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Palavra …
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CONTEMPLAR PARA VIVER

A Festa da Santíssima TRINDADE é um convite à contemplação do Mistério de Deus. E para nós, cristãos,
contemplar DEUS é olhá-LO à luz do Evangelho, pois
acreditamos que JESUS CRISTO é o ponto máximo e definitivo da sua revelação.
É a partir d’ELE que descobrimos que DEUS, na sua realidade mais profunda é um Mistério que se balbucia com
palavras como Amor, Doação total, Comunhão plena de
Pessoas, Família... PAI, FILHO, ESPÍRITO SANTO.
Um AMOR que nos envolve, nos chama e nos acolhe; uma FAMÍLIA que a
nós se abre e se nos oferece, não só como Meta e Destino da nossa Vida e da nossa História, mas também como Modelo fundamental. Por isso, crer no Mistério da Trindade é, sobretudo, vivê-lo. Viver à imagem de DEUS, viver a TRINDADE significa sair dos nossos egoísmos e
dos nossos individualismos; significa abrir-se ao relacionamento, ir
ao encontro do outro, buscar o diálogo e a compreensão; interessarse, empenhadamente, na construção e na vivência de um espírito de
comunidade nos vários espaços em que se desenrola a nossa vida e a
nossa atividade. É nesta perspectiva que se entende a beleza e a profundidade daquele pensamento de Santo Agostinho: “Entenderás a Trindade se viveres na Caridade”, pois “DEUS é AMOR”.
***
Celebrada a Páscoa, entramos de novo no Tempo Comum. E fazemo-lo
com uma Festa que nos convida a contemplar o Mistério de Deus, tal
como se foi revelando na História da Salvação.
Contemplar este Mistério é também tomar consciência da nossa Identidade e da nossa Vocação mais profunda. Criados à imagem de
DEUS, estamos programados para amar e viver em comunhão, pois
“DEUS é AMOR”. E a Família é a primeira e decisiva escola onde se deve aprender a viver esta vocação fundamental.

Comunidade

Realiza-se neste fim-de-semana de
30 e 31 de Maio, uma Campanha de
Recolha de Alimentos em supermercados, destinada ao Banco Alimentar. Neste momento, na zona da
Grande Lisboa, são mais de 88 mil
as pessoas ajudadas pelo Banco Alimentar, pelo que todas as contribuições são necessárias.
Também poderá ajudar, até 8 de
Junho, doando produtos no site:
www.alimentestaideia.net
Sejamos generosos com os nossos
irmão carenciados.

Inscrições até 31
de Maio

Informando
No passado Domingo, transcrevemos aqui algumas referências da Evangelii Gaudium (EG) à piedade
popular e as questões do Guião n.º 3 sobre essa matéria que procuram fazer-nos reflectir sobre quais
das expressões dessa piedade que conhecemos entre nós devemos valorizar mais, as que mais
traduzem a sede de Deus e predispõem mais a uma entrega generosa ao Senhor. Porque essas
expressões “têm muito que nos ensinar e, para quem as sabe ler, são um lugar teológico a que devemos prestar atenção particularmente na hora de pensar a nova evangelização.”
É pensando essa nova evangelização que a EG afirma a existência de “uma forrma de pregação que nos compete a todos como tarefa diária: é cada um levar o Evangelho às pessoas com
quem se encontra, tanto aos mais íntimos como aos desconhecidos.”
Estamos a tratar do anúncio do Evangelho (EG, Cap. III), partindo da afirmação de que todo
o povo de Deus anuncia o Evangelho (EG Cap. III Secção I) e de um modo desse anúncio que
corresponde a esta epígrafe: “De pessoa a pessoa”. “Ser discípulo [refere-se] significa ter a
disposição permanente de levar aos outros o amor de Jesus; e isto sucede espontaneamen-

te em qualquer lugar: na rua, na praça, no trabalho, num caminho.
Sobre este modo de evangelização de pessoa a pessoa, o Guião dirige-nos duas questões,
também elas pessoais, em ordem ao Sínodo Diocesano de Lisboa.

