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palavra …                
 

COLOQUEMO-NOS A CAMINHO 
 

No Evangelho de hoje começa a caminhada de Jesus para Jerusa-
lém, onde será elevado através da morte na cruz. 

O seguimento de Jesus implica viver com generosidade e entrega 
constante: «Eu te seguirei para onde quer que fores» (v.57). 

Quem se dispõe a seguir o projecto de Deus, recebe o convite de 
Jesus: “Segue-me.” 

A resposta a esse convite exige disponibilidade para servir com 
gratuidade. 

S. Lucas apresenta as “exigências” do caminho. A primeira lição 
de Jesus vai para a atitude que deveremos assumir face ao “ódio” do 
mundo. Jesus avisa que o “caminho” nunca passa nem passará pela 
imposição da força, pela resposta violenta. 

Depois estabelece determinadas condições para percorrer o cami-
nho de Jesus, condições essas que vão no sentido de sermos convida-
dos a eliminar da nossa vida tudo aquilo que possa ser um obstácu-
lo no nosso testemunho quotidiano. 

Se tudo isto nos parece exigente, pensemos na caminhada de Jesus 
e na exigência que teve consigo mesmo. 

É caminhando que Jesus convida a colocarmo-nos a caminho atrás 
d’Ele. 

Vamos? 



comunidade … 
CONSELHO PASTORAL PAROQUIAL 

Este Sábado decorre a reunião do Conselho Pastoral Paroquial 
(CPP) em que se avalia o ano pastoral em curso e se inicia, 
com base nas propostas dos grupos e sectores da Paróquia, a 
preparação do Programa do próximo ano pastoral. 
Sendo o CPP o órgão principal do exercício da corresponsabili-
dade, a reunião diz respeito não apenas aos que dele 
fazem parte mas a todos os paroquianos de S. Domingos 
de Benfica: o Prior, os outros ministros ordenados, presbíte-
ros ou diáconos, os religiosos e religiosas, todos os fiéis leigos. 
Porque, “baptizados em Cristo”, constituem verdadeiramente 
“o Povo de Reis, Assembleia Santa, Povo Sacerdotal” que louva 
o seu Senhor e peregrina nesta parcela da Diocese.   
A pergunta que pode e deve fazer-se é dupla: Conhece e 
reconhece a Comunidade toda o seu CPP? Conhecem os 
membros do CPP a Comunidade e levam ao conhecimento 
do Conselho, não apenas os problemas e o trabalho dos seus 
grupos ou sectores ou das zonas paroquiais que representam, 
mas os problemas e aspirações de toda a Comunidade? 
Então como podemos e devemos todos exercer a corres-
ponsabilidade? De muitos modos, que talvez possam reduzir-
se a um: procurar viver o dia a dia como cristãos que somos. 
Mas, de modo especial, com o pressuposto do aprofundamento 
da maturidade da Fé na nossa vida e no nosso estar com os 
outros, em três níveis: 

Assumindo com empenho as responsabilidades que nos 
estão confiadas; 

Conhecendo, apoiando e participando na vida da Paró-
quia e contribuindo para a sua unidade e qualidade 
do serviço aos outros; 

Tornando-se cada um intérprete/transmissor das aspira-
ções e necessidades dos outros, de modo a fazê-las 
chegar ao Conselho – se não somos membros, 
conhecemos por certo alguém que o seja – e levando 
aos outros a Boa Nova de uma Comunidade ao seu 
serviço e que com eles conta.  

VAMOS TODOS PENSAR NISTO E AGIR EM CONFORMIDA-
DE? 



