
 

 

Palavra  
 

AMOR TOTAL 
 

A liturgia deste domingo exige-nos o amor total, o amor sem limi-
tes, mesmo para com os nossos inimigos. Convida-nos a pôr de 
lado a lógica da violência e a substituí-la pela lógica do amor. 
A primeira leitura apresenta-nos o exemplo concreto de um ho-
mem de coração magnânimo (David) que, tendo a possibilidade 
de eliminar o seu inimigo, escolhe o perdão. 
O Evangelho reforça esta proposta. Exige dos seguidores de Je-
sus um coração sempre disponível para perdoar, para acolher, 
para dar a mão, independentemente de quem esteja do outro lado. 
Não se trata de amar apenas os membros do próprio grupo social, 
da própria raça, do próprio povo, da própria classe, partido, igreja 

ou clube de futebol; trata-se de um amor sem discriminações, que nos leve a 
ver em cada homem – mesmo no inimigo – um nosso irmão. 
A segunda leitura continua a catequese iniciada há uns domingos atrás sobre a 
ressurreição. Podemos ligá-la com o tema central da Palavra de Deus deste do-
mingo – o amor aos inimigos – dizendo que é na lógica do amor que prepara-
mos essa vida plena que Deus nos reserva; e que o amor vivido com radicali-
dade e sem limitações é um anúncio desse mundo novo que nos espera para 
além desta terra. 
 

*** 
CREDO 
 
A palavra Credo, que inicia a Profissão de Fé «Credo in unum Deum», vem do 
latim, credere (crer, ter por verdadeiro), que significa também dar, confiar a al-
guém, dar crédito (daí as cartas credenciais).  
Para o cristão, o termo desta crença é Deus e a pessoa de Jesus Cristo e a sua 
obra salvadora. Desde os primeiros séculos que se exprimiu a fé cristã nuns sím-
bolos, ou seja, nuns formulários que recolhem (do grego, symballo [reunir]) os 
diversos artigos ou aspectos da nossa fé. Um destes símbolos é mais breve, cha-
mado «dos Apóstolos», e outro mais longo, o «niceno-constantinopolitano», fruto 
da conjunção das profissões de fé de dois concílios do século IV, o de Niceia (325) 
e o de Constantinopla (381). Ambos estão agora no nosso Missal.  
Professamos a fé, sobretudo, no contexto da iniciação cristã: na celebração do 
Baptismo e da Confirmação e na Vigília Pascal de cada ano. Precisamente um dos 
gestos mais pedagógicos no processo catecumenal dos primeiros séculos, agora 
recuperado no novo Ritual para a iniciação de adultos, é a «traditio symboli», a 
entrega do Símbolo: a comunidade entrega o Símbolo, ou seja, encomenda aos 
que se preparam para o Baptismo que aprendam de memória a fórmula que vai 
ser o resumo e ponto de referência da sua fé para toda a vida.  
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Comunidade … 
 

CREDO                                                                   (continuação da página anterior) 

Esta proclamação do Credo, que começou nas Igrejas do Oriente, só passou 
para a Eucaristia, no século V. Na liturgia romana faz-se aos domingos e dias 
mais solenes, depois da escuta da Palavra e da homilia. Na liturgia hispânica, 
introduziu-se no século VI, não no mesmo lugar que na romana, mas antes do 
Pai-Nosso, como primeiro momento preparatório para a comunhão, e, além dis-
so, com carácter diário, considerando, portanto, a Profissão de Fé como ele-
mento fundamental da celebração.  
A razão de ser do Credo, na Eucaristia, é-nos explicada na Introdução ao Lecci-
onário da Missa, que cita e completa o Missal: «O símbolo ou profissão de fé 
-se na celebração da Missa, conforme as rubricas, para que a assembleia reuni-
da manifeste o seu assentimento como resposta à Palavra de Deus escutada 
nas leituras e na homilia, e recorde, antes de começar a celebração do mistério 
eucarístico, a regra da sua fé, segundo a fórmula aprovada pela Igreja» (OLM 
29; cf. IGMR 67).  

José Aldazábal 
Dicionário elementar de liturgia  

ASSEMBLEIA PAROQUIAL 
 
No próximo dia 30 de Março assinalaremos oficialmente o 60º aniver-
sário da nossa paróquia, que ocorre a 25 de Março, com um Conse-
lho Pastoral Paroquial alargado a todos os paroquianos que o deseja-
rem. 
Nesta assembleia, na qual estará presente o Sr. Cardeal-Patriarca, D. 
Manuel Clemente, faremos também uma homenagem ao nosso pri-
meiro pároco, Pe. Carlos Santos, que faria, se fosse vivo, 90 anos 
no dia 10 de Abril. 
Para tal, convidamos os paroquianos que o desejarem, a dar o seu tes-
temunho (curto) sobre o Pe. Carlos. Poderão fazer por texto ou gravan-
do uma pequena mensagem em vídeo. Para tal deverão dirigir-se à Se-
cretaria. 
O resultado dos depoimentos serão apresentados na assembleia. 
Às 12h desse dia 30 de Março, teremos missa solene pelo aniversário 
da paróquia, onde colocaremos as cinzas do Pe. Carlos num local da 
nossa igreja. 
Seguidamente teremos um almoço aberto a todos os paroquianos. 
Para participar no almoço deverão inscrever-se na Recepção ou na Se-
cretaria. 
O custo do almoço será de 10€. Para as crianças entre os 5 e os 10 
anos, o valor será de 5€ 
 
Vamos todos participar no aniversário da nossa paróquia e na homena-
gem ao Pe. Carlos. 
 

