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Palavra …

Nº35

CRIADOS PARA AMAR
Faz-nos bem recordar, de vez em quando, o essencial da nossa
Fé, para a apreciarmos mais e a vivermos melhor. As leituras
de hoje apontam-nos para esse essencial.
1. DEUS É AMOR. É este o retrato cristão de Deus, tal como
nos diz S. João. Qualquer outra imagem de Deus, incompatível
com esta, não é cristã. Os outros atributos divinos, como justo, sábio, omnipotente, juiz... hão-de conciliar-se com esta definição essencial de DEUS É AMOR.

2. JESUS CRISTO É A IMAGEM VIVA DESSE AMOR. Ele tornou visível, na
História, o mistério do Amor de Deus por todos e cada um de nós. “Assim como o Pai me amou também Eu vos amei a vós”. Um amor que se traduz em
amizade e entrega total, até ao fim: “Ninguém tem maior amor do que aquele
que dá a vida pelos amigos”. É este Amor, esta entrega até à Cruz que a Páscoa, mais uma vez, celebra.
3. QUEM NÃO AMA NÃO CONHECE A DEUS. Quem acredita no DEUS-AMOR
manifestado em Jesus Cristo e O acolhe, deve, naturalmente, corresponder-Lhe:
“Vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando” e “amai-vos uns aos outros
como Eu vos amei”. E o Amor de que Jesus é modelo é feito de atenção afetuosa, de disponibilidade inteira, de vida que se dá, dia a dia, em gestos,
serviços e renúncias pelo Bem dos outros.
***
Daquela ÚLTIMA CEIA que sempre recordamos, ao celebrar a EUCARISTIA,
ficaram gestos e palavras de Jesus que duram para sempre...
Palavras que mudam o Pão e o Vinho em vida que se oferece por Amor.
Mãos que partilham e levam gestos de comunhão propostos a todos como
sinal de identificação.
O Evangelho recorda-nos hoje, mais uma vez, qual é esse sinal. O amor de uns
pelos outros, segundo o exemplo que Ele nos deixou. Nisto reconhecerão que
somos seus discípulos e seus amigos... Para Jesus não há outro sinal.

Comunidade
Quem Somos
O Grupo de Acção Social do Tagus (GASTagus) é uma associação juvenil
sem fins lucrativos que desenvolve projectos na área da educação e cooperação para o desenvolvimento.
A missão do GASTagus é alertar e incentivar a juventude para a descoberta e promoção da dignidade da pessoa humana através da realização
de actividades de voluntariado em Portugal, em África e no Brasil.
O GASTagus iniciou as suas actividades em 2008 e já enviou vinte e sete equipas para missões de voluntariado em África e no Brasil durante o
mês de Agosto, de 2009 a 2012.
Três equipas de voluntários GASTagus foram enviados para missão em
Agosto de 2009 e 2010, passando para seis equipas de voluntários em
2011 e terminando em quinze equipas no ano de 2012 que partiram para Angola, São Tomé, Cabo Verde, Moçambique e Brasil.
No restante período do ano, os voluntários recebem uma formação intensa e realizam voluntariado em diferentes instituições de Lisboa, com
quem mantemos parcerias.
Para saber mais visite http://www.gastagus.org
Um grupo destes jovens estará na nossa Paróquia no fim-de-semana de
16 e 17 de Maio, para dar a conhecer o grupo, dando os seus testemunhos, e também vendendo alguns produtos por forma a financiar as acções de voluntariado em África e no Brasil.

Informando
Neste mês do meio do segundo trimestre do ano civil, continuamos a reflectir sobre a
Evangelii Gaudium (EG), agora especificamente sobre o Capítulo III – O Anúncio do
Evangelho, como preparação para o Sínodo Diocesano de Lisboa.
Tendo presentes as leituras deste Domingo, dificilmente encontraríamos relação mais
estreita com o tema do Capítulo. Vejamos se conseguimos uma aproximação simples
e esclarecedora.
Depois de um n.º introdutório (n.º 110), em que se reafirma o dever de evangelizar
que impende sobre nós em toda e qualquer época e lugar, consistindo no anúncio
explícito de Jesus como Senhor e na primazia desse anúncio em qualquer trabalho de
evangelização, “entendida como o jubiloso, paciente e progressivo anúncio da Morte
salvífica e Ressurreição de Jesus Cristo”, o capítulo desdobra-se em quatro partes: I.
Todo o povo de Deus anuncia o Evangelho (nº 111 a n.º 134); II. A homilia (n.º 135 a
n.º 144); III. A preparação da pregação (n.º 145 a n.º 159); IV. Uma evangelização
para o aprofundamento do querigma (n.º 160 a n.º 175).
Referindo-se ao n.º 110, o Guião n.º 3 acrescenta: ”O anúncio explícito de Jesus pode vir no início, no meio ou no fim de um caminho que fazemos com o outro. Mas
tem sempre de acontecer. E de estar presente no nosso coração como o grande tesouro a partilhar.” E enuncia as primeiras questões:

⇒
⇒

De que forma o anúncio explícito de Jesus Cristo está presente nas tuas relações diárias?
Que sugestões concretas tens para que esse anúncio explícito esteja mais presente na nossa Comunidade, sobretudo na relação que estabelecemos com os
não crentes e com os baptizados não inseridos em vida comunitária?

Abrindo a parte I., a EG deixa claro que, quando se refere a evangelização como dever da Igreja, este sujeito da evangelização, “mais do que uma instituição orgânica e
hierárquica” é “um povo que peregrina para Deus.” É este povo dos que se amam e
por isso permanecem no amor de Cristo, cumprem os seus mandamentos, caminham
e dão fruto de que nos fala o Evangelho de hoje, povo constituído ao longo da história
da Salvação, consciente da missão de que foi incumbido e que aprofunda sempre a
compreensão da Boa Nova que anuncia na diversidade de expressões e vivências. O
Guião formula, a propósito, as seguintes questões:

⇒
⇒
⇒
⇒

Que lugar há no nosso coração para acolher a natural diversidade de expressões e vivências cristãs?
Que lugar há no nosso coração para aceitar as implicações da nossa condição
peregrina (pessoal e comunitária) na compreensão e vivência do Evangelho?
Que vivências, mais ou menos proximamente referenciadas ao Evangelho, nos
interpelam mais?
Quais é que a nossa Comunidade pode/deve tentar assimilar?

Este é um povo para todos.
“A salvação que Deus realiza e a Igreja jubilosamente anuncia é para todos.” È obra
da misericórdia de Deus. “Não há acção humana, por melhor que seja, que nos faça
merecer tão grande dom. Por pura graça, Deus atrai-nos para nos unir a si.” Essa foi
a experiência e a surpresa dos nossos irmãos de há dois mil anos, reunidos à volta de
Pedro em casa de Cornélio, “ao verem que o Espírito Santo se difundia também
sobre os gentios, pois ouviam-nos falar em diversas línguas e glorificar a Deus.”
Não acharemos nós hoje, por vezes, que somos herdeiros exclusivos da promessa?

Calendário Paroquial

Dia

Local

Hora

Exposição do Santíssimo Sacramento (c/ oração do Rosário)

13 Maio

Quarta

Igreja

15.00

CPM, Sessão 4

15 Maio

Sexta

Centro

21.15

Festa “Uma Fé com Vida”,
Adolescência II

16 Maio

Sábado

Igreja

12.00

Secretariado Permanente

19 Maio

Terça

Centro

21.30

CPM, Sessão 5

21 Maio

Sexta

Centro

21.15

Encontro de Leitores

22 Maio

Sábado

Centro

16.00

Acontece …
10 de Maio - Peregrinação Paroquial a Fátima
24 de Maio - Dia de São Domingos e da Comunidade
Crisma, 11h (não haverá a missa das 12h30)
30 de Maio - Procissão Interparoquial de Nª Senhora, 21h
(a começar em S. Tomás de Aquino)
LEITURAS

Act. 10, 25-26. 34-35. 44-48

11
12
13
14
15
16

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

Act. 1, 1-11

10 - DOMINGO VI DA PÁSCOA
Sal. 97
1Jo. 4, 7-10
Jo. 15, 9-17

Act. 16, 11-15
Act. 16, 22-34
Ap. 21, 1-5a
Act. 1, 15-17. 20-26
Act. 18, 9-18
Act. 18, 23-28
Sal. 46

Sal. 149
Sal. 137
Sal. Judite 13
Sal. 112
Sal. 46
Sal. 46

17 - ASCENSÃO DO SENHOR
Ef. 1, 17-23
Mc. 16, 15-20

Contactos:

Semana II do Saltério

Jo. 15, 26 — 16, 4a
Jo. 16, 5-11
Mt. 12, 46-50
Jo. 15, 9-17
Jo. 16, 20-23a
Jo. 16, 23b-28
Semana III 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

