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Palavra …

TAMBÉM SOMOS PASTORES…
A autoridade está em crise evidente em todas as suas formas
e níveis: Família, Sociedade Civil, Igreja, Estado… Está em descida acentuada a credibilidade da classe dirigente… Sente-se
falta de verdadeiros líderes em todos os campos…

E no entanto, a crise não é de hoje… Já o Profeta Ezequiel, alguns séculos antes de Cristo, sentia e denunciava a mesma situação e levantava o dedo contra os “pastores” que “só cuidam do seu próprio
pasto” em vez de pastorearem bem as ovelhas que lhes estão confiadas.
É nesse contexto que o Profeta anuncia um verdadeiro pastor: Um pastor
que há-de velar e cuidar pelo bem de todas as ovelhas, a começar pelas mais
frágeis, pelas mais desvalidas e necessitadas.
Esse BOM PASTOR manifesta-se por inteiro na vida e na missão de JESUS.
Por isso, ELE é, na verdade, o nosso Bom Pastor. E ao celebrá-Lo hoje como
tal, tomamos mais uma vez consciência de que o importante é estar atento à
sua voz, é escutar as suas chamadas, é segui-Lo dia a dia num esforço lúcido e perseverante de ser fiel ao seu Espírito e à sua vontade; é assumir que
somos chamados apenas a ser “ovelhas e cordeiros” do seu redil, mas também “pastores e pastoras” ao serviço uns dos outros e todos – ainda que de
modo e grau diferentes – ao serviço da Missão que nos deixou: tornar presente, aqui e agora, a sua ação de Bom Pastor.
***
É com imagens simples e expressivas que o Evangelho de S. João nos vai apresentando a identidade profunda de Jesus e o seu ministério.
Ele é a Luz e é o Caminho.
Ele é a Água e o Pão da Vida.
Ele é o Pastor e a Porta das ovelhas.
Hoje celebramo-Lo como BOM PASTOR que conhece, pelo seu próprio nome,
cada uma das ovelhas e a todas chama a segui-Lo para lhes proporcionar vida em
abundância.
Hoje contemplamo-Lo também como PORTA que a ninguém se fecha e a todos
acolhe com alegria. Porta que, mesmo diante da dura realidade da morte e do
seu mistério, se oferece como acesso final à verdadeira Vida: à vida em
plenitude na Comunhão com Ele em Deus, para sempre.

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.

inFormando
"Ide falar ao povo, no Templo, sobre tudo o que se refere a este modo
de viver".[a esta Vida; a estas palavras de vida] (Act 5, 20)

É, pois, muito mais que uma doutrina. Muito mais que uma filosofia. Muito mais
que sabedoria. É um modo de viver.
Quer dizer: envolve a vida toda, não é alguma coisa que se acrescenta depois de
outras coisas. A oração depois do trabalho, a celebração depois do divertimento.
Está presente em tudo isso porque tudo isso faz parte desta maneira de viver. Há
-de ser um encontro com uma Pessoa. A pessoa de Jesus Cristo. Presente em cada homem e em cada mulher. Nosso próximo, sobretudo se precisar de nós. É
com esta radicalidade que merecemos ouvir “já não vos chamo servos […] mas
amigos […]” (Jo 15, 15). É esta radicalidade que nos permite dizer, com Paulo, que já
“Não há judeu nem grego, não há escravo nem homem livre, não há homem nem
mulher […]” e saber, com ele, que, todos, já não somos “estrangeiros e adventícios, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus” (Gl 3, 28; Ef 2,19-22)
Podem acrescentar-se, outras igualdades, para nos entendermos, para termos a
certeza que não estamos de acordo apenas nos princípios ou no que é fácil. Sim,
porque é fácil dizer que já não há escravo nem livre, aqui no conforto dos nossos
países desenvolvidos. Escravo? Que horror! Isso é coisa do passado. Mas talvez
não seja, ainda, mesmo em muitas situações marginais, no meio das nossas cidades e dos nossos campos, no que Francisco tem vindo a chamar as periferias.
E já não é tão fácil tratar como iguais, não estabelecer diferenças em relação aos
que não vestem como nós, não se comportam como nós, não falam como nós,
não pensam como nós. Nós, padrão e modelo de nós mesmos, tristemente idênticos, formatados, ao abrigo de uma qualquer directiva e tão ciosos da nossa compostura.
A mesma radicalidade também não permite ser bom (ou “bonzinho”; não será
muito pouco cristão ser “bonzinho”, sobretudo quando não custa?) entre os irmãos do mesmo credo ou do mesmo hábito, ou que celebram a fé como nós, nos
momentos de oração, no conforto das reuniões mais ou menos pastorais, e feroz
adversário (ou inimigo?) dos companheiros de trabalho ou de estudo, daqueles
em quem mandamos ou dos que mandam em nós.
A mesma radicalidade não permite falar das pessoas como o mais importante, da
riqueza do capital humano, e atropelar direitos, construídos e conquistados, como
garantia da dignidade do trabalho, numa luta plurissecular. Ou, simplesmente,
desconsiderar as pessoas que constituem esse capital. A crise ou o que chamamos crise não pode ser desculpa, sobretudo quando anteriores culpados são os
que administram o que consideram justo. Mas também não pensemos que são só
os outros, os políticos ou outro grupo qualquer, que ignoram esta radicalidade.
Nós também traímos essa radicalidade. E nem a crise, nem outra desculpa qualquer é válida, por mais micro ou macroeconómica que seja. Nem as desculpas
esfarrapadas da qualidade ou do equilíbrio financeiro da empresa, lucrativa ou
social, privada ou pública. Entendamo-nos. Todos esses valores são respeitáveis e
devem e podem ser respeitados. Não podem é servir de desculpa para trair a radicalidade da nossa fé.

Calendário Paroquial

Dia

Local

Hora

Exposição do Santíssimo Sacramento (c/ oração do Rosário)

13 Maio

Terça

Igreja

15.00

Oração de Taizé

13 Maio

Terça

Igreja

21.30

CPM - Sessão 5

16 Maio

Sexta

Centro

21.15

Festa do Credo (5º Ano)

17 Maio

Sábado

Igreja

12.00

Reunião de Pais da 1ª Comunhão

17 Maio

Sábado

Centro

15.00

Secretariado Permanente

20 Maio

Terça

Centro

21.30

Preparação para o Encontro Diocesano de Adolescentes 2014

20 Maio

Terça

Centro

21.30

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

11 de Maio -

Profissão de Fé, 11h
Dia Paroquial do Doente, 15h30
18 de Maio - Peregrinação paroquial a Fátima
LEITURAS

Act. 2, 14a. 36-41

12
13
14
15
16
17

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

Act. 6, 1-7

Sal. 22

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

Act. 11, 1-18
Ap. 21, 1-5a
Act. 1, 15-17. 20-26
Act. 13, 13-25
Act. 13, 26-33
Act. 13, 44-52
Sal. 33

Sal. 41
Sal. Judite 13
Sal. 112
Sal. 88
Sal. 2
Sal. 97

Semana IV do Saltério

Jo. 10, 11-18
Mt. 12, 46-50
Jo. 15, 9-17
Jo. 13, 16-20
Jo. 14, 1-6
Jo. 14, 7-14

18 - DOMINGO V DA PÁSCOA
1Pedro 2, 4-9
Jo. 14, 1-12

Contactos:

Semana I 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

