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O NOVO CORPO DE CRISTO
O Livro dos Actos dos Apóstolos começa com as últimas Palavras de Jesus aos seus discípulos. Palavras com que lhes transmite uma recomendação, uma promessa e uma missão:
RECOMENDA-LHES que se mantenham unidos.
PROMETE-LHES a força do Espírito Santo.
CONFIA-LHES a missão de serem, em toda a parte, suas testemunhas.

É uma espécie de transmissão de poderes que marca o fim de um ciclo – o ciclo
de Jesus, e o começo de outro: o ciclo da Igreja.
A Festa da Ascensão que hoje celebramos assinala, fundamentalmente, a tomada de consciência, por parte dos Apóstolos, de que o Novo Corpo de Jesus é agora constituído por todos aqueles que crêem n’Ele e se deixam
iluminar e conduzir pelo seu Espírito. CORPO que S. Paulo chama: IGREJA.
CORPO que tem como missão ser sinal e instrumento da sua presença e da
sua força humanizante e salvadora.
É deste corpo e desta IGREJA que somos Membros desde o nosso Batismo.
Hoje é, por isso, um dia oportuno para nos interrogarmos sobre a qualidade
da nossa presença e da nossa participação na vida e na missão deste Corpo.
Não estará Jesus a pedir-nos um novo impulso?
***
A Ascensão do Senhor é ponto culminante da celebração da Páscoa. E a Mensagem é a mesma, ainda que proclamada de modo diferente: “A Pedra rejeitada pelos construtores tornou-se Pedra Angular”. Aquele que foi desprezado
e humilhado, DEUS o exaltou e glorificou; Aquele que foi condenado e crucificado, tornou-se FONTE DE VIDA e de Salvação para todos. Por isso,
como diz a Oração coleta deste Domingo: “A Ascensão de Cristo é a nossa
Esperança. Tendo-nos precedido na Glória como nossa Cabeça, para lá nos
chama como membros do seu Corpo”.
É, realmente, uma FESTA que alarga o Horizonte da nossa VIDA , proclamando a sua dimensão transcendente, pois o Destino glorioso de JESUS que
hoje celebramos, nos aponta o nosso próprio Destino: DEUS e a Comunhão
com ELE. Assim o garante JESUS: “Onde Eu estiver vós estareis também”.

Comunidade

PEREGRINAÇÃO PAROQUIAL A FÁTIMA

No passado Domingo, dia 5 de Maio, dia da Mãe, realizamos a nossa peregrinação
a Fátima. Dois autocarros, com destino ao Santuário, saíram de Sete Rios às
7h30. Na viagem de ida foram dadas várias informações relativas à peregrinação
e a oração da manhã consistiu na recitação do Terço do Santo Rosário.
A chegada ocorreu pelas 9h, com um pequeno-almoço bem animado. Seguiu-se a
visita à Nossa Mãe, na Capelinha das Aparições. A Eucaristia, presidida pelo Sr.
Bispo de Leiria-Fátima, D. António Marto, que comemorava 66 anos de vida, começou às 11h. Foi uma celebração muito participada, sob um céu azul e um sol
radiante, com muitos jovens do encontro “Fátima Jovem”, terminando às 13h.
O almoço foi livre e houve tempo para as visitas e compras que habitualmente se
fazem. O regresso a Lisboa aconteceu às 17h com a bênção dos objetos religiosos
pelo Sr. Prior. À hora prevista chegamos à paróquia.
Aos que organizaram esta peregrinação e aos que nela participaram, o nosso bem
-haja!

PROCISSÃO DE NOSSA SENHORA
Realiza-se neste Domingo, dia 12, a nossa Procissão de
Nossa Senhora.
Este ano, a pedido das paróquias de S. Tomás de Aquino e
Calhariz de Benfica, será uma procissão inter-paroquial.
Terá início às 21h, na igreja de S. Tomás de Aquino, passará à porta da igreja do Calhariz e terminará na nossa
igreja paroquial.
Estão distribuídos cartazes com informação sobre o percurso. Todos são convidados a participar.

DIA DE S. DOMINGOS E DA COMUNIDADE
Ainda neste mês de Maio teremos, como habitualmente,
no dia 24, o dia de S. Domingos e da Comunidade.
Começaremos com Eucaristia Solene às 19h30, seguindose um jantar partilhado. Terminaremos com uma noite de
fados, no nosso salão paroquial.
Todos somos convidados a celebrar o nosso padroeiro,
bem como, entre irmãos, fazermos a festa da nossa paróquia. Traga o seu jantar para partilharmos todos.

