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palavra …

A ALIANÇA DE DEUS E A CRUZ DE CRISTO

A Quaresma é tempo de preparação ou de renovação batismal. No intuito de instruir os fiéis, a liturgia do III Domingo apresenta os Dez Mandamentos (1ª leitura). Não são meros “preceitos”. A primeira frase não é um
preceito, mas a expressão do benefício que Deus prestou a seu povo. “Eu
sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, dessa casa de escravidão”. Os Dez Mandamentos têm a forma de uma “aliança”, de um pacto
entre um “soberano” e seus “subalternos”. O soberano “entra” com sua proteção e força, os subalternos com sua colaboração. Deus mostrou sua força, tirando o povo do Egito. Agora, os subalternos vão colaborar, observando
as regras necessárias para que o povo que Deus escolheu para si fique em
pé. São regras vitais: respeitar e adorar só a Deus, e respeitar-se mutuamente, na justiça e na solidariedade. Estas duas regras são necessárias
para que o povo não se fragmente pela divisão religiosa e pela divisão
político-social. São as duas tábuas da Lei: o amor a Deus e o amor ao
próximo. Esse Deus, que nos manda adorá-lo e amar os nossos irmãos, dáse a conhecer de forma sempre mais concreta através da História.
São Paulo, porém, depois que se converteu a Jesus de Nazaré, percebeu
Deus de outra maneira. Deus não se manifesta só no poder; em Jesus,
manifestou-se na fraqueza da cruz, “escândalo para os judeus e loucura
para os gentios” (2ª leitura). Esse Deus da “loucura do amor”, que se
manifesta em Jesus, é o centro do evangelho de hoje, que orienta o nosso olhar para a obra do amor fiel que Jesus levará a termo em Jerusalém.
Jesus entra no Templo, irrita-se com os abusos – comércio em vez de
oração – e expulsa os animais do sacrifício e os vendedores. Ora, expulsando, na véspera da Páscoa, os animais do sacrifício Jesus põe fim ao regime
do Templo. O evangelista acrescenta que os discípulos mais tarde entenderão que a esse gesto se referiam as palavras do Salmo 69,10: “O zelo pela
tua casa me devorará”. E quando os chefes exigem um sinal da sua autoridade, Jesus responde: “Destruí este templo e em três dias o levantarei”. O evangelista explica que ele falava da ressurreição, do templo de
seu corpo, que desde agora toma o lugar do templo de pedra. Jesus é o
lugar do verdadeiro culto, do encontro com Deus. Jesus crucificado.
Jesus renovou a primeira Aliança, a de Moisés e da Lei, no dom da sua
própria vida. Este dom é agora o centro de nossa fé, de nossa busca de
Deus. Uma vida que não vai em direção da cruz não é cristã.

Comunidade

Viver a Quaresma – A palavra do nosso Bispo
Na sua Mensagem para a Quaresma de 2012, que já
aqui foi citada, o nosso Patriarca tinha anunciado que o
Patriarcado de Lisboa aceitou o convite do Santo
Padre, através do Pontifício Conselho para a Promoção
da Nova Evangelização, para participar num programa de evangelização
com outras onze cidades europeias, entre as quais aquelas que organizaram o Congresso Internacional para a Nova Evangelização.
Dissera também que esse programa, com “ a sua sede na Catedral e no ministério do Bispo diocesano”, “tem como primeira concretização o anúncio da nossa fé, para as pessoas do nosso tempo, no realismo humano da
nossa população” e “será prioritariamente dirigido aos catecúmenos, às
famílias, aos jovens, aos intervenientes na cultura, aos obreiros da
solidariedade e aos responsáveis pela construção da comunidade.
Para além de sabermos agora que Lisboa, Barcelona, Budapeste, Bruxelas,
Dublin, Frankfurt, Liverpool, Paris, Turim, Varsóvia, Viena e Zagreb são as
cidades envolvidas, sabemos também que as Catequeses Quaresmais
deste ano de 2012 se inserem naquele projecto de evangelização.
Na apresentação das Catequeses Quaresmais deste ano – como sabemos há vários anos que têm lugar, aqui em Lisboa – o Senhor Patriarca
chama a atenção para que esta evangelização a partir da Catedral, Igreja Mãe da Diocese, “sublinha a unidade da evangelização, a partir do
ministério do Bispo, o primeiro evangelizador.” E convida-nos,
”convida todos os membros da Igreja diocesana a escutarem com
atenção o magistério do seu Bispo”, esperando que “as catequeses tenham eco apropriado nas comunidades cristãs.”
Respondendo ao apelo do nosso Bispo, procuraremos também aqui dar
nota sucinta das Catequeses Quaresmais. Mas não podíamos deixar de
chamar a atenção para este anúncio de um programa de nova evangelização que “para nós, Diocese de Lisboa, […]será ocasião de reavivar a
memória do que foi […]” o ICNE – Congresso Internacional para a Nova
Evangelização.
As versões impressas das catequeses quaresmais têm vindo a ser divulgadas no “Voz da Verdade” e estão acessíveis no sítio do Patriarcado de Lisboa, bem como, através deste ou directamente no YouTube, as gravações dessas Catequeses.
Elas não terão, como habitualmente, um tema depois dividido em sub-temas
por cada Domingo, porque cada catequese se dirigirá a um público-alvo, de
acordo com as prioridades atrás referidas.
Aqui, pois, para além da chamada de atenção que atrás fazemos, cabe apenas um breve enunciado.
A primeira catequese quaresmal, dirigida aos catecúmenos, teve como
título 'Da fé ao Baptismo: a fé como caminho de vida'.
Da apresentação oficial feita, destacamos os seguintes aspectos:
“O que é um catecúmeno? É um adulto (para este efeito são considerados

