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palavra …    
 
Celebramos hoje o segundo Domingo de Páscoa, desde Abril de 2000, por decisão de 
João Paulo II, hoje beatificado, também Domingo da Divina Misericórdia. Como ele 
próprio disse, “Não é uma mensagem nova, mas pode considerar-se um dom de espe-
cial iluminação, que nos ajuda a reviver de maneira mais intensa o Evangelho da 
Páscoa, para o oferecer como um raio de luz aos homens e mulheres do nosso tem-
po.” (Homilia da Concelebração Eucarística de 30 de Abril de 2000). 
Nas diversas leituras, “a liturgia parece traçar o caminho da misericórdia que en-
quanto reconstrói a relação de cada um com Deus, suscita também entre os homens 
novas relações de solidariedade fraterna.” (ibidem). É na medida em que formos ca-
pazes de ver como este olhar misericordioso de Deus está presente nas nossas vidas 
que pode ser realizável o quadro da comunidade de Jerusalém, expresso na primeira 
leitura e que, ao longo dos séculos, a Igreja sempre tomou como modelo. Com “alegria 
e simplicidade de coração”, não deixaremos de, com o Salmo 117, “Dar graças ao 
Senhor porque Ele é bom,/porque é eterna a sua misericórdia.” Por essa grande mise-
ricórdia, renascemos no nosso Baptismo em Cristo Senhor, “para uma esperança vi-
va, para uma herança que não se corrompe, nem se mancha nem desaparece.”(1Pd 1, 
4). 
Sob esse olhar de infinita misericórdia, podemos fazer nossas, como discípulos de 
Cristo, “as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens de hoje”. 
A maior, infinita prova da misericórdia de Deus, foi ter-nos enviado o Seu Filho, 
Jesus Cristo. É Ele – o Ressuscitado, o Vivente – que vem por duas vezes ao encon-
tro dos discípulos, reunidos no Cenáculo, como relata o Evangelho de hoje, trazendo-
lhes a sua Paz. É Ele que vem ao nosso encontro, sempre que fazemos nossa a mag-
nífica confissão de Tomé: “Meu Senhor e meu Deus!”. Sabemos que “a fé está para 
além dos testemunhos que lhe dão crédito”, pois exige um conhecimento e uma entre-
ga pessoal. Assim saibamos nós acreditar sem termos visto, porque a Divina Miseri-
córdia, na longa peregrinação que é a vida de todos nós, nos acompanhará e guiará, 
não por nossos méritos mas pelos méritos infinitos de Cristo, ao encontro final com 
este Senhor que confessamos.  



comunidade … 
 
Neste Domingo é Beatificado o Papa João Paulo II. 
Quando foi ordenado Bispo, escolheu como mote do seu brasão 
"Totus Tuus". Significa a devoção a Nossa Senhora: "Todo teu, 
ó Maria!" 
Na primeira homilia do seu pontificado, proferida no Domingo 
de 22 de Outubro de 1978, desafiou-nos a essa entrega e con-
fiança total: 
“[…] Irmãos e Irmãs: não tenhais medo de acolher Cristo e de 
aceitar o Seu poder! […] Não, não tenhais medo! Antes, procu-
rai abrir, melhor, escancarar as portas a Cristo! Ao Seu poder 
salvador abri os confins dos Estados, os sistemas económicos 
assim como os políticos, os vastos campos de cultura, de civili-
zação e de progresso! Não tenhais medo! Cristo sabe bem "o 
que é que está dentro do homem". Somente Ele o sabe!  
Hoje em dia muito frequentemente o homem não sabe o que 
traz no interior de si mesmo, no profundo do seu ânimo e do 
seu coração, […]. E sucede que é invadido pela dúvida que se 
transmuta em desespero. Permiti, pois — peço-vos e vo-lo im-
ploro com humildade e com confiança — permiti a Cristo falar 
ao homem. Somente Ele tem palavras […] de vida eterna. […] 
Com o mesmo apelo dirijo-me agora a vós, todos os filhos e 
todas as filhas da Igreja Católica. Lembrai-vos de mim, hoje e 
sempre, na vossa oração! […] 
Irmãos e Filhos de língua portuguesa (em português): Como 
"servo dos servos de Deus", eu vos saúdo afectuosamente no 
Senhor. Abençoando-vos, confio na caridade da vossa oração e 
na vossa fidelidade, para viverdes sempre a mensagem deste 
dia e deste rito: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo! […] 
E quero ainda dirigir-me a todos os homens — a cada um dos 
homens (e com quanta veneração o apóstolo de Cristo deve 
pronunciar esta palavra, homem!):  
— rezai por mim!  
— ajudai-me, a fim de que eu vos possa servir! […]” 
Por ocasião da sua morte confirmou uma vida toda consagrada 
a Deus, através da Igreja: 
“Totus Tuus ego sum […] 



