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Caríssimos Amigos 

 

Saúdo-vos na Paz, na Alegria do Senhor e na comu-
nhão de Irmãos. 
Venho convidar-vos para o grande acontecimento a 
realizar na nossa Comunidade Paroquial, a Semana 
Bíblica, de 22 de Março a 3 de Abril. 
Esta semana será orientada pelas Irmãs Paulinas que 
nos ajudarão a conhecer e a aprofundar a Palavra de 
Deus, a manusear melhor a Bíblia. 
Convido todos a participar activamente e com entusi-
asmo nestes momentos de formação, crescimento, 
vivencia de fé, a celebrar todos os dias na Igreja às 
21horas e nas nossas casas ao longo do dia segundo o 

programa proposto. 
Peço a Deus e a todos que saibamos aceitar a Palavra, que nos acolhamos 
mutuamente com respeito, que aproveitemos os Dons de Deus e saibamos 
colocar os nossos talentos ao serviço do bem comum. 
Não faltem! Convidem os vossos vizinhos e amigos a uma participação viva e 
activa.                             O vosso Pároco e Amigo 
 

Fr. José Fernando da Silva Ferreira, OP 

26 de Março - Via Sacra no Alto dos Moinhos 
Concentração às 21h30 junto ao Café2 
27 de Março - Terço Bíblico Missionário 
28 de Março a 2 de Abril - Celebração Bíblica na 
Igreja - 21h 
3 de Abril - Encerramento da Semana Bíblica - 
17h 



palavra …    
O amor de Deus é incondicional 

A Palavra de Deus que hoje nos é proposta revela-nos que o amor de Deus é incondicional. 
Deus está sempre presente ao longo da nossa caminhada de vida, apesar de todas as nossas 
dúvidas. 

A primeira leitura, retirada do Livro do Êxodo, mostra como Jahwéh acompanhou a cami-
nhada dos hebreus pelo deserto do Sinai e como, nos momentos de crise, respondeu às necessi-
dades do seu Povo. A caminhada dos hebreus pelo deserto é, um pouco, o espelho da nossa 
caminhada pela vida: ao longo dela, experimentamos a nossa pequenez, dependência, limita-
ções e a nossa finitude; as dificuldades, o sofrimento e o desencanto fazem-nos duvidar da 
bondade de Deus, do seu amor, do seu projecto. Contudo, a Palavra de Deus garante-nos 
que Deus nunca abandona o seu Povo. As dificuldades da nossa caminhada não são um 
castigo ou uma derrota; fazem parte dessa pedagogia de Deus para nos renovar, amadurecer, 
para nos tornar menos orgulhosos e auto-suficientes. Devíamos aprender a agradecer a Deus 
alguns momentos que marcam a nossa vida pois, através deles, Deus faz-nos crescer.  

A segunda leitura, da Epístola de S. Paulo ao Romanos, repete, noutros termos, o ensina-
mento da primeira: Deus acompanha o seu Povo em marcha pela história; e, apesar do peca-
do e da infidelidade, oferece ao seu Povo, gratuita e incondicionalmente, a salvação («Cristo 
morreu por nós, quando éramos ainda pecadores»). 

O Evangelho, de S. João, também não se afasta desta temática… Garante-nos que, atra-
vés de Jesus, Deus oferece ao homem a verdadeira felicidade - a vida eterna.  

Todas as conquistas do nosso tempo, muitas delas extraordinárias, não conseguem calar a 
nossa sede de eternidade, de plenitude, dessa “mais qualquer coisa” que nos falta. A afirma-
ção essencial do Evangelho é que só Jesus Cristo oferece a água que mata definitivamente a 
nossa sede de vida e de felicidade.  

Deus oferece essa “água” mas temos de a querer tomar… Eu já descobri isto, através da 
oração, da efectiva frequência dos Sacramentos, ou a minha procura de realização e de vida 
plena faz-se noutros caminhos?  
 

 
comunidade … 
As catequeses quaresmais de este ano do Senhor Patriarca “tratarão temas 
que enquadram a renovação da missão evangelizadora da Igreja, a sua fideli-
dade ao envio do Senhor.” (Catequese do 1.º Domingo da Quaresma, Intro-
dução)  
Tentaremos aqui ir dando nota sintética dos respectivos conteúdos, apenas 
como forma de chamar a atenção para a palavra do Pastor e suscitar o inte-
resse na reflexão sobre os textos, que podem ser lidos integralmente no sítio 
do Patriarcado de Lisboa e ouvidos presencialmente na Sé Patriarcal de Lis-
boa às 18.00 de cada Domingo, ou acompanhados online nas páginas 
www.seminariodosolivais.org e www.patriarcado-lisboa.pt.  
São os seguintes os temas: 



 

