NÃO ESQUEÇA QUE ...
PARÓQUIA DE SÃO DOMINGOS DE
BENFICA

FOLHA SEMANAL
DOMINGO V DA QUARESMA
18.Março.2018

Nº27

Palavra ...
AMAR ATÉ AO FIM
Na liturgia do V Domingo da Quaresma ecoa, com insistência, a preocupação de Deus no sentido de apontar
ao homem o caminho da salvação e da vida definitiva.
A Palavra de Deus garante-nos que a salvação passa por
uma vida vivida na escuta atenta dos projetos de Deus
e na doação total aos irmãos.
Na primeira leitura, Deus apresenta a Israel a proposta
de uma nova Aliança. Essa Aliança implica que Deus
mude o coração do Povo, pois só com um coração transformado o homem será capaz de pensar, de decidir e de agir de acordo com as propostas de Deus.
A segunda leitura apresenta-nos Jesus Cristo, o sumo-sacerdote da
nova Aliança, que Se solidariza com os homens e lhes aponta o caminho da salvação. Esse caminho (e que é o mesmo caminho que Jesus seguiu) passa por viver no diálogo com Deus, na descoberta dos
seus desafios e propostas, na obediência radical aos seus projetos.
O Evangelho convida-nos a olhar para Jesus, a aprender com Ele, a
segui-l’O no caminho do amor radical, do dom da vida, da entrega total a Deus e aos irmãos. O caminho da cruz parece, aos olhos do mundo, um caminho de fracasso e de morte; mas é desse caminho de
amor e de doação que brota a vida verdadeira e eterna que Deus
nos quer oferecer.
***
Se o grão de trigo quer dar fruto, é preciso que ele passe pela terra
onde vai apodrecer, mas o seu percurso não pára aí, o fruto brotará.
Jesus quer dar a vida, Ele escolhe passar pela morte, dando então a
maior prova de amor. Mas a sua missão não pára aí, a vida brotará: a sua própria vida é a ressurreição; e a vida da humanidade é a salvação. “Não era necessário que Cristo sofresse tudo isto para entrar na
sua glória?”, dirá Ele aos discípulos no caminho de Emaús. Se queremos
que os outros vivam, é preciso que passemos por um certo número
de renúncias, de esquecimentos de nós próprios, e isto através do serviço, do acolhimento, do perdão. Mas a nossa relação com os outros
não pára aí, a alegria brota nos rostos e no nosso próprio rosto. A morte
é uma passagem obrigatória para aquele que ama e quer amar
até ao fim.

Comunidade

RENÚNCIA QUARESMAL 2018
“Este tempo forte de conversão e partilha inclui a renúncia quaresmal diocesana. Em 2017 destinou-se às obras necessárias no Seminário do Olivais, onde se
formam futuros padres de várias dioceses, de Portugal a África e até à Índia.
Somaram-se 267 422,90 euros, que sobretudo manifestam o carinho e o apoio
do Povo de Deus à formação dos seus futuros pastores.
Neste ano de 2018 a renúncia destina-se à construção de um novo edifício da Escola Sacré Coeur em Cattin (Bangui), República CentroAfricana. Ali trabalham as Irmãs Oblatas do Coração de Jesus, no meio das
grandes devastações que a luta armada têm infligido ao país, com mortes e
destruições, desemprego generalizado, impossibilidade de estudar e de ser
atendido na doença. A persistência das Irmãs é notável e o seu pedido é confirmado pelo Cardeal Dieudonné Nzapalainga, Arcebispo de Bangui. ”
Sé Patriarcal, Quarta-feira de Cinzas, 14 de fevereiro de 2018
+ Manuel Clemente, Cardeal-Patriarca”
Os envelopes com a Renúncia Quaresmal deverão ser entregues no próximo fim
-de-semana.

