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Palavra …

SEDES E FONTES…

São muitas as nossas sedes:
Sede de viver e de felicidade; sede de amar e ser amado; sede de
sentido e de esperança; sede de segurança e de bem-estar; sede de
conhecimento e de progresso; sede de possuir e de gozar; sede de
realização pessoal e de sucesso…
Daí, toda essa agitação da nossa vida, toda essa movimentação
febril em busca de fontes que possam saciar as sedes que sentimos ou nos fazem
sentir… E há fontes que nos iludem, como diz Jesus à Samaritana: fontes
que prometem matar a sede mas que não fazem senão aumentá-la e envenenarnos a vida…
A FONTE primordial de Vida e de Paz, de Amor e de Alegria, de Luz e de
Esperança, é DEUS:
Por isso, a nossa sede fundamental é sede de Deus, ainda que a confundamos com outras sedes… E a Água capaz de responder a essa sede pode jorrar no íntimo de nós mesmos, se deixarmos que aí entre, que aí viva e atue o
Espírito de Deus: o Espírito que Jesus Cristo – a Palavra Viva de Deus –
quer, mais uma vez, derramar sobre nós.
***
Nesta caminhada para a Páscoa, seguem-se três Domingos de sentido nitidamente batismal. Desde os primeiros séculos eles proporcionavam aos catecúmenos – ou seja: aos candidatos ao Batismo – uma catequese fundamental sobre o significado profundo do Batismo e a sua vivência.
Ele é o enxertar da nossa vida em JESUS CRISTO e no seu ESPÍRITO para d’Ele e com Ele vivermos. ESPÍRITO que o Evangelho de S. João nos vai apresentar sucessivamente como ÁGUA que sacia as nossas sedes; como LUZ que dissipa a s nossas trevas; como VIDA que vence as nossas mortes.
Água, Luz e vida que são outros nomes do Espírito de que JESUS fala hoje à
Samaritana como “o Dom de Deus”.
DOM que a Quaresma nos convida, mais uma vez, a desejar, a acolher e a viver…

Comunidade
HORÁRIO DE VERÃO
No próximo fim-de-semana (29 e 30 de Março), muda a hora. De Sábado para Domingo adiantamos o relógio 1 hora.
A missa das 18h, aos Sábados e Domingos, voltará a ser às 19h
já a partir do dia 29.

