
 

 

 

Palavra 
SER IGREJA QUE CAMINHA 

 
A liturgia deste domingo convida-nos a refletir sobre a 
Igreja - a comunidade que nasce de Jesus e cujos membros 
continuam o "caminho" de Jesus, dando testemunho do 
projeto de Deus no mundo, na entrega a Deus e no amor 
aos homens. 
O Evangelho define a Igreja: é a comunidade dos discí-
pulos que seguem o "caminho" de Jesus - "caminho" de obe-
diência ao Pai e de dom da vida aos irmãos. Os que aco-
lhem esta proposta e aceitam viver nesta dinâmica tornam-

se Homens Novos, que possuem a vida em plenitude e que integram a 
família de Deus - a família do Pai, do Filho e do Espírito. 
A primeira leitura apresenta-nos alguns traços que caracterizam a 
"família de Deus" (Igreja): é uma comunidade santa, embora formada 
por homens pecadores; é uma comunidade estruturada hierarquicamen-
te, mas onde o serviço da autoridade é exercido no diálogo com os irmãos; 
é uma comunidade de servidores, que recebem dons de Deus e que põem 
esses dons ao serviço dos irmãos; e é uma comunidade animada pelo Es-
pírito, que vive do Espírito e que recebe do Espírito a força de ser testemu-
nha de Jesus na história. 
A segunda leitura também se refere à Igreja: chama-lhe "templo espi-
ritual", do qual Cristo é a "pedra angular" e os cristãos "pedras vivas". 
Essa Igreja é formada por um "povo sacerdotal", cuja missão é oferecer a 
Deus o verdadeiro culto: uma vida vivida na obediência aos planos do 
Pai e no amor incondicional aos irmãos. 
 

*** 
 
Dar um passo... Alguém dizia, durante uma homilia: "a fé começa pelos 
pés!" De facto, a fé é uma resposta e uma caminhada. Foi a aventura des-
tes onze homens reunidos numa sala, em Jerusalém. Estavam cheios de 
medo, mas lançaram-se, algum tempo mais tarde, pelas ruas da Palestina e 
para além disso. Sentiram-se possuídos pelo Espírito recebido no Pentecos-
tes. É a aventura das crianças que depois desta pandemia passar vão ser 
convidadas ao Banquete do Senhor. É a aventura dos jovens que, aquando 
da sua profissão de fé, decidem dar um passo para Deus, ousando dizer: 
"Creio!". É a aventura dos jovens que, em certo período do ano, vão ser 
confirmados, um passo que lhes faz pedir a ajuda do Espírito. Somos todos 
convidados a dar um passo, para o Senhor e para os nossos irmãos. Sim, 
sejamos cristãos a caminho. 

NÃO ESQUEÇA QUE ...   
 

                 FOLHA SEMANAL 

 

PARÓQUIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA 
 

 

