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ADORAÇÃO E COMPROMISSO
Duas vezes, em cada ano, somos convidados a celebrar, com
especial solenidade, a Eucaristia. A 1ª vez é em 5ª Feira Santa. Nesse dia, o contexto é o Amor de Jesus aos seus discípulos:
“Amou-os até ao fim…”. E a Eucaristia surge como MEMORIAL
da sua vida entregue por nós até à morte e morte de cruz, e também como CHAMADA permanente a uma vida de serviço aos
outros em sua memória.

A 2ª vez é hoje, no domingo depois da Festa da Santíssima Trindade, dia em que
celebramos a Festa do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, ou Festa do
Corpo de Deus. Desta vez, o sentido da Celebração é fazer-nos descobrir e contemplar a Eucaristia como presença real de Jesus Cristo no meio de nós e também como lugar especial do encontro com Ele. Encontro que há-se ser sempre de adoração, louvor e compromisso.
De facto, contemplando e adorando Jesus Cristo na Eucaristia, encontraremos também a força para fazer da nossa vida um ato de serviço e de doação pelos nossos irmãos. Contemplando e adorando Jesus Cristo na Eucaristia,
avivaremos a consciência de que o Mundo e a Humanidade são, no Projeto de
Deus, uma Comunidade a construir, uma Terra mais humana e fraterna a
buscar e a fazer, em cada dia.
***
“Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão e, dando graças, partiuo…”. Este é o mais antigo relato da instituição da Eucaristia: o MEMORIAL
que Jesus nos deixou da sua vida entregue por nós, Mistério de Fé e de Salvação. Mas é muito importante lembrar que a narração de S. Paulo tem como
contexto uma grave advertência aos cristãos de Corinto: O Apóstolo lembralhes, então, que a Ceia do Senhor não se pode celebrar no meio de divisões, egoísmos e de chocantes desigualdades sociais… Na verdade, ou a
Eucaristia é sinal e fonte de comunhão fraterna ou nada tem a ver com a
Ceia do Senhor, transformando-se em mero ritualismo.
Eis uma advertência sempre a ter em conta para sermos fiéis ao que Jesus
nos mandou fazer em sua Memória.

Comunidade

DIA DE SÃO DOMINGOS E DA COMUNIDADE

Celebrámos no passado dia 24 o Dia de São Domingos e da Comunidade.
A celebração solene iniciou-se às 19h30, seguindo-se um jantar partilhado, no qual infelizmente não estava muita gente.
Não sabemos se por falta de divulgação, se por falta de vontade de conviver com os restantes membros da comunidade,
não foram muitos os que aderiram a este jantar convívio.
Para terminar a noite tivemos uma sessão de fados, na qual também
alguns paroquianos participaram.

Peregrinação das crianças a
Fátima
Realiza-se no dia 10 de Junho a peregrinação
das crianças da nossa catequese a Fátima. As
inscrições deverão ser efectuadas até ao dia 6
de Junho.
A hora prevista de saída será às 7h30. Todas as
crianças deverão levar uma mochila com um pequeno lanche e uma garrafa de água, bem como
o almoço para partilhar, alegria e boa disposição.

