
 

 

NÃO ESQUEÇA QUE ...   
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Palavra ...            
 

SEMPRE MAIS ALÉM 
 

Todos sabemos que a vida cristã, — a vida que Jesus nos 
inspira — define-se e exprime-se em termos de amor: amor 
filial para com Deus, amor fraternal para com o próximo. 
Dois amores inseparáveis, como nos lembra Jesus no Evange-
lho. 
 
Mas isto que é tão simples não é tão fácil como parece… 
Pois amar alguém não é, apenas, não lhe querer mal, não 
mentir ou enganar, não roubar ou não matar… Isso é o 
mínimo, é um ponto de partida, simplesmente. Daí o apelo de 
JESUS a irmos sempre mais além… 

 
É que não basta NÃO MATAR, é preciso ir mais além: é preciso querer e 
gostar que os outros vivam e contribuir para que essa vida tenha 
qualidade, tenha paz, tenha sentido, tenha esperança, tenha dignida-
de, tenha alegria, tenha segurança, conforto e amizade. 
 
É que não basta NÃO COMETER ADULTÉRIO, é preciso ir mais além: é 
preciso apreciar e respeitar a confiança e o amor da esposa ou do 
marido, e ser-lhe fiel de todo o coração, e corresponder-lhe, com gos-
to, no exercício diário do afeto, da amizade, do acolhimento, da aten-
ção e do diálogo transparente onde a jura não tem lugar.  
 

*** 
 
Jesus espera dos seus discípulos uma justiça melhor do que a praticada 
pelos escribas e fariseus… E qual era então o seu defeito? Era o de se julga-
ram justos e santos diante de Deus só pelo facto de cumprirem rigorosa-
mente certos preceitos e ritos. Era de separar a prática religiosa da prática 
da Justiça e da Misericórdia. 
Entender que o Cristianismo é a religião do amor fraterno é ter entendido 
Jesus. E o Evangelho deste Domingo é bem elucidativo: “Vai primeiro re-
conciliar-te com o teu irmão e vem depois apresentar a tua oferta”. 
Na alternativa entre culto e fraternidade Jesus manda-nos escolher a fra-
ternidade. O culto e a oferta têm com certeza todo o sentido e valor, mas 
sempre como expressão e fonte desse Amor a Deus e ao Próximo que 
Jesus proclama inseparáveis.  



Comunidade 

 

Pedimos a todos os membros do Conselho Pastoral Paroquial que entre-
guem na Secretaria Paroquial, o mais rapidamente possível, a resposta 
ao questionário constante na convocatória para o CPP de 25 de Março. 
Aqueles que ainda não levantaram a mesma deverão fazê-lo na Recepção 

 
 

 
 



Informando 
 

CONSTITUIÇÃO SINODAL DE LISBOA (CSL) 
(continuação) 

A Parte III e última (n.os 34 a 70), da CONSTITUIÇÃO SINODAL DE LISBOA (CSL), sob a 
epígrafe ”’Não deixar as coisas como estão’ (EG 25): para uma conversão pastoral e 
missionária”, desenvolve, como se depreende, perspectivas de acção pastoral. 
Como se compreende, é claramente a mais longa (33 n.os, o último dos quais desdobrado 
em 7 opções, ou seja, 21 das 37 págs. de texto).  
Parte-se de um objectivo que é uma exigência: a conversão pastoral e missionária 
da Igreja, a que se quer responder. E de um fundamento: “A acção da Igreja deri-
va da própria missão de Cristo compreendida na sua tríplice dimensão profética sa-
cerdotal e real da qual participam todos os fiéis em virtude do seu baptismo. Sendo orgâ-
nica procura promover a comunhão. Estas são as bases dos  
 

Desafios lançados à Igreja de Lisboa 
Requer-se das comunidades e dos evangelizadores uma atitude de proximidade e de 
abertura ao diálogo, bem como paciência e acolhimento cordial.  
 

Para cada um dos enunciados, certamente poderiam ser escolhidos mais tópicos ou 
mesmo outros tópicos. Que isso constitua mais um desafio à leitura integral e medi-
tada da Constituição Sinodal.  

