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palavra …    
 

Começou o tempo da Quaresma! 
 
A Palavra de Deus acentua a fragilidade de tudo aquilo que não tem em Deus o seu 

sustento. Convida-nos à conversão, recolocando Deus no centro da nossa existência.  
A primeira leitura, do Livro do Génesis, afirma que Deus criou o homem para a felici-

dade e para a vida plena. Quando escutamos as propostas de Deus, conhecemos a vida e 
a felicidade; mas, sempre que prescindimos de Deus e nos fechamos em nós próprios, in-
ventamos esquemas de egoísmo, e construímos caminhos de sofrimento e de morte. 

As propostas de Deus fazem sentido e são para todos nós indicações seguras para a 
felicidade, ou preferimos ser nós próprios a fazer as nossas escolhas, prescindindo de 
Deus? 

A segunda leitura, de S. Paulo aos Romanos, deixa claro que a salvação foi oferecida 
por Deus aos homens através de Jesus Cristo, através da oposição entre Adão e Jesus. 
Adão, escolheu ignorar as propostas de Deus e decidir, por si só, os caminhos da salvação 
e da vida plena. Jesus escolheu viver  na obediência permanente às propostas de Deus 
Pai. O esquema de Adão gera egoísmo, sofrimento e morte; o de Jesus gera vida plena e 
definitiva. 

Muitos dos acontecimentos da história do nosso tempo confirmam que uma vida cons-
truída à margem de Deus é uma história de sofrimento e de morte. O que podemos fazer 
para que Deus volte a estar no centro da História? 

No Evangelho, Mateus apresenta o exemplo de Jesus. Verdadeiro homem, que apesar 
de ter sentido – como nós – tentações, recusou – de forma absoluta – uma vida vivida à 
margem de Deus. A Palavra de Deus garante que, na perspectiva cristã, uma vida que 
ignore os projectos do Pai e aposte em esquemas de realização pessoal é perdida e sem 
sentido; e que toda a tentação de ignorar Deus é diabólica, devendo ser rejeitada. 

Quais são os deuses que estão no centro da nossa vida e que condicionam as nossas de-
cisões? Estamos dispostos a recusá-los? 

É tempo de valorizar aquilo que parece coisa do passado: jejum, oração e esmola. Há 
valores intemporais nestas palavras tão mal tratadas e mal vistas. Elas unem-nos a Cris-
to, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em união com Ele comecemos a nos-
sa Quaresma … Uma Santa Quaresma! 



comunidade … 
 
No Sábado do passado fim-de-semana, teve lugar mais uma sessão da For-
mação Paroquial sobre A Inspiração Divina na Sagrada Escritura que hoje 
deveríamos procurar sintetizar aqui. Parece-nos, no entanto, prioritária outra 
reflexão, sem prejuízo de voltarmos àquele tema. 
Como todos sabemos, iniciou-se na passada 4:ª Feira o Tempo Quaresmal e 
celebramos hoje o primeiro Domingo da Quaresma. Temos perante nós con-
vites muito fortes de que a “Não esqueça que …” e a Comunidade Paroquial 
não podem alhear-se: o Senhor Patriarca, na sua Mensagem para a Quares-
ma de 2011, chama-nos a atenção para a Mensagem do Santo Padre para 
este mesmo tempo litúrgico. Trata-se, assim, de um significativo sinal de uni-
ão desta Igreja de Lisboa a querer viver o tempo quaresmal e a preparar, em 
conjunto com o Pastor Universal a grande celebração da Páscoa. Como diz o 
Senhor Patriarca, “Nesta primeira Quaresma depois da visita do Santo Padre 
à Igreja de Lisboa, vivamo-la em comunhão com ele, guiados pela sua pala-
vra.” 
Que caminhos nos são então propostos? Refiram-se seis pontos relevantes. 
1. A Mensagem do Santo Padre para a Quaresma incentiva-nos e ajuda-nos a 
percorrer o caminho proposto pela Liturgia para a vivência actualizada do 
nosso Baptismo; 
2. A Exortação Apostólica Post-Sinodal “Verbum Domini” ensina-nos, como 
diz o Senhor Patriarca, “a escutar a Palavra que o Senhor dirige hoje à sua 
Igreja”. Neste aspecto, bem poderíamos desejar que os frutos da Formação 
Paroquial em S. Domingos de Benfica, centrada na Palavra de Deus, partindo 
do aprofundamento que tem vindo a fazer-se da Dei Verbum, permitam pre-
parar os grupos e sectores para uma cada vez mais profunda escuta da Pala-
vra. 
3. Em terceiro lugar, logo a seguir ao seu lançamento em Roma, foi apresen-
tado pelo Senhor Patriarca à sua Igreja Diocesana, no passado dia 11, na 
Igreja do Sagrado Coração de Jesus, em Lisboa, o segundo volume do livro 
do Santo Padre “Jesus de Nazaré”, com uma proposta de “que todos os que 
puderem se apoiem na sua leitura para a caminhada quaresmal deste ano 
até à Páscoa”.”De facto … Bento XVI apresenta-nos a caminhada de Jesus 
real desde a sua entrada em Jerusalém até à Ressurreição”. A Igreja, todos 
nós, inserimo-nos, pelo nosso Baptismo, neste povo de peregrinos que até ao 
fim dos tempos se juntam a Cristo no caminho da cidade santa. E na liturgia 
de cada um dos cinco Domingos da Quaresma deste ano – vejam-se as duas 
mensagens e estejamos “atentos aos Párocos e seus colaboradores” expres-
samente convocados para esse efeito na mensagem do Senhor Patriarca – 
encontremos guia seguro, com base na Palavra, para a caminhada da nossa 
Quaresma. 
4. “Procuremos na Palavra de Deus, assim pelos Pastores proclamada, “o 
sentido e a força para as expressões tradicionais daquela caminhada: o je-
jum, a esmola e a oração. “A Quaresma educa para viver de modo mais radi-
cal o amor de Cristo”   
 



