
 

 

 

Palavra 
APRESENTAÇÃO DO SENHOR E VIDA CONSAGRADA 

 
No “Dia da Vida Consagrada”, a liturgia celebra a “Apresentação 
do Senhor” no Templo de Jerusalém. Esse ícone – que expressa a 
entrega total de Cristo, desde os primeiros momentos da sua 
existência terrena, nas mãos do Pai – convida todos os consagra-
dos e consagradas a renovar a sua entrega nas mãos de Deus 
e a fazer da própria existência um dom de amor, um testemunho 
comprometido da realidade do Reino, ao serviço do projeto salvador 
de Deus para os homens e para o mundo. 

Na primeira leitura um “mensageiro” anónimo anuncia o “Dia do Senhor” – o 
“dia” em que Deus vai descer ao encontro do seu Povo para criar uma nova 
realidade. Nesse dia, Jahwéh vai eliminar o egoísmo e o pecado, vai purificar 
o coração do seu Povo, vai inaugurar o tempo novo da comunhão verdadeira 
entre Deus e os homens. 
No Evangelho através das palavras e da catequese do evangelista Lucas, de-
senha-se aqui o quadro da “Apresentação de Jesus” no Templo de Jerusa-
lém, a fim de ser “consagrado” ao Senhor. A consagração de Cristo recorda-
nos que a nossa vida se deve cumprir num “ecce venio”, numa entrega total 
nas mãos do Pai, ao serviço do projeto de salvação de Deus para os homens e 
para o mundo. 
Na segunda leitura Jesus é apresentado como o sacerdote por excelência 
que, ao oferecer ao Pai o sacrifício da sua vida, ao serviço do plano salvador 
de Deus, fez nascer o Homem Novo, livre da escravidão do pecado, promovi-
do à categoria de “filho de Deus”. Esta “catequese” convida os discípulos a 
olhar para a cruz de Jesus, a interiorizar o seu significado, a seguir Jesus no 
dom total da vida, na entrega radical, no serviço simples e humilde aos ir-
mãos. 
 

*** 
 

“O aumento de organizações diversificadas, que se dedicam ao homem em suas 
várias necessidades, explica-se fundamentalmente pelo facto de o imperativo 
do amor ao próximo ter sido inscrito pelo Criador na própria natureza do ho-
mem. Mas, o referido aumento é efeito também da presença, no mundo, do 
cristianismo, que não cessa de despertar e tornar eficaz este imperativo, muitas 
vezes profundamente obscurecido no decurso da história. A reforma do paganis-
mo, tentada pelo imperador Juliano o Apóstata, é apenas um exemplo incipiente 
de tal eficácia. Neste sentido, a força do cristianismo propaga-se muito para 
além das fronteiras da fé cristã. Por isso, é muito importante que a actividade 
caritativa da Igreja mantenha todo o seu esplendor e não se dissolva na organi-
zação assistencial comum, tornando-se uma simples variante da mesma.” 
 

Papa Bento XVI, Deus Caritas est, nº 31. 
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Informando 
 

