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ALIANÇA NO CORAÇÃO

Aliança é uma palavra fundamental na BIBLIA, é a chave
para a sua leitura e interpretação. Na verdade, mais do que
propor um Credo ou uma Moral, um culto, uma religião, a Bíblia proclama uma Boa Nova: Deus ama-te! Deus é Amor!
Tu és importante para ELE! Por isso, como nos diz o Profeta
Jeremias, o Projecto e a vontade de Deus a nosso respeito exprimem-se em termos de Aliança. Chama-nos a ser seu Povo,
sua Família, chama-nos a uma Comunhão de Vida que a
Morte não pode destruir.
O sim que damos a esta proposta chama-se Fé. De facto “Só o Amor é digno
de Fé”. O sinal da nossa adesão e da nossa fidelidade ao chamamento de
DEUS e à sua ALIANÇA é a nossa obediência a JESUS CRISTO. E obedecerLhe significa escutá-Lo e segui-Lo em todos os seus ensinamentos mesmo
quando nos ensina, como no Evangelho deste Domingo, que a Felicidade não
está na posse mas no dom, não está no domínio mas no serviço e que a
vida esteriliza-se e perde-se quando a fechamos no nosso egoísmo, tal como o trigo que não se dá à terra. Na verdade, só vive e cresce quem ama e
se dá sem reservas…
***
Estamos às portas da Páscoa… E Jesus, no Evangelho, dá-nos a chave para
entrarmos no sentido profundo desta Festa, lembrando-nos outra vez:
“Se o grão de trigo, lançado à terra, não morrer, fica só, mas se morrer,
dará muito fruto”.
Jesus proclama, assim, a fecundidade da vida que se dá e gasta para fazer
viver, e a esterilidade da que pretende apenas defender-se, conservar-se e servir-se a si mesma. Só o Amor é semente de vida.
A Páscoa convida-nos, pois, a contemplar JESUS CRISTO, “elevado da Terra” na sua entrega de Amor total e a deixar-nos atrair pelo Caminho que
Ele é e nos propõe. Caminho que atravessa vitorioso a provação da Morte e
nos conduz à vida em toda a sua plenitude.

Comunidade

Domingo V da Quaresma
Jesus FAZ-SE VER através de uma imagem: o GRÃO de TRIGO.
A sua "glória" passa pela experiência do grão: "Se o grão, que
cai na terra, morre, produzirá muito fruto". A fecundidade da
vida manifesta-se na morte. Jesus vai morrer e nascerá a Igreja
universal... Assim foi para Jesus, assim será para cada um de
nós.
Para conhecer Jesus:
- Devem MORRER as seguranças humanas, o apego à própria vida e à sabedoria
humana (que os gregos valorizavam tanto)...
- Deve MORRER tudo o que nos afasta do projeto de Jesus, que veio para que todos
tenham vida em abundância. Precisamos morrer para conhecer.
- E aponta o caminho para vê-lo: a CRUZ. "Quando eu for elevado da terra (na cruz),
atrairei todos a mim." É o caminho para todo o discipulo...
"Queremos ver Jesus". Esse pedido dos gregos é uma linda proposta de vida para
todos nós. É anseio de todos nós. Todos nós queremos ver Jesus. "A própria natureza
do cristianismo consiste em reconhecer a presença de Jesus Cristo e segui-lo".
Mas onde, quando, como encontrá-lo?
- "O encontro com Cristo realiza-se na fé recebida e vivida na IGREJA".
- Encontramos Jesus na SAGRADA ESCRITURA, lida na Igreja… É indispensável o
conhecimento profundo e vivencial da Palavra de Deus".
-Encontramos Jesus Cristo na SAGRADA LITURGIA... a Eucaristia é o lugar privilegiado
do encontro do Discípulo com Jesus Cristo". A celebração eucarística dominical é uma
necessidade interior do cristão, da família cristã e da comunidade paroquial".
- O sacramento da Reconciliação é o encontro com o Cristo que perdoa.
- A ORAÇÃO pessoal e comunitária cultiva a amizade com Cristo.
- "Jesus está presente em meio a uma COMUNIDADE viva na fé e no amor fraterno".
- Também o encontramos nos pobres, aflitos e enfermos...
- "Encontramos também na Piedade popular..."
"Queremos ver Jesus" significa acolher a sua pessoa com alegria, por ser o centro e a
motivação mais forte da própria existência, e a garantia que não se apaga.
"Senhor, queremos ver Jesus!"
Faz, Senhor, que os teus discípulos reconheçam o teu rosto no rosto dos pobres.
Dá olhos para ver os caminhos da justiça e da solidariedade; dá ouvidos para escutar
os pedidos de salvação e saúde; enriquece seus corações de fidelidade generosa e
compreensão para que se façam companheiros de caminhada e testemunhas
verdadeiras e sinceras da glória, que resplandece no crucificado, ressuscitado e
vitorioso.

HORÁRIO DE VERÃO
No próximo fim-de-semana (28 e 29 de Março), muda a hora. De Sábado para
Domingo adiantamos o relógio 1 hora.
A missa das 18h, aos Sábados e Domingos, voltará a ser às 19h já a
partir do dia 28.

Informando
A presença alargada e densa, na nossa comunidade, em muitas comunidades portuguesas e por todo o mundo, do Caminho neocatecumenal fundamenta trazer
aqui o conteúdo de um encontro recente com o Papa Francisco. Não se trata,
naturalmente, de tentar uma apresentação que só poderia caber a vozes autorizadas, mas de
trazer a este espaço um registo relevante com uma repetida orientação do Papa que é também inquietação para todos nós, embora contida pela fé n’Aquele Senhor que sempre nos
precede e acompanha.

