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Palavra …

Nº32

A PRESENÇA TRANSFORMADORA
Jesus ressuscitado entrou com as portas fechadas e encontrou
os discípulos amedrontados, descrentes, sem esperança, desiludidos... Mas quando, finalmente, se abriram à sua nova presença no meio deles, tudo se modificou! Abriram-se as portas,
enfrentaram sem medo as multidões e começaram a proclamar
o Reino que Jesus anunciou, a Vida Nova no seu Espírito, o
perdão dos pecados, a libertação de todos os medos e escravidões.

Nada, nem ninguém, conseguiu detê-los, e a sua Fé́ produziu
frutos abundantes. Por toda a parte surgiram comunidades
cheias de vida, de fé́ e de alegria pascal. A alegria do amor que se dá, do
amor que sabe partilhar e servir... Comunidades que se tornaram, por isso,
novas Testemunhas de Jesus ressuscitado, testemunhas da sua presença e
da sua ação salvadora.
HOJE, de novo, Jesus entra nas nossas comunidades fechadas, cheias de
dúvidas e temores, de letargias, rotinas e complexos, para nos perguntar:
“PORQUE ESTAIS PERTURBADOS E PORQUE SE LEVANTAM ESSES PENSAMENTOS NOS VOSSOS CORAÇÕES?”
Celebrar a Páscoa é abrir-nos à presença do Ressuscitado; é deixar-nos conduzir pela força do seu Espírito e testemunhá-lO em comunidades de Fé́ viva,
dinâmica e comunicativa.
***
É bem significativo que no relato das vivências dos Apóstolos com Jesus ressuscitado se insista na contemplação das suas Mãos e dos seus Pés... Na
verdade, a vida, seja de quem for, pode descrever-se e avaliar-se pelo rumo
dos seus passos e pelos gestos e atividades das suas mãos. A de Jesus também...
Por isso, contemplar as suas mãos e os seus pés é entrar na compreensão do
seu Espírito e da sua Missão, e tomar consciência de que, hoje, é através de
nós, seus discípulos missionários, através das nossas mãos e dos nossos
pés, que Ele quer manifestar e espalhar esse Espírito e continuar aqui essa Missão.
De olhos postos n’ELE, façamos a sua Vontade.