inFormando
“Quem está cheio do Espírito Santo fala várias línguas. As várias línguas
são os vários testemunhos sobre Cristo, como a humildade, a pobreza, a paciência e a obediência; falamo-las, quando mostramos aos outros estas virtudes na
nossa vida. A linguagem é viva, quando falam as obras. Cessem, portanto,
as palavras e falem as obras. De palavras estamos cheios, mas de obras vazios;
por este motivo nos amaldiçoa o Senhor, como amaldiçoou a figueira em que não
encontrou fruto, mas somente folhas. Diz São Gregório: «Há uma norma para o
pregador: que faça aquilo que prega». Em vão pregará os ensinamentos da lei, se
destrói a doutrina com as obras. Santo António (in www.snpcultura.org, 13.6.2012)
“(...) Nós, os crentes, acreditamos que temos algo a dizer ao mundo, aos
outros, que a questão de Deus não é uma questão privada entre nós, de um clube
que tem os seus interesses e faz o seu jogo. Pelo contrário, estamos convencidos de que o homem precisa de conhecer Deus, estamos convencidos de
que em Jesus apareceu a verdade, e a verdade não é uma propriedade
privada de alguém, mas deve ser partilhada, deve ser conhecida. […] é
importante que não vivamos apenas no recinto das nossas aquisições e
das nossas identidades, mas estejamos realmente expostos às perguntas
dos outros. E com esta disponibilidade e esta franqueza, tentemos fazer
compreender tudo o que a nós nos parece razoável, mais ainda, necessário ao homem.» Card. Ratzinger (Bento XVI) (in www.snpcultura.org, 16.3.2012)
Para 1 de Junho de 2013: “Apresentaram-lhe, então, umas crianças, para que
lhes impusesse as mãos e orasse por elas, mas os discípulos repreenderam-nos.
Jesus disse-lhes: «Deixai as crianças e não as impeçais de vir ter comigo,
pois delas é o Reino do Céu.» E, depois de lhes ter imposto as mãos,
prosseguiu o seu caminho.” (Mateus 19, 13-15)
Precisámos certamente, em todos os tempos, talvez em especial no nosso, distraídos que andamos, de ouvir a voz do Espírito. Peçamos-lhe, então, com a Sequência que se lê na Liturgia de Pentecostes, que nos dê os seus dons.
Vinde, ó Santo Espírito,
Vinde, Amor ardente,
Acendei na terra
vossa luz fulgente.

Descanso na luta
e na paz encanto,
no calor sois brisa,
conforto no pranto

Lavai nossas manchas,
a aridez regai,
sarai os enfermos
e a todos salvai.

Vinde, Pai dos pobres:
na dor e aflições,
vinde encher de gozo
nossos corações.

Luz de santidade,
que no Céu ardeis,
abrasai as almas
dos vossos fiéis.

Abrandai durezas
para os caminhantes,
animai os tristes,
guiai os errantes.

Benfeitor supremo
em todo o momento,
habitando em nós
sois o nosso alento.

Sem a vossa força
E favor clemente,
nada há no homem
que seja inocente.

Vossos sete dons
concedei à alma
do que em Vós confia:
Virtude na vida,
amparo na morte,
no Céu alegria.

Calendário Paroquial

Dia

Local

Hora

Reunião de preparação para pais
e padrinhos - Baptismo

4 Junho
6 Junho

Terça
Quinta

Centro

21.30

Fraternidade Leiga São Domingos

4 Junho

Terça

Centro

18.00

Secretariado Permanente

4 Junho

Terça

Centro

21.30

Obra da Sagrada Família

6 Junho

Quinta

Centro

16.00

Direcção de Acólitos

6 Junho

Quinta

Centro

21.30

Reunião de coordenadores da
Catequese e resp. de Catecismo

7 Junho

Sexta

Centro

21.30

Caminhada por Lisboa

8 Junho

Sábado

Jardim
Zoológico

08.30

Acontece …
2 de Junho - Solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo
15 de Junho - Arraial Paroquial, 19h
LEITURAS

Gen. 14, 18-20

3
4
5
6
7
8

2 Sal. 109

SANTÍSSIMO CORPO E SANGUE DE CRISTO
1Cor. 11, 23-26
Lc. 9, 11b-17
Semana I do Saltério

Sal. 111
- 2ª Feira - Tob. 1, 3 — 2, 1b-8
Sal. 111
- 3ª Feira – Tob. 2, 9-14
Sal. 24
- 4ª Feira - Tob. 3, 1-11a. 16-17a
- 5ª Feira - Tob. 6,10-11—7,1.9-17—8,4-9a Sal. 32
- 6ª Feira - Ez. 34, 11-16 Sal. 22
Rom. 5, 5b-11
Sal. Tob. 13
- Sábado - Tob. 12, 1. 5-15. 20

1Reis 17, 17-24

9 Sal. 29

DOMINGO X DO TEMPO COMUM
Gal. 1, 11-19
Lc. 7, 11-17

Contactos:

R. Raul Carapinha, 15
1500-541 LISBOA

Mc. 12, 1-12
Mc. 12, 13-17
Mc. 12, 18-27
Mc. 12, 28b-34
Lc. 15, 3-7
Lc. 2, 41-51

S. Carlos Lwanga
S. Bonifácio
Sagrado Coração de Jesus
Imaculado Coração Nª Srª

Semana II 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, 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

