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Palavra …

CAMINHA AO NOSSO LADO
A liturgia deste domingo convida-nos a descobrir esse Cristo
vivo que acompanha os homens pelos caminhos do mundo,
que com a sua Palavra anima os corações magoados e desolados, que se revela sempre que a comunidade dos discípulos
se reúne para “partir o pão”; apela, ainda, a que os discípulos
sejam as testemunhas da ressurreição diante dos homens.

É no Evangelho, sobretudo, que esta mensagem aparece de forma nítida. O
texto que nos é proposto põe CRISTO, VIVO E RESSUSCITADO, a caminhar
ao lado dos discípulos, a explicar-lhes as ESCRITURAS, a encher-lhes o coração de esperança e a sentar-Se com eles à mesa para “PARTIR O PÃO”. É aí
que os discípulos O reconhecem.
A primeira leitura mostra (através da história de Jesus) como do amor que se
faz dom a Deus e aos irmãos, brota sempre ressurreição e vida nova; e
convida a comunidade de Jesus a testemunhar essa realidade diante dos homens.
A segunda leitura convida a contemplar com olhos de ver o projeto salvador de Deus, o amor de Deus pelos homens (expresso na cruz de Jesus e na
sua ressurreição). Constatando a grandeza do amor de Deus, aceitamos o
seu apelo a uma VIDA NOVA.
***
Na nossa caminhada pela vida, fazemos, frequentemente, a experiência do
desencanto, do desalento, do desânimo. As crises, os fracassos, o desmoronamento daquilo que julgávamos seguro e em que apostámos tudo, a falência dos
nossos sonhos deixam-nos frustrados, perdidos, sem perspectivas. Então,
parece que nada faz sentido e que Deus desapareceu do nosso horizonte… No
entanto, a catequese que Lucas nos propõe hoje garante-nos que JESUS,
vivo e ressuscitado, CAMINHA AO NOSSO LADO. Ele é esse companheiro de
viagem que encontra formas de vir ao nosso encontro – mesmo se nem sempre
somos capazes de O reconhecer – e de encher o nosso coração de esperança.
E quando O encontramos? Que fazer com Ele? Lucas responde: Temos de
levá-l’O para os caminhos do mundo, temos de partilhá-l’O com os nossos
irmãos, temos de dizer a todos que Ele está vivo e que oferece aos homens
(através dos nossos gestos de amor, de partilha, de serviço) a vida nova e
definitiva.

Comunidade

MAIO - MÊS DE MARIA
Durante o mês de Maio, a oração do Rosário será às
18h30, de segunda a sexta e às 18h aos Sábados e Domingos, em vez das habituais 18h15.
Convidamos todos a participar na oração do Rosário, durante este mês dedicado especialmente a Maria, Mãe de
Deus e Nossa Mãe.
DIA PAROQUIAL DO DOENTE - 11 de Maio
Celebração Eucarística às 15h30, com administração do Sacramento da Santa Unção
PEREGRINAÇÃO PAROQUIAL A FÁTIMA - 18 de Maio
Inscrições na Secretaria.
PROCISSÃO DE NOSSA SENHORA - 31 de Maio - 21h

inFormando
“Pedimo-Vos, Jesus glorioso, que façais cessar toda a guerra, toda a hostilidade grande ou pequena, antiga
ou recente! […] Suplicamo-Vos, em particular, pela […] amada Síria, […] o Iraque […] as negociações entre
israelitas e palestinianos. […] fim aos combates na República Centro-Africana e que cessem os hediondos
ataques terroristas […] da Nigéria e as violências no Sudão do Sul. […] que os ânimos se inclinem para a
reconciliação e a concórdia fraterna na Venezuela. Pela vossa Ressurreição, […] que ilumine e inspire as
iniciativas de pacificação na Ucrânia, […].” (Papa Francisco, Mensagem Pascal).

Os homens, realmente, parece não aprenderem. Em 9 de Maio de 1945, no fim da Grande
Guerra, na Europa, que prosseguiu ainda por alguns meses, na Ásia, com o cortejo de crimes, de horrores e barbárie que não podemos, como lição, apagar da memória, o Papa Pio
XII, usando os meios que a época permitia, dirigiu a todo o Mundo a radiomensagem
(“Ecco Alfine Terminata”) de que aqui damos nota, um hino de acção de graças e à paz e reconciliação.

