
 

 

 

Palavra 
A LEI DA SANTIDADE 

 
A liturgia do VII Domingo do Tempo Comum convida-nos à san-
tidade, à perfeição. Sugere que o "caminho cristão" é um cami-
nho nunca acabado, que exige de cada homem ou mulher, em ca-
da dia, um compromisso sério e radical (feito de gestos concretos 
de amor e de partilha) com a dinâmica do "Reino". Somos, assim, 
convidados a percorrer o nosso caminho de olhos postos nesse 
Deus santo que nos espera no final da viagem. 
A primeira leitura que nos é proposta apresenta um apelo veemen-

te à santidade: viver na comunhão com o Deus santo, exige o ser santo. Na 
perspetiva do autor do nosso texto, a santidade passa também pelo amor ao 
próximo. 
No Evangelho, Jesus continua a propor aos discípulos, de forma muito concreta, 
a sua Lei da santidade (no contexto do "sermão da montanha"). Hoje, Ele pede 
aos seus que aceitem inverter a lógica da violência e do ódio, pois esse 
"caminho" só gera egoísmo, sofrimento e morte; e pede-lhes, também, o amor 
que não marginaliza nem discrimina ninguém (nem mesmo os inimigos). É nesse 
caminho de santidade que se constrói o "Reino". 
Na segunda leitura, Paulo convida os cristãos de Corinto - e os cristãos de to-
dos os tempos e lugares - a serem o lugar onde Deus reside e Se revela aos 
homens. Para que isso aconteça, eles devem renunciar definitivamente à 
"sabedoria do mundo" e devem optar pela "sabedoria de Deus" (que é dom da 
vida, amor gratuito e total). 
 

*** 
 
“No que diz respeito aos colaboradores que realizam, a nível prático, o trabalho 
caritativo na Igreja, foi dito já o essencial: eles não se devem inspirar nas ideo-
logias do melhoramento do mundo, mas deixarem-se guiar pela fé que actua 
pelo amor (cf. Gal 5, 6). Por isso, devem ser pessoas movidas antes de mais na-
da pelo amor de Cristo, pessoas cujo coração Cristo conquistou com o seu amor, 
nele despertando o amor ao próximo. O critério inspirador da sua acção deveria 
ser a afirmação presente na II Carta aos Coríntios: « O amor de Cristo nos cons-
trange » (5, 14). A consciência de que, n'Ele, o próprio Deus Se entregou por 
nós até à morte, deve induzir-nos a viver, não mais para nós mesmos, mas para 
Ele e, com Ele, para os outros. Quem ama Cristo, ama a Igreja e quer que esta 
seja cada vez mais expressão e instrumento do amor que d'Ele dimana. O cola-
borador de qualquer organização caritativa católica quer trabalhar com a Igreja, 
e consequentemente com o Bispo, para que o amor de Deus se espalhe no mun-
do. Com a sua participação na prática eclesial do amor, quer ser testemunha de 
Deus e de Cristo e, por isso mesmo, quer fazer bem aos homens gratuitamente.” 
 

Papa Bento XVI, Deus Caritas est, 33 
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Comunidade 

 

Centro Social Paroquial de São Domingos de Benfica 

Consignação de 0,5%  do IRS 
Ajude-nos a continuar a ajudar! 
 

Encaminhe 0,5% do seu IRS, para a nossa Instituição sem pagar mais, 
 

Basta escrever o NIF: 501875875 na sua  Declaração de IRS. 

Momento de Oração, Estar com Cristo, 
às 21h do dia 28 de Fevereiro, na Igreja 
de São Domingos de Benfica. 

Festival da Canção Jovem Cristã, no 
dia 7 de Março às 21h com o tema “Sair 
com Cristo ao encontro de todas as Peri-
ferias”. 