No seu discurso, em 6 de Março passado, aos membros do Caminho neocatecumenal, o Papa começa por lembrar que a sua tarefa é “confirmar os irmãos na Fé.” E é
isso que primeiro faz: “confirmo a vossa chamada, apoio a vossa missão e abençoo
o vosso carisma. […] Ide em nome de Cristo a todo o mundo levar o seu Evangelho:
Cristo vos preceda, Cristo vos acompanhe, Cristo realize aquela salvação da qual
sois portadores.”
Seguem-se algumas palavras de saudação aos Cardeais e Bispos que nas suas dioceses acompanham a missão do Caminho, e aos seus fundadores com “apreço e encorajamento por
quanto […] estão a fazer em benefício da Igreja”, à qual, afirma, o Caminho faz um
grande bem.

Particular referência merece ao Papa que a missão se realize “graças às famílias
cristãs que, reunidas numa comunidade, têm a missão de dar sinais da fé que atraem os homens para a beleza do Evangelho”. Trata-se, assim, de enviar famílias cristãs, com os seus filhos, que, chamadas por um Bispo, constituem, em conjunto com
um presbítero, uma “missio ad gentes” com um mandato para evangelizar os nãocristãos, quer “os que nunca ouviram falar de Jesus Cristo”, quer os que, ainda que
baptizados, “se esqueceram de quem é Jesus Cristo.”

Onde? Hoje, como no princípio, por todo o mundo. Porque “O mundo de hoje tem
extrema necessidade desta grande mensagem. Quanta solidão, quanto sofrimento,
quanta distância de Deus em tantas periferias da Europa e da América e em tantas cidades da
Ásia! Quanto necessidade tem o homem de hoje, em todas as latitudes, de ouvir que Deus o
ama e que o amor é possível! Estas comunidades cristãs, graças a vós familias missionárias, têm a tarefa essencial de tornar visivel esta mensagem. […] “Cristo ressuscitou, Cristo vive! Cristo está vivo entre nós!”
Como? “Antes do que com a palavra, é com o testemunho de vida que manifestais o coração da revelação de Cristo: que Deus ama o homem até se entregar à
morte por ele e que foi ressuscitado pelo Pai para nos dar a graça de oferecer a nossa vida aos outros.” “Com a força de deixar tudo e de partir para terras distantes” recebida
graças “ a um caminho de iniciação cristã, vivido em pequenas comunidades, nas quais redescobristes as imensas riquezas do vosso baptismo.” Podemos apenas imaginar como são para
estas famílias estas saídas da sua zona de conforto, como agora se diz tanto, para se darem
aos outros em condições por vezes muito difíceis e de risco.

O Papa recorda, a propósito, que em diversas ocasiões insistiu sobre a
“necessidade de passar de uma pastoral de simples conservação para uma pastoral
decididamente missionária” – isto que O Caminho está a realizar, para uma
“implantatio ecclesiae, uma nova presença da Igreja, onde a Igreja já não existe ou
já não é capaz de alcançar as pessoas.”
Juntemos a nossa oração à destes nossos irmãos, por eles, para que Deus os acompanhe sempre e abra os corações dos que os rodeiam, e por nós, para que saibamos
repensar as nossas atitudes e o nosso empenho na construção do Reino, com a protecção de Maria, nossa Mãe.

Calendário Paroquial

Dia

Reunião de Preparação para a
Semana Santa

26 Março

Quinta

Local

Hora

Centro

21.30

Encontro de Leitores

28 Março

Sábado

Centro

16.00

Assembleia Geral de Acólitos

28 Março

Sábado

Centro

16.30

Eucaristia, jantar e Altar da Reposição - Catequistas

1 Abril

Quarta

Centro

19.00

Fraternidade Leiga S. Domingos

7 Abril

Terça

Centro

17.00

Acontece …
25 de Março - 56º Aniversário da Criação da Paróquia
1 de Abril - Aniversário do falecimento do Pe. Carlos

Renúncia Quaresmal
Os envelopes com a Renúncia Quaresmal, que este ano se destina a apoiar as instituições
sociais diocesanas, deverão ser entregues no próximo fim-de-semana. Tal como no ano
passado, será colocada uma caixa ao fundo da igreja, onde deverão colocar os referidos
envelopes.
LEITURAS

Jer. 31, 31-34

23
24
25
26
27
28

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

Is. 50, 4-7

22 - DOMINGO V DA QUARESMA
Sal. 50
Hebr. 5, 7-9
Jo. 12, 20-33

Dan. 13,1-9.15-17.19-30.33-62
Num. 21, 4-9
Is. 7, 10-14; 8, 10
Sal. 39
Gen. 17, 3-9
Jer. 20, 10-13
Ez. 37, 21-28

Sal. 22
Sal. 101
Hebr. 10, 4-10
Sal. 104
Sal. 17
Sal. Jer. 31

Semana I do Saltério

Jo. 8, 1-11
Jo. 8, 21-30
Lc. 1, 26-38
Jo. 8, 51-59
Jo. 10, 31-42
Jo. 11, 45-46

29 - DOMINGO DE RAMOS NA PAIXÃO DO SENHOR
Sal. 21
Filip. 2, 6-11
Mc. 14, 1 — 15, 47
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, 18h, 21h30 * Domingos e Dias Santos: 9h, 11h, 12h30, 18h
Igreja Nª Srª do Rosário: Domingos e Dias Santos: 10h, 12h

Horário das Confissões:

3ª e 5ª: 17h30 às 18h30

