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palavra … 
 

“Neste Domingo, a liturgia 
recorda-nos que o projecto 
que Deus tem, para cada um 
de nós, passa pela liberdade 
e pela proposta de aceitação 
de uma vida nova, plena de 
esperança porque redimida 
pelo próprio Cristo. 
Diante de um Deus que pro-
meteu: “farei brotar água no 
deserto, rios na terra árida 
para matar a sede ao Meu 

povo” (Is 43,21), só podemos cantar, com o salmista, “Grandes maravilhas fez 
por nós o Senhor”. 
Mas é a expressão da Sua misericórdia que não nos acusa mas sempre nos aco-
lhe, no episódio do encontro de Jesus com a mulher adúltera e com aqueles que, 
julgando-a, pretendem aplicar a punição prevista na Lei que, neste domingo, 
chama a nossa atenção. Não vemos qualquer indício de que Jesus queira entrar 
em discussão com aqueles que condenam a mulher, nem sequer para argumentar 
em favor da sua posição aparentemente neutra. É o seu silêncio, escrevendo na 
terra, a resposta eloquente à situação criada. Uma tomada de posição em rela-
ção ao legalismo dos fariseus que esgotam no cumprimento do que está escrito, 
a relação humana. A frase curta que junta “Quem de entre vós estiver sem 
pecado…” serve para reforçar a atitude de acolhimento e de perdão que culmi-
na no envio da mulher, “Vai”, não fiques centrada, parada, nesta circunstân-
cia penosa da tua vida, com a advertência quase suave: “…e não tornes a 
pecar.”  



comunidade … 
 

Não se esqueça … Caminhada Quaresmal 
 
Nesta quinta semana da Quaresma somos 
convidados à partilha. E se esta palavra 
nos induz, quase imediatamente, a pensar 
na necessidade da partilha de bens, importa 
que sejamos criativos ao por em prática 
esta importante dimensão da nossa vida 
cristã. Para partilhar, é preciso saber o que 
temos para dar mas, também, de que pre-
cisam os irmãos, aqueles de quem Jesus 
nos incita a que nos tornemos ‘próximos’. 
Muitas vezes será mesmo a partilha do pão, 
do vestuário, do que temos a mais e faz 
falta aos outros. Mas a partilha pode muitas 
vezes situar-se no âmbito daquilo que 

somos e também podemos oferecer: a nossa capacidade de escuta, o 
nosso tempo. A situação de isolamento de tantos dos irmãos na nos-
sa comunidade paroquial é um terreno propício a que tenhamos em 
conta esta forma de partilha: gastar alegremente parte do tempo que 
vulgarmente usamos para nós, para estar com aqueles que estão 
doentes ou se sentem mais sozinhos. Exercitar a capacidade de escu-
ta, não com o intuito de ‘dar bons conselhos’ mas de deixar que os 
outros tenham oportunidade de dizer o que lhes vai na alma sem 
temer juízos apressados e, depois, deixar uma palavra de esperança 
e de amizade. Empenhar-nos em realizar gestos de carinho que 
transmitam, a quem os recebe, o sentimento de que não estão sozi-
nhos e de que Deus os ama, também, através da nossa presença.  

Não se esqueça de levar a sua folha da caminhada quaresmal 
 

Imagem Peregrina do Bom Pastor 
Está entre nós de 27 de Março a 10 de Abril. 
 
Convidam-se todos os grupos e movimentos da paró-
quia a realizar momentos de oração e de encontros 
para celebrar e viver com toda a comunidade. Pro-
grama a elaborar com todas as sugestões dos grupos 
(a entregar na secretaria paroquial o mais brevemen-
te possível). 



S. Domingos, paróquia em Missão 
 
Uma palavra para a recente Missão levada a cabo na zona pastoral de 
Palhavã. De domingo a domingo, com um esquema semelhante ao de 
missões anteriores, a sede da paróquia deslocou-se, na semana que 
passou, para a zona de Palhavã. Tendo como ‘centro’, o Instituto Por-
tuguês de Oncologia, IPO, cujos utentes e cuidadores estiveram sem-
pre presentes no pensamento e na oração de todos quantos, na zona, 
em cada uma das actividades, ou em suas casas, participaram nesta 
missão, rezámos pelas ruas e visitámos os doentes e os mais sós, 
bem como as instituições de educação aí sedeadas. Pontos altos 
foram, entre outros, a Oração de Taizé, na Igreja Evangélica Alemã, 
o Lausperene e a Via Sacra. O balanço final é positivo, mas continua 
a crescer a noção da grandeza da tarefa que se impõe à comunidade 
paroquial no que respeita quer à evangelização dos que habitam ou 
frequentam o espaço geográfico da nossa paróquia quer ao reforço da 
unidade que nos faça olhar uns pelos outros, como parte da família 
que queremos ser. 

 
 

  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 

Reunião dos Rosaristas 22 Março Segunda Centro 14.30 

Reunião Obra Sagrada 
Família 23 Março Terça Centro 16.00 

Reunião de Preparação da 
Semana Santa - Liturgia 23 Março Terça Centro 21.30 

Encontro de Catequistas 26 Março Sexta Centro 21.00 

Acolhimento da Imagem do 
Bom Pastor 27 Março Sábado Cruz Alta 16.15 

Assembleia Geral Acólitos 27 Março Sábado Centro 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           21 -  DOMINGO V DA QUARESMA 
Is. 43, 16-21            Sal. 125              Filip. 3, 8-14             Jo. 8, 1-11        Semana I do Saltério 

22 - 2ª Feira - Dan. 13, 1-62                Sal. 22                Jo. 8, 1-11          
23 - 3ª Feira - Num. 21, 4-9                Sal. 101               Jo. 8, 21-30        
24 - 4ª Feira - Dan. 3, 14-95               Sal. Dan, 3          Jo. 8, 31-42    
25 - 5ª Feira - Is. 7, 10-14; 8, 10      Sal. 39       Hebr. 10, 4-10       Lc. 1, 26-38           
26 - 6ª Feira - Jer. 20, 10-13             Sal. 17                 Jo. 10, 31-42                
27 - Sábado -  Ez. 37, 21-28               Sal. Jer, 31         Jo. 11, 45-56      

28 -  DOMINGO DE RAMOS NA PAIXÃO DO SENHOR 
Is. 50, 4-7       Sal. 21         Filip. 2, 6-11             Lc. 22, 14 — 23, 56        Semana II do Saltério 

Acontece …       
 

25 Março - Celebração do Jubileu Paroquial - 
Anunciação do Senhor - 19 horas - Sr. D. Joa-
quim Mendes 
 

28 Março - Dia Mundial da Juventude 


