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palavra …
«E VÓS, QUEM DIZEIS QUE EU SOU?»
Neste domingo somos convidados a proclamar que Jesus Cristo é o Messias.
Animados e fortalecidos pela fé na ressurreição, aceitemos o convite que Jesus nos
faz: «Se alguém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz todos os
dias e siga-Me. Pois quem quiser salvar a sua vida, há-de perdê-la; mas quem perder
a sua vida por minha causa, salvá-la-á.»
Para se ser discípulo é preciso seguir o caminho de Jesus até à cruz. A fidelidade de
Jesus ao projecto do Pai, até à entrega total da vida por amor, deve ser a referência
diária dos que se propõem seguir o seu projecto.
Jesus revelou-se como o verdadeiro Messias, Cristo deu a vida por amor até à entrega
suprema na cruz. A profissão de fé no Messias implica o seguimento, colocando a
vida a serviço com amor e gratuidade.
Na Eucaristia actualizamos no aqui e agora da nossa vida o mistério de Cristo, que
passa pela cruz, pela morte e conduz à vida.
“E vós, quem dizeis que Eu sou?” Jesus põe-nos esta questão a nós, hoje. Que dizemos nós d’Ele, diante de Deus, no mais secreto do nosso ser? Que dizemos nós d’Ele,
em família, aos nossos filhos, aos nossos amigos, aos nossos irmãos…? Quando a
ocasião se apresenta (no nosso trabalho, nas nossas relações sociais…), ousamos
anunciar claramente quem somos ou temos receio de dizer que somos de Cristo?
Será que nos dispomos a renunciar a tudo o que nos impede de seguir livremente o
caminho que Deus nos propõe? Meditemos nisso.

comunidade …
A pergunta que “naquele tempo” e hoje Cristo nos dirige (V. Palavra) tem uma resposta/oração simples, impressiva e impressionante
por parte de Tomé: “Meu Senhor e meu Deus!” (Jo 20,28). Talvez
esta atitude reverente e confiante nos ajude a reconhecer a presença
do Senhor quando, sabendo-o presente no meio de nós, essa presença se manifesta de uma forma muito especial, como acontece nas
acções litúrgicas. Será que às vezes nos deixamos apanhar pela pressa, pelas preocupações, pela rotina e nos esquecemos da “melhor
parte” (Lc 10, 42)? Recordemos dois textos:
“Na liturgia da Igreja, Cristo significa e realiza principalmente
o seu mistério pascal. Durante a sua vida terrena, Jesus anunciava
pelo seu ensino e antecipava pelos seus actos o seu mistério pascal.
Uma vez chegada a sua ‘Hora’, Jesus vive o único acontecimento da
história que não passa jamais: morre, é sepultado, ressuscita de
entre os mortos e senta-se à direita do Pai ‘uma vez por todas’ (Rm
6, 10; Heb 7, 27; 9, 12). É um acontecimento real, ocorrido na nossa
história, mas único. Todos os outros acontecimentos da história acontecem uma vez e passam, devorados pelo passado. Pelo contrário, o
mistério pascal de Cristo, não pode ficar somente no passado, já que
pela sua morte, Ele destruiu a morte; e tudo o que Cristo é, tudo o
que fez e sofreu por todos, participa da eternidade divina e assim
transcende todos os tempos e em todos se torna presente. O acontecimento da cruz e da ressurreição permanece e atrai tudo
para a vida.” (Catecismo da Igreja Católica, 1085)
“Para realizar tão grande obra, Cristo está sempre presente na
sua Igreja, especialmente nas acções litúrgicas. Está presente
no sacrifício da Missa, quer na pessoa do ministro – ‘O que se
oferece agora pelo ministério sacerdotal é o mesmo que se ofereceu
na Cruz’ – quer e sobretudo sob as espécies eucarísticas. Está
presente com o seu dinamismo nos Sacramentos, de modo que,
quando alguém baptiza, é o próprio Cristo que baptiza. Está presente na sua palavra, pois é Ele quem fala, ao ser lida na Igreja a
Sagrada Escritura. Está presente, enfim, quando a Igreja reza
e canta, Ele que prometeu: ‘Onde estiverem dois ou três reunidos
em meu nome, Eu estou no meio deles’ (Mt 18,20).
Em tão grande obra, que permite que Deus seja perfeitamente glorificado e que os homens se santifiquem, Cristo associa sempre a si a
Igreja, sua esposa muito amada, a qual invoca o seu Senhor e por
meio dele presta culto ao Eterno Pai.
Com razão se considera a Liturgia como o exercício da função sacerdotal de Cristo. Nela, os sinais sensíveis significam e, cada um à sua

