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“SABOREAI E VEDE…”

A História religiosa da Humanidade é, no futuro, a busca de
DEUS e de seu “Rosto”. E as diferentes religiões são o
testemunho dessa procura. A Bíblia, a seu modo, também o é
pois nela se registam os passos de um Povo que se vai
adentrando no mistério de DEUS, e as imagens e conceitos
que teve de ultrapassar para se ir abrindo à sua progressiva
Revelação. E sabemos como foi difícil, essa abertura… A
rejeição e a morte de JESUS entroncam nessa dificuldade e a mostram na sua
forma mais dramática. Mas é aí também que, através do seu testemunho, se
manifesta para sempre e para todos a infinita BONDADE de DEUS, aquela que
resplandece, hoje, na Parábola do Filho Pródigo. Uma Bondade que não prende
nem sufoca, antes abre espaço para a difícil mas essencial aprendizagem da
Liberdade. Uma Bondade que aposta sempre na capacidade de todo o ser
humano se regenerar e de ultrapassar situações de fracasso pela luz e força do
Amor. Uma Bondade sempre atenta e vigilante que vai ao encontro de quem a
deseja e procura para celebrar, com festa, um novo recomeço. Uma Bondade
que não é apenas perdão para um passado, mas, sobretudo e sempre, Aliança
para um Futuro Novo. Aquela Bondade que JESUS encarnou tão fielmente
e que o Salmo da Liturgia de hoje nos convida a saborear e ver…
***
Temos por vezes ideias ou imagens de DEUS que O desfiguram
profundamente e nos impedem uma abertura confiante e positiva ao seu
Mistério. Imagens que dão origem a uma religião fria, interesseira e calculista
como a do Filho mais velho da Parábola que hoje recordamos. Para ele, DEUS
é, acima de tudo, um Juiz, um Código, uma Lei, um Prémio ou um Castigo.
Daí uma relação ou “religião” de respeito frio e distante, uma religião
verificável de “deve e haver”, de “cumpro para ter direitos”.
É precisamente contra este “Deus” e contra esta “religião” que JESUS se
insurgiu, com veemência, por meio de atos e gestos, palavras e parábolas… Por
isso perturbou e escandalizou; por isso foi censurado e acusado de
blasfemo; por isso foi repudiado e perseguido até à morte. Mas n’Ele e
por Ele é que DEUS se nos manifesta. Quem o vê, vê o PAI…

Comunidade

Domingo IV da Quaresma
«Pôs-se a caminho e foi ter com o pai. Ainda ele estava longe, quando o pai o viu:
encheu-se de compaixão e correu a lançar-se-lhe ao pescoço, cobrindo-o de beijos»
Pede à Quaresma que te ensine o caminho para o
abraço de Deus. O caminho para esse lugar onde a
festa nunca termina. O caminho para esse lugar de
onde saíste para viver a vida do sem rumo e do sem
sentido. Porque querias ser livre. Porque querias
escutar as mil melodias que ainda não tinham sido
tocadas no teu coração. Em vez disso a vida empurrou-te para um lugar de desespero onde nem as
bolotas eram tuas amigas.
Pede à Quaresma que te ensine o caminho para o
abraço de Deus. E ousa recomeçar. E ser filho. E
vestir o traje da festa que o Amor prepara para ti a todo o instante.

Missa das 12h15
Nos próximos dias 23 e 30
de Março não haverá a missa
das 12h15

Ofertório
O
ofertório
deste fim-desemana, destinar-se-á à Cáritas
Diocesana.

SERVIÇO DE ROUPEIRO
Na nossa paróquia existe um serviço de roupeiro, o qual distribui a cerca de 1300 pessoas por
ano, roupa e calçado.
Apesar das generosas ofertas que semanalmente
recebemos, debatemo-nos neste momento com
a falta de roupa de criança, nomeadamente até
cerca dos doze anos.
Infelizmente são cada vez mais os casos de
mães que não têm possibilidades de comprar
roupas para os filhos, que nos vão batendo à
porta, aos quais não podemos ficar insensíveis.
Se tiver em casa roupa ou calçado, em bom estado, que já não use, principalmente roupa de
criança, entregue na recepção da paróquia ou
coloque no cesto ao fundo da igreja.

