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palavra …    
 

«Sede santos porque Eu, o vosso Deus, sou santo» 
 

Nas leituras deste Domingo, somos chamados à santidade, à perfei-
ção. Este convite à santidade dirige-se a todos nós e não a seres estranhos ou 
especiais que pairam acima das nuvens sem se misturar com os outros.  

A santidade é o estado normal de quem se identifica com Cristo e que 
pretende caminhar ao encontro da vida plena. 

Ao aceitarmos viver em comunhão com Deus, somos chamados a dar 
testemunho da vida de Deus diante de todos os nossos irmãos e a ser um si-
nal vivo do seu amor, da sua perfeição, da sua santidade, no meio do mundo. 

Para tal, temos de superar a lógica de vingança, de responder na mes-
ma moeda, assumindo uma atitude pacífica perante as provocações, de forma 
a invertermos a espiral de violência que hoje existe. 

Ora, isto só acontece com um amor sem medida, um amor que exige 
uma autêntica revolução das mentalidades. Para Jesus não chega amar o que 
nos é próximo, aquele a quem me sinto ligado, mas o amor deve atingir todos, 
sem excepção, inclusive os inimigos ou aqueles com os quais não sentimos 
nenhuma empatia. Fica assim abolida qualquer discriminação.  

Qual o motivo desta exigência? Deus também não faz discriminação 
no seu amor. O amor universal de Deus é a razão do amor que os filhos de 
Deus devem oferecer a todos os que são colocados no seu caminho.  
Podemos concluir que ser santo não significa viver de olhos voltados para 
Deus, esquecendo os homens. A santidade implica um real compromisso com 
o mundo, pela construção de uma verdadeira relação com os irmãos, impli-
cando isto uma preocupação real com a felicidade do outro, amar o outro co-
mo a si mesmo.  



comunidade … 
 
No Sábado, dia 5 de Fevereiro, decorreu a sessão de Formação Paroquial su-
bordinada ao tema “A transmissão da Revelação Divina”. O Sr. Pe. João Lou-
renço, ao longo da sua exposição, muito viva e dialogante, conseguiu concili-
ar simplicidade e profundidade. Conduziu-nos, desse modo, através de uma 
reflexão sobre o tema proposto, a que acrescentaria um ponto, como logo de 
início afirmou, sobre a transmissão da Fé, intrinsecamente ligada à transmis-
são da Revelação. Com efeito a transmissão da Revelação, a transmissão da 
Palavra de Deus, é um processo de Fé. E é este processo que somos convida-
dos a integrar na nossa vida. 
O ponto de partida foi, como tem vindo a ser em intervenções anteriores, a 
Constituição Dogmática sobre a Palavra de Deus (Dei Verbum) que, como é 
sabido, de algum modo integra, com a Constituição Dogmática sobre a Igreja 
(Lumen Gentium) e a Constituição Pastoral sobre a Igreja no Mundo 
(Gaudium et Spes) o conjunto de três dos mais importantes documentos do 
Concílio Vaticano II. 
A Dei Verbum versa, portanto, sobre a Revelação Bíblica, fundamento da 
nossa Fé. E o Capítulo II, que esteve mais especificamente em análise, é so-
bre a transmissão da Revelação Divina. Esta não é um amontoado de doutri-
nas, mas a expressão de Fé de um povo. Deus quis revelar-Se e serviu-se 
para isso da linguagem humana, através de homens que foram autores ver-
dadeiros dos livros que compõem a Bíblia. Pode ser uma linguagem difícil 
porque é de outras épocas, mas é uma linguagem humana e dialógica, uma 
linguagem de diálogo, uma linguagem nupcial, como na imagem que usa o 
Profeta Oseias, pela qual Deus estabelece connosco uma relação de Amor. 
Inclui a resposta do Homem cujas limitações são supridas pelo Amor de 
Deus. Outra ideia fundamental é a centralidade cristológica: toda a Sagrada 
Escritura tende para Jesus Cristo e O tem como centro. Jesus Cristo é a Pala-
vra única que ilumina toda a Revelação. Como se lê em S. Paulo: “Quando, 
porém, chegou a plenitude do tempo, enviou Deus o seu Filho…” (Gal 4, 4). 
“Muitas vezes e de muitos modos falou Deus antigamente aos nossos pais, 
pelos Profetas. Nestes dias, que são os últimos, falou-nos por seu Filho 
…” (Hb 1, 1-2).  Ou, num texto muito bonito de S. João da Cruz: 

