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Palavra …

“DEUS NÃO SE VÊ: ESCUTA-SE…”

De novo a Quaresma a convidar-nos ao Deserto, a um tempo e
um espaço de silêncio, de recolhimento e oração que nos permitam escutar as palavras essenciais, aquelas que ampliam o nosso horizonte e nos abrem para uma compreensão mais vasta e profunda da nossa Humanidade e do nosso Mundo, da nossa condição e
do nosso destino…
1. “Nem só de pão vive o Homem”
É preciso vencer a tentação de pensar que bastam os bens materiais e a sua posse para se alcançar uma verdadeira realização da Vida. Na verdade, o Homem só
vive e faz viver quando toma consciência de que é parte de um todo e, descobrindo o valor dos outros e o sentido do Bem comum, cultiva uma atitude
de abertura e de colaboração, de solidariedade e de partilha, ou seja: de amor…
2. “Só a Deus prestarás culto”
Não se pode servir a dois Senhores. É preciso vencer a tentação de pretender ser
cristão e adotar, na vida, os critérios materialistas e interesseiros que o
Mundo nos propõe. É preciso também descobrir e reconhecer que, quando
banimos Deus da nossa vida o seu lugar nunca fica vazio: vêm os ídolos
ocupá-lo… Ídolos de todos os nomes: o dinheiro e o poder, o prestígio social, o
hedonismo e drogas várias… Ídolos que nos absorvem e desgastam, nos manipulam e desumanizam… Ídolos que a Quaresma nos convida a identificar e a
combater pois só DEUS preenche, verdadeiramente, a nossa vida, dando-lhe
pleno Sentido.
***
Sempre sonhamos com milagres ou golpes de magia para resolver os problemas que nos afligem… E até achamos estranho, ou mesmo escandaloso, que
Deus, podendo fazê-los, não os faça… Então não bastaria dizer às pedras que
se transformassem em pão para acabar com a fome no Mundo? Jesus diz que
não e proclama, mais uma vez, que a transformação necessária e fundamental para a resolução dos males que nos oprimem é a transformação da
nossa mente e do nosso coração…
A Quaresma é a caminhada de quem aceita esse desafio e mais uma vez tenta
dar passos no sentido de um encontro mais profundo com Deus para O escutar verdadeiramente e O ter sempre como referência última e decisiva do
seu pensar e do seu agir.

Comunidade
Neste fim-de-semana, dias 8 e 9, a recolha incidirá sobre o GRÃO E O FEIJÃO. Os donativos
poderão ser entregues na nossa recepção,
no cesto colocado na Igreja para esse fim
(apenas no fim-de-semana indicado) ou na
Igreja do Convento de São Domingos (Alto
dos Moinhos).

inFormando
“… e conhecendo a graça em mim concedida, Tiago, Cefas e João, os notáveis tidos
como colunas, estenderam-nos a mão a mim e a Barnabé, em sinal de comunhão: nós pregaríamos aos gentios e eles aos da Circuncisão. Nós só nos devíamos lembrar dos pobres, o que, aliás tenho procurado fazer com solicitude.” (Gl, 2, 9-10)

