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PARÓQUIA DE S. DOMINGOS DE BENFICA
FOLHA SEMANAL

Domingo III da Páscoa
18.Abril.2010

palavra …
"Hoje esta breve palavra podia ter um título adaptado de “A Voz da Verdade”. Em vez de
“Uma semana com ... “ Teríamos um Domingo com ...” Mas deveria ser “Uma vida com ...”.
Seria a propósito das leituras deste Domingo e terminaria com um aviso, muito em uso em certos
documentos oficiais, aqui por maioria de razão: “Este texto não dispensa a leitura integral do
Evangelho deste Domingo: Jo 21, 1-19”. O texto seria assim, talvez em forma de redacção escolar.
“Este Domingo resolvemos ir dar um passeio com um grupo de amigos. Passear pela cidade. Mas
nada parecia resultar, nada parecia fazer sentido.
De repente, alguém diz: “Olhem para as pessoas à vossa volta, sobretudo os mais pobres, os
mais tristes, os mais isolados”. Como quem diz. “Lancem as redes apara a direita”. E escutando
esta palavra tudo começa a fazer sentido.
Nessa altura, um de nós – no Evangelho é “o discípulo predilecto de Jesus” (que grande convencido era este João se foi ele que escreveu isto!) – lança o alerta: “Olhem que é o Senhor que nos
fala, é o Senhor que está connosco”.
É melhor nem Lhe perguntar quem é. Temos medo que nos diga: - “Rapaz, ainda não tinhas
percebido?”, como disse “Rapazes, tendes alguma coisa que se coma?”.
Aproximamo-nos o mais depressa possível. (Pedro, sempre impulsivo este Pedro, deitou-se ao
mar para chegar mais depressa.)
E depois, Jesus parte o Pão connosco. Talvez nos obrigue a confessar-lhe que O amamos. Vamos
reconhecer que fomos infiéis, cantar o Gloria, reafirmar no Credo as promessas do nosso Baptismo, rezar como irmãos o Pai Nosso, alimentar-nos do Pão da Vida. Talvez nos diga para não
termos medo da morte, que Ele venceu e pode ser para maior glória de Deus.
Mas terminará sempre aquele momento, com a Palavra que é bem fácil de ler como uma palavra
de envio, a mesma que disse a Pedro: “Segue-me.”
Pois é, Cristo deixou ao nosso alcance estes encontros – na Eucaristia – como os primeiros discípulos tiveram os seus com o Senhor Ressuscitado. `Às vezes chamamos-lhes “aparições” mas são
muito mais que isso.
É assim. Os cristãos reúnem-se para partir ao encontro dos outros. “Ide em Paz e o Senhor vos
acompanhe!” “Graças a Deus”.

comunidade …
Comunidade, a nossa mais chegada. O nosso grupo, o nosso
ministério, o nosso carisma. Não apenas parcelas, mas células
vivas do Corpo Vivo de Cristo que é a Igreja.
Cristãos nos chamam, desde Antioquia (Ac 11, 26). A mesma
Antioquia da Síria do bispo mártir Santo Inácio que, com a simplicidade do que é evidente, chamou católica a esta Igreja, na
sua Epístola aos cristãos de Esmirna, lá pelos inícios do século
II. “Para designar a Igreja universal, que, no entanto, é apenas
uma em todas as igrejas locais”.(Ratzinguer, 2006).
Por isso – que não podemos nunca esquecer, nem omitir –
duas notícias simples: uma da igreja que celebra em S. Domingos de Benfica e outra da Igreja no resto do Mundo.
A imagem de Cristo Sacerdote e Bom Pastor que esteve duas
semanas na nossa Paróquia – por coincidência as semanas
maiores da nossa Fé – foi levada processionalmente aos nossos
irmãos da Paróquia vizinha da Sagrada Família do Calhariz de
Benfica. Vieram ao nosso encontro no limite das paróquias.
Acharam-nos corajosos por interrompermos – com a ajuda
prestimosa da autoridade – o trânsito da Estrada de Benfica.
Mas também o foram em acolher-nos. Todos unidos em Cristo
Sacerdote e Bom Pastor, “invadimos” pacificamente a igreja do
Calhariz, rodeando os nossos priores. Aí vão umas imagens.

Foi bonito ver o respeito e a alegria de todos.

A outra comemoração, que transcrevemos, com a devida
vénia, da Agência Ecclesia, já será, em parte, notícia quando a
lerem. Com estas pedras, mesmo pequeninas, se vai construindo esta Igreja
“Bento XVI celebra esta sexta-feira 83 anos de idade, data que vai
ser assinalada na Diocese do Porto por 83 crianças de Vila Nova de
Gaia. O grupo de 83 crianças, com idades compreendidas entre os 8
e os 15 anos, é recebido pelas 12h00 no Paço Episcopal pelo Bispo do
Porto, D. Manuel Clemente. As crianças vão ler a D. Manuel Clemente
uma carta de parabéns dirigida ao Papa. Este mesmo grupo de crianças vai acolher Bento XVI no dia da sua chegada ao heliporto do
Quartel da Serra do Pilar, em Gaia, pelas 09h30 do dia 14 de Maio”.

Este fim de semana:
Ofertório para as Novas Igrejas
Renúncia quaresmal
Foram poucas as que até hoje foram entregues. Já entregou a sua?

PEREGRINAÇÃO
PAROQUIAL A FÁTIMA
9 DE MAIO DE 2010
Pode inscrever-se na Recepção ou pelos
telefones: 21 722 13 50 ou na parte da tarde
21 778 53 16 (Conceição Geraldes) ou ainda 936 170 186 (Mª Lourdes Mendes) ou
963 176 906 (Gina) .

Calendário Paroquial
Dia

Local

Hora

Dia Paroquial do Doente

18Abril

Domingo

Igreja

15.00

Secretariado Permanente

19 Abril

Segunda

Centro

21.30

Reunião com os Crismandos

22 Abril

Quinta

Centro

21.00

CPM - Encontros de preparação para Noivos, Sessão 2

23 Abril

Sexta

Centro

21.15

Reunião Ministros Extraordinários da Comunhão

24 Abril

Sábado

Centro

17.30

XXX EMA - Encontro
Diocesano de Acólitos

25 Abril

Domingo

Sé
Patriarcal

15.00

Acontece …

18 Abril - Dia Paroquial do Doente -

Missa e Santa Unção

24 Abril - Aniversário do Agrupamento 705 de S.
Domingos de Benfica - Missa com promessas às 11h45
seguida de Bênção da nova sede no Sítio do Calhau
LEITURAS

Act. 5, 27b-41

18 Sal. 29

DOMINGO III DA PÁSCOA
Ap. 5, 11-14
Jo. 21, 1-19

19 - 2ª Feira - Act. 6, 8-15
20 - 3ª Feira - Act. 7, 58 — 8, 1a
21 - 4ª Feira - Act. 8, 1b-8
22 - 5ª Feira - Act. 8, 26-40
23 - 6ª Feira - Act. 9, 1-20
24 - Sábado - Act. 9, 31-42
Act. 13, 14-52

Contactos:

Sal. 99

Sal. 118
Sal. 30
Sal. 65
Sal. 65
Sal. 116
Sal. 115

Semana III do Saltério

Jo. 6, 22-29
Jo. 6, 30-35
Jo. 6, 35-40
Jo. 6, 44-51
Jo. 6, 52-59
Jo. 6, 60-69

25 - DOMINGO IV DA PÁSCOA
Ap. 7, 9-17
Jo. 10, 27-30

Semana IV do Saltério

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

