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Palavra …

A FÉ COMO RESPOSTA…

A Fé é também a descoberta surpreendente de que Deus nos envolve
no seu mistério e, de muitos modos, nos acena e nos chama
para um encontro de Aliança e de Comunhão.
A Fé torna-se então resposta positiva a esse apelo, deixando que
na nossa vida irrompa a presença de Alguém e que seja Ele a dar
sentido ao nosso caminhar.
Por isso, com razão dizemos que Abraão é nosso Pai na Fé, modelo para
todos os crentes. Ele deixou que Deus entrasse na sua vida e fosse o seu único
e decisivo Futuro. Optou por Ele. Apostou n’Ele toda a sua vida, numa aceitação
total de condições e de consequências.
Mais do que um ponto de chegada, a Fé é um ponto de partida: é aceitar
partir e caminhar sob uma nova Luz: uma Luz que nos revela outra dimensão da Vida,
da História e do Mundo, e dá um sentido novo aos nossos atos… Para os cristãos essa Luz é Alguém, é uma Pessoa: É Jesus Cristo, o “Filho muito amado de Deus”, a sua Palavra Viva e definitiva. ESCUTÁ-LO é, por isso, fundamental, pois a Fé cristã nasce e alimenta-se dessa escuta. Vive ao caminhar na
direção que ela nos aponta. A fidelidade a essa direção é o fermento capaz de
transfigurar a nossa vida e o nosso Mundo.
***
Não é por acaso que a cena da transfiguração aparece no Evangelho, logo a
seguir ao anúncio que Jesus faz dos passos dolorosos que O esperam…
Anúncio que tanto desiludiu e perturbou os seus discípulos, sobretudo
quando o Mestre acrescentou: “Se alguém quiser vir comigo, tome a sua
Cruz e siga-me”.
A experiência da transfiguração – visão da Glória para além do sofrimento e
da morte – não faz qualquer “desconto” nas exigências inerentes ao caminho
que Jesus propõe. Garante apenas que é o caminho que vale a pena seguir…
Daí estes belos e exortativos versos de um hino da Liturgia da Horas:
“Troquemos o instante pelo Eterno
Sigamos o Caminho de Jesus:
A Primavera vem depois do Inverno,
A alegria virá depois da Cruz.

Comunidade

Venda de Natal 2014

Começaram no passado dia 25 de Fevereiro os nossos encontros para trocarmos
impressões e ideias sobre os trabalhos a
executar para a nossa Venda de Natal de
2014.
As nossas reuniões continuam às 3ª feiras, como habitualmente, e desnecessário
será dizer que acolheremos, com entusiasmo, quem pretenda juntar-se a nós para trabalhar e conviver!...
Se alguém tiver lãs (fios) que não use, ou
quaisquer coisas que nós possamos aproveitar (em bom estado, claro!...) agradecemos no-las ofereçam. É favor indicarem
que é para a Venda do Natal.
Contamos com a ajuda preciosa de Jesus,
sem a qual não poderemos levar a bom
porto o nosso projecto.
Entretanto as saudações de todas as colaboradoras.

