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JESUS CRISTO
O ESPÍRITO DO HOMEM NOVO
Todas as Revoluções e Utopias trazem o projeto de um Homem
Novo: um Homem mais livre, mais justo, mais solidário, a
viver responsavelmente em comunidade. Para nós, cristãos,
JESUS CRISTO é a imagem perfeita desse Homem Novo e o
seu Espírito é o Fermento dessa Humanidade onde cada um
se sentirá e agirá como membro dum só Corpo.

O Homem Novo é possível. É um dever. É uma tarefa a realizar.
Mas não será o fruto espontâneo de nenhum Decreto ou Revolução, nem consequência normal de meras transformações económicas e sociais. O seu nascimento exigirá sempre, como condição, a destruição do “homem velho” que se
aloja no íntimo de cada um de nós:
Esse homem fechado e egoísta que quer ser bem acolhido mas não sabe acolher;
que quer ser amado mas não sabe amar; que quer ser compreendido mas não se
esforça por compreender; que quer ser ajudado mas não se dispõe a ajudar; que
quer ser respeitado mas não respeita; que quer ser desculpado mas não desculpa.
Destruição que não se faz sem sacrifício, sem renúncia, sem cruz… Destruição
que não é obra de um instante, mas propósito e esforço de cada dia. Destruição que é esse “renunciar a si mesmo” de que Jesus nos fala no Evangelho
para se viver segundo o seu Espírito.
***
- E vós, quem dizeis que Eu sou?
Esta pergunta de Jesus, direta e incisiva, continua a interpelar-nos, atual como
há 2000 anos. Na verdade, o contacto com a sua Vida e a sua Mensagem
não deixa ninguém indiferente.
E se há casos – muito raros – de reação negativa ou hostil, o comum das reações tem sido sempre, e continua a ser, de simpatia, de devoção, de fé, de
admiração…
A questão é que, hoje como há 2000 anos, Jesus não anda à procura de
“devotos” ou de “admiradores”, mas de discípulos e seguidores…
Por isso a resposta que ELE espera de nós continua a ser a que o Evangelho
nos sugere:
- Tu és o Caminho que eu quero seguir mesmo que isso implique renúncias
ou cruz…

Comunidade
ARRAIAL PAROQUIAL 2013

inFormando
Estamos perante a penúltima destas páginas no corrente ano pastoral. Visto que,
quase sempre, têm sido dedicadas à reflexão sobre o Credo, acompanhando o
Catecismo da Igreja Católica (CIC), procuraremos concluir essa reflexão com uma
brevíssima síntese da restante reflexão sobre a Igreja.
Como vínhamos dizendo, “O Espírito Santo é ‘o princípio de toda a acção
vital e verdadeiramente salvífica em cada uma das diversas partes do
Corpo’(Pio XII, Enc. Mystici Corporis). Ele realiza […] a edificação de todo o Corpo na
caridade (cf. 1Cor 12, 13): pela Palavra de Deus […]; mediante o Baptismo
[…]; pelos sacramentos, que fazem crescer e curam os membros de Cristo;
pela ‘graça dada aos Apóstolos […]; pelas virtudes que fazem agir segundo o
bem; […] pelas múltiplas graças especiais (chamadas ‘carismas’) […].” Os
carismas são ‘ … uma maravilhosa riqueza de graças […]”, desde que “exercidos
segundo a caridade”, [sua] verdadeira medida […].” (cf CIC 797 a 810)
“‘Esta é a única Igreja de Cristo, que no Credo confessamos ser una, santa, católica e apostólica’ (cf LG, 8)”, atributos que “Cristo, pelo Espírito Santo,
concede à sua Igreja.” (CIC 811). “ A Igreja é una, graças à sua fonte”: […] (o
modelo é a unidade na Trindade); […] graças ao seu fundador […] (Cristo reconciliou todos os homens com Deus); […] graças à sua ‘alma’ […] (o Espírito Santo

une todos os fiéis tão intimamente em Cristo que é o princípio da unidade da Igreja). Unidade sem dúvida ferida por cisões mas em permanente processo de cura,

