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palavra … 
 
Na primeira leitura da liturgia de hoje, voltamos a Jeremias. Só pode vir do Deus 
Criador de todas as coisas esta profunda compreensão da solidão terrível do coração 
daquele que se afasta do Senhor: “Será como o cardo na estepe que nem percebe 
quando chega a felicidade.” Quase se sente a compaixão divina que tanta vez trans-
parece depois no percurso terreno de Cristo. Quem põe no Senhor a sua esperança, ao 
contrário, não fica isento do sofrimento, também sofre a estiagem, mas não se inquie-
ta porque tem acesso à água fresca, mantém verdes as suas folhas e não deixa de 
produzir os seus frutos. 
Neste tempo que já prenuncia a aproximação da Quaresma, é também de esperança a 
palavra do Senhor que Paulo nos transmite. Ressuscitamos em Cristo, já não esta-
mos nos nossos pecados, porque a nossa Fé nos diz que Cristo ressuscitou dos mortos 
como primícias dos que morreram. 
Finalmente, o Evangelho, o bem conhecido mas inesgotável texto das bem-
aventuranças, este ano C  na versão de Lucas, é também um hino à esperança, que 
ainda sobressai no pano de fundo em que, de algum modo, como sombras, se juntam 
uma série de imprecações como as de Jeremias. 
Fiquemo-nos por essa esperança: “Alegrai-vos e exultai ... porque é grande no céu a 
vossa recompensa”. 
A quem se dirige Jesus? Em primeiro lugar aos seus discípulos: ”Erguendo então os 
olhos para os discípulos, disse: Bem-aventurados vós ...” Mas também a todos os 
crentes no Mundo, a todos os discípulos, a todos os que são vítimas de injustiça. 
Mas verdadeiramente “ ... as Bem-Aventuranças são como que uma biografia inte-
rior oculta de Jesus, um retrato da sua figura .......nas Bem-Aventuranças, aparece o 
mistério do próprio Cristo, chamando-nos à comunhão com Ele. Mas precisamente 
por causa deste carácter cristológico oculto, as Bem-Aventuranças são sinais que 
indicam a estrada também à Igreja; esta deve reconhecer nelas o seu modelo, indica-
ções do seguimento importantes para todo o fiel, embora o sejam de modo diferente 
segundo as várias vocações.” (Bento XVI, “Jesus de Nazaré” 2007) 
E nós, cada um de nós, estaremos disponíveis para esta identificação com Cristo?  



comunidade … 

 
A Comunidade acabou de eleger os seus representantes 
dos vários sectores e grupos e dos escalões etários para 
um triénio e tem assim quase constituído o novo Conse-
lho Pastoral Paroquial. Falta eleger os representantes das 
Zonas paroquiais. Mais importante que saber se serão os 
mesmos ou outros, é que se constituam finalmente peque-
nas equipas por Zona que possam ser testemunho, presença 
e ligação entre todos os irmãos, neste serviço à igreja e a toda 
a comunidade humana. 
Ainda durante este mês de Fevereiro, nos Domingos, 21 
e 28, com prolongamento, em Março, no Domingo, 7, 
decorre o III Encontro dos Agentes de Evangelização. 
Os temas são, respectivamente, A Palavra, A Caridade e o 
Sacerdócio. Estes encontros são para todos. Convém 
todos estarmos atentos aos programas e participarmos. São 
oportunidades de Formação que nos obrigam fortemente e a 
todos dizem respeito porque todos somos agentes de evan-
gelização ou não estamos a cumprir a nossa missão de 
cristãos. Também é uma forma de estarmos com a família e, 
certamente, grande oportunidade de com ela continuarmos o 
diálogo sobre as razões da nossa Esperança. 
Não é esquecer o que nos preocupa, é encontrar a água que 
refresca e o alimento que dá vida. 
Estamos a entrar na Quaresma. Cristo está vivo e res-
suscitou uma vez por todas. Mas vamos viver este percurso 
quaresmal procurando perceber cada vez melhor, aproximarmo
-nos cada vez mais, deste Mistério de um Deus que sofreu a 
pobreza, a fome, a sede, as lágrimas, a rejeição, o insulto, a 
proscrição, o opróbrio da condição humana, igual a nós em 
tudo excepto no pecado. 
Um primeiro desafio: como andam as nossas relações 
entre nós? Somos verdadeiramente irmãos? Já abolimos 
a maledicência para a substituir pela correcção fraterna? 
Há quanto tempo não falamos àquele nosso familiar ou amigo, 
mais velho, mais chato, mais desinteressante? Quem diz amar 
a Deus e não ama o seu irmão ... 



