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A ALMA E A MISSÃO DA IGREJA

O Pentecostes era uma das grandes Festas judaicas. Com ela
os Judeus celebravam a chegada do seu Povo ao Sinai e o dom
da Lei, que concluía e selava a Aliança entre Deus e o Povo
liberto da escravidão do Egipto.
Para nós, cristãos, o Pentecostes é a culminação da Páscoa;
é a celebração do Dom do Espírito Santo, origem e fundamento de um novo Povo, de uma nova Comunidade: a Igreja.
Povo formado por todos aqueles que se abrem à presença e à
ação desse Espírito, seja qual for a sua raça, a sua cor, o seu país ou condição.
A celebração desta Festa deve ser, por isso, momento de reflexão profunda
sobre a origem da Igreja que somos, da sua alma e da sua missão. A Igreja é
um grupo de homens e mulheres reconciliados com Deus e entre si:
- que crêem em Jesus Cristo e que, impulsionados e guiados pelo ESPÍRITO
que O animou e que ELE agora lhes comunica,
- querem acompanhá-LO na sua Obra de Salvação,
- colaborando na edificação do Reino de Deus nas suas próprias vidas e no
Mundo de que fazem parte – Reino de Justiça, de Verdade, de Liberdade, de
Amor e de Paz - atuando cada um no seu lugar, conforme a sua vocação e circunstância, e de acordo com os talentos recebidos, pois, como nos lembra S.
Paulo: “Em cada um se manifestam os dons do Espírito para o bem comum”.
***
A celebração da PÁSCOA culmina e termina com Festa do ESPÍRITO SANTO, o
ESPÍRITO de que JESUS é manifestação luminosa e FONTE perene: Espírito que
nos abre para o Mistério de DEUS e nos impele a clamar: Ó PAI!
Espírito que nos revela em cada ser humano – para além das diversidades de
raça, cultura, língua, credos ou condições – o rosto de um irmão.
Espírito que nos dá a consciência de sermos membros de um mesmo Corpo
e de que só vivemos e fazemos viver quando assumimos e realizamos a missão que nos cabe em ordem ao Bem Comum.
É este o ESPÍRITO DE JESUS, Espírito que ELE compara a um FOGO que veio
trazer à Terra e que deseja ardentemente que se acenda por toda a parte.
A IGREJA nasce deste desejo e para essa Missão: acender esse Fogo, procurando viver, sempre segundo o ESPÍRITO do MESTRE.

Comunidade

FESTA DA VIDA

No Sábado, 11, pelo segundo ano consecutivo, foi celebrada na nossa paróquia a Festa
da Vida, sob o tema “A Fé, fonte de Vida”. Estiveram presentes cerca de 1300 adolescentes, do 8º ano da catequese, de toda a Diocese de Lisboa.
Foi um dia de festa, com muita animação. A Eucaristia foi presidida pelo Sr. D. Nuno
Brás, Bispo Auxiliar de Lisboa.

PROCISSÃO INTER-PAROQUIAL DE Nª SENHORA
Realizou-se no passado dia 12 a procissão de Nª Senhora, em conjunto com as paróquias de S. Tomás de Aquino e Calhariz de Benfica.
Foi um grande momento de expressão publica de fé, vivida por mais de 500 pessoas
das três paróquias, que saíram à rua rezando a Nª Senhora.