inFormando
Jesus e a fé de Israel no Deus único e Salvador. “Se a Lei e o Templo de Jerusalém puderam ser ocasião de “contradição” entre Jesus e as autoridades religiosas de Israel, o seu papel na redenção dos pecados, obra divina por excelência, foi, para essas autoridades, a verdadeira pedra de escândalo.” Assim continua o Catecismo da Igreja Católica (CIC) a sua reflexão sobre as razões
que conduziram ao processo de Jesus, as circunstâncias da sua vida pública, no
seu tempo histórico.
Com efeito, “Jesus escandalizou os fariseus” – “que se consideravam justos e
desprezavam os demais” – por se sentar à mesa, tão familiarmente como
com eles próprios, com os pecadores e os publicanos – estes muitas vezes
judeus ricos ao serviço dos ocupantes romanos, cobrando para eles os impostos,
sinais de sujeição e ofensa, quando sobre a terra, à concepção de que esta só a
Deus pertence. Também porque declarou não vir a “chamar os justos mas os
pecadores para que se arrependam” e afirmou, perante a universalidade do
pecado, que se cegam a si próprios os que pretendem não precisar de salvação.
Linguagem bem directa, a linguagem da verdade, que virava ao contrário o mundo cheio de
falsas certezas que tinham construído para si próprios e à sua medida. “Jesus escanda-

lizou,[…] por ter identificado a sua conduta misericordiosa para com os
pecadores com a atitude do próprio Deus” (cf. CIC 589)
Mas o núcleo mais profundo dessa contradição verificou-se […] ao afirmar perdoar os pecados. Com efeito, perdoar os pecados só pertence a
Deus. (cf Mc 2, 7)

“Jesus ao perdoar os pecados, ou blasfema por ser um homem que se faz
igual a Deus ou diz a verdade e a Sua Pessoa torna então presente e revela o nome de Deus.”
“Só a identidade divina da pessoa de Jesus é que pode justificar uma exigência
tão absoluta…” (CIC, 590) como a que decorre de todas e cada uma das afirmações de Jesus a respeito de Si que, seguindo de perto o CIC, a seguir referimos.
“Quem não está comigo, está contra Mim.” (Mt 12, 30) “Mas aqui está algo
mais do que Jonas, …. mais do que Salomão, (Mt 12, 41-42) …. maior que o
Templo” (Mt 12, 6). “Antes de Abraão existir, “Eu sou” (Jo 8, 58) (“Eu sou” o
nome de Deus, o nome que Moisés deve transmitir ao povo). “Eu e o Pai somos
um” (Jo 10, 30), resposta a um pedido directo: “Se és o Cristo, isto é o Ungido, o
Messias, dize-nos abertamente”. Jesus escapa à ameaça imediata de lapidação mas sabe que se encaminha para a morte. Apesar do seu pedido de que
acreditem n’Ele ou ao menos nas obras de seu Pai que faz, a ignorância - “Pai
perdoai-lhes: não sabem o que fazem” - e o endurecimento de coração vai fazer que quase todos não aceitem, ao menos publicamente, tal pedido.
Decorridos dois mil anos, remidos embora pelo sangue de Cristo, continuamos, pelas nossas faltas, a precisar daquele perdão. E a ter que vigiar
para que a nossa ignorância e a nossa fraqueza não nos endureçam na
incredulidade. Não nos deixem ficar não só na fragilidade da nossa fé
mas também na escassez das nossas obras.

Calendário Paroquial

Dia

Conferência “Família e Nova
Evangelização”

10 Março

Domingo

Local

Hora

Centro

15.30

Oração de Taizé

12 Março

Terça

Igreja

21.30

Secretariado Permanente

12 Março

Terça

Centro

21.30

Exposição do Santíssimo Sacramento (c/ oração do Rosário)

13 Março

Quarta

Igreja

15.00

Conselho Sócio-Cultural

14 Março

Quinta

Centro

18.30

Celebração Penitencial das Comunidades Neocatecumenais

15 Março

Sexta

Centro

21.30

Festa do Pai Nosso (2º ano) e Dia
do Pai

16 Março

Sábado

Igreja

12.15

Acontece …

10 e 17 Março - Exposição Santíssimo Sacramento, 15h
Vésperas Solenes, 17h20
16 de Março - Conselho Pastoral Paroquial, 15h30 (os conselheiros deverão
levantar a convocatória na recepção)
LEITURAS

Jos. 5, 9a. 10-12

10 Sal. 33

DOMINGO IV DA QUARESMA
2Cor. 5, 17-21
Lc. 15, 1-3. 11-32

Sal. 29
Sal. 45
Sal. 144
Sal. 105
Sal. 33
Sal. 7

11 - 2ª Feira - Is. 65, 17-21
12 - 3ª Feira – Ez. 47, 1-9. 12
13 - 4ª Feira - Is. 49, 8-15
14 - 5ª Feira - Ex. 32, 7-14
15 - 6ª Feira - Sab. 2, 1a. 12-22
16 - Sábado - Jer. 11, 18-20
Is. 43, 16-21

Sal. 125

17 -

R. Raul Carapinha, 15
1500-541 LISBOA

Jo. 4, 43-54
Jo. 5, 1-3a. 5-16
Jo. 5, 17-30
Jo. 5, 31-47
Jo. 7, 1-2. 10. 25-30
Jo. 7, 40-53

DOMINGO V DA QUARESMA
Filip. 3, 8-14
Jo. 8, 1-11

Contactos:

Semana IV do Saltério

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

