
 

 

 

Palavra 
A ALEGRIA DA LUZ 

 
As leituras deste Domingo propõem-nos o tema da 
"luz". Definem a experiência cristã como "viver na 
luz". 
No Evangelho, Jesus apresenta-se como "a luz do 
mundo"; a sua missão é libertar os homens das tre-
vas do egoísmo, do orgulho e da autossuficiência. 
Aderir à proposta de Jesus é enveredar por um ca-
minho de liberdade e de realização que conduz à vi-

da plena. Da ação de Jesus nasce, assim, o Homem Novo - isto 
é, o Homem elevado às suas máximas potencialidades pela comu-
nicação do Espírito de Jesus. 
Na segunda leitura, Paulo propõe aos cristãos de Éfeso que 
recusem viver à margem de Deus ("trevas") e que escolham a 
"luz". Em concreto, Paulo explica que viver na "luz" é praticar as 
obras de Deus (a bondade, a justiça e a verdade). 
A primeira leitura não se refere diretamente ao tema da "luz" (o 
tema central na liturgia deste domingo). No entanto, conta a es-
colha de David para rei de Israel e a sua unção: é um ótimo 
pretexto para refletirmos sobre a unção que recebemos no dia 
do nosso Batismo e que nos constituiu testemunhas da "luz" de 
Deus no mundo. 
 

*** 
 

Este é o Domingo da Alegria. Já passou metade da Quaresma, es-
tamos pertinho da Páscoa. A nossa festa maior. O Salmo desta se-
mana transmite calma, paz, mas também alegria. Deus é o nosso 
Pastor, nada nos vai faltar. É o suficiente para nos deixar felizes. 
Saber que alguém cuida de nós. Saber que Deus nos ama, obriga-
nos a ser alegres. Ser sinal de Deus é também ser alegre. 
Esta semana vamos levar alegria onde houver tristeza. Quando 
vier a vontade de amuar ou fazer “uma birra”, fazemos o sacrifício 
de resistir a essa tentação e pomos uma cara alegre. 
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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 
Continuamos a viver momentos particularmente difíceis e dolorosos, de 
incerteza e de insegurança, pela parte que mais directamente nos afecta em 
Portugal, mas no mundo todo. Esquecemo-nos, às vezes, da nossa finitu-
de e da nossa fragilidade e, no entanto, elas aí estão, agora postas em 
evidência por um inimigo invisível e poderoso, que demoraremos a domi-
nar. 
Entretanto, estão fechadas as portas das nossas Igrejas, quase completa-
mente vazias de toda a presença humana. E, no entanto, pelo bom uso das 
tecnologias, talvez nunca tenham sido tão amplas as assembleias que 
participam, em modo virtual, nas Eucaristias, na Liturgia das Horas, ou em 
outras orações e devoções, com destaque muito especial para o Rosário, no 
âmbito desta Igreja que somos, e que tem sido exemplar na sua atitude solidá-
ria e de responsável cidadania. Deus nos ajudará a viver na esperança es-
tes tempos difíceis e a ultrapassá-los. 
Na Semana que passou, destaca-se a Solenidade de S. José, Esposo da 
Virgem Santa Maria. Este homem de silêncio activo, sempre disponível para 
seguir a vontade de Deus, foi proclamado Padroeiro da Igreja somente por 
Pio IX. Mas, na verdade, “o lar divino que José dirigia com a autoridade 
de um pai, continha dentro de si a Igreja apenas nascente” e sendo 
“portanto, conveniente e sumamente digno do bem-aventurado José 
que o mesmo que então, tutelava santamente em todos os momentos a 
família de Nazaré, assim proteja agora e defenda com o seu celeste pa-
trocínio a Igreja de Cristo” (Leão XIII, Quamquam pluries), talvez possamos 
concluir que sempre assim aconteceu. Ouçamos sobre o Santo Patriarca, uma 
voz ainda mais distante, deixando para outro momento vozes mais próximas. 