Vamos fazer uma verdadeira COMUNIDADE EM FESTA 



Informando 
Completam-se seis anos, em 11 e 28 de Fevereiro, respectivamente, so-
bre a declaração e a concretização da renúncia do Papa Bento XVI ao mi-
nistério petrino que lhe tinha sido confiado oito anos e alguns meses an-
tes.   
Recordemos o texto da declaração: “Caríssimos Irmãos, convoquei-vos 
para este Consistório não só por causa das três canonizações, mas tam-
bém para vos comunicar uma decisão de grande importância para a vida 
da Igreja. Depois de ter examinado repetidamente a minha consciência 
diante de Deus, cheguei à certeza de que as minhas forças, devido à ida-
de avançada, já não são idóneas para exercer adequadamente o ministé-
rio petrino. Estou bem consciente de que este ministério, pela sua essên-
cia espiritual, deve ser cumprido não só com as obras e com as palavras, 
mas também e igualmente sofrendo e rezando. Todavia, no mundo de ho-
je,[…] é necessário também o vigor quer do corpo quer do espírito; […]. 
Por isso, bem consciente da gravidade deste acto, com plena liberdade, 
declaro que renuncio ao ministério de Bispo de Roma, Sucessor de São 
Pedro, que me foi confiado pela mão dos Cardeais em 19 de Abril de 
2005, pelo que, a partir de 28 de Fevereiro de 2013, às 20:00 horas, a 
sede de Roma, a sede de São Pedro, ficará vacante e deverá ser convoca-
do, por aqueles a quem tal compete, o Conclave para a eleição do novo 
Sumo Pontífice. 
 

Caríssimos Irmãos, verdadeiramente de coração vos agradeço por todo o 
amor e a fadiga com que carregastes comigo o peso do meu ministério, e 
peço perdão por todos os meus defeitos. Agora confiemos a Santa Igreja 
à solicitude do seu Pastor Supremo, Nosso Senhor Jesus Cristo, e peça-
mos a Maria, sua Mãe Santíssima, que assista, com a sua bondade mater-
na, os Padres Cardeais na eleição do novo Sumo Pontífice. Pelo que me 
diz respeito, nomeadamente no futuro, quero servir de todo o coração, 
com uma vida consagrada à oração, a Santa Igreja de Deus.” 
 

De todas as abordagens que então foram e têm continuado a ser feitas, o 
sublinhado que parece essencial é a impressionante manifestação de hu-
mildade e de fé que significa e a que nos obriga, a todos nós, jovens ou 
adultos, mais distantes ou mais próximos da fase de vida em que se en-
contra o Papa emérito. 
E não somos todos simplesmente peregrinos que vamos para diante por-
que esse é o caminho da nossa esperança? “Sou simplesmente um pere-
grino que inicia a última etapa da sua peregrinação nesta terra. Mas que-
ro ainda, com o meu coração, o meu amor, com a minha oração, a minha 
reflexão, com todas as minhas forças interiores, trabalhar para o bem 
comum, o bem da Igreja e da humanidade.[…] Unidos ao Senhor, vamos 
para diante a bem da Igreja e do mundo.” (Aos fiéis da Diocese de Albano, em 28 
de Fevereiro, já em Castel Gandolfo) 
 

Num livro de que gostamos particularmente, “Conversas finais com Peter 
Seewald”, Bento XVI aceita falar, com uma depurada sensibilidade, da 
sua renúncia, do seu ministério, da sua vida, da Igreja. É como que a 
confirmação do sentido expresso da decisão de um homem de fé profun-
da que considerou, com plena consciência da gravidade do seu gesto, in-
serido no momento grave da vida da Igreja, que esta era a melhor forma 
de continuar a servir. Envolvendo-nos a todos na sua oração pelo Papa e 
por toda a Igreja, como Francisco tão insistentemente pede. Não lhes ne-
guemos a nossa resposta. 
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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 da Secretaria:      3ª a 5ª : 8h00 às 13h30 e 14h30 às 19h00  
                                                   6ª: 8h00 às 13h30 e 14h30 às 16h00 

LEITURAS              24 - DOMINGO VII DO TEMPO COMUM 

1Sam. 26, 2.7-9.12-13.22-23   /  Sal. 102  /  1Cor. 15, 45-49  /  Lc. 6, 27-38  /  Semana III Saltério 

 

3 - DOMINGO VIII DO TEMPO COMUM 

Sir. 27, 5-8   /  Sal. 91  /  1Cor. 15, 54-58  /  Lc. 6, 39-45  /  Semana IV Saltério 

Sal. 92 

Sal. 36 

Sal. 118 

Sal. 1 

Sal. 118 

Sal. 102 

Mc. 9, 14-29 

Mc. 9, 30-37 

Mc. 9, 38-40 

Mc. 9, 41-50 

Mc. 10, 1-12 

Mc. 10, 13-16 

Sir. 1, 1-10       
Sir. 2, 1-13  

Sir. 4, 12-22  

Sir. 5, 1-10 

Sir. 6, 5-17 

Sir. 17, 1-13               

- 2ª Feira - 

- 3ª Feira - 

- 4ª Feira - 

- 5ª Feira - 

- 6ª Feira - 

- Sábado  - 

25 

26 

27 

28 

1 

2 

Acontece … 
 
 

24 de Fevereiro - Encontro Vicarial de Formação Litúrgica, 

Paróquia de Benfica, 15h30 

 

2 de Março - Não haverá Catequese (fim-de-semana de Car-

naval). Também não haverá a missa das 12h 

 Calendário Paroquial Dia  Local Hora 

Fraternidade Leiga S. Domingos 5 Março Terça Centro 17.00 

Pastoral da Saúde 7 Março Quinta Centro 17.00 

Reconciliação (4º ao 9º anos) 9 Março Sábado Centro 10.00 

Reunião dos Ministros Extraordi-
nários da Comunhão 

9 Março Sábado Centro 16.00 


