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Palavra …

IDENTIDADE E MISSÃO DA IGREJA
A Festa que hoje celebramos não é de uma despedida ou separação mas a tomada de consciência de uma nova e profunda presença de JESUS no meio dos seus discípulos, bem como da missão
que lhes confiou e confia.
Por isso as Leituras hoje proclamadas querem avivar em nós essa
consciência, recordando-nos o que é a Igreja e qual a sua missão.
1. O QUE É, ENTÃO, A IGREJA?

S. Paulo dá-nos a resposta dizendo-nos acerca de JESUS: “Deus pô-Lo acima de
todas as coisas como cabeça de toda a Igreja, que é o seu Corpo”.
A Igreja é, pois, segundo S. Paulo, o novo Corpo de Cristo: Corpo de que nós somos Membros desde o nosso Batismo. Corpo de que Cristo é a cabeça e Espírito
animador.
2. E QUAL É A SUA MISSÃO?

É o próprio JESUS que a define: “Ide e ensinai todas as Nações batizando-as em
nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a cumprir tudo o
que vos mandei”. “Sereis minhas testemunhas até aos confins da Terra”.
A MISSÃO da Igreja e do cristão é, pois, bem clara: Ser em toda a parte Testemunhas de Cristo, sinal verdadeiro da sua solicitude por cada ser humano, em ordem à
realização do seu destino temporal e eterno, segundo a vontade de DEUS; proporcionar a todos os homens um verdadeiro encontro com Cristo pelo anúncio fiel e
coerente da sua Palavra viva e salvadora.
***

A Festa da Ascensão é ponto alto na celebração da Páscoa e assinala, com palavras e
imagens expressivas, dois aspetos fundamentais e complementares: a Glorificação de
Jesus e o começo da Missão da Igreja.
JESUS, humilhado e crucificado pelo poder dos homens, é exaltado e glorificado
pelo poder de DEUS que O eleva à dignidade de Juiz e Senhor da História, Fonte de
Vida e de Salvação para todos.
Esta Missão realiza-a, agora, através de um novo Corpo – aquele a que S. Paulo chama Igreja – e que esta realiza na medida em que procura fazer e ensinar o que JESUS fez e ensinou. É deste Corpo – é desta Igreja – que nós somos hoje Membros
também, pelo nosso Batismo.
Por isso, hoje e aqui, passa por nós também a responsabilidade da sua Imagem e da sua Missão.

Comunidade

No próximo fim-de-semana de 7 e 8, a recolha incidirá nos 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.

inFormando
Continuamos a reflectir em volta da conferência do Pe. Dionisio Borobio, que aqui apresentámos no passado Domingo. Reforçamos as palavras finais daquele primeiro

texto, tiradas de conclusões da mesma conferência: procuremos ler o que o
Senhor está querendo dizer-nos neste nosso tempo.
E permitimo-nos cruzar aquelas afirmações com duas notícias da Ecclesia. Católicos aumentam 10,2% entre 2005 e 2012 mas “a Europa continua a ser a área com
menor dinâmica de crescimento”. Bispos da União Europeia preocupados com
crescimento de partidos nacionalistas e eurocépticos. Este sinal de apreensão vem da
Comissão dos Episcopados Católicos da União Europeia (COMECE) que afirma que “A
Europa continua a ser, apesar das críticas e de algumas dificuldades específicas, um projeto de paz e reconciliação, o que é acompanhado e apoiado de forma positiva pela
Igreja Católica”.

Voltamos assim ao nosso ponto: precisamos de cristãos verdadeiramente
convertidos, que saibam discernir, orientar-se e orientar em escolhas difíceis num mundo cada vez mais complexo. Temos aqui uma grande obra, não

apenas na construção da paz e da solidariedade na Europa, mas na construção do Reino
no mundo, obra que é de Deus, mas para a qual Ele precisa das nossas almas convertidas,
dos nossos corações e das nossas mãos.