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, seguindo-se
um jantar partilhado. Terminaremos com uma noite de fados, no nosso salão paroquial.
Na véspera, dia 23, às 21h30, teremos na nossa igreja uma
vigília de oração, orientada pela nossa Associação de Acólitos.
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
Celebramos este Domingo a festa do Pentecostes. A voz do
Papa Francisco chama-nos a um renovado encontro com a Verdade, um encontro com a Pessoa de Jesus, a Verdade que na plenitude dos tempos se fez carne (Jo 1, 1.14) e habitou entre nós para
que nós a conhecêssemos (cf. Aud Geral 15.05 2013). Pergunta-nos,
também, ou propõe que nos perguntemos, se, neste Ano da Fé
demos algum passo para conhecer melhor Cristo e a verdade da
fé, […] que passos estamos dando para que a fé oriente toda a
nossa existência. Noutro passo, lembra-nos, ainda, que temos
necessidade de nos deixarmos inundar pela luz do EspíriFotos: Rádio Vaticano
to Santo para que Ele nos introduza na Verdade de Deus,
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único Senhor da nossa vida.
Reflictamos, pois, hoje, continuando a seguir o Catecismo
da Igreja Católica (CIC), sobre este oitavo artigo do Símbolo dos Apóstolos: Creio no Espírito Santo. “Ninguém pode dizer “Jesus é o Senhor” a não ser pela acção do Espírito Santo” (1Cor 12, 3) […] Em virtude do nosso Baptismo,
primeiro sacramento da fé, a Vida, que tem a sua fonte no
Pai e nos é oferecida no Filho, é-nos comunicada, íntima e
pessoalmente, pelo Espírito Santo na Igreja” (CIC 683). Crer no Espírito Santo é,
portanto, professar que é uma das pessoas da Santíssima Trindade, consubstancial ao Pai e ao Filho, “adorado e glorificado com o Pai e o Filho” (CIC 685) Falou
pelos profetas, faz-nos ouvir a Palavra do Pai, ‘revela-nos’ Cristo mas, como nos
diz João, não fala de si próprio (Jo 16, 13; cf. CIC 687)
“A Igreja, comunhão viva na fé dos Apóstolos que ela transmite, é
o lugar do nosso conhecimento do Espírito Santo: - Nas Escrituras
que Ele inspirou; - na Tradição, de que os Padres da Igreja são
testemunhas sempre actuais; - no Magistério da Igreja, que Ele
assiste; - na liturgia sacramental, através das suas palavras e dos
seus símbolos, em que o Espírito Santo nos põe em comunhão
com Cristo; - na oração, em que Ele intercede por nós; - nos carismas e ministérios, pelos quais a Igreja é edificada; - nos sinais
de vida apostólica e missionária; - no testemunho dos santos, nos
quais Ele manifesta a sua santidade e continua a obra da salvação. (CIC 688)
“No dia de Pentecostes (no termo das sete semanas pascais), a Páscoa de Cristo
completou-se com a efusão do Espírito Santo que Se manifestou, Se deu e Se
comunicou como pessoa divina: da sua plenitude, Cristo Senhor derrama em profusão o Espírito” (cf Act 2, 33-36 e CIC 731)
O Amor, primeiro dom de Deus que contém todos os outros, foi derramado em
nossos corações “pelo Espírito Santo que nos foi dado” (Rm 5, 5; CIC 733). A missão de Cristo e do Espírito Santo completa-se na Igreja, corpo de Cristo e
templo do Espírito Santo. (CIC 737) Diz-nos respeito, portanto, a cada um de
nós, ainda e sempre como testemunhas da Ressurreição. Só saberemos sêlo com os dons do Espírito.
Por isso, como nos propõe o Papa. “invoquemos todos os dias o Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos aproximará de Jesus Cristo”

Calendário Paroquial

Dia

Local

Hora

Encerramento do CPM

19 Maio

Domingo

Centro

16.00

Festa do Envio (8º e 9º anos)

19 Maio

Domingo

Igreja

19.00

Dia do Agrupamento (Escuteiros)

19 Maio

Domingo

Igreja

19.00

Exposição do Santíssimo Sacramento (c/ oração do Rosário)

20 Maio

Segunda

Igreja

15.00

Oração de Taizé

21 Maio

Terça

Centro

21.30

Vigília de São Domingos

23 Maio

Quinta

Igreja

21.30

Festa da Eucaristia (1ªComunhão)

25 Maio

Sábado

Igreja

16.00

Acontece …
24 de Maio - Dia de São Domingos e da Comunidade Paroquial, 19h30
26 de Maio - Domingo da Santíssima Trindade, Dia da Igreja Diocesana
LEITURAS

Act. 2, 1-11

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

Sal. 103

Sal. 92
Sal. 36
Sal. 118
Sal. 1
Sal. 118
Sal. 102

20 - 2ª Feira - Sir. 1, 1-10
21 - 3ª Feira – Sir. 2, 1-13
22 - 4ª Feira - Sir. 4, 12-22
23 - 5ª Feira - Sir. 5, 1-10
24 - 6ª Feira - Sir. 6, 5-17
25 - Sábado - Sir. 17, 1-13
Prov. 8, 22-31

26 Sal. 8

Mc. 9, 14-29
Mc. 9, 30-37
Mc. 9, 38-40
Mc. 9, 41-50
Mc. 10, 1-12
Mc. 10, 13-16

DOMINGO DA SANTÍSSIMA TRINDADE
Rom. 5, 1-5
Jo. 16, 12-15
Semana IV do Saltério
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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

