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Palavra …

A ALMA DA IGREJA…
• O que é uma Família sem amor? É como um corpo sem alma,
sem vida… O Amor é a alma da Família: o seu espírito, o seu
princípio vital, fonte de união e de reconciliação, fonte de colaboração e de partilha, fonte de paz e de alegria.
• Ora o que o amor é para a Família, assim é o Espírito Santo –
o Espírito de Jesus – para a Igreja:

Sem o Espírito, como lembrava o Patriarca Atenágoras:
Deus fica longe, metido num conceito; Cristo permanece figura ilustre do passado;
o Evangelho é letra morta; a Igreja manifesta-se sobretudo como uma grande estrutura; a Autoridade, como uma forma de poder; a missão, como simples propaganda; a Liturgia, como um conjunto de ritos e rotinas e o agir moral, como submissão a um código.
Mas no Espírito e com Ele:
Deus torna-se Sopro vivificante no qual nos movemos e existimos; Cristo é uma
presença viva e permanente; o Evangelho faz-se Luz, Boa Noticia e fonte de renovação; a Igreja surge como sinal e fermento de Comunhão fraterna; a Autoridade faz-se serviço; a missão é um testemunho de Fé e de Amor; a Liturgia é Memorial e Anuncio, Salvação atualizada, hoje e aqui, e o agir moral exprime a coerência com a dignidade de Filhos de Deus.
• A Festa de Pentecostes celebra, precisamente, o Dom do Espírito Santo, que é a
origem, o fundamento e a alma da Igreja, o novo Povo de Deus. Povo formado por
todos aqueles que se abrem à presença e à ação desse Espírito, seja qual for a sua
raça, a sua cor ou a sua condição.
***
O tempo Pascal, espaço festivo de cinquenta dias, celebra o ponto central da nossa
Fé:
Na vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo aconteceu algo que muda totalmente o significado deste Mundo e desta História, bem como o da relação dos
homens com Deus e dos homens entre si.
CRISTO RESSUSCITADO é o Primogénito da NOVA HUMANIDADE, o Vivente que a
todos quer contagiar com a sua VIDA no DOM do seu ESPÍRITO.
O Tempo Pascal termina precisamente com uma Festa que evoca e celebra esse
DOM: a Festa de Pentecostes. DOM que o PAI dá – garante JESUS – a todo aquele
que O deseja e pede. DOM que é Fermento de uma vida filial em relação a DEUS,
e de uma vida fraternal em relação aos outros; fermento de uma COMUNHÃO
para sempre.

Comunidade

Neste 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 fimde-semana indicado) ou na Igreja do Convento de São Domingos (Alto dos Moinhos).
Participe. Seja Solidário.

inFormando
Sob a epígrafe “Patriarca de Lisboa lembra que apoio à família tem de ser a prioridade do poder político” o sítio da Renascença dá conta das palavras do Senhor Patriarca na Festa da Família, que decorreu em Mafra, no passado Domingo, 25 de Maio.
Pela sua relevância, e com a devida vénia, permitimo-nos transcrever, quase na íntegra, a
notícia.
“O Patriarca de Lisboa volta a sublinhar que o apoio à família tem de ser a prioridade do poder político. Satisfeito com a elevada participação na Festa da Família,
que decorreu este domingo em Mafra, D. Manuel Clemente lembrou que a sociedade não sobrevive nem evolui se não se ajudarem os casais a ter mais filhos e a
acolher os idosos.
“Creio que para o Estado, o primeiro artífice do bem comum, um dos objectivos
fundamentais é garantir a vida dos cidadãos a começar pela realidade familiar.
Nós não aparecemos cá de geração espontânea, somos todos filhos de articulações familiares que nos puseram cá, as quais são básicas para nos mantermos
saudáveis”, começou por dizer.
“Felizmente, estamos cá mais tempo, às vezes até parece que isto não é um bem,
a maneira como se tratam os idosos, agora exige que também as famílias sejam
ajudadas a integrar os membros mais idosos. Há aqui imenso que fazer”, insistiu.
D. Manuel Clemente lembrou que os problemas que afectam a família têm
sido uma preocupação permanente da Igreja, com vários alertas feitos ao
longo dos últimos anos, inclusive em relação à quebra da natalidade […].
“Para nós esta é uma preocupação permanente, independentemente dos
governantes e da cor política. Porque isto é a cor de nós todos: a realidade
familiar. Portanto, ainda bem que se preocupam, e cá estamos, não apenas para
interpelar, mas para ajudar. Um encontro de famílias cristãs como este, em que
estamos hoje, bem mostra qual é a resposta da Igreja […]”. Para o Patriarca a
elevada participação no encontro em Mafra, que contou com a presença de muitos casais jovens, crianças e avós, mostra que o modelo cristão de família é
válido e actual.
“Já não vive tudo debaixo do mesmo tecto, como noutras épocas. Bom, nalguns
casos até vivem, devido às dificuldades actuais que os levaram a juntar-se outra
vez. Contudo, arranjaram outra maneira de estar em conexão: pode-se estar permanentemente online e em rede. E esse apoio de uma família alargada, em que
as várias gerações contribuem - pois o pai e a mãe não podem estar, mas estão
os avós, os tios ou outros membros da família - é como uma ‘empresa comum’”.
Organizada pela Pastoral Familiar do Patriarcado de Lisboa, a Festa da Família
decorreu no Jardim do Cerco, em Mafra, e incluiu vários momentos musicais e de
convívio. Entre os que deram o seu testemunho no encontro esteve um casal de
namorados, uma família numerosa e um casal que tem dois filhos padres. Durante a Eucaristia, que encerrou o encontro, dezenas de casais com 10, 25 e 50 anos
de casados renovaram os seus votos matrimoniais.”

Calendário Paroquial

Dia

Local

Hora

Pastoral da Saúde

11 Junho

Quarta

Centro

16.30

Exposição do Santíssimo Sacramento (c/ oração do Rosário)

13 Junho

Sexta

Igreja

15.00

Conselho de Liturgia

14 Junho

Sábado

Centro

15.00

Ministros Extraordinários
Comunhão

14 Junho

Sábado

Centro

17.00

Assembleia Geral de Acólitos

15 Junho

Domingo

Centro

16.30

Secretariado Permanente

17 Junho

Terça

Centro

21.30

Acontece …
13 de Junho - Solenidade de Santo António
Arraial Paroquial, 19h
21 de Junho - 1ª Comunhão e encerramento da Catequese 16h
22 de Junho - Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo
28 de Junho - Conselho Pastoral Paroquial, 14h
LEITURAS
Act. 2, 1-11

9
10
11
12
13
14

Sal. 103

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

Ex. 34, 4b-6. 8-9

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

1Reis 17, 1-6
Dan. 10, 2a. 5-6. 12-14ab
Act. 11, 21b-26; 13, 1-3
1Reis 18, 41-46
Sir. 39, 8-14
Sal. 18B
1Reis 19, 19-21

Sal. 120
Sal. 90
Sal. 97
Sal. 64
2Tim. 4, 1-5
Sal. 15

Semana II do Saltério

Mt. 5, 1-12
Lc. 2, 8-14
Mt. 10, 7-13
Mt. 5, 20-26
Mt. 5, 13-19
Mt. 5, 33-37

15 - DOMINGO DA SANTÍSSIMA TRINDADE
Sal. Dan. 3
2Cor. 13, 11-13
Jo. 3, 16-18
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