 
 
 
No Domingo realizou-se, conforme foi anunciado, o Passeio  Paro-
quial. A celebração da Eucaristia, o almoço e o convívio decorreram 
na Quinta do Ramalhão, em Sintra, local belíssimo bem conhecido 
desta Comunidade Paroquial e 
que a muitos desperta sauda-
des, que não impedem a alegria 
e o olhar esperançoso para o 
futuro, bem representado pelas 
nossas crianças. Para o ano, ali 
ou em outro local, voltaremos a 
dar graças pelo trabalho do ano 
oferecendo a Deus esta alegria 
que nos deu. Seremos certa-
mente em maior número. 
Fica uma fotografia, das muitas 
que têm passado no écran da 
entrada do Centro.   
 
 
 
Neste Domingo realizar-se-ão, no Mosteiro dos Jerónimos, pelas 16h, 
as ordenações sacerdotais de 6 Presbíteros e 4 Diáconos Permanen-
tes. 
Entre outros, será ordenado Presbítero o Fr. Vasyl Goral, Frade Domi-
nicano do Convento de São Domingos, cuja Missa Nova será no 
próximo dia 4 de Julho, às 12h, no Convento de São Domingos 
(ao Alto dos Moinhos). 
Convidam-se todos os paroquianos a associar-se a estas celebrações. 
 
 
Terminado um ano escolar e catequético, é tempo da renovação da matricula 
na escola e na catequese. Caríssimos pais é da máxima importância a matri-
cula dos vossos filhos nas aulas de Educação Moral e Religiosa Católica pelos 
valores autênticos para uma vida humana feliz e comprometida na constru-
ção 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 

Ordenações 27 Junho Domingo Jerónimos 16.00 

Encontros de Formação de 
Catequistas 

29 Junho a  
2 Julho 

Terça a  
Sexta 

Centro 19.30 

Assembleia Geral de  
Acólitos 3 Julho Sábado Centro 17.30 

Encerramento Ano Pastoral 4 Julho Domingo Igreja 11.00 

Reunião Peregrinos a pé 10 Julho Sábado Centro 21.30 

Oração do Rosário com 
exposição do Santíssimo 13 Julho Terça Igreja 15.00 

Preparação de Baptismos 
para pais e padrinhos 13/15 Julho 

Terça/
Quinta 

Centro 21.30 

Contactos:          Pároco - Frei José Fernando da Silva Ferreira, OP 
R. Raul Carapinha, 15                              
1500-541 LISBOA                                       Telf. 217221350 - Telm. 962466559 - Fax 217221355 

www.paroquiasaodomingosdebenfica.pt                        
paroco@paroquiasaodomingosdebenfica.pt              secretaria@paroquiasaodomingosdebenfica.pt             
cartorio@paroquiasaodomingosdebenfica.pt            catequese@paroquiasaodomingosdebenfica.pt 

LEITURAS                27 -  DOMINGO XIII DO TEMPO COMUM 
1Reis. 19, 16b. 19-21       Sal. 15          Gal. 5, 1. 13-18         Lc. 9, 51-62      Semana I do Saltério 
28 - 2ª Feira - Am. 2, 6-16                Sal. 49           Mt. 8, 18-22      Sto. Ireneu        
29 - 3ª Feira - Act. 12, 1-11   Sal. 33     2Tim. 4, 6-18     Mt. 16, 13-19        S. Pedro e S. Paulo    
30 - 4ª Feira - Am. 5, 14-24              Sal. 49           Mt. 8, 28-34     
   1 - 5ª Feira - Am. 7, 10-17              Sal. 18B          Mt. 9, 1-8     
  2 - 6ª Feira - Am. 8, 4-12                Sal. 118          Mt. 9, 9-13   
  3 - Sábado -  Ef. 2, 19-22                Sal. 116          Jo. 20, 24-29     S. Tomé   

4 -  DOMINGO XIV DO TEMPO COMUM 
Is. 66, 10-14c       Sal. 65          Gal. 6, 14-18         Lc. 10, 1-12. 17-20       Semana II do Saltério 

Acontece …       
29 Junho a 2 Julho - Encontros de Formação 
de Catequistas 
 

4 de Julho - Encerramento do Ano Pastoral 