Informando 
Ainda as periferias existenciais 

No passado Domingo, na primeira página desta pequena Folha Paroquial, in-
seria-se outro extracto de um texto do Papa Bento XVI, da sua Deus Caritas 
Est (DCE), centrado nas “várias organizações católicas que realizam um 
serviço de caridade”, cujo “verdadeiro sujeito”, diz-se, “é a própria 
Igreja”. Nunca é demais, pois, interrogarmo-nos: estamos conscientes de 
que nestas instituições de acolhimento, residencial ou aberto, se de-
senvolve uma luta permanente pela qual todos somos responsáveis?  
É que se trata de organizações, onde se cruzam várias especializações 
e saberes, em que a competência técnica é indispensável, mas em 
que esta não chega (cf. DCE). A questão é: Será que o modelo organi-
zativo comum a outras estruturas revoga, põe entre parêntesis, ou 
exclui o mandamento do amor? E a resposta é, sem dúvida, negativa.  
A exigência de qualidade, o rigor, a justiça, a equidade, não são in-
compatíveis, em caso algum, com aquele mandamento e a estrutura 
deslizaria facilmente para a simples beneficência e afastar-se-ia cada vez 
mais da sua natureza própria, se não mantivesse a verdadeira Caridade como 
norma de acção. É esse o desafio permanente.  
Assim, se porventura negamos ou sequer subvalorizamos o direito de cada 
um a ser tratado e respeitado como pessoa autónoma, se, para além 
dos melhores cuidados físicos, não cuidamos da integralidade da pes-
soa e, portanto, das suas necessidades espirituais e da assistência espi-
ritual e religiosa, se nos distanciamos do seu dia-a-dia, se omitimos a par-
ticipação nas suas refeições e nos seus hábitos de vida, se tratamos 
todos razoavelmente bem mas sem cuidar do respeito pelas suas diferen-
ças e pela sua vontade, então poderemos estar a criar periferias. 
A exigência estende-se à relação com e entre todos os colaboradores. 
Releia-se o texto de Bento XVI e nele o cuidado posto na exigência em rela-
ção a eles. Se, por exemplo, a qualquer nível, imputamos “culpas” por 
eventuais insucessos sem curar de saber a que se devem, se não procura-
mos informar-nos, escutando o que nos é dito, das dificuldades e da sua 
razão de ser, se não atribuímos, com critério e com equidade, respon-
sabilidades a quem melhor é capaz de as exercer, se não exercemos 
com critério o reforço positivo ou negativo, se não reconhecemos nos 
êxitos o esforço colectivo, se não avaliamos com justiça, se não cuida-
mos da formação permanente de todos os colaboradores, se … - enun-
ciado não fechado - em qualquer organização estaria mal. Numa organiza-
ção social cristã e de cristãos, estaríamos certamente a infringir nor-
mas bem mais altas do que as simples directivas técnicas, adminis-
trativas ou burocráticas, ainda que consagradas no direito positivo e 
a inviabilizar ou a dificultar a corrente, a qualidade do fluxo de cuida-
dos que nos é exigida pelo mandamento do amor. 
Talvez não seja inútil, no rescaldo da Semana Vicarial da Caridade, avaliar 
se algum instituído menos “católico” porventura se imiscuíu nas nossas 
boas intenções, reactivar alertas para o lento deslizar de todas as prá-
ticas para a repetição mecânica, cada vez mais desprovida de alma – não 
nos julguemos imunes ao que acontece em todas as organizações – 
fazer um refreshing a essa luz das nossas próprias atitudes. E se, por-
ventura, nos parece desnecessário – como, por vezes, acontece com um tex-
to longo, já muito revisto, que não conseguimos ler de novo, então peçamos 
ajuda a um amigo ou a um colaborador. Revisão de vida, ou exame de 
consciência a sério, para depois soltar de novo as velas e seguir em 
frente. 
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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  

Acontece … 
 

26 de Fevereiro: Celebração da Quarta feira de Cinzas:  
    - Casa Nª Srª do Rosário, 12h 

    - Igreja de São Domingos de Benfica, 19h  
 

7 de Março: X Festival Paroquial da Canção Jovem Cristã, 21h  

 Calendário Paroquial Dia  Local Hora 

Estar com Cristo - Momento de 
oração 28 Fevereiro Sexta Igreja 21h00 

Peregrinação vicarial a Fátima - 
Jovens 28 Fevereiro Sexta   

Encontro de Adolescentes do 7º 
ao 10º ano da Catequese 29 Fevereiro Sábado Penafirme 9h00 

Secretariado Permanente 5 Março Quinta Centro 21h30 

LEITURAS           23 - DOMINGO VII DO TEMPO COMUM 

Lev. 19, 1-2. 17-18   /  Sal. 102 (103)  /  1 Cor. 3, 16-23  /  Mt. 5, 38-48  /  Semana III Saltério  

 

26 - QUARTA-FEIRA DE CINZAS 

Joel 2, 12-18  /  Sal. 50 (51)  /  2 Cor. 5, 20—6, 2  /  Mt. 6, 1-6. 16-18  

 

1 - DOMINGO I DA QUARESMA 

Gen. 2, 7-9—3, 1-7   /  Sal. 50 (51)  /  Rom. 5, 12-19  /  Mt. 4, 1-11 /  Semana I Saltério  

Sal. 18B (19B) 
Sal. 54 (55) 

Mc. 9, 14-29 
Mc. 9, 30-37 

Tg. 3, 13-18 
Tg. 4, 1-10 

- 2ª Feira - 
- 3ª Feira - 

24 
25 

Sal. 1 
Sal. 50 (51) 
Sal. 85 (86) 

Lc. 9, 22-25 
Mt. 9, 14-15 
Lc. 5, 27-32 

Deut. 30, 15-20 
Is. 58, 1-9a 
Is. 58, 9b-14 

- 5ª Feira - 
- 6ª Feira - 
- Sábado  - 

27 
28 
29 