Comunidade

Profissão de Fé 2015

Informando
“Misericordiae vultus Patris est Christus Iesus - Jesus Cristo é o rosto da
misericórdia do Pai.”
Antes mesmo de explicitar porque trazemos aqui esta frase, ficam os nossos votos de que continuemos a viver plenamente as alegrias pascais. Porque “o Tempo Pascal é o tempo por excelência para celebrarmos e aprofundarmos a
experiência central do cristianismo.”
Esta última afirmação é o ponto de partida de um texto recente, publicado pelo
SNPC, da autoria de Juan Ambrosio, da Faculdade de Teologia da UCP, amigo
desta Comunidade, que muito tem ajudado em acções de formação.
Depois de sublinhar que, muitas vezes, parece que esgotamos as nossas energias
no tempo quaresmal, tempo fundamental de preparação, diminuindo depois a sua
intensidade e concentração, desenvolve uma proposta de reflexão e itinerário,
com algumas pistas para a vivência da Páscoa, de modo a que assim não aconteça.
Sem prejuízo de recomendarmos a todos os que possam fazê-lo a leitura integral
do texto, deixaríamos aqui apenas referência ao que nele se afigura nuclear: a
reflexão sobre o modo como Deus nos ama, com entranhas de misericórdia. A
expressão tem, porém, como refere, um significado muito mais prévio e primordial que a simples alusão à “situação de miséria em que se encontra aquele sobre
quem se exerce a misericórdia […]: diz a emoção que subindo do mais íntimo
das profundezas, implica todo o ser nesse movimento.”
Deus ama-nos, pois, “por aquilo que somos”. “Ama-nos antes de ter pena
de nós porque somos indigentes e pecadores. […] porque somos fruto
das suas entranhas. É neste sentido que devemos falar de Deus como
Pai.”
Este não é, pois, apenas tema de reflexão para um tempo pascal mas para todo o tempo pascal que é o tempo que nos foi dado viver a nós, “bemaventurados porque não vimos e acreditamos.” (cf. Jo 20,29).
Vamos vivê-lo certamente ainda com mais intensidade ao longo do ano do Jubileu Extraordinário da Misericórdia, que terá início no próximo dia 8 de Dezembro, e que o Papa Francisco acaba de proclamar pela Bula Misericordiae
vultus. A expressão que abre a Bula na versão latina, Misericordiae vultus, (o
rosto da misericórdia), e por isso lhe dá o nome, encontra para nós ressonância
imediata numa afirmação que João coloca na boca de Jesus: “Estou há tanto tempo convosco, e não me conheceis, Filipe? Quem me vê a mim vê o Pai” (cf. Jo 14,
9). Vejamos o que nos diz.
“Jesus Cristo é o rosto da misericórdia do Pai. O mistério da fé cristã parece encontrar nestas palavras a sua síntese. Tal misericórdia tornou-se
viva, visível e atingiu o seu clímax em Jesus de Nazaré. O Pai, “rico em
misericórdia” (Ef 2, 4), depois de ter revelado o seu nome a Moisés como Deus
misericordioso e clemente, vagaroso na ira, cheio de bondade e fidelidade” (Ex 34, 6), não cessou de dar a conhecer, de vários modos e em muitos momentos da história a sua natureza divina. Na “plenitude do tempo” (Gl 4, 4),
quando tudo estava pronto segundo o seu plano de salvação, mandou o seu Filho, nascido da Virgem Maria, para nos revelar, de modo definitivo o seu
amor. […] Com a sua palavra os seus gestos e toda a sua pessoa, Jesus de
Nazaré revela a misericórdia de Deus.”
A longa citação do texto inicial (n.º 1) da Bula fica para ajudar a nossa reflexão e
o nosso louvor a este Deus de misericórdia.

Calendário Paroquial

Dia

CPM, Sessão 2

Local

Hora

24 Abril

Sexta

Centro

21.15

Fraternidade Leiga S. Domingos

5 Maio

Terça

Centro

17.00

Reunião de preparação para pais
e padrinhos - Baptismo

5 Maio
7 Maio

Terça
Quinta

Centro

21.30

CPM, Sessão 3

8 Maio

Sexta

Centro

21.15

Festa da Avé Maria

9 Maio

Sábado

Centro

12.00

Acontece …
19 de Abril - Concerto de Música Sacra, 16h
26 de Abril - Dia Paroquial do Doente, 15h30
9 de Maio - Festa do Caracol, 18h
10 de Maio - Peregrinação Paroquial a Fátima
Nos dias 25 de Abril e 2 de Maio não haverá a Missa das 12h.
LEITURAS

Act. 3, 13-15. 17-19

20
21
22
23
24
25

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

Act. 4, 8-12

Sal. 4

19 - DOMINGO III DA PÁSCOA
1Jo. 2, 1-5a
Lc. 24, 35-48

Act. 6, 8-15
Act. 7, 51 — 8, 1a
Act. 8, 1b-8
Act. 8, 26-40
Act. 9, 1-20
1Pedro 5, 5b-14
Sal. 117

Sal. 118
Sal. 30
Sal. 65
Sal. 65
Sal. 116
Sal. 88

26 - DOMINGO IV DA PÁSCOA
1Jo. 3, 1-2
Jo. 10, 11-18

Contactos:

Semana III do Saltério

Jo. 6, 22-29
Jo. 6, 30-35
Jo. 6, 35-40
Jo. 6, 44-51
Jo. 6, 52-59
Mc. 16, 15-20
Semana IV 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

