
 

 

 

Palavra 
ESCUTA ATENTA 

 
No segundo Domingo da Quaresma, a Palavra de Deus 
define o caminho que o verdadeiro discípulo deve se-
guir: é o caminho da escuta atenta de Deus e dos seus 
projetos, da obediência total e radical aos planos do Pai. 
O Evangelho relata a transfiguração de Jesus. Recor-
rendo a elementos simbólicos do Antigo Testamento, o 
autor apresenta-nos uma catequese sobre Jesus, o Filho 
amado de Deus, que vai concretizar o seu projeto liber-

tador em favor dos homens através do dom da vida. Aos discípulos, de-
sanimados e assustados, Jesus diz: o caminho do dom da vida não 
conduz ao fracasso, mas à vida plena e definitiva. Segui-o, vós também. 
Na primeira leitura apresenta-se a figura de Abraão. Abraão é o ho-
mem de fé, que vive numa constante escuta de Deus, que sabe ler 
os seus sinais, que aceita os apelos de Deus e que lhes responde com a 
obediência total e com a entrega confiada. Nesta perspetiva, ele é o 
modelo do crente que percebe o projeto de Deus e o segue de todo o 
coração. 
Na segunda leitura, há um apelo aos seguidores de Jesus, no sentido 
de que sejam, de forma verdadeira, empenhada e coerente, as teste-
munhas do projeto de Deus no mundo. Nada - muito menos o medo, o 
comodismo e a instalação - pode distrair o discípulo dessa responsabili-
dade. 
 

*** 
 
As raízes prendem as árvores ao solo para não serem arrastadas. E é por 
elas que as árvores e as plantas se alimentam. As “nossas raízes” são a 
nossa família, a nossa história. Mas a raiz que nunca nos falha é Deus. 
Quando confiamos em Deus encontramos estabilidade num mundo con-
fuso e barulhento. A Palavra de Deus alimenta a nossa alma. 
Como para Abraão, Deus tem um plano para cada um de nós. Se tiver-
mos confiança nas nossas raízes, podemos alcançar grandes feitos. 
Esta semana, no caminho para a escola, no prédio onde moramos, por 
onde passarmos, vamos sorrir, ser educados, mostrar simpatia. Vamos 
sair de nós mesmos e transmitir um pouco da Alegria que recebemos de 
Deus. 

Catequese SDB 
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Comunidade 
 

Programa para o Centro de Prepa-
ração para o Matrimónio (CPM) 
de 2020, com início dia 13 de Março 
pelas 21h15. 

RENÚNCIA QUARESMAL 2020: 
O Senhor Patriarca anunciou que a renúncia quaresmal de 2020 se 
destina à Diocese de Palai (Índia), para “financiar um hospital que 
atenderá especialmente a população mais pobre”. A recolha acontece 
no Domingo de Ramos. 



Informando 
Vivemos um tempo em que subsistem e parecem reaparecer com di-
mensão inesperada velhas e terríveis ameaças, fantasmas e crises. A 
guerra, que sonhávamos erradicável, não pára de grassar; a pobreza e a fo-
me que poderíamos converter em palavras sem sentido, atingem milhões em 
todo o mundo; e a peste, sob a forma de doença do corpo, que já não é o 
terror do desconhecido mas também não se deixa vencer facilmente, ou de 
doença do espírito em que podem incluir-se todos os extremismos e funda-
mentalismos, que também põem em causa o respeito pela vida humana ou a 
liberdade e alastram no terreno da mentira para atingirem os seus objetivos. 
Como sempre, ao longo dos séculos, vale pois a pena voltarmos às razões 
da nossa esperança. Hoje com um texto que a Igreja nos propôs de novo na 
Liturgia das Horas deste Sábado da Semana I da Quaresma.  