“1. Finalmente terminou esta terrível guerra que amarrou a Europa com os laços
do mais horrível e tremendo sofrimento, durante quase seis anos. Uma profunda e
humilde exclamação de gratidão ergue-se do fundo de nosso coração para o "Pai das
misericórdias e Deus de toda consolação" (2 Cor 1,3). […].
2. Ajoelhados diante dos túmulos e dos despenhadeiros revolvidos e manchados
de sangue, onde jazem os restos de inúmeros seres humanos que tombaram vítimas das batalhas ou dos massacres desumanos ou presa da fome e da miséria,
em nossas orações, e especialmente no santo sacrifício, lembramo-nos deles e
oramos a Jesus Cristo, seu salvador e seu juiz. Os que tombaram parecem admoestar os sobreviventes deste conflito desumano e dizer-lhes: […] Que surja um
mundo novo e melhor baseado no temor filial de Deus, na fidelidade a seus santos mandamentos, no respeito à dignidade humana e aos direitos comuns de todos os povos e de todos os estados, grandes ou pequenos, fracos ou fortes.
3. A guerra criou um caos de ruínas, tanto no sentido moral como no material, tão
grande como nunca antes a humanidade testemunhara no decorrer de toda sua longa história. Chegou agora o momento de reconstruir o mundo. […]
4. Dizemos, portanto, a todos: não permitais que vossa coragem vacile e que vossa
energia decaia. Lançai-vos animadamente ao trabalho de reconstrução. Permiti que
vosso trabalho seja sustentado pela divina Providência. […]
6. Considerando a Europa isoladamente, encontramo-nos face a face agora com
problemas e dificuldades gigantescas que deverão ser vencidas […] para uma paz
verdadeira - a única paz que pode ser duradoura. Esta não pode realmente florescer e prosperar senão numa atmosfera de segurança e perfeita fidelidade, aliada
a uma confiança recíproca, à compreensão mútua e à benevolência. […] devem
desaparecer as falsidades e os rancores e em seu lugar devem reinar a verdade e
a caridade.
Acima de tudo, porém, em nossas preces diárias, devemos constantemente suplicar ao Deus do amor que cumpra a sua promessa feita pela boca de Ezequiel:
"Dar-lhes-ei um só coração, porei no seu íntimo um espírito novo: removerei do seu corpo o
coração de pedra, dar-lhes-ei um coração de carne […]. Então serão o meu povo e eu serei
o seu Deus" (Ez 11,19-20). […]

Somente então […] haverá um reinado de fraternidade verdadeira, estável e universal, aquela paz garantida pelo Cristo, também aqui na terra a quem quiser
acreditar e esperar na sua lei de amor.”
QUE O SENHOR RESSUSCITADO NOS DÊ, E A TODOS OS HOMENS, ESTE CORAÇÃO NOVO.

Calendário Paroquial

Dia

Local

Hora

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

Exposição do Santíssimo Sacramento (c/ oração do Rosário)

13 Maio

Terça

Igreja

15.00

Oração de Taizé

13 Maio

Terça

Igreja

21.30

Acontece …
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 - Profissão de Fé, 11h
Dia Paroquial do Doente, 15h30
LEITURAS

Act. 2, 14. 22-33

5
6
7
8
9
10

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

Act. 2, 14a. 36-41

Sal. 15

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

Act. 6, 8-15
Act. 7, 51 — 8, 1a
Act. 8, 1b-8
Act. 8, 26-40
Act. 9, 1-20
Act. 9, 31-42
Sal. 22

Sal. 118
Sal. 30
Sal. 65
Sal. 65
Sal. 116
Sal. 115

11 - DOMINGO IV DA PÁSCOA
1Pedro 2, 20b-25
Jo. 10, 1-10

Contactos:

Semana III do Saltério

Jo. 6, 22-29
Jo. 6, 30-35
Jo. 6, 35-40
Jo. 6, 44-51
Jo. 6, 52-59
Jo. 6, 60-69
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, 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