No grande arranque da evangelização, resolvida a questão da obediência à lei, a
jovem Igreja, chamada pela primeira vez cristã em Antioquia, resolve, em comunhão, levar a Boa Nova a todos os homens, como se vê deste e de outros textos,
designadamente dos Actos. Mas “os notáveis” recomendaram a Paulo e seus companheiros lembrarem-se dos pobres. O que Paulo declara ter feito com toda a solicitude.
Nada de novo. Apenas fidelidade ao Senhor que veio para anunciar a mesma Boa
Nova aos pobres e a libertação aos cativos, como se lê em Lucas.
No coro de todas as suas vozes mais ouvidas, a Igreja chama-nos hoje, com especial insistência, e ainda mais nesta entrada da Quaresma, a seguir este mesmo
caminho.
Já o referimos aqui, citando a Evangelii Gaudium e, depois, a Mensagem do Santo
Padre para a Quaresma de 2014. Retoma o tema o Senhor Patriarca também na
sua Mensagem Quaresmal, que certamente todos leram.
Precisamos de força, que só com Cristo conseguimos, e é um caminho para todos.
Temos de ser pobres com os pobres, como Cristo que “se fez pobre para nos enriquecer com a sua pobreza.” Não apenas com a nossa Fé, mas com as nossas
mãos, não apenas com palavras, também com elas, mas como a Igreja ao longo
dos séculos e hoje, por todo o mundo, a ter compaixão e “a trabalhar concretamente” para aliviar todas as dores.
Podemos dizê-lo de modo diferente, consoante as épocas. Mas não podemos deixar de dizê-lo e actualizá-lo na nossa vida. Tradicionalmente na caminhada quaresmal, recorda-nos o Sr. Patriarca, dizemos “oração, jejum e esmola” expressões
que podemos dizer, em linguagem de hoje, “conversão prioritária a Deus, que
não trocaremos pelo excesso de consumo e serviremos no cuidado ao próximo”.
Uma outra voz, de há dezasseis séculos: [Estes dias] “que os mistérios da salvação humana marcaram de modo mais especial e que precedem a festa da Páscoa”
exigem “que nos preparemos com maior cuidado por meio de uma purificação
espiritual”. Porque o perdão dos pecados que alegra a Igreja na solenidade pascal, não se realiza apenas nos que “renascem pelo santo baptismo” mas também
“naqueles que de há muito são contados entre os filhos adoptivos.” Todos temos
necessidade de nos renovarmos a cada dia “para evitarmos a ferrugem inerente à
nossa condição mortal”. Parece linguagem do Papa Francisco, não parece? Mas é,
como sabemos por ler na liturgia das horas de um destes dias, de S. Leão Magno,
papa, do século V. Que continua a falar de “jejuns razoáveis”, praticados “não somente reduzindo os alimentos mas sobretudo abstendo-se do pecado.”
Acrescenta: “… nada virá juntar-se(-lhes) com maior proveito que as esmolas.” E
explica “Sob o nome de obras de misericórdia, incluem-se muitas e louváveis acções de bondade; graças a elas, todos os fiéis podem manifestar
igualmente os seus sentimentos, por mais diversos que sejam os recursos de cada um.”
Uma só e mesma Igreja, a uma só voz, ao longo dos séculos, por alguma coisa
que é estrutural nela: o serviço dos pobres.
Se verdadeiramente amamos a Deus e ao próximo, nenhum obstáculo
impedirá a nossa boa vontade. (S. Leão Magno)

Calendário Paroquial

Local

Hora

Reunião de preparação para pais
e padrinhos - Baptismo

11 Março
13 Março

Dia
Terça
Quinta

Centro

21.30

Oração de Taizé

11 Março

Terça

Igreja

21.30

Pastoral da Saúde

12 Março

Quarta

Centro

16.30

Reunião Pais da 1ª Comunhão

12 Março

Quarta

Centro

21.30

Exposição do Santíssimo Sacramento (c/ oração do Rosário)

13 Março

Quinta

Igreja

15.00

Encontro de Leitores

15 Março

Sábado

Centro

16.00

Acontece …
6ª Feiras da Quaresma - Via Sacra, 18h, Igreja Paroquial
Ciclo de Conferências “A Alegria do Evangelho”:
Dias 9 e 16 de Março - Fr. José Manuel Fernandes, 16h
Dia 23 de Março - D. Joaquim Mendes, 16h,
Todas as Conferências terminarão com Oração Solene de Vésperas
LEITURAS

Gen. 2, 7-9 — 3, 1-7

10
11
12
13
14
15

- 2ª Feira - 3ª Feira - 4ª Feira - 5ª Feira - 6ª Feira - Sábado -

Gen. 12, 1-4a

9 - DOMINGO I DA QUARESMA
Sal. 50
Rom. 5, 12-19
Mt. 4, 1-11

Sal. 18B
Sal. 33
Sal. 50
Sal. 137
Sal. 129
Sal. 118

Lev. 19, 1-2. 11-18
Is. 55, 10-11
Jonas 3, 1-10
Est. 4, 17
Ez. 18, 21-28
Deut. 26, 16-19
Sal. 32

16 - DOMINGO II DA QUARESMA
2Tim. 1, 8b-10
Mt. 17, 1-9

Contactos:

Semana I do Saltério

Mt. 25, 31-46
Mt. 6, 7-15
Lc. 11, 29-32
Mt. 7, 7-12
Mt. 5, 20-26
Mt. 5, 43-48
Semana II do Saltério

Pároco - Frei José Manuel Correia Fernandes, OP

R. Raul Carapinha, 15 - 1500-541 LISBOA

Telf. 217221350 - Telm. 912466559 - Fax 217221355

www.paroquiasaodomingosdebenfica.pt
www.catequese.paroquiasaodomingosdebenfica.pt

paroco@paroquiasaodomingosdebenfica.pt
cartorio@paroquiasaodomingosdebenfica.pt

secretaria@paroquiasaodomingosdebenfica.pt
catequese@paroquiasaodomingosdebenfica.pt

Horário das Missas:
2ª-6ª: 9h, 19h * Sábados: 9h, 12h, 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

