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Palavra ...
A MISSÃO SEMPRE EM VIGOR
Mais uma vez o Evangelho nos mostra que JESUS não procura admiradores ou “adoradores de ocasião”, mas sim colaboradores. E a missão é bem clara, tornar presentes, hoje
e aqui, as suas Palavras de Luz, de Vida e de Esperança,
os seus gestos de libertação e de reconciliação, os sinais
de atenção, da solicitude e da Misericórdia de DEUS em
favor de todos os Homens.
Por isso, os verdadeiros discípulos de Jesus não são os que o
seguem buscando apenas a “sua” salvação, mas os que colaboram com Ele na Salvação dos outros. Isto é, os que o
seguem pelos caminhos da vida sempre atentos como Ele
aos que os rodeiam, aos seus problemas e anseios, aos seus
dramas e necessidades, às suas fadigas e aos seus abatimentos, disponíveis para os gestos fecundos da amizade e da
partilha, da colaboração e da ajuda gratuita, prontos para trabalhar e lutar
contra o que destrói a vida humana, quer física quer espiritual, contra tudo o que
degrada ou avilta a sua dignidade, contra tudo o que reduz ou mutila o seu sentido profundo.
Na verdade, não há outro modo de proclamar e de fazer sentir que o Reino
de Deus está próximo, pois só a Caridade e o Amor são sinais da sua Presença.
***
A Palavra que hoje escutamos põe em destaque dois pontos fundamentais da
Mensagem cristã. O 1º é este, vivemos num Mundo em que Deus está presente, e nele atua com desígnios de Salvação. Na verdade, Deus não é apenas o Futuro do Homem, mas também o Fermento desse Futuro no seio da
História, desse Reino que já está perto, como Jesus anuncia e manda anunciar.
Entretanto – e é o 2º ponto – o anúncio, a visibilidade, e o crescimento desse
Reino passam pela vida, pelo testemunho, pelo empenho e ação dos que a
Ele se abrem e O acolhem. Tornam-se então instrumentos da Ação libertadora da Graça de Deus no meio dos seus irmãos, dando de graça o que de
graça receberam e recebem, segundo o Mandamento que JESUS também nos
deixou…

Comunidade

AGENDA:
09h30 – Oração de Laudes
10h00 – Trabalho por setores
12h00 – Plenário (entrega das datas e atividades previstas por cada setor)
13h00 – Almoço
15h00 – Programação
17h00 – Vésperas

Todos os conselheiros que ainda não levantaram a
convocatória deverão fazê-lo na Recepção da Paróquia.

Informando

“O Unigénito Filho de Deus assumiu a nossa carne para nos tornar participantes da divindade, fez-Se homem para fazer dos homens deuses. Tudo
quanto assumiu da nossa condição humana, tudo contribuiu para nossa
salvação: ofereceu em sacrifício a Deus Pai o seu Corpo no altar da cruz
para nossa reconciliação, e derramou o seu Sangue como preço do nosso
resgate e purificação de todos os nossos pecados. Mas para que em nós
se conservasse perenemente a memória de tão grande benefício, deixou
aos seus fiéis, sob as aparências do pão e do vinho, o seu Corpo como
alimento e o seu Sangue como bebida. Oh precioso e admirável banquete, salutar e cheio de toda a suavidade! Que há de mais precioso que este
banquete? Já não é a carne de touros e cabritos que se nos oferece a comer, como na antiga Lei, mas o próprio Cristo, verdadeiro Deus, que se
nos dá em alimento. Que há de mais salutar e admirável que este sacramento? Nele se purificam os nossos pecados, aumentam as virtudes e se
nutre a alma com a abundância dos dons espirituais. É oferecido na Igreja pelos vivos e pelos mortos para que a todos aproveite, já que para todos foi instituído como remédio de salvação. Ninguém seria capaz de exprimir a suavidade deste sacramento, no qual se pode saborear a doçura
espiritual na sua própria fonte e em que celebramos a memória daquele
imenso e inefável amor que Cristo nos mostrou na sua paixão. Para que a
imensidade deste amor se gravasse profundamente no coração dos fiéis,
quando ia passar deste mundo para o Pai, Cristo, na sua última Ceia, celebrada a Páscoa com os seus discípulos, instituiu este sacramento como
memorial perene da sua paixão, como o cumprimento perfeito das antigas figuras e a mais admirável das suas obras.” (Das Obras de São Tomás de
Aquino, presbítero (Opusculum 57, In festo Corporis Christi, lect. 1-4) (Sec. XIII)

Calendário Paroquial

Dia

Local

Hora

Encerramento da Catequese

25 Junho

Domingo

Igreja

11.00

Assembleia Geral Acólitos

25 Junho

Domingo

Centro

16.00

Secretariado Permanente

27 Junho

Terça

Centro

21.30

Passeio de Acólitos e famílias

1 Julho

Sábado

Exposição do Santíssimo Sacramento (c/ oração do Rosário)

13 Julho

Quinta

Igreja

15.00

Reunião de preparação para pais
e padrinhos - Baptismo

18 Julho
20 Julho

Terça
Quinta

Centro

21.30

Acontece …
24 de Junho - Conselho Pastoral Paroquial, Irmãs Dominicanas,
9h30. Os Conselheiros deverão levantar a convocatória na Recepção.
25 de Junho - Encerramento do Ano Pastoral (Não haverá as missas
das 9h e 12h30, nem a das 10h na Igreja NªSrª do Rosário).
LEITURAS

18 - DOMINGO XI DO TEMPO COMUM
Ex. 19, 2-6a / Sal. 99 / Rom. 5, 6-11 / Mt. 9, 36 — 10, 8 / Semana III do Saltério

19
20
21
22
23
24

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

-

2Cor. 6, 1-10
2Cor. 8, 1-9
2Cor. 9, 6-11
2Cor. 11, 1-11
Deut. 7. 6-11
Is. 49, 1-6

Sal. 102
Sal. 138

Sal. 97
Sal. 145
Sal. 111
Sal. 110
1Jo. 4, 7-16
Act. 13, 22-26

Mt. 5, 38-42
Mt. 5, 43-48
Mt. 6, 1-6. 16-18
Mt. 6, 7-15
Mt. 11, 25-30
Lc. 1, 57-66. 80

25 - DOMINGO XII DO TEMPO COMUM
Jer. 20, 10-13 / Sal. 68 / Rom. 5, 12-15 / Mt. 10, 26-33 / Semana IV do Saltério

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

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
cartorio@paroquiasaodomingosdebenfica.pt

secretaria@paroquiasaodomingosdebenfica.pt
catequesesdb@gmail.com

