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palavra …    
 

«As Bem-Aventuranças» 
As leituras deste Domingo mostram-nos que o projecto de Deus – o “Reino” – roda em 

sentido contrário à lógica do mundo… O Seu “Reino” é para os pobres, os humildes, os 
generosos e os altruístas, que são verdadeiramente felizes. 

As quatro primeiras bem-aventuranças, relacionadas entre si, dirigem-se aos “pobres”, 
saúdam a felicidade daqueles que se entregam confiadamente nas mãos de Deus e procu-
ram fazer sempre a sua vontade; daqueles que aceitam renunciar ao egoísmo, que acei-
tam despojar-se de si próprios e estar disponíveis. Os “pobres em espírito” renunciam, 
livremente, aos bens e ao próprio orgulho para se colocarem nas mãos de Deus. Os 
“mansos” não são os fracos, mas recusam a violência, são tolerantes e pacíficos, embora 
sejam, muitas vezes, vítimas … A sua atitude pacífica e tolerante torná-los-á membros 
do “Reino”. Os “que choram” vivem no sofrimento provocado pela injustiça, pelo que a 
chegada do “Reino” vai fazer com que a sua situação se transforme em consolação e ale-
gria… A quarta bem-aventurança proclama felizes “os que têm fome e sede de justiça”. 
Provavelmente, a justiça deve entender-se, no sentido da fidelidade total para com Deus 
e para com os irmãos. Jesus dá-lhes a esperança de verem essa sede de fidelidade saciada,  

O segundo grupo está mais orientado para definir o comportamento cristão, propondo 
atitudes. Os “misericordiosos” têm um coração capaz de compadecer-se, de amar sem 
limites, deixando-se tocar pelos outros, sendo capazes de ir ao seu encontro. Os “puros 
de coração” não pactuam com a duplicidade, nem com o engano. Os “que constroem a 
paz” recusam-se a aceitar a violência e a lei do mais forte, procurando a reconciliação. 
Os “que são perseguidos por causa da justiça” lutam pela instauração do “Reino” apesar 
de desautorizados, humilhados, agredidos, marginalizados por daqueles que praticam a 
injustiça, … Jesus garante-lhes: o mal não vos poderá vencer; e, no final do caminho, 
espera-vos, a vida plena. Na última “bem-aventurança”, o evangelista dirige-se, aos 
membros da sua comunidade convidando-os a resistir ao sofrimento e à adversidade.  

No seu conjunto, as “bem-aventuranças” transmitem esperança e alento aos pobres e 
débeis. Anunciam que Deus os ama e que está do lado deles, asseguram a quem vive na 
dinâmica desse “Reino” vai encontrar a felicidade e a vida plena. 



comunidade … 
Este “cantinho” da nossa “Não esqueça que … “ tem, já o temos dito di-
recta ou indirectamente, entre outras a boa intenção de procurar contri-
buir para voltar os olhos dos nossos irmãos da Paróquia para esta Igreja 
que somos, que não se fica pelos limites do Mundo e vive na Comunhão 
dos Santos a realidade extraordinária do Corpo Místico de Cristo. Grande 
ambição para tão pequeno corpo! Mas não é isso o crer cristão, cientes 
de que só seríamos pobres e incapazes se o Espírito não estivesse con-
nosco? 
Mas às vezes não vemos, distraídos que somos, e não aproveitamos para 
em cada momento reaprender a ver, ainda quando as manifestações do 
Espírito batem à nossa porta.  
Duas oportunidades que nos tocam por perto, tão diferentes na sua ex-
pressão, na unidade de uma só e mesma Igreja. 
1. Em Setembro do ano passado, o Senhor Patriarca lançou um desafio a 
esta nossa Igreja de Lisboa, com a Carta Pastoral sobre a Nova Evangeli-
zação, de que aqui demos notícia logo que conhecida. Na pessoa do Sr. 
D. Joaquim Mendes, que sempre sentimos tão próximo desta Comunida-
de Paroquial, vamos ter a oportunidade de ouvir a voz do nosso Bispo 
reiterar o seu desafio, aprofundando para nós o sentido da Carta Pasto-
ral, que entretanto os grupos da Paróquia têm vindo a estudar. É uma 
oportunidade única, também no sentido de que o encontro com o Sr. D. 
Joaquim Mendes é aberto a toda a Comunidade. Vamos estar todos pre-
sentes para sabermos que caminhos nos são apontados em direcção ao 
mundo que nos rodeia? 
 
