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Palavra …

CRISTÃOS DE CORAÇÃO
Não basta ser cristão superficialmente… É preciso sê-lo a partir de dentro, a partir de um coração sempre aberto ao Senhor Jesus e ao Seu Espírito, para com Ele viver em sintonia.

deste Domingo:

E o que significa venerar Jesus Cristo no nosso coração, está
muito bem expresso e explicado pelo próprio Jesus no Evangelho

“SE ALGUÉM ACEITA OS MEUS MANDAMENTOS E OS CUMPRE, ESSE REALMENTE ME AMA.”
Discípulos e Amigos de Cristo são, pois, aqueles que confiam n’Ele e na sua
Palavra; aqueles que a escutam e se deixam moldar por ela, transformandoa em atitudes e ações concretas; aqueles que vivem com simplicidade, coerência e alegria o seu Evangelho e o procuram transmitir com brandura e respeito, apoiados sempre num bom procedimento; aqueles que assumem a sua
Igreja, não como um cenário para certas festas ou momentos especiais da vida,
mas como Família de que fazem parte pelo Batismo e em cuja vida e missão querem, realmente, participar.
***
A celebração da Páscoa culmina na Festa de Pentecostes, a Festa do Espírito Santo: aquele Espírito no qual e pelo qual JESUS continua presente e atuante
no meio de nós, como nos prometeu. Espírito que nos quer habitar, conduzir
e transformar para fazer de todos nós membros de um só Povo.
D’ELE, da sua presença e ação, nos falam já as Leituras deste Domingo.
Mas para que tal ação se manifeste, não basta invocá-Lo ou acreditar n’ELE,
pois se as velas não se desfraldam em vão soprará o Vento… É preciso abrir-Lhe
o nosso coração e deixar-nos impelir por ELE.
É a exortação bem clara que nos vem das Palavras de Pedro e do Evangelho que
hoje escutamos…
Na verdade, não há outro modo de ser discípulo e amigo de JESUS senão
venerá-Lo no coração, e acolher e cumprir tudo quanto nos manda e inspira…

Comunidade

No próximo mês de Junho, no fim-de-semana de 7
e 8, a recolha incidirá sobre ENLATADOS. Os donativos poderão ser entregues na nossa recepção, no cesto colocado na Igreja para esse
fim (apenas no fim-de-semana indicado) ou
na Igreja do Convento de São Domingos (Alto
dos Moinhos).
Participe. Seja Solidário.

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
Não nascemos cristãos, somos feitos cristãos. Esta afirmação óbvia, por estas ou outras palavras, pode registar-se em Tertuliano, portanto no II ou III século da era cristã. Mais que a forma, interessa que afirmá-lo compromete-nos, a
nós todos, Comunidade, e a cada um de nós no que a cada um cabe no seu
processo de transformação pessoal, nesta obra que, verdadeiramente é de
Deus, o Deus que respeita a nossa liberdade. É pois necessário afirmá-lo,
provavelmente por razões diferentes, de acordo com as circunstâncias de tempo e
lugar. Mesmo em tempo de cristandade. Por maioria de razão neste nosso tempo.
É nesse enquadramento que ganha sentido o título um tanto provocatório –
“Como gerar cristãos?” - da intervenção, em Lisboa, a convite do Instituto Diocesano de Formação Cristã, do Pe. Dionisio Borobio, sacerdote diocesano de Bilbao, professor emérito da Universidade Pontifícia de Salamanca. O que ouvimos a
este académico reputado, autor de numerosas obras, também pastoralmente empenhado, não pode ficar contido neste pequeno espaço. Trata-se de reflectir sobre a iniciação cristã, num sentido mais amplo do que muitas vezes lhe
damos, este “limitado” pelos ritos celebrados. A questão pode ser reformulada
assim: Como fazer para gerar cristãos verdadeiramente convertidos, porque abriram o seu coração ao dom de Deus? E esta é hoje uma grande inquietação da Igreja toda, particularmente desta nossa Europa, deste ocidente
que não foi onde o cristianismo nasceu mas onde cresceu rapidamente e de onde
se expandiu. Conhecemos e “queixamo-nos” da realidade. O decréscimo exponencial do número de baptismos, as famílias desestruturadas, a ignorância e o preconceito, a falta de vivência e empenhamento cristão em muitos dos que ainda
procuram a Igreja. Mas essa não é a realidade toda. E o ponto de partida tem
que ser a tomada de consciência de que só se é cristão em comunidade –
que a comunidade é uma das palavras chave para prosseguir e desenvolver esta
obra de Deus - e que a iniciação cristã não é um momento mas um processo, em que o baptismo não é uma meta mas um ponto de partida que tem
que continuar com a educação familiar – outra questão chave – a catequese
(formal ou institucional), que é também acção da comunidade, com o catecumenado, situado talvez preferencialmente, segundo este autor, no período de
preparação para a Confirmação, a participação na Eucaristia da Comunidade
adulta, o compromisso de assumir a missão.
Este itinerário, este processo tem três objectivos fundamentais: a conversão
na Fé – aderir a Cristo como modelo que vale a pena seguir e por isso a catequese não pode transformar-se numa lição que não converta o coração; a participação na vida da Comunidade cristã como filhos da Igreja, numa pertença afectiva e efectiva; a transformação da vida total da pessoa. Voltaremos, ainda, a
outros aspectos relevantes.
Mas, pelo que fica dito, vemos já que temos que continuar à procura de caminhos. Não podemos ter medo. E não podemos ficar parados à espera.
Assim tenhamos a coragem de nos avaliarmos e corrigirmos sempre.

Calendário Paroquial

Dia

Local

Hora

Festa da Luz (3º Ano)

31 Maio

Sábado

Igreja

12.00

Encontro de Leitores

31 Maio

Sábado

Centro

16.00

Centro

17.00

Centro

21.30

Igreja

21.30

Fraternidade Leiga S. Domingos

3 Junho

Terça

Reunião de preparação para pais
e padrinhos - Baptismo
Oração de Taizé

3 Junho
5 Junho
3 Junho

Terça
Quinta
Terça

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

25 de Maio - Concerto dos 40 anos do Coro Laudate, 16h
31 de Maio - Procissão Interparoquial de Nª Senhora
Igreja de São Tomás de Aquino, 21h
1 de Junho - Dia Paroquial da Família, Convento S. Domingos, 10h

(Não haverá missa das 11h na Igreja Paroquial nem a missa das 10h na Igreja Nª
Srª do Rosário)
LEITURAS

Act. 8, 5-8. 14-17

26
27
28
29
30
31

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

Act. 1, 1-11

Sal. 65

25 - DOMINGO VI DA PÁSCOA
1Pedro 3, 15-18
Jo. 14, 15-21

Act. 16, 11-15
Act. 16, 22-34
Act. 17, 15. 22 — 18, 1
Act. 18, 1-8
Act. 18, 9-18
Sof. 3, 14-18

Sal. 149
Sal. 137
Sal. 148
Sal. 97
Sal. 46
Sal. Is. 12

Semana II do Saltério

Jo. 15, 26 — 16, 4a
Jo. 16, 5-11
Jo. 16, 12-15
Jo. 16, 16-20
Jo. 16, 20-23a
Lc. 1, 39-56

1 - DOMINGO VII DA PÁSCOA - ASCENSÃO DO SENHOR
Sal. 46
Ef. 1, 17-23
Mt. 28, 16-20
Semana III do Saltério

Contactos:

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

