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palavra … 
 

Estamos já no terceiro domingo da Quaresma. É altura de nos interrogarmos como 
temos aproveitado os primeiros dias deste tempo de renovação interior. O Senhor vai repetir-
nos: se hoje ouvirdes a voz do Senhor não fecheis o vosso coração.  

 Nesta terceira etapa da caminhada para a Páscoa somos chamados, mais uma vez, a 
repensar a nossa existência.  

O tema fundamental da liturgia de hoje é a “conversão”.  
 
A primeira leitura fala-nos do Deus que está sempre presente nos que lutam pela liber-

tação e que exige de nós a coerência de lutarmos contra o que nos escraviza e impede que 
vivamos uma vida plena. 

A segunda leitura avisa-nos que o cumprimento de ritos externos e vazios não é impor-
tante. O que é importante é a adesão verdadeira a Deus, a vontade de aceitar a sua proposta 
de salvação e de viver com Ele numa comunhão íntima. 

O Evangelho contém um convite a uma transformação radical da existência, a uma 
mudança de mentalidade, a um alertar a que Deus tenha um papel prioritário na nossa vida. 

 
Face a estas leituras perguntamo-nos: O que é essencial na nossa vivência cristã? O 

cumprimento de ritos externos que nos marcam como cristãos ou uma vida de comunhão com 
Deus, vivida com coerência e verdade? O que é que condiciona as minhas atitudes: o “parecer 
bem” ou o “ser” de verdade? 

É a esta atitude de conversão que somos chamados a percorrer neste tempo, a fim de 
renascermos, com Jesus, para a vida nova do Homem Novo. Essa transformação não pode 
ser adiada indefinidamente. Temos à nossa disposição um tempo relativamente curto: é 
necessário aproveitá-lo! 

Está em jogo a nossa felicidade, a vida em plenitude… Porquê adiar a sua concretiza-
ção? Não nos devemos desencorajar diante das nossas esterilidades (figueira estéril…), pois 
Deus é infinitamente paciente para connosco. Ele sabe da nossa fragilidade, conhece os nos-
sos pecados, mas nunca deixa de ter confiança em nós, até ao fim do nosso caminho. Ele não 
quer punir-nos, quer fazer-nos viver! 

 
Coragem!  



comunidade … 
 

Não se esqueça … Caminhada Quaresmal 
Nesta semana o tema na Caminhada Qua-
resmal é o jejum. 
Na leitura da semana passada, relembra-
mos que Jesus, cheio do Espírito Santo, foi 
para o deserto onde «jejuou durante qua-
renta dias e quarenta noites e, por fim, teve 
fome». 
A igreja propõe o jejum principalmente 
como forma de sacrifício, mas também 
como uma maneira de nos educarmos, de 
irmos percebendo que o que mais necessi-
tamos é de Deus.  

Dizia o Santo Padre na mensagem da Quaresma de 2009 que “o 
jejum representa uma prática ascética importante, uma arma espiri-
tual para lutar contra qualquer eventual apego desordenado a nós 
mesmos. Privar-se voluntariamente do prazer dos alimentos e de 
outros bens materiais, ajuda o discípulo de Cristo a controlar os ape-
tites da natureza fragilizada pela culpa da origem, cujos efeitos nega-
tivos atingem toda a personalidade humana.”  

O jejum, assim como todas as penitências, representa uma privação 
voluntária de algo e deve ser revertido em serviços de amor, em prá-
ticas de caridade, por exemplo, não ir jantar fora e o montante que 
seria gasto no jantar ser entregue no ofertório. Privarmo-nos de 
comer em demasia e oferecer essa privação pelas almas do purgató-
rio ou privarmo-nos de ver televisão para falar com alguém que 
necessita de conforto, são formas de jejuar. 

Vamos procurar, durante esta semana, viver de forma mais intensa 
o jejum  

 
Não se esqueça de levar a sua folha da caminhada quaresmal 



Próximos Ofertórios 

Este fim de semana - Cáritas 

13/14 Março - Obras da Paróquia 

 

 
Renúncia quaresmal 

 
Já se encontram disponíveis os envelopes com as mensagens do San-
to Padre e do Senhor Cardeal Patriarca de Lisboa. 
Leve já o seu. 

 
 

Encontros de Formação dos Agentes de Evangelização 
 

7 de Março – “O Sacerdócio”   
Mons. Hugo de Azevedo - 15h - Centro Paroquial 

 
 

SAGRADO LAUSPERENE 
 

A nossa comunidade paroquial vai viver a Adoração a 
Jesus Eucaristia, nos próximos dias 12 e 13 de Março, no 
âmbito da missão na zona paroquial de Palhavã. 
A abertura do Sagrado Lausperene tem início no dia 12 
(sexta-feira), com a celebração da Santa Missa, às 9h, 
na Capela do Instituto Português de Oncologia, onde, a 

seguir, ficará exposto o Santíssimo. 
Para assegurar a permanente presença de alguém em adoração, con-
vidamos os diversos grupos e movimentos paroquiais, a passarem 
pela recepção, a fim de se inscreverem nas diversas horas. 



 Calendário Paroquial 

  Dia  Local Hora 

Encontro de Formação 7 Março Domingo Centro 15.00 

Catequese Quaresmal 7 Março Domingo Sé 18.00 

Oração de Taizé 8 Março Segunda 
Igreja  
Alemã 

21.30 

Reunião Pastoral da Saúde 10 Março Quarta Centro Dia 16.30 

Reunião Pais das crianças do 
6ª ano - Festa da Fé 10 Março Quarta Centro 21.00 

Rosário com exposição do 
Santíssimo 13 Março Sábado Igreja 15.00 

Via Sacra nas ruas 13 Março Sábado Palhavã 21.00 

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           7 -  DOMINGO III DA QUARESMA 
Gen. 15, 5-18        Sal. 26         Filip. 3, 17 — 4, 1          Lc. 9, 28b-36     Semana III do Saltério 

 8 - 2ª Feira - 2Reis. 5, 1-15a              Sal. 41                 Lc. 4, 24-30          
 9 - 3ª Feira - Dan. 3, 25. 34-43         Sal. 24                Mt. 18, 21-35        
10 - 4ª Feira - Deut. 4, 1. 5-9              Sal. 147              Mt. 5, 17-19    
11 - 5ª Feira - Jer. 7, 23-28                Sal. 94                Lc. 11, 14-23           
12 - 6ª Feira - Os. 14, 2-10                 Sal. 80                Mc. 12, 28b-34                
13 - Sábado -  Os. 6, 1-6                     Sal. 50                 Lc. 18, 9-14      

14 -  DOMINGO IV DA QUARESMA 
Jos. 5, 9a. 10-12        Sal. 33         2Cor. 5, 17-21        Lc. 15, 1-3. 11-32   Semana IV do Saltério 

Acontece …       
 

7 a 14 Março – “Paróquia em Missão”  
Zona de Palhavã (leve o programa. Folha amarela) 