“Fim de Semana Solidário com o Haiti” 

Os ofertórios, as actividades (jantar, rifas, mealheiro, 
leilões, jogos, etc.) e os donativos individuais, do nosso 
fim de semana solidário, renderam €4.602,41, os quais 
já foram enviados para a “Igreja Solidária”. 

A todos quanto contribuíram, quer monetariamente, 
quer com o seu voluntariado, o nosso muito obrigado. 

“Ofertório para as obras da Igreja” 

Os ofertórios deste fim de semana revertem para as 
obras na nossa Igreja e Centro Paroquial. 

Desde já agradecemos a vossa generosidade.  

 

Encontros dos Agentes de 
Evangelização 

(para toda a Comunidade) 

 

21 de Fevereiro - A Palavra - Fr. José Nunes, OP. 

28 de Fevereiro - A Caridade - Dr. José Pedro da Silva 
        Costa 

7 de Março - O Sacerdócio - Mons. Hugo de Azevedo 



 Calendário Paroquial 

  Dia  Local Hora 

Quarta-feira de Cinzas 17 Fevereiro Quarta Igreja 9h e 19h 

Missa no Centro de Dia 17 Fevereiro Quarta Centro Dia 12.00 

Apresentação dos Catecú-
menos 20 Fevereiro Sábado Igreja 16.30 

Encontro de Formação 21 Fevereiro Domingo Centro 15.00 

Contactos:          Pároco - Frei José Fernando da Silva Ferreira 
Morada: R. Raul Carapinha, 15 - 1500-541 LISBOA 

Telf. 217221350 - Fax 217221355 
Site da Paróquia - www.paroquia-saodomingosdebenfica.org 

Email:  Pároco   - paroco@paroquia-saodomingosdebenfica.org 
Secretaria - secretaria@paroquia-saodomingosdebenfica.org 

Cartório  - cartorio@paroquia-saodomingosdebenfica.org 
Catequese - catequese@paroquia-saodomingosdebenfica.org 

LEITURAS           14 -  DOMINGO VI DO TEMPO COMUM 
Jer. 17, 5-8        Sal. 1             1Cor. 15, 12-20               Lc. 6, 17-26        Semana II do Saltério 

15 - 2ª Feira - Tg. 1, 1-11                                Sal. 118              Mc. 8, 11-13  
16 - 3ª Feira - Tg. 1, 12-18                              Sal. 93                Mc. 8, 14-21        
17 - 4ª Feira - Joel. 2, 12-18     Sal. 50    2Cor. 5, 20 - 6, 2       Mc. 6, 1-18        4ª Feira Cinzas   

     II Volume da Liturgia das Horas - Semana IV do Saltério 
18 - 5ª Feira - Deut. 30, 15-20                         Sal. 1                  Lc. 9, 22-25           
19 - 6ª Feira - Is. 58, 1-9a                                Sal. 50                Mt. 9, 14-15                
20 - Sábado -  Is. 58, 9b-14                             Sal. 85                Lc. 5, 27-32      

21 -  DOMINGO I DA QUARESMA 
Deut. 26, 4-10        Sal. 90             Rom. 10, 8-13               Lc. 4, 1-13        Semana I do Saltério 

Acontece …       
 

17 de Fevereiro – Quarta-feira de Cinzas 
Dia de Jejum e Abstinência 
Missas com imposição de Cinzas: 9h e 19h - Igreja Paroquial 
12h - Casa de Nª Srª do Rosário (Centro de Dia) 
21 de Fevereiro – Encontro de Formação dos Agentes de 
Evangelização 
“A Palavra” - Frei José Nunes - 15h - Centro Paroquial 


