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Palavra ...            
 

SINAIS DO SEU ESPÍRITO 
 

S. Paulo que hoje nos pergunta: “Não sabeis que sois Templo 
de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós?”, afirma 
também noutra passagem: “Se alguém não tem o Espírito de 
Cristo, esse não lhe pertence”.  
 
É que não basta dizer que somos cristãos. É preciso sê-lo através 
de uma vida iluminada e impulsionada pelo Espírito de Cristo e do 
seu Evangelho. O SINAL de que alguém está habitado e possuído 
por esse Espírito e Lhe é fiel: 
- é o olhar fraternal com que se aproxima de cada ser humano, 
independentemente da sua cor, da sua idade, da sua condição, do 
seu credo político ou religioso;  

- é o acolhimento solidário que sabe dispensar a todos os que o encontram ou 
procuram, sem descriminações de qualquer espécie;  
- é, sobretudo, a capacidade de ultrapassar ofensas e ressentimentos e 
surpreender o que espera vingança, castigo ou desdém, com uma atitude de com-
preensão, de confiança, de bondade e de paz.  
 
Sim, a tentação é sempre reduzir o cristianismo a um assunto de administra-
ção ordinária, esquecendo que ele é, fundamentalmente, uma vida iluminada 
por um novo olhar, animada por um novo Espírito: o Olhar e o Espírito de 
Cristo. Por isso, como nos lembra o Evangelho deste Domingo, Ele espera dos 
seus discípulos atitudes bem diferentes daquelas que o mundo pagão frequente-
mente nos inspira. E a referência última e decisiva será́ sempre o AMOR do PAI 
 

*** 
 
“Eu, porém, digo-vos...” E o que é que JESUS nos diz, mais uma vez? Diz-nos 
que não quer que os seus discípulos se fiquem pelo legalmente correto, mas que 
sejam capazes de “dar mais um passo” e de fazer algo que não era suposto. 
Diz-nos que não quer que os seus discípulos obedeçam apenas aos limitados re-
flexos humanos do “olho por olho e dente por dente”, mas que atuem de acordo 
com os reflexos divinos n’Ele espelhados. Isto é, Jesus quer que os seus discí-
pulos assumam o seu modo de agir, que é o modo de agir do seu e nosso PAI 
e cujos traços fundamentais são um amor sem mácula de interesse e uma 
misericórdia sem limites.  
Por isso eles não poderão pôr fronteiras nem condições à sua capacidade de 
compartilhar, de se compadecer, de compreender e de perdoar.   



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. 
Necessitamos das respostas até ao final de Fevereiro, para melhor 
organizarmos o Conselho. 



Informando 
 

CONSTITUIÇÃO SINODAL DE LISBOA (CSL) 
(continuação) 

Continuamos hoje a reflectir, nesta Parte III da Constituição, - ”’Não deixar as 
coisas como estão’ (EG 25): para uma conversão pastoral e missionária” – subor-
dinados a um mesmo objectivo que é uma exigência: a conversão pastoral e missi-
onária da Igreja, a que se quer responder e, como é óbvio, ao mesmo fundamen-
to: “A acção da Igreja deriva da própria missão de Cristo compreendida na sua trí-
plice dimensão profética, sacerdotal e real da qual participam todos os fiéis em virtude 
do seu baptismo. Sendo orgânica procura promover a comunhão. Estas são as bases 
dos  

Desafios lançados à Igreja de Lisboa 
Veremos agora, porém a dimensão sacerdotal. “A liturgia é ‘obra de Cristo sacerdote 
e do seu corpo que é a Igreja’” (Sacrosanctum Concilium, 7). [Não é, pois, algo que diga res-
peito apenas aos ministros ordenados ou alguns graus da sua altíssima missão] “Sendo si-
multaneamente meta e fonte da acção da Igreja, constitui um dos elementos centrais 
da evangelização e da vida cristã.” Nela se 1celebram os mistérios da Fé, 2se festeja 
‘cada passo em frente na evangelização’ e 3se colocam sob o olhar da Misericórdia 
de Deus o pecado e o fracasso experimentados na vida e na acção pastoral.” Nela, 
“sobretudo na Eucaristia, 4se renova para cada cristão o encontro pessoal e comuni-
tário com o Senhor.” Vejamos então 
    

 
Repetimos aqui, em cada dia, o desafio à leitura integral e meditada da Constituição 
Sinodal. 

