
 

 

 

Palavra 
VIDA NOVA 

 
Neste 5º Domingo da Quaresma, a liturgia garante-nos 
que o desígnio de Deus é a comunicação de uma vida que 
ultrapassa definitivamente a vida biológica: é a vida defi-
nitiva que supera a morte. 
Na primeira leitura, Deus oferece ao seu Povo exilado, 
desesperado e sem futuro (condenado à morte) uma vida 
nova. Essa vida vem pelo Espírito, que irá recriar o co-
ração do Povo e inseri-lo numa dinâmica de obediência 

a Deus e de amor aos irmãos. 
O Evangelho garante-nos que Jesus veio realizar o desígnio de 
Deus e dar aos homens a vida definitiva. Ser "amigo" de Jesus e ade-
rir à sua proposta (fazendo da vida uma entrega obediente ao Pai e 
um dom aos irmãos) é entrar na vida definitiva. Os crentes que vi-
vem desse jeito experimentam a morte física; mas não estão mortos: 
vivem para sempre em Deus. 
A segunda leitura lembra aos cristãos que, no dia do seu Baptismo, 
optaram por Cristo e pela vida nova que Ele veio oferecer. Convida-
os, portanto, a ser coerentes com essa escolha, a fazerem as obras 
de Deus e a viverem "segundo o Espírito". 
 

*** 
 
“Quem acredita em Deus, terá a vida eterna. É a promessa de Jesus 
no Evangelho deste Domingo. Acreditar na ressurreição é difícil. O 
nosso cérebro é limitado e temos dificuldade em perceber o que não 
vemos.  
Jesus deixou-nos muitos sinais, relatados pelos evangelistas, muitas 
pistas para conseguirmos entender o mais importante. Sempre que 
Jesus fez um milagre foi baseado na fé. Quem foi curado confiava em 
Jesus. 
Esta semana vamos chamar a família para rezar. Rezar em conjunto é 
mais fácil! Com confiança e fé preparamos a Bíblia, fazemos uma pe-
quena leitura e rezamos pedindo a proteção de Deus e de Nossa Se-
nhora para a nossa família, especialmente para aqueles que já parti-
ram para junto do Pai.” 

Catequese SDB 
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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 
Água Viva, Dom de Deus 

 
Jesus, no seu longo e significativo diálogo e catequese com a mulher sa-
maritana, junto ao poço de Jacob (que lemos no III Domingo, no Capítulo IV de 
João), fala-lhe da água viva que poderia dar-lhe. Como qualquer um de 
nós poderia fazer, a Samaritana toma primeiro a afirmação literalmente: 
água viva é a água corrente, a água pura que jorra de nascente, por oposição 
à água parada do poço. Mas não parece, depois, ficar apenas nesse sentido. 
Aquele Homem, a sua atitude aberta, as suas palavras, despertaram a 
sua intuição, a sua inteligência emocional, como hoje diríamos, e talvez a 
tenham feito sentir o alerta interior, que a razão não sabe explicar, para 
algo mais alto e de diferente natureza. Não correu ela à povoação, como 
que antecipando a corrida de essa outra mulher testemunha da ressurreição, con-
tando o que se passara com ela e perguntando: Não será Ele o Messias? 
Jesus, de seu lado, na sua infinita sabedoria, sabe criar uma relação pró-
xima, despertar uma resposta mais profunda, colocar a pessoa diante de si pró-
pria, não ocultar a verdade das coisas, o bem e o mal, mas sem condenar, 
antes deixando espaço para a liberdade da afirmação pessoal. 
Realmente, o que estava a ser oferecido a esta mulher, como nos é ofere-
cido a nós todos através dos séculos e até ao fim dos tempos é verdadei-
ramente um dom de Deus, na grande corrente da tradição bíblica, que 
encontra a sua realização plena em Jesus.  
Isaías tinha-o antevisto: Chegará o dia do louvor a Deus, o dia em que “Com 
alegria tirareis água das fontes da salvação” (Is 12, 3). Ou na Benção (de 
Deus) sobre Israel (Is 44, 3-4) “... derramarei água sobre o solo sedento/ e 
correntes sobre a terra seca./ Derramarei o meu espírito sobre a tua raça/ e a 
minha benção sobre os teus descendentes./ Eles brotarão por entre a erva/ 
como os salgueiros junto a correntes de água.” 
E em Jeremias, ainda mais claramente, (quando Deus condena a apostasia de 
Israel): “Porque o meu povo cometeu dois crimes: Eles me abandonaram, a 
fonte de água viva, para cavar para si cisternas, cisternas furadas, que 
não podem conter água.” “Esperança de Israel, Iahweh,/ todos os que te 
abandonam serão envergonhados,/ os que se afastam de ti serão escritos na 
terra,/ porque eles abandonaram a fonte de água viva, Iahweh.” (Jr 2, 13 e 
17, 13). 