Nesse sentido, que condições pastorais para que seja uma autêntica conversão
esta iniciação cristã de que falamos?
Procuraremos seguir Dionisio Borobio na sua exposição. E a primeira condição é o
que chamou opção evangelizadora. Trata-se de não pôr o acento tónico no acessório, mas no essencial. O essencial é suscitar a conversão ao centro da nossa fé: Cristo morto e ressuscitado para nossa Salvação, porta e pastor que conduz a Deus. É
uma opção total porque é um projecto global que implica a criança desde o seu baptismo, em que este é precedido de uma preparação diferenciada da família e ou da criança,
consoante a fase de crescimento em que se verifica, e ponto de partida relevante de um
processo longo e acompanhado que atrás se referiu. Opção implicativa familiar: Como ajudar a comprometerem-se todas estas famílias nas mais variadas situações a
cumprir o seu papel insubstituível? Como “substituir” as famílias inexistentes? Opção
catecumenal: Esta tradição antiquíssima da Igreja é “a rainha neste jogo de xadrez”. Do
Concílio, o Ritual de Iniciação Cristã dos Adultos prevê todo um processo por etapas, dinâmico, pedagógico, acompanhado, constituindo-se no mais importante Ritual conciliar. A
Igreja tem de ter um estilo catecumenal, propondo-se continuamente um percurso
de conversão e formação. Opção comunitária/ministerial: O Sacerdote tem
que fazer que seja possível, e que se faça, tudo o que tem que ser feito. Não pode
nem deve fazer tudo porque sozinho ele não é a Igreja. Por sua vez o catequista é um
animador, uma testemunha, um acompanhante. Não é o que recebeu um livro com o
que tem que explicar. Tem que compreender aqueles conteúdos, como transmiti-los,
celebrá-los e vivê-los. Opção simbólica/mistagógica: Os sinais e símbolos servem
para explicar a realidade. A Igreja tem um capital simbólico riquíssimo de que tem que dispor e que tem que valorizar. De resto, como chegar ao invisível se não pelos sinais sensíveis? Deste modo teremos cristãos dispostos a viverem pessoalmente o que celebram pela sua Fé.

Não podemos, pois, perder a alegria, a esperança e a confiança porque
Deus está connosco. Mas temos que partir ao encontro dos irmãos e com
eles reiniciar sempre a caminhada a que fomos chamados.

Calendário Paroquial

Dia

Local

Hora

Fraternidade Leiga S. Domingos

3 Junho

Terça

Centro

17.00

Reunião de preparação para pais
e padrinhos - Baptismo

3 Junho
5 Junho

Terça
Quinta

Centro

21.30

Oração de Taizé

3 Junho

Terça

Igreja

21.30

Reunião do Conselho de Pais

4 Junho

Quarta

Centro

21.30

Retiro da Catequese (3º ano)

7 Junho

Sábado

Centro

10.00

Conselho de Evangelização

7 Junho

Sábado

Centro

15.00

Acontece …
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)

- Ordenação Episcopal de D. José Traquina, Jerónimos, 16h
- Campanha de Recolha de alimentos nos supermercados para o Banco
Alimentar (31 de Maio e 1 de Junho)
13 de Junho - Arraial Paroquial, 19h
LEITURAS
Act. 1, 1-11

2
3
4
5
6
7

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

Act. 2, 1-11

Sal. 46

1 - ASCENSÃO DO SENHOR
Ef. 1, 17-23
Mt. 28, 16-20

Act. 19, 1-8
Act. 20, 17-27
Act. 20, 28-38
Act. 22, 30: 23, 6-11
Act. 25, 13b-21
Act. 28, 16-20. 30-31
Sal. 103

Sal. 67
Sal. 67
Sal. 67
Sal. 15
Sal. 102
Sal. 10

8 - DOMINGO DE PENTECOSTES
1Cor. 12, 3b-7. 12-13
Jo. 20, 19-23

Contactos:

Semana III do Saltério

Jo. 16, 29-33
Jo. 17, 1-11a
Jo. 17, 11b-19
Jo. 17, 20-26
Jo. 21, 15-19
Jo. 21, 20-25
Semana II 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