 
“Guarda fiel e providente” 

É esta a regra geral de todas as graças singulares concedidas a qual-
quer criatura racional: quando a divina providência escolhe alguém pa-
ra uma graça singular ou para um estado elevado, concede à pessoa 
assim eleita todos os carismas que são necessários ao seu ministério.  
Isto verificou-se de forma eminente em São José́, […] escolhido pelo Eterno 
Pai para guarda fiel e providente dos seus maiores tesouros: o Filho de 
Deus e a Virgem Maria. E fidelissimamente desempenhou este oficio […].  
Se portanto toda a Santa Igreja é devedora à Virgem Mãe, porque por 
meio dela recebeu Cristo, […] logo a seguir a ela, deve a São José uma 
singular gratidão e reverência. Ele é na verdade o termo da Antiga Ali-
ança, nele a dignidade dos Patriarcas e dos Profetas alcança o fruto prometido. 
[…]  
E não devemos duvidar que a intimidade, a reverência e a sublime dig-
nidade que Cristo lhe tributou, enquanto procedeu na terra como filho 
para com seu pai, decerto também lha não negou no Céu, mas antes a 
completou e consumou. Por isso não é sem motivo que o Senhor lhe 
diz: “Entra na alegria do teu Senhor” (Mt 25, 23). De facto, apesar de ser 
a alegria da bem-aventurança eterna que entra no coração do homem, 
o Senhor prefere dizer-lhe: “Entra na alegria”, para insinuar misterio-
samente que a alegria não está só dentro dele, mas o circunda de to-
dos os lados e o absorve e submerge como abismo sem fim.  
Lembrai-vos de nós, São José, e intercedei com as vossas orações junto do 
vosso Filho; tornai-nos também propícia a Virgem vossa Esposa, que é a Mãe 
d’Aquele que vive e reina com o Pai e o Espírito Santo pelos séculos sem fim, 
Ámen”  

(Breviário, dos Sermões de São Bernardino de Sena, presbítero, Sec. XV). 
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Suspensão de atividades Pastorais … 
 

Celebrações Eucarísticas de 2ª a Domingo - CANCELADAS 

Celebrações Eucarísticas na Nª Srª do Rosário - CANCELADAS 

Via-Sacra à sexta-feira - CANCELADA 

Laudes e vésperas - CANCELADAS 

Centro de Preparação para o Matrimónio (CPM) - CANCELADO 

 Calendário Paroquial Dia  

Anunciação do Senhor - Solenidade 25 Março Quarta 

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

LEITURAS          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  

 

25 - ANUNCIAÇÃO DO SENHOR - SOLENIDADE 

Is. 7, 10-14; 8, 10  /  Sal. 39 (40)  /  Hebr. 10, 4-10  /  Lc. 1, 26-38  

 

29 - DOMINGO V DA QUARESMA 

Ez. 37, 12-14   /  Sal. 129 (130)  /  Rom. 8, 8-11  /  Jo. 11, 1-45 /  Semana I Saltério  

Sal. 105 (106) 
Sal. 33 (34) 
Sal. 7 

Jo. 5, 31-47 
Jo. 7, 1-2. 10. 25-30 
Jo. 40-53 

Ex. 32, 7-14 
Sab. 2, 1a. 12-22 
Jer. 11, 18-20 

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

26 
27 
28 

Sal. 29 (30) 
Sal. 45 (46) 

Jo. 4, 43-54 
Jo. 5, 1-3a. 5-16 

Is. 65, 17-21 
Ez. 47, 1-9. 12 

- 2ª Feira - 
- 3ª Feira - 

23 
24 

Acontece … 
 

 - Transmissão online da Oração do Rosário e da Eucaristia, de 2ª a 6ª, a 
partir das 18h30 - Através do Facebook do Prior 

- Transmissão online da Eucaristia Dominical, às 11h - Através do Youtu-
be e do Facebook do Prior 


