas, embora estejam escondidas debaixo
da sua batina.

Mas os bispos de hoje guiam-se pelo Vaticano II que «marcou, a
través dos seus textos e do espírito renovador que neles latia, o final da cristandade e de todo intento de restaurá-la». AsPodem meditar também o exemplo sim que eles também têm escolhido as
dum Bispo católico de verdade, e futuro moedas de Judas antes do que a Cruz de
Papa e Santo, São Pio X, que, na altura Cristo.
que era Bispo de Mântua negou-se a receber o Presidente da Câmara de Mântua na
Pobre Portugal! Rezemos o RosáCatedral para um Te Deum, se este fosse a rio: «Ao fim, o meu Coração Imaculado
assistir também a uma cerimónia na Sina- triunfará».
goga. O Presidente intentou suavizar a
coisa arguindo que iria primeiro à Sé, e
Com a bênção, Pe. Samuel BON. 
apenas depois à Sinagoga. Mas a resposta

Construção dos finais do séc. XVII, com alterações no séc. XVIII. Foi residência
dos prelados de Lisboa, entre os quais Dom Luís de Sousa (1676-1702).
No séc. XVIII foi profundamente remodelado por Dom Tomás de Almeida,
primeiro Cardeal Patriarca de Lisboa. Fez a estrada (calçada), a capela e enriquece o
palácio com pinturas, tapeçarias e azulejos. A estada fazia-se por onde ainda é e era
servido por cais privativo. Ao fundo encontravam-se as cocheiras. Em 1834 é incorporado da Fazenda Pública e nele morreu o Cardeal Saraiva. Várias vezes vendido,
em 1902, passa para as mãos de António Centeno, que por sua vez o vende a um
sócio que aqui se instala com a Fábrica Seixas de metalurgia e fundição. Os escritórios funcionariam nos salões do palácio. Nas cocheiras construiu-se a fábrica, depois
ocupada pelo asilo da Mitra. Ainda teve uma fábrica de licores.
Em 1930 é adquirido pela Câmara Municipal de Lisboa, a quem ainda pertence. Destacam-se no edifício: salas e escadarias ornadas de silhares de azulejos; tectos painelados, com pinturas ornamentais; painel rococó tardio no jardim superior.
Nele funcionou o museu da cidade entre 1942 e 1973, altura em que foi transferido
para o palácio Pimenta no Campo Grande. 

