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Palavra …

REFERÊNCIA OBRIGATÓRIA
No retrato tão expressivo que S. Lucas nos deixou da primeira Comunidade cristã, ressaltam quatro traços fundamentais:
1º – É uma Comunidade de Fé viva.
Fé em Jesus Cristo ressuscitado. Uma Fé que nasce e se alimenta do
testemunho e da palavra dos Apóstolos. Por isso eram assíduos ao seu
ensino.

2º – É uma Comunidade fraterna.
A comunhão de Fé gera verdadeira Fraternidade e Comunhão de vida. Uma Comunhão
que chega, naturalmente, à partilha generosa dos bens necessários. Por isso não havia
entre eles necessidades.
3º – É uma Comunidade eucarística.
São assíduos à “fração do Pão” e à Oração. Na comunhão com o Senhor encontram Luz,
estímulo e força para a comunhão com os irmãos. Fé, culto e vida caminham juntos… Por
isso tinham um só coração e uma só alma.
4 – É uma Comunidade evangelizadora.
Na verdade, só há evangelização onde há Evangelho vivido. E a comunidade cristã
apresentada por S. Lucas é uma concretização feliz do Espírito do Evangelho. Por isso se
torna contagiante, gerando simpatia crescente e novas adesões, todos os dias.
Claro que nem sempre vigorou este “retrato” como, de resto, S. Lucas o confirma noutras passagens dos “Actos dos Apóstolos”. Mas este ficou como referência obrigatória a
lembrar-nos sempre como deve ser a vida de uma Comunidade cristã.
Por isso, mais uma vez, nos interroguemos sobre as semelhanças e diferenças que
encontramos entre a nossa Comunidade e a que S. Lucas hoje nos apresenta.
***
Por duas vezes, no Evangelho de hoje, ouvimos esta preciosa informação: “Colocou-Se no
meio deles…”
E é sempre assim que Jesus se coloca em relação a nós. Não é de lado, nem de longe,
nem de fora, nem de cima, como mero espetador da nossa vida…
É no meio de nós: no centro da nossa história e da nossa existência, no meio da nossa dor
e da nossa alegria, das nossas esperanças e inquietações, no centro da nossa reunião e da
nossa comunidade.
Por isso, oito dias depois, aqui estamos mais uma vez reunidos, POIS ELE ESTÁ NO
MEIO DE NÓS.
É esta a certeza que nos vem da Páscoa e da sua Palavra:
Quando dois ou três trabalham em seu nome, lutam em seu nome, sofrem em seu
nome ou se reúnem em seu nome, ELE ESTÁ AÍ, NO MEIO!

Comunidade

Semana Santa 2014
Veja todos os vídeos no nosso site:
http://www.paroquiasaodomingosdebenfica.pt