O Senhor Patriarca aponta já duas outras linhas em inteira conexão com as 
anteriores. 
5. O desafio da santidade. Uma grande alegria envolve no próximo mês de 
Maio a Igreja de Lisboa e toda a Igreja: a beatificação da Madre Maria Clara 
do Menino Jesus, fundadora da Congregação das Franciscanas Hospitaleiras 
da Imaculada Conceição, uma cristã portuguesa de um século XIX tão com-
plexo e por vezes ainda tão mal compreendido. O desafio da santidade um 
desafio para todos os cristãos.  
6. Unamo-nos às intenções do Senhor Patriarca, aceitando o desafio que nos 
lança de acompanhar o percurso que nos é proposto pelo Santo Padre, e, 
tendo também presente a celebração do jubileu sacerdotal do nosso Bispo, 
com os olhos em Cristo, Palavra definitiva de Deus, renovemos, na leitura 
meditada e orante da Palavra, o ardor de uma Nova Evangelização. 
NÃO DEIXEMOS DE LER INTEGRALMENTE, PARA COMEÇAR, ESTAS DUAS 
FORTES MENSAGENS QUE CERTAMENTE CONTRIBUIRÃO PARA DESPERTAR 
EM NÓS O ZELO PELA LEITURA DA PALAVRA, O ENTUSIASMO, O TEMPO E A 
PACIENTE HUMILDADE PARA A ENTENDER E ACOLHER.  

 

Exposição do  
Santíssimo Sacramento 
 
Durante a Quaresma, a expo-
sição do Santíssimo Sacramento 
das quintas-feiras será às 15h 
em vez das habituais 17h. 

Reuniões de Pais da  
Catequese 

 
3º Ano - Dia 16 de Março - 21h 
6º Ano - Dia 17 de Março - 21h 
1º Ano - Dia 19 de Março - 11h 

 

Conselho Pastoral Paroquial Extraordinário 
 

Convoca-se o Conselho Pastoral Paroquial para uma reunião ex-
traordinária, no próximo dia 20 de Março, pelas 15h30. 
Será da máxima importância que todos os conselheiros estejam 
presentes. Todos deverão levantar a convocatória na Recepção. 



 Calendário Paroquial 

  Dia  Local Hora 
Rosário com exposição do 
Santíssimo Sacramento 13 Março Domingo Igreja 15.00 

Oração de Taizé 14 Março Segunda Igreja 21.30 

Reunião de preparação para 
pais e padrinhos - Baptismo 

15 Março 
17 Março 

Terça 
Quinta 

Centro 21.30 

Reunião Pastoral da Saúde 16 Março Quarta Centro Dia 16.00 

Início do CPM - Sessão 0 18 Março Sexta Centro 21.15 

Encontro de Leitores 19 Março Sábado Centro 16.00 

Vésperas Solenes 20 Março Domingo Igreja 17.00 

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              13 -  DOMINGO I DA QUARESMA 
Gen. 2, 7-9 — 3, 1-7         Sal. 50          Rom. 5, 12-19          Mt. 4, 1-11      Semana I do Saltério 
14 - 2ª Feira - Lev. 19, 1-18              Sal. 18 B                   Mt. 25, 31-46            
15 - 3ª Feira - Is. 55, 10-11              Sal. 33                     Mt. 6, 7-15      
16 - 4ª Feira - Jonas. 3, 1-10            Sal. 50                     Lc. 11, 29-32 
17 - 5ª Feira - Est. 4, 17                  Sal. 137                    Mt. 7, 7-12        
18 - 6ª Feira - Ez. 18, 21-28             Sal. 129                   Mt. 5, 20-26              
19 - Sábado  - 2Sam. 7, 4-16         Sal. 88          Rom. 4, 13-22          Mt. 1, 16-24a       S. José 

20 -  DOMINGO II DA QUARESMA 
Gen. 12, 1-4a          Sal. 32            2Tim. 1, 8b-10            Mt. 17, 1-9         Semana II do Saltério 

Acontece …  
 

18 de Março - Via Sacra às 18h, orientada por 
todos os grupos do Sector da Formação da Fé 
 

19 de Março - Dia de S. José - Festa do Pai - 
12h15 - Apresentação dos Catecúmenos 
 

20 de Março - Conselho Pastoral Paroquial 