Informando
Comemoram-se cinco anos do pontificado de Francisco, que se
iniciou e se desenvolve como uma surpresa permanente para a
Igreja e para o mundo. Talvez sobretudo para o mundo, visto que os
seus gestos e as suas palavras, directas e aparentemente simples,
mas de um enorme peso e profundidade, conseguem ultrapassar
certos preconceitos e barreiras, habitualmente presentes para as
mensagens vindas de Roma. E assim prossegue o seu magistério de reforma e verdade, sem desperdiçar, pelo contrário desenvolvendo e potenciando o riquíssimo capital dos seus antecessores, que cita constantemente. Mas também sem medo de seguir em frente e numa convicção de fé e de verdade profundamente evangélicas. Rezemos
pelo Santo Padre, como tão insistentemente nos pede, para
construirmos, em unidade, uma Igreja mais pobre, que, como o
seu Senhor, esteja no mundo para servir.
Pela actualidade do tema, recordemos aqui hoje a primeira das duas belíssimas orações que nos propõe, na conclusão da Encíclica
Laudato Si – Sobre o cuidado da Casa Comum, a que “podem
partilhar todos os que acreditam num Deus Criador Omnipotente.”
Oração pela nossa terra
Deus Omnipotente,
que estais presente em todo o universo/
e na mais pequenina das vossas
criaturas,/
Vós que envolveis com a vossa ternura/
tudo o que existe,
derramai em nós a força do vosso
amor/
para cuidarmos da vida e da beleza.
Inundai-nos de paz,
para que vivamos como irmãos e
irmãs/
sem prejudicar ninguém.
Ó Deus dos pobres,
ajudai-nos a resgatar
os abandonados e esquecidos desta
terra/
que valem tanto aos vossos olhos.
Curai a nossa vida,
para que protejamos o mundo
e não o depredemos,
para que semeemos beleza
e não poluição nem destruição.
Tocai os corações
daqueles que buscam apenas benefícios/

à custa dos pobres e da terra.
Ensinai-nos a descobrir o valor de
cada coisa,
a contemplar com encanto,
a reconhecer que estamos profundamente unidos/
com todas as criaturas
no nosso caminho para a vossa luz
infinita.
Obrigado porque estais connosco
todos os dias./
Sustentai-nos, por favor, na nossa
luta/
pela justiça, o amor e a paz. ::::

Calendário Paroquial

Dia

Local

Hora

Assembleia Geral de Acólitos

18 Março

Domingo

Centro

16.00

Reunião de Leitores

24 Março

Sábado

Centro

15.00

Reunião de Ministros Extraordinários da Comunhão

24 Março

Sábado

Centro

16.00

Acontece …
19 de Março - Solenidade de S. José - Dia do Pai
20 de Março - Aniversário do nosso pároco, Fr. José Manuel

HORÁRIO DE VERÃO
No próximo fim-de-semana (24 e 25 de Março), muda a hora. De Sábado
para Domingo adiantamos o relógio 1 hora.
A missa das 18h, aos Sábados e Domingos, voltará a ser às 19h já
a partir do dia 24.
LEITURAS

18 - DOMINGO V DA QUARESMA
Jer. 31, 31-34 / Sal. 50 / Hebr. 5, 7-9 / Jo. 12, 20-33 / Semana I do Saltério

19
20
21
22
23
24

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

-

2Sam. 7, 4-5a. 12-14a. 16
Num. 21, 4-9
Dan. 3, 14-20. 91-92. 95
Gen. 17, 3-9
Jer. 20, 10-13
Ez. 37, 21-28

Sal. 88
Sal. 101
Sal. Dan. 3
Sal. 104
Sal. 17
Sal. Jer. 31

Mt. 1, 16. 18-21. 24a
Jo. 8, 21-30
Jo. 8, 31-42
Jo. 8, 51-59
Jo. 10, 31-42
Jo. 11, 45-56

25 - DOMINGO DE RAMOS NA PAIXÃO DO SENHOR
Is. 50, 4-7 / Sal. 21 / Filip. 2, 6-11 / Mc. 14, 1 — 15, 47 / Semana II do Saltério

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: 17h30 às 18h30 * 4ª: 9h30 às 10h30

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
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