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Domingo IV da Páscoa
25.Abril.2010

palavra …
O quarto domingo após a Páscoa é conhecido como o “Domingo do Bom Pastor”. A imagem do “Bom Pastor” é usada pelos cristãos desde o III séc. para
representar Jesus Cristo, muitos séculos antes de usarem o crucifixo, como imagem para falar de Jesus.
No Evangelho, Jesus apresenta-se como o “Bom Pastor”, melhor ainda, como o
verdadeiro pastor do seu povo.
No evangelho de Lucas, Jesus é o pastor que vai à procura da ovelha perdida,
que a carrega nos ombros e que, quando a encontra, faz uma festa. É, pois, um
pastor misericordioso.
Para o evangelista João, Jesus é o pastor atento e enérgico que se apressa a
defender as ovelhas dos ladrões e animais ferozes. Um pastor disposto e decidido
a lutar até dar a própria vida pelo seu rebanho.
“As minhas ovelhas escutam a minha voz...”
A primeira coisa que deveríamos ser é “ouvintes”, escutar a voz do pastor. A
fonte da fé é o escutar. O escutar da nossa sede profunda de bem e de luz. O escutar da palavra que Jesus nos dirige, revelando o Pai. Este escutar permite-nos
escutar a nossa vida de uma maneira diferente, de colocar o Evangelho como alicerce das nossas escolhas.
“Eu conheço as minhas ovelhas...”
Deus conhece-nos, conhece os nossos limites, as nossas franquezas, mas também
conhece a nossa constância e alegria que temos de o amar. E Jesus, hoje, nos dá
uma alegria maior ainda: nada nos separará do seu abraço. Nem a dor, nem a
doença, nem o ódio, nem a fragilidade, nem o pecado, nem a indiferença, nem as
nossas contradições, nem a morte. Nada mesmo! Somos de Cristo.
Este Domingo somos convidados a rezar, de modo especial, pelos pastores, pelas
vocações sacerdotais e religiosas, isto é, por aqueles que se dedicam ao anúncio a
tempo inteiro.

comunidade …
No passado domingo, 18 de Abril, em pleno Tempo Pascal, teve lugar
a celebração do Dia Paroquial do Doente. Apesar de nem todos
terem podido vir até à Igreja Paroquial, foram muitos os que vieram
e também muitos os que, não tendo vindo, manifestaram a sua união
neste momento de celebração comunitária. Depois de uma bem vivida Eucaristia, com início às 15h00 e em que receberam o sacramento
da Unção dos Doentes cerca de 180 pessoas, houve espaço para convívio no Salão Paroquial,
onde a equipa da Pastoral
da Saúde, com mais alguns
colaboradores, tinha preparado as mesas para uma
refeição ligeira. Com a participação generosa dos alunos da Universidade de Lisboa para a Terceira Idade,
a que se juntaram diversos
elementos da comunidade,
grupos e movimentos da
paróquia, o convívio foi
muito animado: cantou-se,
dançou-se, riu-se muito e todos saímos bem-dispostos e desejando
que houvesse mais momentos destes. Infelizmente, não é possível
repetir todas as semanas, como alguns desejariam e manifestaram;
mas fica a vontade de multiplicar os momentos de festas em que a
comunidade sinta a alegria
própria dos cristãos que enraízam a sua esperança no amor
de Deus e na certeza do apoio
da comunidade dos irmãos.
Para os que não puderam estar
presentes seguiu um saco com
um pequeno “mimo”, como
forma de os fazer participar
neste Dia que lhes foi especialmente dedicado; os que, habitualmente, recebem a Sagrada
Comunhão em suas casas, ao domingo, o saco foi levado pelos Ministros Extraordinários da Comunhão.
A todos os que, de alguma maneira, participaram ou tornaram possível esta festa, fica o ‘Muito obrigado’ da comunidade paroquial.

Visita do Papa a Malta supera todas as expectativas (Metade da
população viu Bento XVI!)
Metade da população do arquipélago de Malta saiu ao encontro de Bento
XVI durante sua visita apostólica, um dado que permite compreender o efeito
desta que foi a sua 14.ª viagem internacional.
No seu regresso a Roma, o padre Federico Lombardi S.J., Director do Escritório de Informação da Santa Sé, fez o seguinte balanço: “certamente foi
sumamente positivo (...) diria que superou as expectativas dos organizadores
malteses. Isto porque o calor da resposta, a quantidade espontânea de pessoas pelas ruas, todas tão alegres e cheias de entusiasmo, foi algo que
impressionou profundamente”.
Dos cerca de 400 mil habitantes de Malta, estima-se que 200 mil estiveram
presentes nas ruas para ver o Papa.
O padre Lombardi, falando aos microfones da Rádio Vaticana, atribuiu esta
extraordinária participação às “raízes cristãs” do povo maltês e a sua “grande
tradição católica”, que “se manifestou espontaneamente”.

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

Reunião de pais das crianças
do 1º Ano

26 Abril

Segunda

Centro

21.30

Reunião de intervenientes
na Liturgia Semanal (Missa
e Rosário)

28 Abril

Quarta

Centro

10.00

Reunião de pais das crianças
da Primeira Comunhão

28 Abril

Quarta

Centro

18.00

Reunião de pais dos adolescentes do 8º Ano

29 Abril

Quinta

Centro

21.30

CPM - Encontros de preparação para Noivos, Sessão 3

30 Abril

Sexta

Centro

21.15

Festa da Primavera (Teatro
Zona das Furnas)

1 Maio

Sábado

Salão

21.30

Festa da Mãe
Festa da Avé Maria

1 Maio

Sábado

Centro

16.30

Acontece …
2 Maio - Dia da Mãe
9 Maio - Peregrinação Paroquial a Fátima
LEITURAS

Act. 13, 14-52

25 - DOMINGO IV DA PÁSCOA
Sal. 99
Ap. 7, 9-17
Jo. 10, 27-30

26 - 2ª Feira - Act. 11, 1-18
Sal. 41
27 - 3ª Feira - Act. 11, 19-26
Sal. 86
28 - 4ª Feira - Act. 12, 24 — 13, 5a Sal. 66
29 - 5ª Feira - Act. 13, 13-25
Sal. 88
30 - 6ª Feira - Act. 13, 26-33
Sal. 2
1 - Sábado - Act. 13, 44-52
Sal. 97
Act. 14, 21b-27

Contactos:

Sal. 144

2 -

Semana IV do Saltério

Jo. 10, 1-10
Jo. 10, 22-30
Jo. 12, 44-50
Jo. 13, 16-20 S. Catarina Sena
Jo. 14, 1-6
Jo. 14, 7-14

DOMINGO V DA PÁSCOA
Ap. 21, 1-5a
Jo. 13, 31-35

Semana I 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