adultos aqueles que já têm o uso da razão), que acredita em Jesus e que
quer aprofundar essa fé, para se unir definitivamente a Ele e entrar
na Igreja, que é o Seu Povo.
O catecumenato é um período de aprofundamento da fé, em Igreja. Este
aprofundamento faz-se pela experiência, o catecúmeno experimenta o que
é viver a fé; e pela palavra, que aprofunda os pontos principais da nossa fé.
Este período de aprofundamento prepara e faz desejar o Baptismo,
em que a relação com Cristo se radicaliza. O Baptismo é completado
com o sacramento da Confirmação, que comunica o Espírito Santo, e
pela Eucaristia, celebração da Páscoa de Jesus, pela Igreja. Na experiência sacramental, o neófito, isto é, o novo cristão iniciado, assume que só é
possível fazer da fé uma experiência de vida com a acção de Deus,
comunicada por via sacramental.
Terminada a “Iniciação Cristã”, o novo cristão está preparado para viver a
vida ao ritmo da fé, em Igreja. Não está tudo feito; resta a longa caminhada da vida, ao ritmo da fé, espaço para a fidelidade com o ideal
da santidade.”
Com a humildade de João XXIII que, na abertura do Concílio Vaticano II queria para si e para todos os padres conciliares a qualidade de ‘noviços’, consideremos que somos todos catecúmenos qualquer que seja a fase da
‘longa caminhada da vida’ em que nos encontramos.
Acompanhemos, pois, estes nossos irmãos que se preparam para receber o Baptismo e quando eles, na próxima festa da Páscoa celebrarem o
rito da “eleição”, procuremos tomar consciência de que também fomos
“’eleitos’, isto é, escolhidos por Deus e pela Igreja” para a integrarmos
plenamente como seus membros.
E renovando as promessas do Baptismo, deixemos que o Amor de
Deus encha e converta os nossos corações.

Catequeses Quaresmais
As catequeses quaresmais do Sr. Patriarca, D. José Policarpo, na
Sé, todos os Domingos, às 18h, poderão ser acompanhadas via
internet. A transmissão em directo tem início minutos antes das
18h00 e termina após a Eucaristia que se segue a cada uma das
catequeses. A transmissão em directo pode ser acompanhada em
www.missaometropoles.org
ou
http://videos.sapo.pt/
patriarcadodelisboa. No canal do Sapo, ficam ainda disponíveis as
catequeses na íntegra, para visualização posterior.

25 de Março de 2012
53º Aniversário da criação da nossa Paróquia
A Missa das 11h deste dia será transmitida, em directo, da nossa Igreja
Paroquial, pela TVI. Venha celebrar connosco esta data importante para
todos.

Calendário Paroquial
Dia

Local

Hora

Rosário com Exposição do
Santíssimo Sacramento

13 Março

Terça

Igreja

15.00

Reunião Catequistas 5º Ano

13 Março

Terça

Centro

18.30

Secretariado Permanente

13 Março

Terça

Centro

21.30

Reunião de preparação para
pais e padrinhos - Baptismo

13 Março
15 Março

Terça
Quinta

Centro

21.30

Pastoral da Saúde

14 Março

Quarta

Centro Dia

16.30

CPM, Sessão 2

16 Março

Sexta

Centro

21.15

Reunião de Pais da
Catequese - 6º Ano

17 Março

Sábado

Centro

11.00

Festa do Pai e Pai Nosso

17 Março

Sábado

Igreja

12.15

Acontece …
Sextas-feiras da Quaresma - Via Sacra, na Igreja, às 18h
LEITURAS
Ex. 20, 1-17

Sal. 18

11 - DOMINGO III DA QUARESMA
1Cor. 1, 22-25
Jo. 2, 13-25
Semana III do Saltério

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

12 - 2ª Feira - 2Reis. 5, 1-15a
13 - 3ª Feira – Dan. 3, 25. 34-43
14 - 4ª Feira - Deut. 4, 1. 5-9
15 - 5ª Feira - Jer. 7, 23-28
16 - 6ª Feira - Os. 14, 2-10
17 - Sábado - Os. 6, 1-6
2Cr. 36, 14-16. 19-23

18 - DOMINGO IV DA QUARESMA
Sal. 136
Ef. 2, 4-10
Jo. 3, 14-21

Contactos:

R. Raul Carapinha, 15
1500-541 LISBOA

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

Pároco - Frei José Manuel Correia Fernandes, OP
Telf. 217221350 - Telm. 912466559 - Fax 217221355

www.paroquiasaodomingosdebenfica.pt

paroco@paroquiasaodomingosdebenfica.pt
cartorio@paroquiasaodomingosdebenfica.pt

secretaria@paroquiasaodomingosdebenfica.pt
catequese@paroquiasaodomingosdebenfica.pt

Horário das Missas:
2ª-6ª: 9h e 19h * Sábados: 9h, 12h15 e 18h * Domingos e Dias Santos: 9h, 11h, 12h30 e 18h
Igreja Nª Srª do Rosário: Domingos e Dias Santos: 10h e 12h

Horário das Confissões:

3ª e 5ª: 17h30 às 18h30

