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palavra …
COMO SER PROFETA HOJE?
1 - Descobrir e propor o projecto de Deus para o mundo e para os homens. O profeta
é um homem do seu tempo com uma fé profunda e uma consciência muito forte da
presença de Deus na sua própria vida. Assim, todos os acontecimentos passam a ser
vistos e interpretados à luz de Deus e do seu projecto para nós.
2 – Sentir-se chamado por Deus, receber de Deus uma missão. Para isso temos de
estar despertos e atentos a todos os sinais que Deus nos dá.
3 – Ser fiel à missão de Deus, mesmo quando o profeta se sente abandonado ou
incompreendido. Arrisca a vida na certeza da presença de Deus.
4 – Estar desinstalado, não estar acomodado. Ninguém é profeta na sua terra, mas é
na terra, no espaço concreto, na escola, trabalho, que a profecia deve ser anunciada.
5 – Viver como profeta aqui e agora. Com os problemas reais com que deparamos à
nossa volta.
6 – Anunciar a Boa Nova de uma forma nova, cativante, embora o seu conteúdo
não mude.
7 – Assumir um modo novo de viver e anunciar o essencial, que é a fé, a esperança, o
amor.
8 – Ser coerente entre a palavra anunciada e as opções pessoais.
9 – Denunciar não apenas o pecado, mas as estruturas de pecado, promovendo
novas estruturas de valores e virtudes.
10 – Testemunhar por vezes com o silêncio de Deus, diante dos dramas actuais.
Pode ser um silencia fecundo que fala.
11 – Lutar contra os novos ídolos de hoje.
12 – Praticar uma vida simples, sóbria, indo contra a corrente do consumo.
Somos convidados a estarmos sempre abertos à revelação de Deus, à autêntica conversão, ao acolhimento do Evangelho vivo de Deus.
(Contributo da Agência Eclesia)

comunidade …

Ao Venerado Irmão
D. JOSÉ DA CRUZ POLICARPO
Cardeal-Patriarca de Lisboa
Venho renovar-lhe a expressão do meu agradecimento
e, através da sua pessoa, aos Bispos Auxiliares e a todos quantos o mesmo seja devido no Patriarcado de Lisboa pelo carinho
com que me receberam e, de modo particular, pelo grande e
frutuoso empenho na convocação e dinamização da Eucaristia
no dia 11 de Maio de 2010.
Guardo indeléveis, na memoria e no coração, as imagens daquela assembleia litúrgica apinhada no Terreiro do
Paço, vibrante de fé e serenamente devota, dando provas de
ser um povo que ama a Deus e se sente amado por Deus. Possa a comunidade eclesial de Lisboa, que o Senhor Cardeal
apascenta, frutificar na paz e alegria de Cristo-Rei prosseguindo no rasto de São Vicente e de tantos outros Santos a quem
foi dado reacender a esperança no coração e na vida diária dos
homens e mulheres, seus companheiros de jornada, lembrando
-lhes Deus como meta final do seu caminho.
Com estes sentimentos e votos, que confio à Mãe de
Deus e nossa bendita Mãe, imploro do Espírito Santo renovada
efusão dos seus dons sobre o ministério do Senhor CardealPatriarca, seus Bispos Auxiliares e clero para levarem o seu
povo a repousar e saciar-se em Deus, ao conceder a todos os
filhos e filhas do Patriarcado de Lisboa, com menção especial
dos idosos e doentes, dos jovens e crianças, a minha Bênção
Apostólica.
Vaticano, 19 de Maio de 2010.'

Convidam-se todos os Paroquianos integrados nos
diversos grupos e movimentos da Paróquia, para o nosso
passeio paroquial a realizar no próximo dia 20 de Junho,
na Quinta do Ramalhão, Sintra.
A concentração será no nosso Centro Paroquial, às 9h,
com partida às 9h15.
O almoço será partilhado, pelo que cada um deve levar
algo para por em comum.
Será um dia de convívio entre todos, um dia de
“comunidade”, em que todos os grupos são convidados,
não só a participar mas também a apresentar algo aos
outros durante a tarde.

Dia 26 de Junho teremos o nosso CPP de avaliação e
programação.
Todos os responsáveis devem providenciar para que
nesse dia tenham a programação das actividades do seu
grupo para o próximo ano.

1º Ano - Durante o mês de Junho
2º ao 10º Ano - Até 20 de Junho

Calendário Paroquial
Dia

Local

Hora

Festa da Legião de Maria

6 Junho

Domingo

Igreja

11.00

Secretariado Permanente

7 Junho

Segunda

Centro

21.30

Peregrinação Nacional das
Crianças a Fátima

10 Junho

Quinta

Fátima

Todo dia

Oração do Rosário com
exposição do Santíssimo

13 Junho

Domingo

Igreja

15.00

Acontece …

Realiza-se no dia 10 de Junho. Ainda há
vagas. Inscreve-te já na Secretaria Paroquial

LEITURAS

1Reis. 17, 17-24

6 Sal. 29

DOMINGO X DO TEMPO COMUM
Gal. 1, 11-19
Lc. 7, 11-17
Semana II do Saltério

7 - 2ª Feira - 1Reis. 17, 1-6
8 - 3ª Feira - 1Reis. 17, 7-16
9 - 4ª Feira - 1Reis. 18, 20-39
10 - 5ª Feira - Dan. 10, 2-14
11 - 6ª Feira - Ez. 34, 11-16 Sal. 22
12 - Sábado - 1Reis. 19, 19-21

Sal. 120
Sal. 4
Sal. 15
Sal. 90
Rom. 5, 5b-11

Sal. 15

Mt. 5, 1-12
Mt. 5, 13-16
Mt. 5, 17-19
Lc. 2, 8-14
S. Anjo Guarda
Lc. 15, 3-7 Sagrado Coração Jesus
Lc. 2, 41-51 Imac. Coração Maria

13 - DOMINGO XI DO TEMPO COMUM - SANTO ANTÓNIO DE LISBOA
2Sam. 12, 7-13
Sal. 31
Gal. 2, 16-21
Lc. 7, 36-50
Semana III do Saltério

Contactos:

Pároco - Frei José Fernando da Silva Ferreira
Morada: R. Raul Carapinha, 15 - 1500-541 LISBOA
Telf. 217221350 - Fax 217221355
Site da Paróquia - www.paroquiasaodomingosdebenfica.pt
Email: Pároco - paroco@paroquiasaodomingosdebenfica.pt
Secretaria - secretaria@paroquiasaodomingosdebenfica.pt
Cartório - cartorio@paroquiasaodomingosdebenfica.pt
Catequese - catequese@paroquiasaodomingosdebenfica.pt