“As interrogações mais profundas do género humano” 
O mundo moderno aparece simultaneamente poderoso e débil, capaz do 
melhor e do pior; abre-se na sua frente o caminho da liberdade ou da 
escravidão, do progresso ou da regressão, da fraternidade ou do ódio. 
Por outro lado, o homem toma consciência de que depende dele a boa 
orientação das forças que pôs em movimento, e que podem esmagá-lo 
ou servi-lo. Por isso se interroga a si mesmo. Na verdade, os desequilí-
brios de que sofre o mundo moderno ligam-se a um desequilíbrio mais profun-
do que se enraíza no coração do homem.  
No íntimo do próprio homem, muitos elementos se combatem. Por um 
lado, ele experimenta, como criatura, as suas múltiplas limitações; por 
outro, sente-se ilimitado nos seus desejos e chamado a uma vida supe-
rior. 
Atraído por muitas solicitações, vê-se a todo o momento constrangido a 
escolher e a renunciar. Mais ainda, fraco e pecador, faz muitas vezes 
aquilo que não quer e não realiza o que desejaria fazer. […]  
Muitos, sem dúvida, que levam uma vida impregnada de materialismo 
prático, não podem ter uma clara percepção desta situação. […] 
Alguns […] esperam unicamente do esforço humano a verdadeira e ple-
na libertação do género humano, e estão persuadidos de que o futuro 
domínio do homem sobre a terra dará satisfação aos seus mais íntimos 
desejos. […] 
Entretanto, cada dia são mais numerosos aqueles que, em face da ac-
tual evolução do mundo, põem a si mesmos ou sentem com maior acui-
dade as questões fundamentais: Que é o homem? Qual o significado do 
sofrimento, do mal e da morte, que, apesar de tão grandes progressos, 
continuam a existir? […] Que contributo pode o homem dar à socieda-
de, que pode esperar dela? Que há para além desta vida terrena? 

A Igreja, por sua parte, acredita que Jesus Cristo, morto e ressuscitado 
por todos os homens, a estes oferece pelo Espírito Santo a luz e a força 
que lhes permitem corresponder à sua altíssima vocação; ela crê que não há 
debaixo do céu outro nome dado aos homens, pelo qual podem ser sal-
vos. 
Acredita também que a chave, o centro e o fim de toda a história hu-
mana se encontram no seu Senhor e Mestre. 
A Igreja afirma, além disso, que, subjacente a todas as transformações, 
há muitas coisas que não mudam, cujo último fundamento é Cristo, o 
mesmo ontem, hoje e para sempre.” (Da Const. pastoral Gaudium et spes, do 

Concílio Vaticano II, sobre a Igreja no mundo contemporâneo. Cortes por razões de espaço 

assinalados com […].) 
É esta a nossa esperança. 



Contactos:                               Pároco - Frei José Manuel Correia Fernandes, OP 

R. Raul Carapinha, 15 - 1500-541 LISBOA                                      Telf.: 217221350 - Fax: 217221355 
www.paroquiasaodomingosdebenfica.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 e 12h 
 
 

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

LEITURAS             8 - DOMINGO II DA QUARESMA 

Gen. 12, 1-4a   /  Sal. 32 (33)  /  2 Tim. 1, 8b-10  /  Mt. 17, 1-9   /  Semana II Saltério  

 

15 - DOMINGO III DA QUARESMA 
Ex. 17, 3-7   /  Sal. 94 (95)  /  Rom. 5, 1-2. 5-8  /  Jo. 4, 5-42   /  Semana III Saltério  

Sal. 78 (79) 

Sal. 49 (50) 

Sal. 30 (31) 
Sal. 1 

Sal. 104 (105) 

Sal. 102 (103) 

Lc. 6, 36-38 

Mt. 23, 1-12 

Mt. 20, 17-28 
Lc. 16, 19-31 

Mt. 21, 33-43. 45-46 

Lc. 15, 1-3. 11-32 

Dan. 9, 4b-10 

Is. 1, 10. 16-20 

Jer. 18, 18-20 
Jer. 17, 5-10 

Gen. 37, 3-4. 12-13a. 17b-28 

Miq. 7, 14-15. 18-20 

- 2ª Feira - 

- 3ª Feira - 

- 4ª Feira - 
- 5ª Feira - 

- 6ª Feira - 

- Sábado  - 

9 

10 

11 

12 
13 

14 

Acontece … 
 

Via Sacra - Todas as sextas-feiras da Quaresma, às 18h. 
 

Oração de Vésperas - Todos os domingos da Quaresma, às 18h30.  
 

14 de Março: Conselho Pastoral Paroquial, às 15h.  
 

14 e 15 de Março: O ofertório reverte para a Caritas Portuguesa.  

 Calendário Paroquial Dia  Local Hora 

Centro de Preparação para o Ba-
tismo 10 e 12 Março 

Terça 
Quinta Centro 21h30 

Exposição do Santíssimo Sacra-
mento com oração do Rosário 13 Março Sexta Igreja 15h00 

CPM, Sessão 0 13 Março Sexta Centro 21h15 

Festa do Pai e do Pai Nosso - 
Catequese 21 Março Sábado Igreja 12h00 