inFormando
Deixámos em aberto, na semana passada, a reflexão, que certamente, acompanha toda a nossa vida de cristãos, sobre o modo de sermos testemunhas da
Ressurreição. A essa responsabilidade nos chama, na nossa vida terrena, desde
o nosso Baptismo, o Cristo glorioso, sentado à direita de Deus, Pai Todopoderoso.
Como resume o Catecismo da Igreja Católica (CIC), 665 a 667, “A ascensão de
Cristo marca a entrada definitiva da humanidade de Jesus no domínio celeste de
Deus, […]” “Jesus Cristo, cabeça da Igreja, precede-nos no Reino glorioso do Pai,
para que nós, membros do seu corpo, vivamos na esperança de estarmos um dia
eternamente com Ele.” “[…] entrado, uma vez por todas, no santuário dos céus,
intercede incessantemente por nós, como mediador que nos garante permanentemente a efusão do Espírito Santo.”
Vale a pena trazer para aqui, neste ponto, um texto recente do Papa Francisco,
de 17 de Abril passado, em Audiência Geral. Depois de referir a narração do
Evangelho de Lucas do evento da Ascensão, sublinha dois elementos dessa narração: “Antes de tudo, durante a Ascensão, Jesus realiza o gesto sacerdotal da bênção e sem dúvida os discípulos manifestam a sua fé com a prostração,
ajoelham-se inclinando a cabeça. Este é o primeiro ponto importante: Jesus é
o único e eterno Sacerdote que […] está sentado à direita de Deus Pai, de onde intercede para sempre a nosso favor (cf. Hb 9, 24). […] Ele é o nosso advogado: […] defende-nos sempre! […] Assim, a Ascensão de Jesus ao Céu leva-nos a
conhecer esta realidade tão consoladora para o nosso caminho: em Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, a nossa humanidade foi levada para junto de
Deus; […].
Um segundo elemento: São Lucas afirma que os Apóstolos, depois de terem
visto Jesus subir ao Céu, voltaram para Jerusalém «com grande júbilo” […]
porque, com o olhar da fé, eles compreendem que, não obstante tenha
sido subtraído aos seus olhos, Jesus permanece para sempre com eles,
não os abandona e, na glória do Pai, sustém-nos, orienta-os e intercede
por eles.” E o Papa continua: “São Lucas descreve o acontecimento da Ascensão também no início dos Actos dos Apóstolos, para frisar que tal
evento é como o elo que une e liga a vida terrena de Jesus à vida da Igreja. […] (cf. Act 1, 10-11). É precisamente o convite a começar a partir da contemplação do Senhorio de Cristo, a fim de receber dele a força para anunciar e
testemunhar o Evangelho na vida de todos os dias: contemplar e agir […] são
ambos necessários na nossa vida de cristãos. […] a Ascensão […] diz-nos
que Ele está vivo no meio de nós de modo novo; […] agora está no Senhorio
de Deus, […] próximo de cada um de nós. Na nossa vida nunca estamos sozinhos: temos este advogado que nos espera e nos defende. […] o Senhor
crucificado e ressuscitado orienta-nos; juntamente connosco existem
muitos irmãos e irmãs que, no silêncio e no escondimento, na sua vida de família e de trabalho, nos seus problemas e dificuldades, nas suas alegrias e esperanças, vivem todos os dias a fé e, juntamente connosco, anunciam ao
mundo o Senhorio do amor de Deus, em Jesus Cristo ressuscitado que
subiu ao Céu, nosso advogado.”

Calendário Paroquial

Dia

Local

Hora

Exposição do Santíssimo Sacramento (c/ oração do Rosário)

13 Maio

Segunda

Igreja

15.00

Secretariado Permanente

14 Maio

Terça

Centro

21.30

Reunião do Conselho de Pais da
Catequese

15 Maio

Quarta

Centro

21.30

CPM - Sessão 6

17 Maio

Sexta

Centro

21.15

Workshop Infância

18 Maio

Sábado

Centro

14.30

Workshop Adolescência

18 Maio

Sábado

Centro

14.30

Ensaios da 1ª Comunhão

18 Maio

Sábado

Igreja

14.30

Festa do Perdão (3º ano)

18 Maio

Sábado

Igreja

17.00

Vigília de Pentecostes

18 Maio

Sábado

Igreja

21.30

Encerramento do CPM

19 Maio

Domingo

Centro

16.00

Acontece …

24 de Maio - Dia de São Domingos e da Comunidade Paroquial.
LEITURAS
Act. 1, 1-11

13
14
15
16
17
18

12 Sal. 46

DOMINGO VII DA PÁSCOA - ASCENSÃO DO SENHOR
Ef. 1, 17-23
Lc. 24, 46-53
Semana III do Saltério

- 2ª Feira - Ap. 21, 1-5a
- 3ª Feira – Act. 1, 15-17. 20-26
- 4ª Feira - Act. 20, 28-38
- 5ª Feira - Act. 22, 30; 23, 6-11
- 6ª Feira - Act. 25, 13b-21
- Sábado - Act. 28, 16-20. 30-31

Act. 2, 1-11

Sal. 103

Mt. 12, 46-50
Jo. 15, 9-17
Jo. 17, 11b-19
Jo. 17, 20-26
Jo. 21, 15-19
Jo. 21, 20-25

19 - DOMINGO DE PENTECOSTES
1Cor. 12, 3b-7. 12-13
Jo. 20, 19-23

Contactos:

R. Raul Carapinha, 15
1500-541 LISBOA

Sal. Jud. 13
Sal. 112
Sal. 67
Sal. 15
Sal. 102
Sal. 10

Nª Srª Fátima
S. Matias

Semana III do Saltério III Volume

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, 19h, 21h30 * Domingos e Dias Santos: 9h, 11h, 12h30, 19h
Igreja Nª Srª do Rosário: Domingos e Dias Santos: 10h, 12h

Horário das Confissões:

3ª e 5ª: 17h30 às 18h30

