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A ALMA DA IGREJA…
O que é uma Família sem amor? É como um corpo sem alma,
sem vida… O Amor é a alma da Família, o seu espírito, o seu
princípio vital, fonte de união e de reconciliação, fonte de colaboração e de partilha, fonte de paz e de alegria.
Ora o que o amor é para a Família assim é o Espírito Santo – o
Espírito de Jesus –para a Igreja.

Sem o Espírito, como lembrava o Patriarca Atenágoras, Deus fica
longe, metido num conceito, Cristo permanece figura ilustre do
passado, o Evangelho é letra morta, a Igreja manifesta-se sobretudo como uma grande estrutura, a Autoridade como uma forma
de poder, a missão como simples propaganda, a Liturgia como um conjunto de
ritos e rotinas e o agir moral como submissão a um código.
Mas no Espírito e com Ele, Deus torna-se Sopro vivificante no qual nos movemos e existimos, Cristo é uma presença viva e permanente, o Evangelho fazse Luz, Boa Notícia e fonte de renovação, a Igreja surge como sinal e fermento
de Comunhão fraterna, a Autoridade faz-se serviço, a missão é um testemunho de Fé e de Amor, a Liturgia é Memorial e Anúncio, Salvação atualizada,
hoje e aqui, e o agir moral exprime a coerência com dignidade de Filhos de
Deus.
A Festa de Pentecostes celebra, precisamente, o Dom do Espírito Santo, que é a
origem, o fundamento e a alma da Igreja, o novo Povo de Deus. Povo formado por
todos aqueles que se abrem à presença e à ação desse Espírito, seja qual for a sua
raça, a sua cor ou a sua condição.

***
A celebração da PÁSCOA culmina e termina com Festa do ESPÍRITO SANTO, o
ESPÍRITO de que JESUS é manifestação luminosa e FONTE perene. Espírito que nos
abre para o Mistério de DEUS e nos impele a clamar: Ó PAI!
Espírito que nos revela em cada ser humano – para além das diversidades de
raça, cultura, língua, credos ou condições – o rosto de um irmão.
Espírito que nos dá a consciência de sermos membros de um mesmo Corpo e
de que só vivemos e fazemos viver quando assumimos e realizamos a missão
que nos cabe em ordem ao Bem Comum.
É este o ESPÍRITO DE JESUS, Espírito que ELE compara a um FOGO que veio
trazer à Terra e que deseja ardentemente que se acenda por toda a parte.
A IGREJA nasce deste desejo e para essa Missão: atear esse Fogo, procurando viver, sempre segundo o ESPÍRITO do MESTRE.

Comunidade

Realiza-se no próximo fim-desemana 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
Como vinhamos dizendo no passado Domingo, este povo para todos que constituimos é,
por isso, um povo com muitos rostos, dado que “uma única cultura não esgota o mistério da
redenção de Cristo” (Evangelii Gaudium (EG) n.º 119). É também um povo em que Todos somos discípulos missionários.
Essa qualidade resulta do baptismo recebido e é alimentada pela “força santificadora do
Espírito que impele a evangelizar”. “Cada cristão é missionário na medida em que se encontrou com o amor de Deus em Cristo Jesus.”

Daí decorre o apelo a que “ninguém renuncie ao seu compromisso de evangelização” porque a partir daquele encontro não se torna necessário “muito tempo de preparação para
sair a anunciá-lo.”
Claro que “também somos chamados a crescer como evangelizadores.” A EG sintetiza numa
frase três vectores desse crescimento que se interpenetram: “uma melhor formação, um
aprofundamento do nosso amor e um testemunho mais claro do Evangelho.” “O teu coração sabe que a vida não é a mesma coisa sem Ele; pois bem, aquilo que descobriste, o que te
ajuda a viver e te dá esperanças, isso é o que deves comunicar aos outros. A nossa imperfeição não deve ser desculpa; pelo contrário, a missão é um estímulo constante para não nos
acomodarmos na mediocridade mas continuarmos a crescer.”

