NÃO ESQUEÇA QUE ...

34

PARÓQUIA DE S. DOMINGOS DE BENFICA
FOLHA SEMANAL
DOMINGO V DA PÁSCOA
6.Maio.2012

palavra …

PERMANECEI EM MIM

Ninguém, como S. Paulo, exprimiu de modo tão simples e profundo, a união
íntima, vital, dinâmica e constante que deve existir entre o cristão e o seu
Mestre: “Eu vivo. Mas já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em
Mim” (Gal. 2,20).
Tudo começou no seu encontro com Ele, no caminho. Depois, foi o abrir-se confiante à sua Palavra e o segui-Lo com firmeza inabalável, sempre no sentido
de uma assimilação plena do seu Espírito e da sua Vontade. Assim nasceu e
se aprofundou essa mútua permanência a que Jesus nos convida também:
“Permanecei em Mim e eu permanecerei em Vós”.
PERMANECER EM CRISTO significa, como nos lembra o Evangelho, permanecer nas suas Palavras: Isto é, recebê-las de coração aberto e livre;
aprofundá-las no estudo e na meditação para lhes beber e assimilar o Espírito. Traduzi-las em frutos de Boas Obras de bondade e de misericórdia.
PERMANECER EM CRISTO significa também aderir a uma Comunidade
de cristãos, e inserir-se nela como membro vivo, interessado e participativo, inserir-se numa comunidade concreta com espírito realista de quem
sabe que não há comunidades perfeitas, e aí permanecer e atuar de modo
a contribuir para que ela se torne, cada vez mais sinal da presença e da
ação de Jesus Cristo. Na verdade, ser cristão é ser Igreja, pois é através
dela que nos incorporamos em Cristo e nos tornamos seus membros.
Membros dos quais se esperam sempre os atos e os gestos que Jesus
fez e ensinou.
***
Para que serviria uma boa instalação elétrica em nossa casa se não estivesse
ligada à corrente? Para nada… pois é essa ligação que lhe dá sentido e a faz
prestar tão bons serviços.
De igual modo, diz-nos Jesus no evangelho, se não permanecermos unidos a Ele, ligados à sua Palavra e ao seu Espírito, a nossa fé torna-se estéril, vazia das obras e frutos que poderia e deveria proporcionar.
Trata-se de uma ligação fundamental que é preciso querer estabelecer, manter e alimentar, pois o ramo não dá fruto se não permanecer na videira.

Comunidade

No passado fim de semana (28 e 29 de Abril - IV Domingo da Páscoa - Domingo do
Bom Pastor) a nossa comunidade acolheu duas acções pastorais relevantes. No Sábado
celebrou-se a Festa da Vida, promovida pelo Departamento da Catequese do Patriarcado, contando com o nosso apoio e organização, que ficou a cargo do Tiago Fernandes, coordenador da nossa Catequese. No Domingo o Dia Paroquial do Doente, iniciativa da nossa Pastoral da Saúde, sendo responsável Aldina Calafate. Pedimos a cada
um que partilhasse com a Comunidade o seu testemunho sobre o decorrer destas festas que muito agradecemos.

Foi com imensa alegria e espírito de serviço que no passado mês de Setembro de
2011 o Departamento de Catequese do Patriarcado de Lisboa me convidou para
coordenar os trabalhos da Festa da Vida 2012 a realizar na nossa Paróquia. Era
um desafio novo, com uma dinâmica muito própria e pedia grande empenho, tanto meu, como de toda uma equipa de catequistas, escuteiros e acólitos da nossa
comunidade. Procurando sempre, ao mesmo tempo, responder com dedicação a
todos os trabalhos da nossa catequese. Durante estes sete meses foi preciso pensar em muitas coisas, tais como: a celebração da Eucaristia e quem a presidia, a
segurança do espaço e de todos os intervenientes dentro e fora da comunidade,
onde se poderia realizar o almoço e onde terminaria a jornada...
Jesus, vida nova para o mundo foi o tema escolhido para o III encontro da
Festa da Vida pensada para os adolescentes que frequentam o 8º ano da catequese na nossa Diocese de Lisboa, reunindo, entre jovens e adultos, perto de
1500 pessoas...
Nesta preocupação de fazer bem a missão que nos fora pedida, realizamos, durante estes meses, inúmeras reuniões de trabalho. Convidamos para presidir à
celebração eucarística D. Joaquim Mendes, Bispo Auxiliar de Lisboa, que prontamente anuiu ao nosso pedido. Os cânticos estiveram a cargo dos jovens das paróquias da Sagrada Família do Calhariz de Benfica, de Nossa Senhora das Dores
(Caxias) e das “Vozes de África” de Odivelas, a quem agradeço a animação. Foram enviados muitos pedidos de ajuda, alguns aceites e outros não, para
que a Festa corresse pelo melhor. Realizamos reuniões com a 3a Divisão da PSP
de Lisboa, Polícia Municipal, Polícia Florestal, Bombeiros Voluntários Lisbonenses,
INEM, Regimento de Sapadores de Bombeiros de Lisboa, Instituto dos Pupilos do
Exército que prontamente ofereceu as suas instalações para acolher todos os jovens durante o almoço e antes do mesmo, o capelão Fr. Rui Lopes OP falou sobre
a história da instituição, convidando os presentes a visitar a Capela dos Castros e
os respectivos claustros. A Câmara Municipal de Lisboa autorizou-nos a percorrer
com todos os jovens o Parque Florestal de Monsanto durante a Via Lucis, animada
pela nossa comunidade, juntamente com outras paróquias da Vigararia III
(Sagrada Família do Calhariz de Benfica, São Tomás de Aquino, Nossa Senhora do
Amparo, São Lourenço de Carnide, às quais deixo publicamente o meu muito
obrigado!). Fizeram-se, para distribuir entre os participantes, pequenas cruzes
como símbolo desta Festa, assim como, canetas e demais material de apoio (o
guião para toda a festa).
Não posso esquecer o apoio dado pelo nosso Prior, nem o dos catequistas, em
especial os meus colaboradores mais directos (Josué Rosa, Maria João Caldas e
Gabriela Almeida) a quem não quero deixar de agradecer o esforço, empenho e
dedicação no trabalho que comigo desenvolveram! A todos o meu bem-haja!

