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palavra … 
 

“Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura.” (2Cor 5,17) 
O mote da liturgia deste IV Domingo da Quaresma, também chamado ‘da 
alegria’, é a reconciliação. No início da celebração, o presidente da assembleia, 
na Oração Colecta, dirigindo-se a Deus como “Deus de misericórdia” que reali-
za “admiravelmente a reconciliação do género humano”, pede –Lhe que conce-
da, ao seu povo, uma “fé viva” e um “espírito generoso”. 
Alegria, reconciliação, misericórdia, fé viva, espírito generoso. Surge quase 
naturalmente, o fio que une estas expressões: a alegria nasce de um espírito 
generoso que, usando de misericórdia para consigo, a natureza e os irmãos, se 
reconcilia com a sua própria vida e com Deus, pelo dom da fé que recebe e vive 
activamente. 
 Não será demais reflectir sobre o que significa ‘misericórdia’, ter coração para 
as misérias, nossas e dos outros, de que Deus nos fala através do Seu Filho. 
De forma evidente, encontramo-la na parábola do Filho Pródigo que a leitura 
do Evangelho de S. Lucas reproduz (Lc 15,1-3.11-32): na atitude do pai que 
perdoa, recebe de volta e festeja o regresso do filho mas também no movimento 
corajoso e humilde do filho, ao regressar à casa e ao abraço do Pai que tem a 
certeza de encontrar à sua espera. A reconciliação não significa apenas 
‘desculpar’, como quem encontra motivos para agir de determinada maneira e 
desvaloriza as atitudes, suas ou dos outros, em função disso; é algo de muito 
mais profundo em que, assumindo a fragilidade – e a grandeza – de sermos 
humanos, nos sentimos em paz: em Cristo, somos novas criaturas! 
Pedimos a Deus e aos irmãos que tenham misericórdia de nós. Peçamos tam-
bém, a Deus, que nos dê a graça de usarmos de misericórdia para connosco 
mesmos e para com os que nos rodeiam. 
E recordemos, incessantemente, que, mesmo que desistamos de Deus, Ele não 
desiste de nós. 



comunidade … 
 

Não se esqueça … Caminhada Quaresmal 
 
Esta semana, a meio da caminhada 
quaresmal que vimos trilhando rumo à 
Páscoa da Ressurreição, é-nos proposto 
que reflictamos e vivamos, mais inten-
samente, a alegria! A alegria de estar-
mos vivos, de pertencermos a uma 
comunidade que vive a mesma fé e 
partilha a mesma esperança, que se 
preocupa connosco mas, sobretudo, a 
alegria que nos vem do próprio Deus, 
da certeza de que somos profundamen-
te amados por Ele. Um Deus próximo 
de cada um, que nos enviou o Seu Filho 

e deixou que Ele morresse às mãos dos que não quiseram acei-
tar a Sua Boa-Nova, para depois nos mostrar a grandeza do 
Seu Amor na hora de O fazer sair do túmulo, demonstrando-
nos que não é vã a nossa fé. 
Para aqueles de nós que experimentam o peso das dificuldades 
de qualquer ordem, particularmente os que, pela doença ou 
pelo avançar da idade, se sentem mais desanimados, fica o 
apelo a que procurem descobrir, no seu dia-a-dia de dor ou de 
solidão, a alegria da presença de Cristo que caminha ao nosso 
lado, como nos prometeu e, mesmo se não O sentimos, guia os 
nossos passos e dá sentido às nossas vidas. 
Diz o povo que “depois da tempestade vem a bonança”. Para 
nós, cristãos, o que vem – e está a chegar o momento de o 
viver, de novo, de forma mais intensa! – é a imensa alegria de 
ver a vitória de Cristo sobre a dor e sobre a morte, traduzida 
no lume novo que surgirá no escuro da noite, nas velas que se 
vão acender lentamente, passando de mão em mão, nas ves-
tes brancas e no canto jubiloso do Glória em que, juntos, ben-
diremos a Deus pela alegria da Sua presença amorosa no meio 
de nós. 

 
Não se esqueça de levar a sua folha da caminhada quaresmal 



Este fim de semana: 

Ofertório para as Obras da Paróquia 

Renúncia quaresmal 
 
Encontram-se disponíveis os envelopes com as mensa-
gens do Santo Padre e do Senhor Cardeal Patriarca de 
Lisboa. 
Leve já o seu. 

 
 

   Atenção aos noivos que vão casar. 
 O CPM começa na Paróquia a 9 de   
 Abril às 21h15. 

Todas as 6ª Feiras de 9 de Abril a 21 de Maio.  
É importante preparar bem o casamento e a Família. 
 

 
 
 
Já disponível o programa da Páscoa. Leve e divulgue. 

 
 
 
 
 
Este ano será no dia 11 de Abril, pelas 15h. As zonas a 
visitar serão o Bairro Novo e o Alto dos Moinhos. 
Inscreva-se na recepção para a visita e bênção. 



 Calendário Paroquial 

  Dia  Local Hora 

Rosário em Caminhada 14 Março Domingo Largo IPO 15.00 

Encerramento da “Missão 
em Palhavã” 14 Março Domingo Igreja 16.30 

Catequese Quaresmal 14 Março Domingo Sé 18.00 

Secretariado Permanente 15 Março Segunda Centro 21.30 

Reunião responsáveis Zona 19 Março Sexta Centro 20.30 

Festa do Pai 20 Março Sábado Igreja 16.30 

Reunião Ministros Extraor-
dinários da Comunhão 20 Março Sábado Centro 18.00 

Catequese Quaresmal 21 Março Domingo Sé 18.00 

Contactos:          Pároco - Frei José Fernando da Silva Ferreira 
Morada: R. Raul Carapinha, 15 - 1500-541 LISBOA 

Telf. 217221350 - Fax 217221355 
Site da Paróquia - www.paroquia-saodomingosdebenfica.org 

Email:  Pároco   - paroco@paroquia-saodomingosdebenfica.org 
Secretaria - secretaria@paroquia-saodomingosdebenfica.org 

Cartório  - cartorio@paroquia-saodomingosdebenfica.org 
Catequese - catequese@paroquia-saodomingosdebenfica.org 

LEITURAS           14 -  DOMINGO IV DA QUARESMA 
Jos. 5, 9a. 10-12        Sal. 33         2Cor. 5, 17-21        Lc. 15, 1-3. 11-32   Semana IV do Saltério 

15 - 2ª Feira - Is. 65, 17-21                Sal. 29                 Jo. 4, 43-54          
16 - 3ª Feira - Ez. 47, 1-9. 12              Sal. 45                Jo. 5, 1-3a. 5-16        
17 - 4ª Feira - Is. 49, 8-15                 Sal. 144               Jo. 5, 17-30    
18 - 5ª Feira - Ex. 32, 7-14                 Sal. 105               Jo. 5, 31-47           
19 - 6ª Feira - 2Sam. 7, 4-14a   Sal. 80    Rom. 4, 13-22    Mt. 1, 16-21         S. José                
20 - Sábado -  Jer. 11, 18-20              Sal. 7                   Jo. 7, 40-53      

21 -  DOMINGO V DA QUARESMA 
Is. 43, 16-21            Sal. 125              Filip. 3, 8-14             Jo. 8, 1-11        Semana I do Saltério 

Acontece …       
 
 

25 Março - Encerramento do Jubileu Paroquial 
Missa às 19h presidida pelo Sr. D. Joaquim Mendes 