O Guião introduz aqui as seguintes questões:

⇒
⇒

O que nos faz mais falta para crescermos como discípulos missionários?
O que devemos fazer para nos ajudarmos mutuamente nesse aspecto?
Talvez se justifique uma reflexão que as questões do Guião relativas a este Capítulo III sobre o anúncio
do Evangelho particularmente suscitam. O objectivo do Guião é, sabemo-lo, fazer reflectir em particular
a Igreja de Lisboa sobre a sua situação, a situação desta parcela do povo de Deus, a situação das suas
comunidades, certamente muito diversificada. Assim, umas questões têm mais a ver com o plano pessoal e outras com o plano comunitário, embora as duas coisas não sejam em absoluto separáveis. Não
se trata nunca de procurar condenações mas, como também diz o n.º 121 da EG que há pouco referíamos, trata-se de ter presente que “todos devemos deixar que os outros nos evangelizem constantemente” e, sem renunciar à missão evangelizadora, “encontrar o modo de comunicar Jesus que corresponda à situação em que vivemos.” Assim, afigura-se que devemos ter presentes três dimensões,
sempre na perspectiva de um constante desafio para uma Igreja cada vez mais missionária: a nossa
própria situação pessoal e o que podemos/devemos dar à(s) nossa(s) comunidade(s), a situação da(s)
nossa(s) comunidade(s) e o que podemos pedir-lhe(s) e o que podemos fazer em conjunto para
“purificar” tudo o que possa ser obstáculo e potenciar tudo o que facilite o encontro desse caminho.
Outro aspecto que a EG aborda em cinco números (122 a 126) sob a epígrafe A força evangelizadora da piedade popular o Guião apenas explicita assim: “Cada porção do povo de

Deus, ao traduzir na vida o dom de Deus, segundo a sua índole própria, dá testemunho da
fé recebida e enriquece-a com novas expressões que falam por si […] Aqui ganha importância a piedade popular”. E introduz duas questões:

⇒
⇒
⇒

Que expressões da piedade popular devemos valorizar mais entre nós?
Quais as que mais traduzem a sede de Deus e predispõem mais a uma entrega generosa ao Senhor?

Talvez ajude a uma compreensão alargada desta matéria remeter, como se lê na EG, para
as décadas posteriores ao Concílio em que a piedade popular, “vista por vezes com desconfiança”, foi “objecto de revalorização”. A Evangelii Nuntiandi, de Paulo VI, explicou que ela
“traduz em si uma certa sede de Deus que somente os pobres e os simples podem experimentar”. Como diz, de novo a Evangelii Gaudium, “na piedade popular, por ser fruto da
inculturação do Evangelho, subjaz uma força activamente evangelizadora que não podemos
subestimar: seria ignorar a obra do Espírito Santo.(cf. n.º 126)

Calendário Paroquial

Dia

Local

Hora

CPM, Sessão 6

29 Maio

Sexta

Centro

21.15

Festa do Perdão e retiro do 3º
ano

30 Maio

Sábado

Centro

09.30
18.00

Reunião de Pais da 1ª Comunhão

30 Maio

Sábado

Centro

15.00

Encerramento do CPM

31 Maio

Domingo

Centro

16.00

Fraternidade Leiga S. Domingos
Reunião de preparação para pais
e padrinhos - Baptismo

2 Junho
2 Junho
4 Junho

Terça
Terça
Quinta

Centro

17.00

Centro

21.30

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

Act. 2, 1-11

25
26
27
28
29
30

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

Sal. 103

24 - DOMINGO DE PENTECOSTES
1Cor. 12, 3b-7. 12-13
Jo. 20, 19-23

Sir. 17, 20-28
Sir. 35, 1-15
Sir. 36, 1-2a. 5-6. 13-19
Sir. 42, 15-26
Sir. 44, 1. 9-13
Sir. 51, 17-27

Deut. 4, 32-34. 39-40

Sal. 31
Sal. 49
Sal. 78
Sal. 32
Sal. 149
Sal. 18B

Semana IV do Saltério

Mc. 10, 17-27
Mc. 10, 38-31
Mc. 10, 32-45
Mc. 10, 46-52
Mc. 11, 11-26
Mc. 11, 27-33

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