inFormando
Como é próprio do tempo e válido em todo o tempo e lugar, continuam a ser-nos
propostos caminhos de conversão, palavra-chave da Quaresma como destaca o
Papa. (homilia da Missa do passado dia 18, na Casa de Santa Marta) Isso significa “Mudar de
vida”, “ajustar a vida”, “para aproximar-se do Senhor”.
Mas faz logo a seguir um alerta forte contra um perigo ou um pecado que espreita: a hipocrisia. Este tema, aliás, já tinha vindo à superfície de modo mais
extenso e aprofundado, uns dias antes (7 de Março) noutra dessas suas meditações
matutinas.
A meditação desenvolve-se a propósito do jejum, baseada em Isaías (58, 1-9A) e
Mateus (9, 14-15), as leituras do dia. Por trás delas, diz, revela-se “o fantasma da
hipocrisia”. Jesus também “volta ao tema da hipocrisia muitas vezes, quando vê
que os doutores da lei pensam que são perfeitos: cumprem tudo o que está nos
mandamentos como se fosse uma formalidade”. Não se trata, pois, de uma condenação do jejum, mas de reconduzi-lo à sua verdadeira dimensão, a da prática
da Caridade.
O Papa, aliás, a exemplo de Cristo, não fica nunca por esta identificação ou condenação do erro. É-nos proposto o caminho para avaliarmos ou acautelarmos o desvio, porque a nossa condição humana nos aproxima sempre do
risco de queda no erro.
- A primeira proposta, o ponto de partida, pode encontrar-se na meditação do
Angelus do II Domingo da Quaresma. Temos de seguir a voz do Pai, que se manifesta no momento da Transfiguração: “Este é o meu Filho muito amado, no qual
pus toda a minha complacência. Escutai-O” (Mt 17, 1-9). O Papa sublinha fortemente a importância desta Palavra. “Nós, discípulos de Jesus, somos chamados a ser pessoas que escutam a sua voz e tomam a sério a sua Palavra” […] estar próximo a Ele, […] como faziam as multidões que o seguiam nos
caminhos da Palestina.” E pergunta-nos a todos se lemos todos os dias o Evangelho, pergunta mesmo se o trazemos connosco, “porque no Evangelho é Jesus que
fala”.
- Mas, alerta ainda, sendo verdade que precisamos de “ir para a margem, de subir à montanha” para ouvir melhor a voz do Senhor, não podemos permanecer aí.
Devemos “descer” à planície, após o encontro com o Senhor na oração,
ao encontro de “tantos irmãos sobrecarregados de fadiga, doença, injustiça, ignorância, pobreza material e espiritual“. Levamos-lhes “os frutos
da experiência que fizemos com Deus, partilhando a graça recebida”. A
Palavra de Cristo cresce em nós quando a partilhamos, quando a damos aos outros. “E isto é a vida cristã.”
- Neste encontro com os irmãos, fugidos da tentação de ficar para sempre no alto
da montanha, devemos avaliar de novo o estado do nosso coração, a sinceridade do nosso Amor, ou a hipocrisia que poderá ter-nos atingido, exame de
consciência que o Papa nos propõe:
Poderemos nós ter, ao menos em algum momento da nossa vida, caído no mesmo erro dos doutores da lei, hipócritas que esqueceram que “ninguém é justo por
si mesmo, que todos temos necessidade de ser justificados e que o único que justifica é Cristo?” Andaremos fantasiados de santos? Ou reconhecemos que somos pecadores, parte de um povo a caminho?
No concreto da vivência da Caridade: “Sinto vergonha da carne do meu irmão, da
minha irmã? Quando ofereço a esmola, deixo cair a moeda sem tocar a mão? E,
se por acaso a tocar, faço-o apressadamente?” “ … sei acariciar doentes, idosos e
crianças? Ou perdi o sentido da carícia?” “Os hipócritas não sabem acariciar, esqueceram como se faz. Então, eis a recomendação para “não se envergonhar da
carne do nosso irmão: é a nossa carne”.
“Dirijamo-nos à nossa Mãe, Maria, e deixemo-nos guiar por ela para prosseguir com fé e generosidade este itinerário da Quaresma, aprendendo
um pouco mais a “subir” com a prece e ouvir Jesus e a descer com a caridade fraterna, anunciando Jesus”

Calendário Paroquial

Dia

Local

Hora

Conselho Sócio-Caritativo

27 Março

Quinta

Centro

17.00

Conselho Sócio-Cultural

27 Março

Quinta

Centro

18.45

Exposição do Santíssimo

30 Março

Domingo

Igreja

15.00

Vésperas Solenes

30 Março

Domingo

Igreja

17.20

Acontece …
6ª Feiras da Quaresma - Via Sacra, 18h, Igreja Paroquial
Ciclo de Conferências “A Alegria do Evangelho”:
Dia 23 de Março - D. Joaquim Mendes, 16h,
A conferência terminará com Oração Solene de Vésperas
25 de Março - 55º Aniversário da Criação da Paróquia
29 de Março - Conselho Pastoral Paroquial, 15h30
29 de Março - Via Sacra Interparoquial, Ig. Calhariz Benfica, 21h
LEITURAS

Ex. 17, 3-7

24
25
26
27
28
29

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

Sal. 94

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

2Reis 5, 1-15a
Is. 7, 10-14; 8, 10
Deut. 4, 1. 5-9
Jer. 7, 23-28
Os. 14, 2-10
Os. 6, 1-6

1Sam. 16, 1b. 6-7. 10-13a

Sal. 39

Sal. 41
Hebr. 10, 4-10
Sal. 147
Sal. 94
Sal. 80
Sal. 50

30 - DOMINGO IV DA QUARESMA
Sal. 22
Ef. 5, 8-14
Jo. 9, 1-41

Contactos:

Semana III do Saltério

Lc. 4, 24-30
Lc. 1, 26-38
Mt. 5, 17-19
Lc. 11, 14-23
Mc. 12, 28b-34
Lc. 18, 9-14
Semana IV 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