inFormando
A notícia inesperada do falecimento do Sr. D. José Policarpo, recolhida logo no dia 12, no cabeçalho da Newsletter da Agência Ecclesia recebida via email, para além
da sensação de perda e da evidência da finitude desta
nossa passagem a que chamamos vida, como se outra
não houvesse, trouxe à memória, algumas circunstâncias pessoais, não muitas, de encontros de maior ou
menor proximidade.
Mas não podemos, muitos de nós, como Comunidade,
deixar de recordar a visita pastoral a S. Domingos de
Benfica, por ocasião da comemoração dos cinquenta
anos da Paróquia. Completam-se, no próximo dia 22 de
Março cinco anos, sobre o início dessa visita, que decorreu até 29, também com momentos vivenciados
com o Sr. D. Joaquim Mendes.
Decorridos estes cinco anos, somos certamente capazes de recordar ainda os aspectos dessa visita que determinaram mais larga participação de todos.
Creio que não erro se entre estes evidenciar a abertura da exposição comemorativa do aniversário da Paróquia, logo à entrada marcada por um
texto que então, como hoje, como sempre, muito para além
da beleza da forma, nos recorda o lugar verdadeiramente
central que o amor dos irmãos ocupa na vivência cristã. Refiro-me ao cap.13 da primeira carta de Paulo aos cristãos de
Corinto (1 Cor, 13, 1-13) que conhecemos por Hino à Caridade.
Por outro lado, já teremos esquecido os momentos em que,
por força das circunstâncias, não teremos conseguido tão
inteira comunhão com o Pastor.
Mais do que este ou aquele momento em particular, interessa, porém, decorrido este tempo e nestas circunstâncias,
sobrelevar a apreciação global que a própria Paróquia fez,
intitulando-a auto-avaliação, e remeteu, como devia, ao seu Bispo.
Desse documento destaco apenas dois aspectos. Como referência inicial, a
afirmação da relevância digamos, superior, da visita pastoral, que não pode considerar-se apenas um momento das comemorações, mas antes, como se dizia, partindo do pedido feito para essa visita, “verdadeiramente
(de) um pedido de ajuda de uma Comunidade que sente que precisa de
crescer na Fé e na Fidelidade.”
Neste contexto global, referiam-se “ … as largas [mais de]
66 horas – mais de 8 dias de trabalho de 8 horas! - que os
nossos Patriarca e Bispo auxiliar disponibilizaram para esta
Comunidade” tendo a “mais larga percentagem – 19,62%”
sido dada, “aliás de acordo com a orientação por eles definida desde o início, aos nossos irmãos mais frágeis. Se incluirmos neste grupo as crianças e os jovens, então o número atingiria valores ainda mais elevados, ultrapassando
os 26%.”
Disponibilidade, também um nome da Caridade, eis pois, a
palavra-chave que aqui encontramos, uma entre muitas,
para traduzir a atitude do Pastor que partiu ao encontro do
Senhor da Misericórdia, que agora poderá “ver face a face”
e não “como em espelho”
“Agora meu conhecimento é limitado,
Mas, depois, conhecerei como sou conhecido”

(1 Cor, 13, 12)

Calendário Paroquial

Dia

Local

Hora

Secretariado Permanente

18 Março

Terça

Centro

21.30

Conselho da Família

21 Março

Sexta

Centro

19.00

Reunião da Equipa II do CPM

21 Março

Sexta

Centro

21.00

Festa do Pai Nosso e Dia do Pai

22 Março

Sábado

Igreja

12.00

Conselho de Liturgia

22 Março

Sábado

Centro

15.00

Acontece …
6ª Feiras da Quaresma - Via Sacra, 18h, Igreja Paroquial
19 de Março - Solenidade de São José - Dia do Pai
29 de Março - Conselho Pastoral Paroquial, 15h30
Ciclo de Conferências “A Alegria do Evangelho”:
Dia 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. 12, 1-4a

17
18
19
20
21
22

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

Ex. 17, 3-7

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

Sal. 32

Dan. 9, 4b-10
Is. 1, 10. 16-20
2Sam. 7, 4-16
Sal. 88
Jer. 17, 5-10
Gen. 37, 3-4. 12-13a. 17b-28
Miq. 7, 14-15. 18-20
Sal. 94

Sal. 78
Sal. 49
Rom. 4, 13-22
Sal. 1
Sal. 104
Sal. 102

23 - DOMINGO III DA QUARESMA
Rom. 5, 1-2. 5-8
Jo. 4, 5-42

Contactos:

Semana II do Saltério

Lc. 6, 36-38
Mt. 23, 1-12
Mt. 1, 16. 18-21. 24a
Lc. 16, 19-31
Mt. 21, 33-43. 45-46
Lc. 15, 1-3. 11-32
Semana III 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

