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palavra … 
 

«O Espírito Santo vos recordará tudo o que Eu vos disse» 
 

No contexto da última ceia e do grande discurso de despedida, Jesus insiste no vín-

culo fundamental que deve prevalecer sempre entre si e os discípulos: o amor.  

No Evangelho deste dia sobressai a promessa de Jesus de acompanhar de forma per-

manente a caminhada da sua comunidade em marcha pela história: não estamos 

sozinhos; Jesus ressuscitado vai sempre ao nosso lado. 

Esse amor, que deverá sempre estar presente, transforma o discípulo em morada de 

Deus, habitação do Espírito Santo. A função do Espírito Santo é ensinar e recordar 

tudo o que Jesus propôs. Trata-se de uma presença dinâmica e não amorfa, que auxi-

liará os discípulos trazendo-lhes continuamente à memória os ensinamentos de 

Jesus. 

Assim, os crentes, todos nós, poderão continuar a percorrer na história o caminho de 

Jesus com uma fidelidade às suas propostas. 

Esse Espírito Santo é paz e essa paz não é como a “do mundo”, mas “paz que vem de 

Deus” que acontece na superabundância da presença do Espírito que o Senhor Jesus 

promete como companhia de caminho até ao fim dos tempos. Para que tenhamos fé. 

Para que todos tenham fé. 



comunidade … 
 

Consta que, com pena, terá dito, há tempos atrás, que já não 
lhe ia ser possível vir a Portugal. Afinal o Papa vem visitar a 
nossa terra. 
Pisando o solo das dioceses de Lisboa, Leiria-Fátima e Porto, 
falando-nos na nossa língua, abraça realmente todo o País e 
todo o mundo, onde quer que se fale português, onde quer que 
viva e trabalhe um português. 
Porque é esta visita tão importante para nós cristãos? Porque 
se trata de um grande teólogo e de um grande intelectual do 
nosso tempo, um homem de enorme cultura e grande humilda-
de, valores que mesmo os seus inimigos ou adversários lhe 
reconhecem? Isso é acessório. 
O que é realmente importante, como alguém dizia, é que o 
Vigário de Cristo nos visita. E esta visita é um acto de Amor. 
No Domingo passado líamos, em João, o mandamento do 
Amor. 
Bento XVI, aquele mesmo homem que uma vez “rezava” ajoe-
lhado diante do altar, a homilia em português que ia de segui-
da proferir, o mesmo que, pouco depois da sua eleição, logo 
quis também recordar-nos que Deus é Amor (Deus caritas est), 
e, sucessivamente, com S. Paulo, que é na esperança que 
fomos salvos (Spe Salvi) e que a  “caridade na verdade, que 
Jesus Cristo testemunhou com a sua vida terrena e sobretudo 
com a sua morte e ressurreição, é a força propulsora principal 
para o verdadeiro desenvolvimento de cada pessoa e da huma-
nidade inteira” (Caritas in Veritate), virá, no fundo perguntar-
nos como estamos a falar de Deus aos homens nossos irmãos. 
Com que palavras, mas sobretudo com que acções e com que 
sentimentos. 
Devemos responder-lhe com a nossa presença, tão próxima 
quanto nos for possível, com o nosso agradecimento, com as 
nossas orações, pedindo a Deus, como pediu que fizéssemos, 
para que, pastor universal, “não fuja com medo diante dos 
lobos”. 
Vamos pedir-lhe que nos dê a sua oração e a sua bênção para 
que Deus alimente a nossa esperança e para que nunca nos 
esqueçamos dos nossos irmãos que mais sofrem. 



Deus, fonte de Sabedoria 

que escolhestes o vosso Servo Bento XVI,  

Sucessor do Apóstolo Pedro, 

corno sinal de unidade para toda a Igreja,  

ouvi benignamente as nossas súplicas: 

fazei que ele, como Vigário de Cristo na terra,  

confirme e fortaleça os irmãos 

na peregrinação da Fé 

e a Igreja em Portugal experimente, 

na comunhão com ele, aquele vínculo 

de Caridade, de Verdade, e de Beleza 

que provém de Vós, 

para que possa, no tempo actual, 

ser fermento de renovada Esperança. 

Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,  

que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. 

                Amen. 

 
“Penso que a mensagem do Santo Padre chegará de certeza aos 
corações, e só a sua presença é uma consolação e um estímulo para 
todos aqueles que se reconhecem nos valores universais, da paz, da 
comunidade humana e da justiça” (Pe. José Tolentino Mendonça, director do 
Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura , em entrevista à Ecclesia). 

 
 

 
 

 
Devido à cerimónia com o Santo Padre, no 

dia 11 de Maio não haverá a missa das 19h 
 

Próximo fim de semana: 
Ofertório para os Meios de Comunicação Social 



 Calendário Paroquial 

  Dia  Local Hora 
Peregrinação Paroquial a 
Fátima 9 Maio Domingo Fátima 7.30 

Celebração com o Santo 
Padre, Papa Bento XVI 11 Maio Terça 

Praça do 
Comércio 

18.15 

Rosário com exposição do 
Santíssimo 13 Maio Quinta Igreja 15.00 

Preparação da Vigília de 
Pentecostes 13 Maio Quinta Centro 21.30 

CPM - Encontros de prepa-
ração para Noivos, Sessão 5 14 Maio Sexta Centro 21.15 

Baptismos 15 Maio Sábado Igreja 15.00 

Festa da Eucaristia 
Primeiras Comunhões 15 Maio Sábado Igreja 16.30 

Retiro dos Crismandos 16 Maio Domingo 
Fonte da 

Telha 
Todo dia 

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           9 -  DOMINGO VI DA PÁSCOA 
Act. 15, 1-29        Sal. 66           Ap. 21, 10-23            Jo. 14, 23-29         Semana II do Saltério 
10 - 2ª Feira - Act. 16, 11-15              Sal. 149          Jo. 15, 26 — 16, 4a             
11 - 3ª Feira - Act. 16, 22-34             Sal. 137          Jo. 16, 5-11        
12 - 4ª Feira - Act. 17, 15. 22 — 18,1  Sal. 148         Jo. 16, 12-15     
13 - 5ª Feira - Ap. 21, 1-5a                 Sal. Jd., 13     Mt. 12, 46-50   Nª Srª Fátima    
14 - 6ª Feira - Act. 1, 15-26               Sal. 112          Jo. 15, 9-17       S. Matias 
15 - Sábado -  Act. 18, 23-28             Sal. 46           Jo. 16, 23b-28 

16 -  ASCENSÃO DO SENHOR 
Act. 1, 1-11        Sal. 46             Ef. 1, 17-23              Lc. 24, 46-53         Semana III do Saltério 

Acontece …       
 

15 Maio - Baptismos e Primeiras Comunhões  