maneira, realizam a santificação das pessoas; nela, o Corpo Místico
de Jesus Cristo – cabeça e membros – presta a Deus um culto público
integral.
Portanto, qualquer celebração litúrgica é, por ser obra de Cristo
sacerdote e do seu Corpo que é a Igreja, acção sagrada por
excelência, cuja eficácia, com o mesmo título e no mesmo
grau, não é igualada por nenhuma outra acção da Igreja.” (Constituição sobre a Sagrada Liturgia, 7)

Este Domingo estamos em passeio paroquial na Quinta do Ramalhão. Partimos daqui às 9h15, participamos na Eucaristia às 11h00, e
temos depois momentos de convívio e partilha.

No próximo Sábado, 26 de Junho, teremos o Conselho Pastoral
Paroquial de avaliação e programação. Já teremos reflectido suficientemente sobre o que foi este ano pastoral e o que queremos que
seja o próximo? Renova-se o apelo repetido, e que aqui se deixou na
FV n.º 37, para que todos, sobretudo os mais empenhados na vida da
Comunidade, façam chegar aos responsáveis dos grupos ou dos sectores, o modo como vêem o percurso recente da Paróquia, para reflexão no Conselho Pastoral. Pede-se a todos os Conselheiros que
passem na Recepção a fim de levantar a convocatória, assim
como a acta do Conselho anterior. A convocatória tem um destacável que deverão preencher e entregar na Recepção.

Terminado um ano escolar e catequético, é tempo da renovação da
matricula na escola e na catequese. Caríssimos pais é da máxima
importância a matricula dos vossos filhos nas aulas de Educação
Moral e Religiosa Católica pelos valores autênticos para uma vida
humana feliz e comprometida na construção de uma sociedade mais
humana e cristã.

Continuam abertas as inscrições. Vamos tentar fazer todas as inscrições e renovações da matricula até ao final do mês de Junho.

Calendário Paroquial
Dia

Local

Hora

Passeio Paroquial

20 Junho

Domingo

Ramalhão

09.00

Secretariado Permanente

22 Junho

Terça

Centro

21.00

Encontro Jovens Vigararia

23 Junho

Quarta

Centro

20.00

Encontro de CPM II

25 Junho

Sexta

Centro

21.00

Conselho Pastoral Paroquial

26 Junho

Sábado

Linda-aPastora

10.00

Arraial Paroquial

26 Junho

Sábado

Centro

19.30

Ordenações

27 Junho

Domingo

Jerónimos

16.00

Acontece …

20 de Junho - Passeio Paroquial
26 de Junho - Conselho Pastoral Paroquial
26 de Junho - Arraial Paroquial
LEITURAS

Zac. 12, 10-11; 13,1

20 Sal. 62

DOMINGO XII DO TEMPO COMUM
Gal. 3, 26-29
Lc. 9, 18-24
Semana IV do Saltério

21 - 2ª Feira - 2Reis. 17, 5-15a
Sal. 59
Mt. 7, 1-5
S. Luís Gonzaga
22 - 3ª Feira - 2Reis. 19, 9b-35a
Sal. 47
Mt. 7, 6-14
23 - 4ª Feira - 2Reis. 22, 8-13; 23, 1-3 Sal. 30
Mt. 7, 15-20
24 - 5ª Feira - Is. 49, 1-6 Sal. 138 Act. 13, 22-26 Lc. 1, 57-80 Nasc. S. João Baptista
25 - 6ª Feira - 2Reis. 25, 1-12
Sal. 136
Mt. 8, 1-4
26 - Sábado - Lam. 2, 10-19
Sal. 73
Mt. 8, 5-17
1Reis. 19, 16b. 19-21

Contactos:

27 - DOMINGO XIII DO TEMPO COMUM
Sal. 15
Gal. 5, 1. 13-18
Lc. 9, 51-62
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.paroquiasaodomingosdebenfica.pt
Email: Pároco - paroco@paroquiasaodomingosdebenfica.pt
Secretaria - secretaria@paroquiasaodomingosdebenfica.pt
Cartório - cartorio@paroquiasaodomingosdebenfica.pt
Catequese - catequese@paroquiasaodomingosdebenfica.pt