Nº35  
DOMINGO V DA PÁSCOA 

10.Maio.2020 



Comunidade 
 



Informando 
Peregrinar a Fátima pelo coração 

 
O Cardeal D. António Marto, Bispo de Leiria-Fátima e Vice-presidente da 
Conferência Episcopal Portuguesa, dirigiu-se a todos nós, cristãos portu-
gueses e a todos os demais, de todas as línguas e nacionalidades, poten-
ciais peregrinos de Fátima, para nos anunciar, emocionado, “com muita 
dor e tristeza, de alma e coração”, que por causa da epidemia que nos 
atinge, A PEREGRINAÇÃO ANIVERSÁRIA DE 13 DE MAIO DESTE ANO, SE 
REALIZA “SEM PEREGRINOS FISICAMENTE PRESENTES”. Suspender esta 
peregrinação é, nas suas palavras, um “acto de responsabilidade pastoral 
e um profundo acto de fé”. É, “com o coração em lágrimas, a única deci-
são sensata e responsável, para bem de todos.”  
Mas, sublinha, “cada peregrino pode fazer a sua peregrinação com a 
mente e o coração”, participando através dos meios de comunicação soci-
al nas celebrações que vão ser transmitidas.  
O Santuário “estará vazio mas não deserto”. Acrescenta, ainda, palavras 
sentidas de reconhecimento, solidariedade e oração pelos que lutam na 
linha da frente, pelos doentes e pelos que já partiram e suas famílias. 
Mas convida-nos, em síntese, “a viver o drama do momento presente à 
luz da Páscoa”, com esperança de que não demore muito a podermos pe-
regrinar a Fátima em festa. (https://www.youtube.com/watch?v=H7-
JIKRs11k) 
O Reitor do Santuário, Pe. Carlos Cabecinhas, refere também que “o San-
tuário existe para acolher os peregrinos e não o podermos fazer é motivo 
de grande tristeza; mas esta decisão é igualmente um acto de responsa-
bilidade para com os peregrinos, defendendo a sua saúde e o seu bem-
estar”.  
E concretiza as palavras do Bispo de Leiria-Fátima, deixando um apelo 
que nos envolve fortemente, ainda antes de acompanharmos “através 
dos meios de comunicação social, da internet e das redes sociais” as ce-
lebrações que decorrerão no Recinto do Santuário. 
Trata-se de procurar suprir aquela impossibilidade de deslocação dos pe-
regrinos à Cova da Iria, iniciando “um caminho espiritual a partir de uma 
proposta concreta de oração para cada dia, que pode ser encontrada no 
site do Santuário em (www.fatima.pt, #peregrinopelocoração) e nas redes 
sociais do Santuário,” diariamente, até dia 13 de maio. 
“Não podemos contar com a vossa presença física, diz, mas gostaríamos 
de poder contar convosco. Porque não se peregrina só com os pés, mas 
também com o coração, propomos-vos que façais connosco […] uma pe-
regrinação em que o caminho não é físico, mas interior”.  
“Que, em cada dia, cada um faça um momento de reflexão e oração, de 
acordo com as propostas [disponibilizadas]; e que, em cada noite, acenda 
à janela uma vela, [um dos actos mais icónicos de Fátima] até à procis-
são de velas do dia 12. Faremos, assim, uma bela procissão de velas, di-
fundida por todos os lugares onde viveis e vos encontrais”. 
Caros amigos e irmãos, se alguém ainda não começou, está a tempo. 
Também não partíamos todos ao mesmo tempo, nem pelos mesmos mei-
os. A profundidade e seriedade do caminho proposto, afasta qualquer 
ideia de superficialidade. As velas acesas são também um sinal de que 
alguém está em oração. E não andamos todos a redescobrir como é bom 
rezarmos juntos e que do amor de Deus ninguém consegue separar-nos? 

https://www.youtube.com/watch?v=H7-JIKRs11k
https://www.youtube.com/watch?v=H7-JIKRs11k
http://www.fatima.pt
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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  

Ascensão do Senhor - Solenidade 24 de Maio Domingo 

Acontece … 
 

Link de acesso à transmissão online do Youtube (clicar aqui):  
https://www.youtube.com/channel/UCmBdcwrNHRTE0-P2n6LgPzA/live  
 

Link de acesso à transmissão online do Facebook (clicar aqui):  
https://www.facebook.com/profile.php?id=712897124  
 

- Transmissão online da Eucaristia, de 2ª a 6ª, a partir das 18h00 - Atra-
vés do Facebook do Prior. 

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

- Transmissão da Oração do Rosário, dia 16 de Maio, às 18h - Através do 
Youtube da Paróquia e do Facebook do Prior. 

LEITURAS               10 - DOMINGO V DA PÁSCOA 

Act. 6, 1-7   /  Sal. 33 (34)  /  1 Pedro 2, 4-9  /  Jo. 14, 1-12  /  Semana I do Saltério  

 

17 - DOMINGO VI DA PÁSCOA 

Act. 8, 5-8. 14-17   /  Sal. 65 (66)  /  1 Pedro 3, 15-18  /  Jo. 14, 15-21  /  Semana II do Saltério  

Sal. 113B (114) 
Sal. 144 (145) 
Sal. 44 (45) 
Sal. 112 (113) 
Sal. 56 (57) 
Sal. 99 (100) 

Jo. 14, 21-26 
Jo. 14, 27-31a 
Lc. 11, 27-28 
Jo. 15, 9-17 
Jo. 15, 12-17 
Jo. 15, 18-21 

Act. 14, 5-18 
Act. 14, 19-28 
Ap. 11, 19a; 12, 1-6a. 10ab 
Act. 1, 15-17. 20-26 
Act. 15, 22-31 
Act. 16, 1-10 

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

11 

12 
13 
14 
15 
16 

https://www.youtube.com/channel/UCmBdcwrNHRTE0-P2n6LgPzA/live
https://www.facebook.com/profile.php?id=712897124