No passado Domingo, celebrámos o Domingo da Palavra de Deus, há 
pouco instituído por Francisco.  Na sua “Carta apostólica sob a forma de 
motu proprio APERUIT ILLIS” (AI), faz um apelo muito forte no sentido 
de que todos os cristãos vivam uma relação especial com a Palavra. Não 
é, não pode ser, nunca pôde, matéria reservada a doutores, que têm a sua 
função específica, mas propriedade de todo o povo de Deus.  
Não é, portanto, algo como um exercício que se esgote num dia ou numa 
semana, mas um amor para toda a vida. A palavra certa pode ser, talvez, 
convivência - de assiduidade fala a referida Carta - com a Palavra, Sagrada 
Escritura e Tradição, também ela Palavra, ambas fonte única da Revelação 
(cf. AI, 11), numa relação pessoal de diálogo, que exige escuta, com o  
Cristo que vem ao nosso encontro. 
Celebrámos, também, na passada terça-feira a Festa de S. Tomás de 
Aquino. E sobre este grande teólogo, filósofo e Santo dominicano, não 
proporíamos aqui hoje um texto seu, mas faremos referência (em tradução 
livre) a um artigo que, por sua vez, se lhe refere, e que nos pareceu, justa-
mente pela sua simplicidade não isenta de rigor, uma apresentação curiosa 
da figura multifacetada do grande pensador. Escreve-o Jordi Pérez, noviço, 
num interessante percurso pessoal de descoberta. (in mini Lumen, 26 Ja-
neiro 2020, Lay Fraternities of Saint Dominic,  Province of Saint Joseph, 
Eastern USA). 
O autor começa por contar que, em relação a este Santo que o desafia, 
“embarcou recentemente numa jornada pessoal para o descobrir e conhecê
-lo melhor”, necessariamente começando por S. Domingos, num retiro no 
Mosteiro de Caleruega. 
Refere-se depois às três gerações que marcaram a evolução dos pri-
meiros dominicanos. A primeira geração, compreende Domingos e os 
que o conheceram pessoalmente, incluindo Jordão da Saxónia, que criaram 
as primeiras Casas de Estudo, na proximidade de cidades e universidades, 
para a pregação da Sagrada Escritura. 
À segunda geração, pertenceu Alberto Magno. Segundo o autor, esta gera-
ção teria surpreendido Domingos - mas não Jordão – pelo modo como apli-
cava métodos científicos a matérias de fé. Alberto não teria dificuldade em 
conciliar a sua fé com a realidade, afirmando que “A verdade real, de 
onde quer que venha, procede do Espírito Santo”. 
“De certo modo, continua, as controvérsias de Alberto com os seus con-
temporâneos prepararam o caminho [...] para a terceira geração” a de 
Tomás de Aquino, que “foi além da observação de Deus na nature-
za – apoiada na Sagrada Escritura, como no Salmo 19, 1 ou em Job 12, 7 
– submetendo a fé ao teste da razão.” E acrescenta que nas emergen-
tes universidades seculares, a razão começou a competir com a fé, e a 
Ordem dos Pregadores encontrou a sua mais urgente missão:”talvez 
de um modo não previsto por Domingos, embora se possa argumentar que 
o seu método de pregar pela razão colocou a Ordem três passos à frente 
do resto da sociedade. Se esse é o caso, pode dizer-se que S. Domingos 
construiu uma Arca para nos salvar sem saber a corrente que aí vinha.” 
Continuaremos para a semana a ver rapidamente este aspecto introdutório 
do artigo, apenas para situar o que mais nos interessa aqui: a aproxima-
ção, superficial embora, à personalidade de Tomás de Aquino.  
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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 e 12h 
 
 

Horário das Confissões:         3ª: 17h30 às 18h30 * 4ª: 9h30 às 10h30  
 
Horário do Cartório:         3ª e 5ª: 16h00 às 19h00  

LEITURAS      2 - DOMINGO DA APRESENTAÇÃO DO SENHOR 

Mal. 3, 1-4   /  Sal. 23 (24)  /  Hebr. 2, 14-18  /  Lc. 2, 22-40 /  Semana IV Saltério  

 

9 - DOMINGO V DO TEMPO COMUM 

Is. 58, 7-10   /  Sal. 111 (112)  /  1 Cor. 2, 1-5  /  Mt. 5, 13-16  /  Semana I Saltério  

Sal. 3 
Sal. 85 (86) 
Sal. 31 (32) 
Sal. 1 Cor. 29, 10-13 
Sal. 21 (22) 
Sal. 118 (119) 

Mc. 5, 1-20 
Mc. 5, 21-43 
Mc. 6, 1-6 
Mc. 6, 7-13 
Jo. 19, 28-37 
Mc. 6, 30-34 

2 Sam. 15, 13-14. 30: 16, 5-13a 
2 Sam. 18, 9.10 14b. 24-25a. 30 - 19, 3 
2 Sam. 24, 2. 8b-17 
1 Reis 2, 1-4. 10-12 
Is. 53, 1-10 
1 Reis 3, 4-13 

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

3 
4 
5 
6 
7 
8 

Acontece … 
 

9 a 16 de Fevereiro - Semana Vicarial da Caridade. Mais informa-

ções no desdobrável disponível na secretaria paroquial.  
 

13 de Fevereiro - Encontro de formação promovido pela pastoral 

da Família da vigararia V: “A família promotora do voluntariado 
de vizinhança”, na Paroquia S. Domingos de Benfica, às 21h.  

 Calendário Paroquial Dia  Local Hora 

Fraternidade Leiga de São Do-
mingos 3 Fevereiro Segunda Centro 17h00 

Pastoral da Saúde 6 Fevereiro Quinta Centro 17h00 

Jornada Diocesana da Pastoral 
da Família 8 Fevereiro Sábado Turcifal 9h30 

Dia Mundial do Doente 11 Fevereiro Terça   


