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Domingo de Pentecostes
23.Maio.2010

palavra …
A Palavra deste domingo é o Espírito Santo. Dom de Deus a todos os crentes, o
Espírito dá vida, renova, transforma, constrói comunidade e faz nascer o Homem
Novo.
«Os apóstolos estavam todos reunidos no mesmo lugar» (Act.2,1). «Permanecer
juntos» foi a condição exigida por Jesus, para receber o dom do Espírito Santo! A
colaboração que o Senhor nos pede necessita, antes de qualquer resposta nossa, da
sua iniciativa: é o Seu Espírito o verdadeiro protagonista da Igreja. As raízes do
nosso ser e do nosso agir estão no silêncio sábio e providente de Deus (Bento XVI,
Homilia no Pentecostes, 4.06.2006). Diríamos então, com o Santo Padre: “quanto
tempo perdido, quanto trabalho adiado, por inadvertência deste ponto” (Bento XVI,
Homilia no Porto, 14.05.2010)!
O Espírito Santo vence o medo! Depois da ressurreição de Jesus, o medo dos discípulos não desapareceu repentinamente. Mas eis que, no Pentecostes, quando o Espírito Santo pairou sobre eles, saíram sem temor e começaram a anunciar a todos a boa
nova! Onde entra o Espírito de Deus afasta-se o medo. Faz-nos sentir que aconteça
o que acontecer, o seu amor infinito não nos abandona!
Não tenhamos, por isso, medo nem vergonha de ser Igreja e de estar, como sal e
fermento, neste mundo. Contemos, não com qualquer espécie de poder, mas sobretudo, com esta força pessoal do Espírito de Deus, capaz de nos renovar e de fazer de
nós discípulos do Senhor.
Por isso, e para isso mesmo, invoquemos, agora e sempre, e de novo, como o salmista: “Mandai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a terra” (Sal.103,30).

comunidade …
Continuam a ouvir-se os ecos da visita do Santo Padre a Portugal.
Por um lado, temos as Suas declarações, quer na Audiência
geral de 4.ª Feira, 19 de Maio, quer no encontro com a presidência do Conselho das Conferências Episcopais da Europa
(CCEE). Por enquanto, ainda só dispomos, em português, das
excelentes referências parciais publicadas pela Ecclesia e de
um pequeno resumo oficial. Mas, em conjunto com elas, o texto oficial da alocução, em italiano, é bem elucidativo da alegria
e da esperança vividas na visita pastoral a Portugal.
“A peregrinação a Portugal foi para mim uma experiência
tocante e rica de muitos dons espirituais”.
“Agradeço a Deus que me deu a possibilidade de prestar homenagem àquele povo, à sua longa e gloriosa história de fé e de
testemunho cristão”.
“Na tarde da minha chegada celebrei a Santa Missa em Lisboa,
no cenário encantador do Terreiro do Paço, debruçado sobre o
Rio Tejo. Foi uma Assembleia Litúrgica de festa e de esperança, animada pela participação jubilosa de numerosíssimos
fiéis.”
“Fui depois a Fátima, marcada por uma atmosfera de misticismo real, em que se sente, de uma maneira quase palpável, a
presença da Senhora. Fiz-me peregrino com os peregrinos,
naquele admirável santuário, coração espiritual de Portugal e
meta de uma multidão de pessoas provenientes dos mais
diversos lugares da terra”.
“Recordando a palavra do Profeta Isaías, convidei aquela imensa assembleia recolhida com grande amor e devoção aos pés
da Virgem a alegrarem-se plenamente no Senhor (Is 61, 10),
porque o seu amor misericordioso que acompanha a nossa
peregrinação na terra é a fonte da nossa grande esperança”.
“ ... as aparições falam-nos de uma mensagem exigente e consoladora, centrada na oração, na penitência e na conversão,
que nos leva a superar as dificuldades da história, convidando
a humanidade a cultivar a grande Esperança”.

Por outro lado, os nossos Bispos, através de uma mensagem
do Conselho Permanente da Conferência Episcopal, intitulada
Júbilo e responsabilidade, dirigem a todos uma mensagem que
é também reveladora dessa alegria cristã, da esperança e do
empenhamento na procura de novos caminhos.
Para além de manifestarem gratidão ao povo português pelo
modo como correspondeu à mobilização para conhecer de perto o Sucessor de Pedro, e às entidades públicas e meios de
comunicação social pelo serviço que prestaram, destacam a
“corrente de profunda e simples humanidade” que “aproximou
tantas pessoas, irmanadas na busca da sabedoria e na procura
da serenidade” e a experiência de irradiante afecto que espontaneamente se criou”.
Comprometem-se a dar a conhecer linhas orientadoras para
repensar a pastoral já na próxima Assembleia Plenária extraordinária de Junho. E, “auscultando os conselhos diocesanos, que
incluem representantes de todo o povo de Deus” surgirá, até
finais de 2011, um Programa Pastoral como resposta aos novos
desafios.
Em suma: Com o Santo Padre, agradeçamos a Deus “os frutos
que trouxe e trará à comunidade eclesial portuguesa e a toda a
população” a visita pastoral em que, como diz a Conferência
Episcopal, “Vivemos todos a bênção do Espírito Santo que nos
aqueceu o coração e inspirou a mente”.

1º Ano - Durante o mês de Junho
2º ao 10º Ano - Até 20 de Junho
Neste fim de semana:
Ofertório para o Apostolado dos Leigos

Calendário Paroquial
Dia

Local

Hora

Quinta

Centro

19.30

29 Maio

Sábado

Centro

17.30

30 Maio

Domingo

Igreja

19.00

Reunião dos Crismandos
com Sr. D. Joaquim Mendes

27 Maio

Conselho de Liturgia
Celebração do Crisma

Acontece …
23 Maio - DIA PAROQUIAL DA FAMÍLIA - Início da Missão no Calhau - Missa Campal no Calhau às 10h30
(não haverá as missas das 10h, 11h e 12h30)

24 Maio - DIA DE SÃO DOMINGOS E DA
COMUNIDADE PAROQUIAL - Missa às 19h30 na Igreja de Nª
Srª do Rosário

29 Maio - PROCISSÃO DE NOSSA SENHORA

Concentração às 21h no Sítio do Calhau (R. Flor da Serra). Final na
Igreja Paroquial
LEITURAS

Act. 2, 1-11

23 Sal. 103

DOMINGO DE PENTECOSTES
1Cor. 12, 3b-13
Jo. 20, 19-23

24 - 2ª Feira - 1Pedro. 1, 3-9
25 - 3ª Feira - 1Pedro. 1, 10-16
26 - 4ª Feira - 1Pedro. 1, 18-25
27 - 5ª Feira - 1Pedro. 2, 2-12
28 - 6ª Feira - 1Pedro. 4, 7-13
29 - Sábado - Judas. 17, 20b-25
Prov. 8, 22-31

Contactos:

Sal. 8

30 -

Sal. 110
Sal. 97
Sal. 147
Sal. 99
Sal. 95
Sal. 62

Semana IV do Saltério

Mc. 10, 17-27
Mc. 10, 28-31
Mc. 10, 32-45
Mc. 10, 46-52
Mc. 11, 11-26
Mc. 11, 27-33

SANTÍSSIMA TRINDADE
Rom. 5, 1-5
Jo. 16, 12-15

S. Filipe Néri

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