pela caridade, pelo reconhecimento de que “existem fora das fronteiras visíveis da Igreja Católica ’muitos elementos de santificação e de verdade’ ,
bens que “provêm de Cristo e a ele conduzem e por si mesmos reclamam
a unidade católica” (cf. CIC, 813 e sgs).
A Igreja é santa […] “unida a Cristo, é santificada por Ele. Por Ele e n’Ele
torna-se também santificante.” “Enquanto que Cristo, santo e inocente, sem
mancha, não conheceu o pecado, mas veio somente expiar os pecados do povo, a
Igreja, que no seu próprio seio encerra pecadores, é simultaneamente santa e
chamada a purificar-se, prosseguindo constantemente no seu esforço de
penitência e renovação.” […](cf CIC, 823-829). A Igreja é católica, isto é
“universal” “no sentido de ‘segundo a totalidade’ ou ‘segundo a integridade’ […]
‘porque Cristo está presente nela’ […]; ‘porque Cristo a enviou em missão à
universalidade do género humano (cf. Mt 28, 19) […] Cada uma das Igrejas
particulares (‘comunidade de fiéis cristãos em comunhão de fé e de sacramentos com o
seu bispo, ordenado na sucessão apostólica’) é ‘católica’ porque em cada uma está
presente a Igreja de Cristo.
A Igreja é apostólica porque está fundada sobre os Apóstolos, isto é, construída sobre o ‘alicerce dos Apóstolos’ (Ef 2, 20), guardando e transmitindo o bom
depósito da Palavra e da doutrina, sendo ensinada, santificada e dirigida pelos
Apóstolos […] graças àqueles que lhes sucedem no ofício pastoral: o colégio dos
bispos, ‘assistido pelos presbíteros, em união com o sucessor de Pedro, pastor
supremo da Igreja’. (cf. CIC, 857)

Calendário Paroquial

Dia

Secretariado Permanente

Local

Hora

25 Junho

Terça

Centro

21.30

Reunião de preparação para pais
e padrinhos - Baptismo

7 Julho
9 Julho

Terça
Quinta

Centro

21.30

Exposição do Santíssimo Sacramento (c/ oração do Rosário)

13 Julho

Sábado

Igreja

15.00

Inscrições na Catequese
2ª a 6ª Feiras, das 15h às 19h, na Secretaria Paroquial.
Sábados, das 10h30 às 12h, na Secretaria da Catequese.

Acontece …
23 de Junho - Dia Paroquial da Família.
A Eucaristia das 11h será na Igreja Nª Srª do Rosário. Serão suprimidas as Eucaristias das 10h e das 12h30.
30 de Junho - Encerramento do Ano Pastoral.
Serão suprimidas as Eucaristias das 10h e das 12h30.
LEITURAS

Zac. 12, 10-11; 13, 1

23 Sal. 62

DOMINGO XII DO TEMPO COMUM
Gal. 3, 26-29
Lc. 9, 18-24
Semana IV do Saltério

24 - 2ª Feira - Is. 49, 1-6
Sal. 138
Act. 13, 22-26
Sal. 14
25 - 3ª Feira – Gen. 13, 2. 5-18
Sal. 104
26 - 4ª Feira - Gen. 15, 1-12. 17-18
Sal. 105
27 - 5ª Feira - Gen. 16, 1-12. 15-16
Sal. 127
28 - 6ª Feira - Gen. 17, 1. 9-10. 15-22
29 - Sábado - Act. 12, 1-11 Sal. 33 2Tim. 4, 6-8. 17-18
1Reis 19, 16b. 19-21

30 - DOMINGO XIII DO TEMPO COMUM
Sal. 15
Gal. 5, 1. 13-18
Lc. 9, 51-62

Contactos:

R. Raul Carapinha, 15
1500-541 LISBOA

Lc. 1, 57-66. 80
Mt. 7, 6. 12-14
Mt. 7, 15-20
Mt. 7, 21-29
Mt. 8, 1-4
Mt. 16, 13-19

Nasc. João Baptista

S. Pedro e S. Paulo

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, 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