⇒
⇒

Já experimentaste falar de Jesus aos outros de pessoa a pessoa?
Quais as estratégias que te parecem mais adequadas?
Questões pessoais, diziamos, porque não consentem desculpas imputando responsabilidades
à comunidade, visto que se relacionam com a nossa vida pessoal e as nossas relações dentro ou fora dessa comunidade no dia a dia da nossa vida. Nem a desculpa da nossa falta de
preparação porque “se uma pessoa experimentou verdadeiramente o amor de Deus que o
salva, não precisa de muito tempo de preparação para sair a anunciá-lo” (EG 120).
A EG dá-nos algumas pistas para esta forma de pregação informal que nos compete e tem
de ser sempre “respeitosa e amável”.(EG 128)
O primeiro momento “é um diálogo pessoal” em que devemos saber ouvir, “no qual a outra

pessoa se exprime e partilha as suas alegrias, as suas esperanças, as preocupações com os
seus entes queridos e muitas coisas que enchem o coração.”
Só depois [segundo momento], “é que se lhe pode apresentar a Palavra” – sublinhamos, “a
Palavra”, e não uma palavra qualquer - o que pode ser feito “pela leitura de algum versículo
ou de modo narrativo, mas sempre recordando o anúncio fundamental: o amor pessoal de
Deus que se fez homem entregou-se a si mesmo por nós e, vivo, oferece a suia salvação e a
sua amizade.”
Qualificando o modo de ser deste anúncio, a EG fala de “partilha com uma atitude simples e
testemunhal de quem sempre sabe aprender, com a consciência de que esta mensagem é
tão rica e profunda que sempre nos ultrapassa.” “Se parecer prudente e houver condições, é bom
que este encontro fraterno e missionário conclua com uma breve oração que se relacione com as
preocupações que a pessoa manifestou.”
Mas não há sempre “fórmulas pré estabelecidas” ou “palavras concretas que exprimam um
conteúdo absolutamente invariável.”
Por fim, afirma-se que “o que se deve procurar é que a pregação do Evangelho expressa
com categorias próprias da cultura onde é anunciado, provoque uma nova síntese com essa
cultura.”
Afigura-se que este princípio, aplicado à evangelização em países onde o cristianismo é
minoritário, pode, certamente com prudência e sem relativismos ou simplismos, ser aplicável à evangelização de estratos culturais específicos: jovens, profissionais de certas categorias, determinadas minorias, aqueles que estão nas margens.

Assim escutemos o Espírito.

Calendário Paroquial

Dia

Local

Hora

Encerramento do CPM

31 Maio

Domingo

Centro

16.00

Fraternidade Leiga S. Domingos

2 Junho

Terça

Centro

17.00

Reunião de preparação para pais
e padrinhos - Baptismo

2 Junho
4 Junho

Terça
Quinta

Centro

21.30

3 Junho

Quarta

Centro

21.30

4 Junho

Quinta

Centro

21.30

Encerramento da Catequese

6 Junho

Sábado

Centro

15.00

Festa da Eucaristia-1ª Comunhão

6 Junho

Sábado

Igreja

16.00

Pastoral da Saúde

11 Junho

Quinta

Centro

16.30

Conselho da Família

11 Junho

Quinta

Centro

19.00

Reunião do Conselho de Pais da
Catequese
Reunião Coordenação Catequese
e responsáveis de catecismos

Acontece …
31 de Maio - 50 anos Profissão Religiosa da Irmã Inês, 11h
Concerto do Coro Gregoriano Solemnis, 15h30
LEITURAS

Deut. 4, 32-34. 39-40

1
2
3
4
5
6

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

Ex. 24, 3-8

31 - SANTÍSSIMA TRINDADE
Sal. 32
Rom. 8, 14-17
Mt. 28, 16-20

Tob. 1, 3 — 2, 1b-8
Tob. 2, 9-14
Tob. 3, 1-11a. 16-17a
Tob. 6,10-11—7,1. 9-17—8,4-9a
Tob. 11, 5-17
Tob. 12, 38-44

Sal. 111
Sal. 111
Sal. 24
Sal. 127
Sal. 145
Sal. Tob. 13

Semana I do Saltério

Mc. 12,
Mc. 12,
Mc. 12,
Mc. 12,
Mc. 12,
Mc. 12,

1-12
13-17
18-27
28b-34
35-37
38-44

7 - SANTÍSSIMO CORPO E SANGUE DE CRISTO
Sal. 115
Hebr. 9, 11-15
Mc. 14, 12-16. 22-26
Semana II 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