2. A notícia veio nas páginas do último número de “Voz da Verdade”: 
“Famílias de Lisboa enviadas em missão pelo Papa”. São famílias do Ca-
minho Neocatecumenal, quatro do Patriarcado de Lisboa, entre 230 famí-
lias, enviadas em missão para 46 países do mundo. “Um dom de Deus 
para a sua Igreja” estas famílias e o movimento em que se integram, 
como o Papa afirmou. Destas quatro os respectivos destinos são a Aus-
trália, Angola, Reino Unido e Luxemburgo. Sabemos quem são, conhece-
mos as pessoas pelos nomes. Aqui de S. Domingos de Benfica vão o Pau-
lo e a Luísa para o Luxemburgo. Com os filhos, o Xavier e o António. Não 
vão fazer turismo, não vão àqueles países, vão para aqueles países. Fa-
mílias em Missão. Deixando tudo, quantas vezes pondo em causa a segu-
rança e o conforto a que nos julgamos com direito e a que nos habituá-
mos. Simplesmente para dar testemunho. Para procurarem trabalho, que 
não têm garantido à partida, para se integrarem numa comunidade cris-
tã. Para procurarem ser luz e fermento, como é vocação de qualquer 
cristão. O Luxemburgo é um país pequenino, com uma enorme comuni-
dade portuguesa. Talvez encontrem por lá a Cristina e o Domingos, estes 
de outra paróquia da Diocese de Lisboa, que já foram há mais tempo. 
Fácil, não? Seríamos capazes? E temos consciência do enorme valor des-



ta entrega? Sim, para nós todos. Quem se lembra do Pe. Bosco, há tan-
tos anos na Índia? 
Vale a pena reler os Actos e as Cartas de Paulo para reencontrar este 
clima. E nós distraídos. É mesmo uma Nova Evangelização, uma Evange-
lização renovada. Deixar os preconceitos e abrir-se à acção do Espírito. 
Rezar por eles, ou melhor, rezar com eles. Por eles e por nós. 
Verdadeiramente, como se retira das Leituras de hoje, o relógio do Reino 
anda ao contrário do relógio do Mundo. Não fora do Mundo, mas com o 
Mundo. Graças a Deus, que, em seu Filho, encarnou para nossa salvação. 
 

 

 

 
 

3 de Fevereiro 
 

Conforme anunciado no nosso Programa Pastoral, 
teremos a exposição do Santíssimo Sacramento to-
das as primeiras Quintas-feiras de cada mês, das 
9h às 18h45, para o qual convidamos todas as 
pessoas a visitar, a adorar e louvar Nosso Senhor. 
Haverá também momentos para acolher a graça e a 
paz, pelo Sacramento da Reconciliação: 9h às 
10h e das 17h30 às 18h30. 
 

 
 

Como habitualmente nos primeiros Sábados de cada mês,  te-
remos no próximo dia 5 de Fevereiro, a nossa Formação Pa-
roquial, dirigida a toda a Comunidade, das 15h às 18h. 
  
O tema será:- “A transmissão da Revelação Divina”. 
 
Será orador o Pe. João Lourenço 



 Calendário Paroquial 

  Dia  Local Hora 

Exposição do Santíssimo 
Sacramento 3 Fevereiro Quinta Igreja 09.00 

Reunião Geral de Coordena-
dores da Catequese 8 Fevereiro Terça Centro 21.00 

Reunião preparação pais e 
padrinhos de Baptismo 

8 Fevereiro 
10 Fevereiro 

Terça 
Quinta 

Centro 21.30 

Reunião Pastoral da Saúde 9 Fevereiro Quarta Centro Dia 16.00 

Rosário com exposição do 
Santíssimo Sacramento 13 Fevereiro Domingo Igreja 15.00 

Oração de Taizé 14 Fevereiro Segunda Igreja 21.30 

Contactos:          Pároco - Frei José Fernando da Silva Ferreira, OP 
R. Raul Carapinha, 15                              
1500-541 LISBOA                                       Telf. 217221350 - Telm. 912466559 - Fax 217221355 

www.paroquiasaodomingosdebenfica.pt                        
paroco@paroquiasaodomingosdebenfica.pt              secretaria@paroquiasaodomingosdebenfica.pt             
cartorio@paroquiasaodomingosdebenfica.pt            catequese@paroquiasaodomingosdebenfica.pt 

LEITURAS              30 -  DOMINGO IV DO TEMPO COMUM 
Sof. 2, 3; 3, 12-13        Sal. 145         1Cor. 1, 26-31        Mt. 5, 1-12a       Semana IV do Saltério 

31 - 2ª Feira - Hebr. 11, 32-40        Sal. 30         Mc. 5, 1-20             S. João Bosco                
 1 - 3ª Feira - Hebr. 12, 1-4             Sal. 21         Mc. 5, 21-43       
 2 - 4ª Feira - Mal. 3, 1-4                Sal. 23         Lc. 2, 22-40   Apresentação do Senhor 
 3 - 5ª Feira - Hebr. 12, 18-24        Sal. 47         Mc. 6, 7-13        
 4 - 6ª Feira - Hebr. 13, 1-8            Sal. 26         Mc. 6, 14-29          S. João de Brito    
 5  - Sábado  - Hebr. 13, 15-21        Sal. 22         Mc. 6, 30-34          S. Águeda      

6 -  DOMINGO V DO TEMPO COMUM 
Is. 58, 7-10            Sal. 111             1Cor. 2, 1-5            Mt. 5, 13-16           Semana I do Saltério 

Acontece …  
 

5 de Fevereiro - Formação Paroquial - 15h/18h 
“A transmissão da Revelação Divina” 