inFormando

Teremos este Domingo a alegria de ver declarada a santidade de
dois dos grandes Papas de entre os que, no século XX e inícios deste agitado século XXI, o Espírito Santo concedeu a esta nossa Igreja. Como se diz na Constituição Apostólica Divinus Perfectionis Magister – Mestre e Modelo Divino da Perfeição, de João Paulo II, trata-se de reconhecer a “perfeita união com Cristo” destes nossos irmãos que muitos de nós ouvimos e vimos de perto no exercício do seu múnus de pastores universais.
Deste modo, “[…] a Sé Apostólica, […] propõe à imitação, veneração e invocação
dos fiéis homens e mulheres que sobressaem pelo fulgor da caridade e das outras
virtudes evangélicas, declarando-os Santos e Santas num acto solene de canonização […].”
Certamente teremos todos ocasião de nos aproximarmos ou reaproximarmos das
circunstâncias de vida e obras dos novos Santos. Desde já, talvez pela circunstância de crise em que nos encontramos, releva o testemunho do Presidente da Comissão Nacional Justiça e Paz que evidencia, conforme notícia da Ecclesia, de que
também retirámos a foto acima, o grande legado que deixaram no campo do ensinamento social”
A esse propósito, refere as duas grandes encíclicas de João XXIII, a “Mater et Magistra”, de 1961, e a “Pacem in terris” de 1963. Eram também anos de crise, de
natureza bem diferente da actual, e podemos testemunhar o impacto que tiveram
entre nós, com todos os condicionalismos políticos da época, designadamente
entre a juventude universitária católica, que logo se debruçou sobre os documentos.
Quanto a João Paulo II, refere-se igualmente a “Laborem exercens”, de 1981,
sobre o trabalho humano, publicada logo no terceiro ano do pontificado. De acordo com Alfredo Bruto da Costa, esta primeira encíclica social de João Paulo II “é
marcada pelo seu passado e reflexão” dado que “ao longo da sua juventude como
trabalhador de minas ele tinha experimentado na primeira pessoa o que é a dureza do trabalho humano quando não é respeitada a dignidade do trabalhador”. Mas
foi ainda mais fundo quando “[…] realçou uma vez mais um ponto importantíssimo do ensinamento social da Igreja de que os pontos da doutrina social da Igreja
não são um conjunto avulso mas sim um conjunto de princípios ordenados e hierarquicamente dispostos”.
De destacar ainda, neste campo a encíclica “Solicitudo Rei Socialis”, de 1987, onde João Paulo II “lança de uma forma nova a noção de solidariedade que já era
um conceito cristão mas que com ele ganha uma nova projeção, fazendo a palavra entrar no discurso normal”. Em 1991 escreve a encíclica “Centesimus Annus”
que assinala os 100 anos da primeira encíclica social onde “actualiza o seu pensamento, num momento já posterior à queda do Muro de Berlim em que o modelo
soviético já tinha caducado”.“Ali o Papa colocou muitas reservas à forma como a
economia de mercado estava a ser viciada pelo capitalismo de então”.
Juntemos este motivo de alegria ao grande motivo da alegria pascal, a Ressurreição do Senhor, que o Papa Francisco não cessa de nos lembrar. E peçamos à
Santíssima Virgem, “testemunha silenciosa da morte e da ressurreição de Jesus,
[…] que nos introduza na alegria pascal” e que, por sua intercessão e dos santos
este Domingo canonizados, tenhamos a coragem de procurar a cidade futura, enquanto vamos construindo o Reino em cada dia das nossas vidas e transmitindo
esta alegria aos nossos irmãos.

Calendário Paroquial

Dia

Local

Hora

CPM - Sessão 3

2 Maio

Sexta

Centro

21.15

Festa da Avé Maria (1º ano) e Dia
da Mãe

3 Maio

Sábado

Igreja

12.00

Fraternidade Leiga S. Domingos

6 Maio

Terça

Centro

17.00

Reunião de preparação para pais
e padrinhos - Baptismo

6 Maio
8 Maio

Terça
Quinta

Centro

21.30

Pastoral da Saúde

7 Maio

Quarta

Centro

16.30

CPM - Sessão 4

9 Maio

Sexta

Centro

21.15

Profissão de Fé

11 Maio

Domingo

Igreja

11.00

Acontece …
27 de Abril - Concerto de Páscoa, 16h
Mês de Maio - Terço: 2ª a 6ª: 18h30, Fim-de-Semana: 18h
Consultar lista de responsáveis

3 de Maio - Concerto do Dia da Mãe, 16h
11 de Maio - Dia Paroquial do Doente, 15h30
LEITURAS

Act. 2, 42-47

28
29
30
1
2
3

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

Act. 2, 14. 22-33

27 - DOMINGO II DA PÁSCOA OU DA DIVINA MISERICÓRDIA
Sal. 117
1Pedro 1, 3-9
Jo. 20, 19-31
Semana II do Saltério

Act. 4, 23-31
1Jo. 1, 5 — 2, 2
Act. 5, 17-26
Act. 5, 27-33
Act. 5, 34-42
1Cor. 15, 1-8
Sal. 15

Sal. 2
Sal. 102
Sal. 33
Sal. 33
Sal. 26
Sal. 18 A

4 - DOMINGO III DA PÁSCOA
1Pedro 1, 17-21
Lc. 24, 13-35

Contactos:

Jo. 3, 1-8
Mt. 11, 25-30
Jo. 3, 16-21
Jo. 3, 31-36
Jo. 6, 1-15
Jo. 14, 6-14
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, 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

