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Palavra …

Nº33

A MISSÃO DE JESUS PASSA POR NÓS

A autoridade, nas suas distintas formas (Família, Sociedade Civil, Igreja, Estado...), está em crise evidente, bem como em descida acentuada a credibilidade da classe dirigente... Sente-se a
falta de verdadeiros líderes (de líderes credíveis) em todos os
campos... E no entanto esta crise não é de hoje... Já́ o profeta
Ezequiel, alguns séculos antes de Cristo, sentia e denunciava a
mesma situação. E levantava o dedo contra os “pastores” que
“só́ cuidam do seu próprio pasto”, em vez de pastorearem
bem as ovelhas que lhes estão confiadas. É nesse contexto que o
Profeta anuncia um verdadeiro Pastor: um Pastor que há́-de
velar e cuidar pelo bem de todas as ovelhas, a começar pelas mais frágeis, pelas
desvalidas e necessitadas.
Esse BOM PASTOR manifesta-se por inteiro na vida e na missão de JESUS.
Por isso Ele é, na verdade, o nosso Bom Pastor. E ao celebra-lo hoje como tal,
tomamos mais uma vez consciência de que o importante é estar atento à sua
voz, é escutar as suas chamadas, é segui-lo dia a dia num esforço lúcido e perseverante de ser fiel ao seu Espírito e à sua Vontade; é assumir que somos chamados a ser não apenas “ovelhas e cordeiros” do seu redil mas também
“pastores e pastoras” ao serviço uns dos outros, nas diversas comunidades
de que somos parte, realizando assim a missão que nos deixou: testemunhar no meio do Mundo a força humanizadora e fraterna do seu Espírito,
fermento do Reino que n’ELE e por ELE nos é anunciado.
***
Não é por acaso que a primeira representação de Jesus na história da arte
cristã seja um jovem Pastor com uma ovelha aos ombros... Isso significa,
sem dúvida, que os primeiros cristãos viam em Jesus o Pastor/Messias anunciado
e descrito pelos Profetas e cantado no mais belo Salmo da Bíblia (Salmo 22).
E é assim que Ele se apresenta hoje no Evangelho: Pastor que conhece todas
as suas ovelhas e que para as fazer viver, vai até́ ao dom da sua própria vida.
Celebrá-lo como nosso Pastor é reconhecê-lo como Guia decisivo da nossa vida, escutando a sua Voz acima de todas as outras e é também colaborar com
Ele na sua missão pastoral, assumindo, nas nossas comunidades, a sua atitude de dedicação e de serviço.

Comunidade

Jornadas Diocesanas da Juventude

Informando
1. Comemora-se neste IV Domingo da Páscoa, o 52.º Dia Mundial de Oração pelas Vocações. O Papa Francisco tomou como tema da sua mensagem para este dia
“O êxodo, experiência fundamental da vocação”, reflexão “sobre um
“êxodo” muito particular que é a vocação, ou melhor a nossa resposta à vocação que Deus nos dá.”
Na verdade, passar da escravidão do homem velho à vida nova em Cristo é a obra redentora
que se realiza em nós por meio da fé (Ef 4, 22-24). Esta passagem é um real e verdadeiro
“êxodo”, é o caminho da alma cristã e da Igreja inteira, a orientação decisiva da existência para
o Pai.”

É uma saída de si mesmo que “não deve ser entendida como desprezo da própria
vida, do próprio sentir, da própria humanidade”, bem pelo contrário, porque “quem
se põe a caminho no seguimento de Cristo encontra a vida em abundância,
colocando tudo de si à disposição de Deus e do seu Reino.”
“Tudo isto tem a sua raiz mais profunda no amor”, sendo assim “paradigma da
vida cristã, particularmente de quem abraça uma vocação de especial dedicação ao
serviço do Evangelho”.
“Esta dinâmica, continua a mensagem, diz respeito não só à pessoa chamada,
mas também à actividade missionária e evangelizadora da Igreja inteira”,
“verdadeiramente fiel ao seu Mestre na medida em que” seja “capaz de ir,
de se mover, de encontrar os filhos de Deus na sua situação real e compadecer-se das suas feridas.”
2. As palavras que reproduzimos, datadas de 29 de Março passado, Domingo de Ramos, não podem deixar de nos apontar para a atitude repetidamente assumida
pelo Santo Padre e por muitas outras vozes da Igreja referindo-se à vergonha
que constituem, acima de tudo as perdas de vidas, mas certamente toda a realidade subjacente aos sucessivos naufrágios no Mediterrâneo, chamando a atenção e
apelando fortemente aos responsáveis políticos, à comunidade internacional, para
que actuem com decisão e prontidão, para evitar que semelhantes tragédias
continuem a repetir-se.
Logo após o Regina Coeli de 19 de Abril passado, o Papa refere estarem a chegar,
“nestas horas, notícias relativas a uma nova tragédia nas águas do Mediterrâneo”, dizendo temerem-se centenas de vítimas, o que infelizmente veio a confirmar-se, com contornos de horror. E para além da manifestação da sua sentida dor e
da promessa das suas orações, evidencia a verdadeira dimensão do drama: “São homens e mulheres como nós, nossos irmãos, que buscam uma vida melhor, famintos,
perseguidos, feridos explorados, vítimas de guerras; buscam uma vida melhor. Eles
estavam à procura da felicidade…”
Há realmente culpados destes dramas. Os que fomentam e lucram com estas viagens
para a morte, verdadeiramente pagas com o preço do próprio sangue por estes homens e estas mulheres, por estas crianças amontoadas em precárias embarcações. Mas também e não
em menor medida os responsáveis pelas situações de que eles fogem. Os que provoca
(ra)m estas guerras por ambição de poder ou de lucro, por simples estupidez. A Europa não
está isenta de culpas. Como não o está por omissão de auxílio. Vieram a público notícias
credíveis no sentido de que foram criados há muito instrumentos legais e financiamento para
uma intervenção mais efectiva e eficaz. Escreve-se isto e é o horror que sobressai: afinal
somos todos culpados. Realmente a Europa está a morrer. Que o Senhor da Misericórdia nos ajude a despertar deste pesadelo.

Calendário Paroquial

Dia

Local

Hora

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

Reunião de pais da 1ª Comunhão

6 Maio

Quarta

Centro

21.00

CPM, Sessão 3

8 Maio

Sexta

Centro

21.15

Festa da Avé Maria

9 Maio

Sábado

Centro

12.00

Exposição do Santíssimo Sacramento (c/ oração do Rosário)

13 Maio

Quarta

Igreja

15.00

Acontece …
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. 4, 8-12

27
28
29
30
1
2

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

Act. 9, 26-31

Sal. 117

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

Act. 11, 1-18
Act. 11, 19-26
1Jo. 1, 5 — 2, 2
Act. 13, 13-25
Act. 13, 26-33
Act. 13, 44-52
Sal. 21

Sal. 41
Sal. 86
Sal. 102
Sal. 88
Sal. 2
Sal. 97

Semana IV do Saltério

Jo. 10, 1-10
Jo. 10, 22-30
Mt. 11, 25-30
Jo. 13, 16-20
Jo. 14, 1-6
Jo. 14, 7-14

23 - DOMINGO V DA PÁSCOA
1Jo. 3, 18-24
Jo. 15, 1-8

Contactos:

Semana I 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