Enunciado e tópicos breves 
Viver a liturgia como sinal de encontro – com Deus e da comunidade cris-
tã, enquanto Povo de Deus que celebra. Educar para a interioridade para a 
comunhão e para o silêncio. Recuperar o sentido profundo do Dia do Se-
nhor. (cf. CSL 47) 
Cultivar a vida espiritual - Abertura constante à acção do Espírito Santo. 
Maior acompanhamento espiritual por parte dos sacerdotes consagrados e 
leigos. Cultivar a interioridade e regeneração da fé. Descoberta da vocação à 
santidade. Vivência dos sacramentos da Reconciliação e da Eucaristia. Vivência 
da espiritualidade. Envolvimento em grupos de oração e participação em movi-
mentos e novas comunidades. (cf. CSL 48) 
Celebrar a liturgia na atenção aos percursos pessoais. Os momentos sa-
cramentais são, por excelência lugares onde a pessoa se envolve existenci-
almente e a sua vida pode vibrar de sentido novo, pela celebração litúrgica 
e pela hospitalidade da comunidade. O Baptismo das crianças … os outros 
sacramentos da iniciação cristã … a Unção dos Doentes. A celebração das 
exéquias. (cf. CSL 49) 
Despertar o desejo de Deus e propor o seguimento de Cristo na prepara-
ção para os sacramentos. Particular importância evangelizadora da prepa-
ração para os sacramentos, principalmente os de iniciação e o Matrimónio. O 
Acolhimento pastoral dos que os pedem [para si ou os seus], e as pedagogias 
adoptadas na preparação devem proporcionar um verdadeiro encontro com 
Cristo, fecundo e feliz quer sob o ponto de visrta humano quer eclesial. (cf. 
CSL 50) 
Valorizar as expressões de piedade popular como abertura ao Evangelho. 
Dinamismos de continuidade intergeracional e de refundação. […] man-
tém uma força evangelizadora que não pode ser subestimada […] na me-
dida em que as formas populares de viver a fé […] estiverem intimamente 
unidas ao acontecimento cristão.  (cf. CSL 51) 
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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 

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 

Fraternidade Leiga S. Domingos 1 Março Quarta Centro 17.00 

Concerto Solidário 4 Março Sábado Centro 15.00 

Formação para Leitores (grupo 3) 4 Março Sábado Centro 15.00 

LEITURAS                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 

 

26 - DOMINGO VIII DO TEMPO COMUM 

Is. 49, 14-15   /  Sal. 61  /  1Cor. 4, 1-5   /  Mt. 6, 24-34  /  Semana IV do Saltério 

Sal. 92 

Sal. 36 

Sal. 22 

Sal. 1 

Sal. 118 

Sal. 102 

Mc. 9, 14-29 

Mc. 9, 30-37 

Mt. 16, 13-19 

Mc. 9, 41-50 

Mc. 10, 1-12 

Mc. 10, 13-16 

Sir. 1, 1-10  

Sir. 2, 1-13  

1Pedro 5, 1-4  

Sir. 5, 1-10             

Sir. 6, 5-17 

Sir. 17, 1-13 

- 2ª Feira - 

- 3ª Feira - 

- 4ª Feira - 

- 5ª Feira - 

- 6ª Feira - 

- Sábado  - 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

Acontece … 
 
 

 

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

la. 

 

1 de Março - Quarta-feira de Cinzas  