Na Profecia de Ezequiel (Liturgia da passada 3.ª Feira, 47, 1-9.12), o anjo descre-
ve as águas que correm do templo e, onde chegarem, “tornarão sãs as 
outras águas e haverá vida por toda a parte, […] à sua beira, nas duas mar-
gens, crescerá toda a espécie de árvores de fruto” que “todos os meses darão 
frutos novos porque as águas vêm do santuário. Os frutos servirão de ali-
mento e as folhas de remédio”.  
Depois da realização das promessas, no Senhor Jesus Cristo feito homem 
para nos salvar, João retoma o tema: “o Cordeiro que está no meio do trono/ 
os apascentará, conduzindo-os até às fontes/ de água da vida./ E Deus 
enxugará toda a lágrima de seus olhos”. […] “a quem tem sede eu darei gra-
tuitamente/ da fonte de água viva.” E ainda, no Epílogo que encerra o Livro e 
toda a Bíblia, imediatamente antes de “Aquele que atesta estas coisas”, Je-
sus, confirmar a sua vinda: “Sim, venho muito em breve”, fica o convite: 
“Que o sedento venha, e quem o deseja receba gratuitamente água da 
vida” (Ap 7, 17; 21, 6; 22, 1-17)  
Que Deus, na provação e na alegria, derrame sobre nós o seu dom. 
 
(As remissões para Is, Jr e Ap foram retiradas de uma Nota a Jo no NT da Difusora Bíblica. As respectivas 

transcrições são da Bíblia de Jerusalém. A de Ezequiel da Versão Litúrgica) 
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Suspensão de atividades Pastorais … 
 

Celebrações Eucarísticas de 2ª a Domingo - CANCELADAS 

Celebrações Eucarísticas na Nª Srª do Rosário - CANCELADAS 

 Calendário Paroquial Dia  

Dia Mundial da Juventude 5 Abril Domingo 

Acontece … 
 

Link de acesso à transmissão online:  
https://www.youtube.com/channel/UCmBdcwrNHRTE0-P2n6LgPzA/live  
 

- 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 da Paróquia e do Facebook do Prior:  

- Transmissão online das Celebrações do Tríduo Pascal, através do Youtu-
be da Paróquia e do Facebook do Prior: 

 - Missa da Ceia do Senhor (9/Abr - quinta-feira): 18h00 

 - Celebração da Paixão do Senhor (10/Abr - sexta-feira): 15h00 

 - Via Sacra (10/Abr - sexta): 21h30  

 - Vigília Pascal (11/Abr - sábado): 22h00 

 - Domingo de Páscoa (12/Abr - domingo): 11h00 

LEITURAS             29 - DOMINGO V DA QUARESMA 

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

 

5 - DOMINGO DE RAMOS NA PAIXÃO DO SENHOR 

Is. 50, 4-7   /  Sal. 21 (22)  /  Filip. 2, 6-11  /  Mt. 26, 14—27 ou Mt. 27, 11-54   /  Semana II Saltério  

Sal. 22 (23) 
Sal. 101 (102) 
Sal. Dan. 3, 52-56 
Sal. 104 (105) 
Sal. 17 (18) 
Sal. Jer. 31, 10-13 

Jo. 8, 1-11 
Jo. 8, 21-30 
Jo. 8, 31-42 
Jo. 8, 51-59 
Jo. 10, 31-42 
Jo. 11, 45-56 

Dan. 13, 41c-62 
Num. 21, 4-9 
Dan. 3, 14-20. 91-92. 95 
Gen. 17, 3-9 
Jer. 20, 10-13 
Ez. 37, 21-28 

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

30 
31 

1 
2 
3 
4 

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