 
«Ao dar-nos, como nos deu, o seu Filho, que é a sua Palavra – e não tem outra – 
Deus disse-nos tudo ao mesmo tempo e de uma só vez nesta Palavra única e já 
nada mais tem para dizer (…). Porque o que antes disse parcialmente pelos profe-
tas, revelou-o totalmente, dando-nos o Todo que é o seu Filho. E por isso, quem 
agora quisesse consultar a Deus ou pedir-Lhe alguma visão ou revelação, não só 
cometeria um disparate, mas faria agravo a Deus, por não pôr os olhos totalmente 
em Cristo e buscar fora d’Ele outra realidade ou novidade» 

 
Vem citado em outro documento, recente (30 Set. 2010), também muito re-
levante para este nosso tema e que igualmente sublinha, se possível ainda 
mais, a centralidade de Cristo: é a Exortação Apostólica Verbum Domini, de 
Bento XVI, sobre a Palavra de Deus na Vida e na Missão da Igreja, que, por 
assim dizer, encerra o Sínodo dos Bispos sobre o mesmo tema. 



 Assim, tudo o que vier a mais, ou ajuda a compreender Cristo, ou é desne-
cessário. 
Ele é a Palavra definitiva. Agora, o nosso percurso, o percurso da Igreja, é de 
abertura à Palavra para compreender de maneira cada vez mais perfeita. 
Os Padres conciliares, ainda puseram em evidência outra coisa muito impor-
tante: a Palavra vive na Comunidade. “Eu cá tenho a minha Fé!”, ouve-se às 
vezes. Não, ou tenho a Fé da Igreja, ou não tenho Fé nenhuma. 
Continuaremos no próximo número da “Não Esqueça que …”. Mas convida-
mos todos a procurarem e lerem com atenção quer a cópia do Capítulo II da 
“Dei Verbum”, quer o Sumário que o Sr. Pe. João Lourenço elaborou. Foram 
distribuídos na conferência e podem ajudar muito o nosso percurso de refle-
xão, que deve continuar. 
Tudo serão formas de partir ao encontro do mais importante: pôr de facto a 
Palavra de Deus na nossa vida. 



 Calendário Paroquial 

  Dia  Local Hora 

Conselho Económico 22 Fevereiro Terça Centro 21.00 

Conselho de Liturgia 26 Fevereiro Sábado Centro 15.30 

Reunião Geral de Coordena-
dores da Catequese 3 de Março Quinta Centro 21.00 

Acampamento de Carnaval - 
Escuteiros 4 a 7 Março    

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             
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LEITURAS              20 -  DOMINGO VII DO TEMPO COMUM 
Lev. 19, 1-18          Sal. 102          1Cor. 3, 16-23            Mt. 5, 38-48      Semana III do Saltério 

21 - 2ª Feira - Sir. 1, 1-10                   Sal. 92       Mc. 9, 14-29                   
22 - 3ª Feira - 1Pedro. 5, 1-4              Sal. 22       Mt. 16, 13-19   Cadeira de S. Pedro       
23 - 4ª Feira - Sir. 4, 12-22               Sal. 118      Mc. 9, 38-40                S. Policarpo 
24 - 5ª Feira - Sir. 5, 1-10                  Sal. 1         Mc. 9, 41-50        
25 - 6ª Feira - Sir. 6, 5-17                 Sal. 118      Mc. 10, 1-12              
26 - Sábado  - Sir. 17, 1-13                 Sal. 102     Mc. 10, 13-16      

27 -  DOMINGO VIII DO TEMPO COMUM 
Is. 49, 14-15          Sal. 61             1Cor. 4, 1-5            Mt. 6, 24-34         Semana IV do Saltério 

Acontece …  
 

26 e 27 de Fevereiro - Formação para Ca-
tequistas - III Vigararia 
 

5 de Março - Formação Paroquial - A Inspi-
ração na Sagrada Escritura 