A 29 de Abril último, tivemos a comemoração do Dia do Doente na nossa Paróquia. Embora se esperasse chuva para esse dia, apenas caíram uns “pingos” de
manhã, facilitando, assim, o acolhimento dos doentes na Paróquia, alguns deles
idosos e com dificuldade de locomoção, que a partir das 2 horas se foram aproximando da Igreja Paroquial, quer a pé, quer trazidos por familiares ou elementos
da própria Paróquia que a suas casas se dirigiram em sua próprias viaturas até à
Igreja.
Quanto a mim, revelavam interesse e mesmo uma certa alegria pelo duplo Encontro que iríamos ter: com Deus e com pessoas conhecidas…
Às 15.30 horas, deu-se início à Santa Missa que decorreu com ordem e recolhimento, nomeadamente no momento da Santa Unção que foi distribuída a cerca
de cem pessoas.
No final da celebração, depois da bênção, foi entregue a cada presente um folheto
intitulado “Levanta-te e vai, a tua fé te salvou”, editado para o XV Dia Mundial do
Doente em 11 de Fevereiro de 2012, pela Comissão Nacional da Pastoral da Saúde, que gentilmente, no-lo ofereceu e muito agradecemos.
Continuando o nosso Encontro, dirigimo-nos para o salão, onde nos aguardava
uma merenda preparada, principalmente, pelos elementos da Pastoral da Saúde
da nossa Paróquia e distribuída a mais de 180 pessoas com a colaboração de colegas dedicados a outras actividades e que de forma muito simpática e participativa nos acompanharam. Para animação recreativa, enquanto se processava a merenda, actuou o Grupo de Cantares e Danças Folclóricas da U.L.T.I. e dois guitarristas…
Regressando a suas casas, sentia-se que os doentes iam bem dispostos, por neste dia terem tido a oportunidade de ter vivido um dia diferente.
Muito agradecemos a todos os que nos ajudaram a tornar possível este dia!

Concentração às 21h no Convento de São Domingos.
Percurso:
Convento de São Domingos - R. João de Freitas Branco R. Abílio Mendes - R. Mário de Azevedo Gomes - R. João
Chagas - Rua Cidade de Rabat - Largo Monsenhor Dalgado
- R. Cândido de Figueiredo - R. Duarte Galvão - Estrada de
Benfica - R. São Domingos de Benfica - R. das Furnas - R.
Raul Carapinha - Igreja.
Convidamos a que se coloquem velas e colchas nas janelas, ao longo do percurso da procissão. Quem desejar levar os andores deverá inscrever-se, o mais rapidamente
possível, na Secretaria.

Calendário Paroquial

Dia

Local

Hora

Oração de Taizé

8 Maio

Terça

Igreja

21.30

Reunião de preparação para
pais e padrinhos - Baptismo

8 Maio
10 Maio

Terça
Quinta

Centro

21.30

Pastoral da Saúde

9 Maio

Quarta

Centro Dia

16.30

Primeiras Comunhões

12 Maio

Sábado

Igreja

12.15

Rosário com Exposição do
Santíssimo Sacramento

13 Maio

Domingo

Igreja

15.00

Acontece …
6 de Maio -

Teatro: “A Conversão de Zaqueu” - Grupo de
Teatro Palavra Viva (Carnide), 17h
12 de Maio - Procissão de Nª Senhora - Alto dos Moinhos
(Convento S. Domingos), 21h
LEITURAS

Act. 9, 26-31

6 Sal. 21

7 - 2ª Feira - Act. 14, 5-18
8 - 3ª Feira – Act. 14, 19-28
9 - 4ª Feira - Act. 15, 1-6
10 - 5ª Feira - Act. 15, 7-21
11 - 6ª Feira - Act. 15, 22-31
12 - Sábado - Act. 16, 1-10

DOMINGO V DA PÁSCOA
1Jo. 3, 18-24
Jo. 15, 1-8

Sal. 113 B
Sal. 144
Sal. 121
Sal. 95
Sal. 56
Sal. 99

Jo. 14,
Jo. 14,
Jo. 15,
Jo. 15,
Jo. 15,
Jo. 15,

Semana I do Saltério

21-26
27-31a
1-8
9-11
12-17
18-21

13 - DOMINGO VI DA PÁSCOA
Act. 10, 25-26. 34-35. 44-48
Sal. 97
1Jo. 4, 7-10
Jo. 15, 9-17 Semana II do Saltério
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R. Raul Carapinha, 15
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paroco@paroquiasaodomingosdebenfica.pt
cartorio@paroquiasaodomingosdebenfica.pt

secretaria@paroquiasaodomingosdebenfica.pt
catequese@paroquiasaodomingosdebenfica.pt

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

Horário das Confissões:

3ª e 5ª: 17h30 às 18h30

