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E QUEM SÃO OS CHAMADOS?
Desde o princípio, vemos Jesus a buscar e a chamar colaboradores para que a sua presença e ação se prolonguem por
todos os tempos e lugares e em benefício de todos. É essa
missão da Igreja…
E quem são os chamados? Jesus não procura anjos nem santos, nem sábios, nem poderosos… Procura gente simples,
frágil, pecadora, como Isaías, Paulo, Pedro…, mas dispostos
a segui-Lo com generosidade e a gastar a sua vida, ser-

vindo os outros.
E graças a gente assim, homens, mulheres, jovens e crianças, Ele e a sua Boa
Nova chegaram até nós. E é com gente assim que Jesus continua a contar
hoje para espalhar o FOGO que veio trazer e fermentar, com o seu Espírito, a Humanidade. Por isso e para isso Ele continua a chamar-nos, hoje…
QUAL A NOSSA RESPOSTA? A nossa atitude deve ser aquela que a Liturgia de
hoje põe em relevo:
- Uma atitude de humildade como consciência da nossa fragilidade, dos nossos
limites, da nossa pobreza…
- Uma atitude de confiança como consciência de que Deus nos conhece e nada
nos pede acima das nossas possibilidades…
- Uma atitude de inteira disponibilidade como consciência de que a ação de
Deus pode e quer passar através de nós e que é sempre capaz de fazer maravilhas através da humildade, da confiança e da disponibilidade de seus Servos…
***
É fácil adivinhar o estado de alma de S. Pedro quando disse: “Andamos na
faina toda a noite e não apanhamos nada…” Sabemos por experiência o que
isso é: trabalho e canseiras, dedicação e esforço que nunca deram o fruto
sonhado, nem o reconhecimento devido.
Surpreende-nos por isso a conclusão do Apóstolo… Em vez do compreensível
“Para quê tentar de novo?”, manifesta uma inesperada disponibilidade: “À tua
Palavra lançarei as redes”.
Uma atitude bem fecunda, como nos mostra o Evangelho… Na verdade, a perseverança que dá frutos não se alimenta de sucessos, mas de muitos recomeços…, de um SIM aos apelos de Deus, dia a dia repetido. Independentemente dos resultados que houver…

Comunidade

Semana da Fé
Decorrerá de 13 a 17 de Fevereiro mais uma Semana da Fé, inserida no
programa da Catequese Paroquial, aberta a toda a Comunidade.
O programa desta semana será o seguinte:
dia 14 - Workshop Catequistas - “O Sentido da Penitência”, 21h
dia 15 - Celebração Penitencial, 21h
dia 16 - Workshop Infância - “Liturgia”, 14h30
1º e 2º anos - Centro Paroquial
3º a 6º anos - Convento São Domingos
- Workshop Adolescência - “Uma tarde com … MDV”, 14h30
- Workshop Pais e Comunidade - “O Sentido da Penitência”, 15h
dia 17 - Exposição do Santíssimo Sacramento, 15h
- Vésperas Solenes do I Domingo da Quaresma, 17h20
Não haverá catequese nos dias 14 e 15 (5ª e 6ª), nem na manhã de Sábado 16. Não teremos também a habitual missa das 12h15 no dia 16.

Internet Gratuita

Ofertório

O ofertório deste fim-deDesde o início de
semana, destinar-se-á à
Fevereiro colocámos
Universidade Católica.
à disposição de todos quantos nos
visitam a possibilidade de se ligarem
gratuitamente à internet, via WiFi.
Está colocado, na zona do Bar, um cartaz
com o nome da rede e a respectiva password.

inFormando
No Domingo passado, terminávamos a reflexão sobre a transfiguração remetendo
para um texto de Santo Agostinho, citado no Catecismo da Igreja Católica (CIC) e
interrogávamo-nos quanto à nossa própria disponibilidade para seguir Jesus, nesta tónica estruturante de toda a sua vida que é “fazer a vontade do Pai”. Seguir
Jesus é, para os seus discípulos, “conformar-se com Ele até que Ele Se forme neles” (CIC, 562). “Por isso somos assumidos nos mistérios da sua vida, configurados com Ele, com Ele mortos e ressuscitados, até que reinemos com Ele” (LG, 7 –
CIC 562).
“Conformar-se com Ele”, “configurados com Ele”, a origem e o significado mais
corrente das expressões, aliás semelhantes, dizem muito pouco, quando comparados com a densidade do significado que devemos dar-lhes neste sentido, enquanto cristãos.
No seu recente comentário ao n.º 7 da Constituição sobre a Igreja – “Lumen Gentium” (LG), na série “Acreditar com o Concílio”, D. Nuno Brás afirma: “Cada cristão é o modo de Cristo estar presente no nosso tempo com aqueles que vivem
connosco.” E pergunta-nos: “Estamos disponíveis para a conversão, de modo a
assumirmos, em cada dia que passa a ‘forma de Cristo’?”
Voltemos então ao CIC para continuarmos a contemplar o modo como Cristo se
configura ao Pai, disponível completa e activamente para fazer a Sua vontade.
A SUBIDA DE JESUS PARA JERUSALÉM – Como já tinha anunciado por três vezes e
“como se aproximavam os dias de ser levado deste mundo, Ele tomou a firme
resolução de se dirigir a Jerusalém” (Lc 9, 51), apesar da “contradição por
parte dos pecadores” (Hb 12, 3).