Vigiai, porque não sabeis em que dia o Senhor virá" (cf. Mt 
24, 42) estas palavras recordam-me a última chamada, que 
acontecerá no momento em que o Senhor vier. Desejo segui-lo 
e desejo que tudo o que faz parte da minha vida terrena me 
prepare para este momento. Não sei quando ele virá, mas co-
mo tudo, também deponho esse momento nas mãos da Mãe do 
meu Mestre: Totus Tuus. Nestas Mãos deixo sobretudo a Igre-
ja, e também a minha Nação e toda a humanidade. […] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As inscrições para  peregrinação a pé a Santiago terminam no 

próximo dia 5 de Maio. Devido à logística da peregrinação não 
nos será possível aceitar qualquer inscrição após este dia. 
Nesse dia, 5 de Maio, teremos uma reunião de preparação, às 

21h30, no nosso Centro Paroquial. 
 

MAIO - MÊS DE MARIA 
 
Durante o mês de Maio, a oração do Rosário será às 19h30, 

de segunda a sexta e às 18h aos Sábados e Domingos, em vez 
das habituais 18h15. 
 
Convidamos todos a participar na oração do Rosário, durante 

este mês dedicado especialmente a Maria, Mãe de Deus e Nos-
sa Mãe. 



 Calendário Paroquial 

  Dia  Local Hora 

Secretariado Permanente 3 de Maio Terça Centro 21.30 

Reunião dos Peregrinos a pé 
a Santiago de Compostela 5 de Maio Quinta Centro 21.30 

Reunião de Crismandos 5 de Maio Quinta Centro 21.00 

CPM - Sessão 6 6 de Maio Sexta Centro 21.15 

Festa do Credo - 5º Ano 7 de Maio Sábado Igreja 12.15 

CPM - Encerramento 8 de Maio Domingo Centro 16.00 

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     1 -  DOMINGO II DE PÁSCOA OU DA DIVINA MISERICÓRDIA 
Act. 2, 42-47           Sal. 117          1Pedro. 1, 3-9           Jo. 20, 19-31      Semana II do Saltério 
2 - 2ª Feira - Act. 4, 23-31           
3 - 3ª Feira - 1Cor. 15, 1-8                
4 - 4ª Feira - Act. 5, 17-26            
5 - 5ª Feira - Act. 5, 27-33              
6 - 6ª Feira - Act. 5, 34-42                     
7 - Sábado  - Act. 6, 1-7              

8 -  DOMINGO III DA PÁSCOA 
Act. 2, 14. 22-33        Sal. 15       1Pedro. 1, 17-21        Lc. 24, 13-35      Semana III do Saltério 

Acontece …     

1 de Maio - Dia da Mãe e Beatificação do Papa João   
               Paulo II 
Concerto de Páscoa, do dia da Mãe e Acção de 
Graças pela Beatificação de João Paulo II - 16h 
 
 

7 de Maio - Formação Paroquial - 15h - A Sagrada 
Escritura na vida da Igreja - Cón. Nuno Brás. 

Sal. 2 
Sal. 18 A 
Sal. 33 
Sal. 33 
Sal. 26 
Sal. 32 

Jo. 3, 1-8 
Jo. 14, 6-14 
Jo. 3, 16-21 
Jo. 3, 31-36 
Jo. 6, 1-15 
Jo. 6, 16-21 

S. Atanásio 
S. Filipe e S. Tiago 
 