Para a primeira catequese, o Senhor Patriarca escolheu como tema “aquele 
onde estão impressos o desígnio eterno de Deus e a paixão amorosa de Jesus 
Cristo pelos homens”: A Igreja, Povo que o Senhor escolheu. Foi esta Igreja 
que foi enviada a evangelizar. Por isso, “Tudo o que cada um de nós possa 
fazer [nessa missão evangelizadora] deve fazê-lo em Igreja, ouvindo a Igre-
ja, amando como a Igreja ama, contribuindo para que ela seja fiel ao manda-
to que recebeu do Senhor”. 
A promessa feita a Abraão, primeira manifestação de que é desígnio de Deus 
formar para si um Povo, mantém-se ao longo da história: “O nosso Deus 
nunca é o Deus do definitivamente feito, é sempre o Deus da Promessa” que 
espera de nós a mesma atitude de Abraão: acreditar, confiar, pôr-se a 
caminho. Esse é, também, o dinamismo da Nova Evangelização.  
É “no seio deste povo, libertado da escravidão do Egipto, que nasce Jesus 
Cristo, o Filho de Deus, feito homem, o Messias prometido. Ele é a realização 
plena da promessa e a manifestação definitiva da fidelidade de Deus”. Pela fé 
e pelo baptismo, os discípulos unem-se a Jesus Cristo, são um só com Ele, 
são o novo povo de Deus. “São, antes de mais, um Povo […], o Povo do Se-
nhor”. 
A união esponsal de Deus com o Seu Povo expressa-se na Aliança “ratificada 
no sangue de Cristo, nova e definitiva” porque, mesmo quando os cristãos 
são infiéis, a esposa-Igreja será sempre fiel em Jesus Cristo. 
A outra expressão da mesma união é a revelação da própria intimidade. Re-
velando-se em Jesus Cristo, a abertura de Deus é total. “Quem O ouve, ouve 
Deus. A Igreja tem de escutar o Senhor e abrir-lhe o seu coração, deixando-
se envolver pelo Seu amor e confiar na Sua misericórdia”. 
“Uma das manifestações [desta] intimidade amorosa entre Cristo e a Igreja é 
o facto de Ele a associar à sua missão: anunciar a Boa Nova da salvação, co-
municar a sua Palavra, amar como Ele ama”. A Igreja é, ela própria, anúncio, 
como “pregão da alegria que sentimos em ser o Povo do Senhor”. 

No primeiro dia da semana, em que se inicia, solenemente, em espírito de 
missão, a Semana Bíblica na Paróquia, reforcemos em nós o amor pela Pala-
vra e abramos o nosso coração à novidade de Deus, para partirmos cada dia, 
no júbilo e na esperança, para a missão que Cristo nos confiou. 

Domingo Data Tema 
I Domingo 13 de Março “A Igreja é o Povo do Senhor” 

II Domingo 20 de Março “Escutar a Palavra do Senhor” 

III Domingo 27 de Março “A resposta da Igreja: A Fidelidade” 
IV Domingo 02 de Abril 

(Sábado) 
“A resposta da Igreja: A Santidade” 

V Domingo 10 de Abril “A Vocação e a Missão” 
Domingo de 

Ramos 17 de Abril “Em cada ano a Igreja celebra a Pás-
coa com o seu Senhor” 



 

Calendário Paroquial 

  Dia  Local Hora 

CPM - Sessão 2 1 Abril Sexta Centro 21.15 

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              27 -  DOMINGO III DA QUARESMA 
Ex. 17, 3-7            Sal. 94              Rom. 5, 1-8             Jo. 4, 5-42          Semana III do Saltério 
28 - 2ª Feira - 2Reis. 5, 1-15a           
29 - 3ª Feira - Dan. 3, 25. 34-43                
30 - 4ª Feira - Deut. 4, 1. 5-9            
31 - 5ª Feira - Jer. 7, 23-28              
  1 - 6ª Feira - Os. 14, 2-10                     
  2 - Sábado  - Os. 6, 1-6              

3 -  DOMINGO IV DA QUARESMA 
1Sam. 16, 1b-13a            Sal. 22              Ef. 5, 8-14          Jo. 9, 1-41       Semana IV do Saltério 

Acontece …  
 

1 de Abril - Aniversário do falecimento do Pe. 
Carlos - Será recordado nas missas. 
  Via Sacra às 18h, orientada por todos os 
grupos do Sector da Família. 
3 de Abril - Retiro Paroquial - “Quaresma” 

HORÁRIO DE VERÃO 
 
Neste fim-de-semana (26 e 27 de 
Março), muda a hora. De Sábado 
para Domingo adiantamos o relógio 
1 hora. 
 
A missa das 18h, aos Sábados e 
Domingos, voltará a ser às 19h. 

Reuniões de Pais da  
Catequese 

 
8º Ano - Dia 6 de Abril - 21h 
7º Ano - Dia 12 de Abril - 21h 
5º Ano - Dia 13 de Abril - 21h 
4º Ano - Dia 14 de Abril - 21h 

Sal. 41 
Sal. 24 
Sal. 147 
Sal. 94 
Sal. 80 
Sal. 50 

Lc. 4, 24-30 
Mt. 18, 21-35 
Mt. 5, 17-19 
Lc. 11, 14-23 
Mc. 12, 28b-34 
Lc. 18, 9-14 