Jesus sabe perfeitamente ao que vai. Declara mesmo “Não se admite que um profeta
morra fora de Jerusalém (Lc 13, 33). Não deixa de querer reunir Jerusalém, isto é o
seu povo, à sua volta: “Quantas vezes eu quis agrupar os teus filhos como a galinha junta os seus pintainhos sob as asas!” (Mt 23, 37). Chora sobre Jerusalém (Lc 19, 41) e
exprime uma vez mais o seu desejo de coração: “se neste dia também tivesses co-

nhecido o que te pode trazer a paz! Mas agora isto está oculto aos teus olhos” (Lc 19, 42)
(CIC 557, 558 e 569).

A ENTRADA MESSIÂNICA DE JESUS EM JERUSALÉM – Como veremos na Liturgia do Domingo, 24 de Março, Domingo de Ramos, Jesus, que sempre evitou “as tentativas populares de o fazerem Rei” (CIC, 559, com remissão para Jo, 6, 15) escolheu
agora e preparou o momento da “sua entrada messiânica” na cidade de
David, seu Pai.” (Lc 1, 32, ibidem). Agora já não há o risco de confusão com qualquer

tipo de liderança política. Muito rapidamente vai desenhar-se o processo que conduzirá à
sua morte e morte de cruz para que assim reine para todo o sempre.

“A entrada de Jesus em Jerusalém manifesta a vinda do Reino que o ReiMessias, acolhido na cidade pelas crianças e pelos humildes de coração,
vai realizar pela Páscoa da sua morte e da sua ressurreição” (CIC 560 e
570).

Recordaremos aqui, a partir do próximo Domingo, o desenrolar do mistério pascal
da cruz e ressurreição de Cristo, sintetizados nos artigos 4, 5 e 6 do Credo dos
Apóstolos.

Calendário Paroquial

Dia

Local

Hora

Oração de Taizé

12 Fevereiro

Terça

Centro

21.30

Exposição do Santíssimo Sacramento (c/ oração do Rosário)

13 Fevereiro

Quarta

Igreja

15.00

Pastoral da Saúde

20 Fevereiro

Quarta

Centro

16.30

Conselho Sócio-Caritativo

21 Fevereiro

Quinta

Centro

17.00

Reunião de Ministros Extraordinários da Comunhão

23 Fevereiro

Sábado

Centro

16.00

Acontece …
13 de Fevereiro - Quarta-feira de Cinzas, início da Quaresma. Missas com
imposição de cinzas às 9h e 19h.
17, 24 Fevereiro, 3, 10, 17 Março - Exposição Santíssimo Sacramento, 15h
Vésperas Solenes, 17h20
LEITURAS

Is. 6, 1-2a. 3-8

10 Sal. 137

DOMINGO V DO TEMPO COMUM
1Cor. 15, 1-11
Lc. 5, 1-11

11 - 2ª Feira - Gen. 1, 1-19
12 - 3ª Feira – Gen. 1, 20 — 2, 4a
13 - 4ª Feira - Joel. 2, 12-18 Sal. 50
14 - 5ª Feira - Act. 13, 46-49
15 - 6ª Feira - Is. 58, 1-9a
16 - Sábado - Is. 58, 9b-14
Deut. 26, 4-10

Sal. 90

17 -

Sal. 103
Sal. 8
2Cor. 5, 20 —6, 2

Mc. 6, 53-56
Mc. 7, 1-13
Mt. 6, 1-6. 16-18

Lc. 10, 1-9
Mt. 9, 14-15
Lc. 5, 27-32

DOMINGO I DA QUARESMA
Rom. 10, 8-13
Lc. 4, 1-13

Contactos:

R. Raul Carapinha, 15
1500-541 LISBOA

Sal. 116
Sal. 50
Sal. 85

Semana I do Saltério

4ª Feira de Cinzas
S. Cirilo e S. Metódio

Semana I do Saltério

Pároco - Frei José Manuel Correia Fernandes, OP
Telf. 217221350 - Telm. 912466559 - Fax 217221355

www.paroquiasaodomingosdebenfica.pt

paroco@paroquiasaodomingosdebenfica.pt
cartorio@paroquiasaodomingosdebenfica.pt

secretaria@paroquiasaodomingosdebenfica.pt
catequese@paroquiasaodomingosdebenfica.pt

Horário das Missas:
2ª-6ª: 9h, 19h * Sábados: 9h, 12h15, 18h, 21h30 * Domingos e Dias Santos: 9h, 11h, 12h30, 18h
Igreja Nª Srª do Rosário: Domingos e Dias Santos: 10h, 12h

Horário das Confissões:

3ª e 5ª: 17h30 às 18h30

