
 

 

 

Palavra 
DEUS ENTRE NÓS 

 

A Palavra de Deus que hoje nos é proposta afirma, essen-
cialmente, que o nosso Deus está sempre presente ao 
longo da nossa caminhada pela história e que só Ele nos 
oferece um horizonte de vida eterna, de realização plena, 
de felicidade perfeita. 
A primeira leitura mostra como Deus acompanhou a 
caminhada dos hebreus pelo deserto do Sinai e como, nos 
momentos de crise, respondeu às necessidades do seu Po-

vo. O quadro revela a pedagogia de Deus e dá-nos a chave para en-
tender a lógica de Deus, manifestada em cada passo da história da sal-
vação. 
A segunda leitura repete, noutros termos, o ensinamento da primeira: 
Deus acompanha o seu Povo em marcha pela história; e, apesar do 
pecado e da infidelidade, insiste em oferecer ao seu Povo - de forma gra-
tuita e incondicional - a salvação. 
O Evangelho também não se afasta desta temática... Garante-nos que, 
através de Jesus, Deus oferece ao homem a felicidade (não a felici-
dade ilusória, parcial e falível, mas a vida eterna). Quem acolhe o dom 
de Deus e aceita Jesus como "o salvador do mundo" torna-se um Ho-
mem Novo, que vive do Espírito e que caminha ao encontro da vida ple-
na e definitiva. 
 

*** 
 

Deus é amor. E a única coisa que Deus nos pede é que amemos. O cami-
nho para a santidade é amar. Dizia Madre Teresa de Calcutá – “as pe-
quenas coisas feitas com amor, tornam-se grande coisas”.  
Hoje o amor é tratado com vulgaridade. Chama-se amor a muita coisa e 
perde-se o sentido da palavra. Amor não é uma emoção de telenovela. 
Amar é pôr o outro em primeiro lugar. Amar o próximo é seguir o exem-
plo de Jesus que deu a vida por nós. Amar é servir o outro. Não é ser 
escravo de alguém, mas pensar nas necessidades do nosso próximo an-
tes das nossas. O amor tem um efeito dominó: se todos amarmos o pró-
ximo e o pusermos em primeiro lugar, então ninguém ficaria em segun-
do. 
Esta semana vamos escolher alguém da nossa família e procurar em ca-
da dia fazer essa pessoa sentir-se bem. Dizer-lhe que gostamos dela, 
ajudar nalguma tarefa, ser simpáticos. 
 

Catequese SDB 

NÃO ESQUEÇA QUE ...   
 

                 FOLHA SEMANAL 

 

PARÓQUIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA 
 

 

Nº27  
DOMINGO III DA QUARESMA 

15.Março.2020 



Comunidade 
NOVA INFORMAÇÃO DO PÁROCO 

A PROPÓSITO DO SURTO DO COVID-19 
 

São Domingos de Benfica, 13 março 2020 
 
Diante da situação com a qual estamos a ser confrontados devido ao surto do COVID-19, é 
nosso entendimento a necessidade de tomar medidas práticas na nossa Paróquia, com vista a 
evitar a propagação do novo corona vírus.  
Neste sentido, e apelando à serenidade de todos, recordo a necessidade do cumprimento de 
todas as normas que têm sido divulgadas pela Direção Geral de Saúde, de modo especial, as 
práticas normais de cuidados de higiene.  
 
Assim, e tendo em conta as orientações publicadas por Sua Eminência, o Cardeal-Patriarca 
de Lisboa, D. Manuel Clemente, e as indicações publicadas pela Câmara Municipal de Lis-
boa para este concelho, bem como o comunicado hoje emitido pela Conferência Episcopal 
Portuguesa, tenho a informar que, na Paróquia de São Domingos de Benfica ficam suspen-
sas todas as actividades pastorais até nova indicação. 
 
Esta suspensão abrange: 

• A catequese da infância, adolescência, juventude e dos adultos; 

• O Conselho Pastoral Paroquial (CPP), as reuniões dos vários sectores, movimentos e 
outros grupos (paroquiais ou não); 

• O Colégio S. Domingos, a Casa Nossa Senhora do Rosário, o Espaço S. Domingos e as 
visitas ao Lar Padre Carlos. 

• As diversas iniciativas pontuais que estavam previstas para este período; 

• Os momentos de oração comunitária e outros actos litúrgicos não sacramentais. 
 
A celebração de todas as Missas como indica a CEP no seu comunicado: “A Conferência 
Episcopal Portuguesa determina que os sacerdotes suspendam a celebração comunitá-
ria da Santa Missa até ser superada a atual situação de emergência” 
 
Prevemos, mesmo assim, continuar a transmitir aos domingos, via Youtube, a Missa das 11h, 
mas sem assembleia (consultar a Página Web da Paróquia). 
 
É importante a colaboração de todos para que, rapidamente, tudo possa voltar ao normal, e 
por isso, tudo o que fizermos para diminuir a necessidade de circulação e de concentração de 
pessoas diminuirá as oportunidades de contágio.  
 
Em comunhão de oração peço para todos a intercessão de São Domingos. 
 
 

O Pároco, 

 
Frei José Manuel Correia Fernandes, op 

https://www.youtube.com/channel/UCmBdcwrNHRTE0-P2n6LgPzA/videos


Informando 
De novo um texto da Liturgia das Horas, lido na passada quinta-feira, para nos 
recordar como a Igreja de há dezassete séculos, tal como desde o início, tal 
como hoje, e na linha de uma tradição ainda mais antiga, dirige os olhos dos 
seus fiéis para o Deus de Amor que é o Senhor e Único Deus. 