Enunciado e tópicos breves 
Aceitar a surpresa de Deus - Contar com e discernir a liberdade surpreen-
dente da acção de Deus; descobrir modos de acompanhamento dos 
“buscadores de Deus. (cf. CSL 37) 
Fazer da Palavra de Deus o lugar onde nasce a fé – É urgente recolocar a 
Palavra de Deus no centro das comunidades cristãs (cf. CSL 38) 
Fomentar uma pastoral de acolhimento – Implica a escuta e o diálogo paci-
entes; não é (não se confunde com) mera prestação de serviços religiosos. 
(cf. CSL 39) 
Propor percursos de iniciação diferenciados e personalizados – É priorida-
de pastoral a organização do catecumenado de jovens e adultos, bem como a 
procura de outras formas de acompanhamento de crescimento humano e 
espiritual dos que se encontram com Cristo. (cf. CSL 40) 
Proporcionar experiências de oração e de interioridade na catequese – A 
crítica à escolarização da catequese e a exigência de modelos que se situem 
numa dinâmica catecumenal e abram à dimensão experiencial e comuni-
tária da vida cristã. (cf. CSL 41) 
Velar pelos recomeços da fé – A situação dos que redescobrem a fé cristã, 
desafio para a evangelização: gerar a adesão à pessoa de Jesus Cristo, em 
Igreja, no mundo. (cf. CSL 42) 
Comunicar de forma compreensível e adoptar novas linguagens - Clareza 
da comunicação dentro da Igreja e para o exterior. Criar novos símbolos, si-
nais e formas de beleza centrados nos destinatários. (cf. CSL 43) 

Anunciar os valores cristãos na escola e na universidade – Propor: uma 
relação viva com Jesus; o sentido de pertença à Igreja. Fomentar um com-
promisso pessoal e social na construção da sociedade. (cf. CSL 44) 
Promover o diálogo ecuménico, inter-religioso e intercultural - Cultura do 
encontro na consciência da própria identidade e na compreensão mútua. Com-
promisso ecuménico em busca da unidade; diálogo inter-religioso como 
contributo para a paz. Reconhecimento da presença de Deus na vida das pes-
soas e nas realidades humanas. (cf. CSL 45) 
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Contactos:                               Pároco - Frei José Manuel Correia Fernandes, OP 

R. Raul Carapinha, 15 - 1500-541 LISBOA                                       Telf. 217221350 - Fax 217221355 

www.paroquiasaodomingosdebenfica.pt 

www.catequesesdb.pt               

paroco@paroquiasaodomingosdebenfica.pt                    secretaria@paroquiasaodomingosdebenfica.pt            

cartorio@paroquiasaodomingosdebenfica.pt                                                  catequesesdb@gmail.com 

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  

 Calendário Paroquial Dia  Local Hora 

Exposição do Santíssimo Sacra-
mento (c/ oração do Rosário) 

13 Fevereiro Segunda Igreja 15.00 

Terço Jovens (paroquial) 13 Fevereiro Segunda Igreja 21.30 

Secretariado Permanente 14 Fevereiro Terça Centro 21.30 

Caminhada de Fé (catequese) 25 Fevereiro Sábado Centro 08.30 

Formação para Leitores (grupo 2) 25 Fevereiro Sábado Centro 15.00 

Formação para Acólitos Seniores 25 Fevereiro Sábado Centro 21.30 

LEITURAS                12 - DOMINGO VI DO TEMPO COMUM 

Sir. 15, 16-21   /  Sal. 118  /  1Cor. 2, 6-10   /  Mt. 5, 17-37  /  Semana II do Saltério 

 

19 - DOMINGO VII DO TEMPO COMUM 

Lev. 19, 1-2. 17-18   /  Sal. 102  /  1Cor. 3, 16-23   /  Mt. 5, 38-48  /  Semana III do Saltério 

Sal. 49 

Sal. 116 

Sal. 115 

Sal. 101 

Sal. 32 

Sal. 144 

Mc. 8, 11-13 

Lc. 10, 1-9 

Mc. 8, 22-26 

Mc. 8, 27-33 

Mc. 8, 34 — 9, 1 

Mc. 9, 2-13 

Gen. 4, 1-15. 25  

Act. 13, 46-49  

Gen. 8, 6-13. 20-22  

Gen. 9, 27-33             

Gen. 11, 1-9 

Hebr. 11, 1-7 

- 2ª Feira - 

- 3ª Feira - 

- 4ª Feira - 

- 5ª Feira - 

- 6ª Feira - 

- Sábado  - 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

Acontece … 
 
 

 

18/19 de Fevereiro - Passeio Paroquial à Serra da Estre-

la.  