 

“O verdadeiro temor do Senhor” 
Feliz o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos (Sl 
128, 1). Todas as vezes que na Escritura se fala do temor do Senhor, 
devemos notar que nunca se fala dele isoladamente, como se ele bastas-
se para a perfeição da nossa fé, mas vem sempre acompanhado de mui-
tas outras noções que nos ajudam a entender a sua natureza e perfeição. 
Assim o aprendemos […] no livro dos Provérbios: Se invocares a sabedo-
ria e chamares a prudência, se a buscares como a prata e a procura-
res como um tesouro, então compreenderás o temor do Senhor (Pr 2, 
1-5 ). 
Vejamos quantos graus é preciso subir para chegar ao temor do Sen-
hor: […] invocar a sabedoria, chamar a prudência, buscá-la como a 
prata e procurá-la como um tesouro. Assim se chega à compreensão do 
temor do Senhor.  
Mas o temor tem geralmente entre os homens outro sentido. É a 
perturbação que experimenta a fraqueza humana quando receia vir a 
sofrer o que não quer que lhe aconteça. Este género de temor origina-se 
em nós pelo remorso da consciência, pela autoridade do mais poderoso, pela 
violência do mais forte, pela doença, pelo encontro com uma fera, pela 
ameaça de qualquer mal.  
Este temor não precisa de nos ser ensinado, porque surge esponta-
neamente da nossa fraqueza natural. Nem sequer precisamos de apren-
der o que havemos de temer […]. 
Pelo contrário, sobre o temor do Senhor assim está escrito: Vinde, 
filhos, escutai-me e ensinar-vos-ei o temor do Senhor. (Sl 34, 12) 
Portanto, se o temor de Deus é ensinado, deve-se aprender. Não nasce do 
terror, mas da instrução racional; não procede da perturbação da na-
tureza, mas da observância dos mandamentos, das obras de uma vi-
da inocente e do conhecimento da verdade.  
Para nós, o temor de Deus fundamenta-se no amor e atinge a sua 
plenitude no exercício da perfeita caridade. O nosso amor a Deus leva-
nos a seguir os seus conselhos, a cumprir os seus mandamentos, a confiar 
nas suas promessas. Ouçamos o que nos diz a Escritura: Agora, Israel, 
que te pede o Senhor teu Deus? Que temas ao Senhor teu Deus, que 
sigas todos os seus caminhos, que O ames e sirvas com todo o teu 
coração e com toda a tua alma e observes os seus mandamentos, pa-
ra que sejas feliz (Dt 10, 12). 
Muitos são os caminhos do Senhor, mas Ele próprio é o caminho. Ele 
chama-Se a Si mesmo o caminho e mostra a razão por que assim fala: Nin-
guém vai ao Pai senão por Mim (Jo 14, 6).  
Temos, portanto, que examinar e avaliar muitos caminhos, para encontrar-
mos, […] o único caminho que nos leva à vida eterna. Há caminhos na Lei, 
nos Profetas, nos Evangelhos, nos Apóstolos, e também nas diversas 
obras dos mestres. Felizes os que por eles caminham no temor do 
Senhor.” 
 

(Breviário, dos Tratados de Santo Hilário, bispo, sobre os Salmos, Sec. IV;  
acrescentámos a identificação das citações) 
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Suspensão de atividades Pastorais … 
 

Celebrações Eucarísticas de 2ª a Domingo - CANCELADAS 

Celebrações Eucarísticas na Nª Srª do Rosário - CANCELADAS 

Oração do Rosário de 2ª a domingo - CANCELADA 

Via-Sacra à sexta-feira - CANCELADA 

Laudes e vésperas - CANCELADAS 

Conselho Pastoral Paroquial - CANCELADO 

Via-Sacra Interparoquial - CANCELADA 

 Calendário Paroquial Dia  

São José - Solenidade 19 Março Quinta 

Anunciação do Senhor - Solenidade 25 Março Quarta 

61º Aniversário da criação da  
Paroquia de São Domingos de Benfica 25 Março Quarta 

LEITURAS          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  

 

19 - S. JOSÉ, ESPOSO DA VIRGEM MARIA - SOLENIDADE 

2 Sam. 7, 4-5a. 12-14a. 16  /  Sal. 88 (89)  /  Rom. 4, 13. 16-18. 22  /  Mt. 1, 16. 18-21. 24a  

 

22 - DOMINGO IV DA QUARESMA 

1 Sam. 16, 1b. 6-7. 10-13a   /  Sal. 22 (23)  /  Ef. 5, 8-14  /  Jo. 9, 1-41 /  Semana IV Saltério  

Sal. 41 (42) 
Sal. 24 (25) 
Sal. 147 

Lc. 4, 24-30 
Mt. 18, 21-35 
Mt. 5, 17-19 

2 Reis 5, 1-15a 
Dan. 3, 25. 34-43 
Deut. 4, 1. 5-9 

- 2ª Feira - 
- 3ª Feira - 
- 4ª Feira - 

16 
17
18 

Sal. 80 (81) 
Sal. 50 (51) 

Mc. 12, 28b-34 
Lc. 18, 9-14 

Os. 14, 2-10 
Os. 6, 1-6 

- 5ª Feira - 
- 6ª Feira - 

20 
21 


