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palavra … 
“Vós sois testemunhas destas coisas.” (Lc 24,48) 

 
É na ausência física de Jesus que se joga a fé. Mas, é também neste tem-
po da fé, que é o nosso, que têm sentido a esperança fundada na Ressur-
reição, na vida nova, e a caridade como consequência da experiência do 
amor de Deus. Jesus deixa, fisicamente, a terra em que partilhou a nossa 
existência humana em toda a sua dimensão de fragilidade culminando 
no sofrimento extremo que o fez passar pela morte e, enviando-nos como 
seus mensageiros, promete ficar connosco até ao fim dos tempos (Mt 
28,20). 
 
O autor dos Actos dos Apóstolos (Act 1,10-11) relata que, ao vê-l’O par-
tir, os discípulos ficaram a olhar para o Céu sendo acordados da estupe-
facção por dois homens que lhes perguntam para onde continuavam a 
olhar. É o despertar para a realidade, para a vida que continua, embora 
com uma nova perspectiva: “[e eles] voltaram para Jerusalém com gran-
de alegria.” (Lc 24,52). Vós sois, nós somos, testemunhas destas coisas, 
“em Jerusalém, e em toda a Judeia e na Samaria e até aos confins da ter-
ra.” (Act 1,8). 
 
No rescaldo de uma semana cheia de emoções, suscitadas pela visita do 
sucessor de Pedro ao nosso país, por ele confirmados na fé, pacificados 
pela sua palavra e renovados interiormente, somos convidados a re-
assumir esta missão que Jesus nos entregou ao subir ao céu, convictos de 
que não estamos sós e de que é em Igreja que caminhamos. 



comunidade … 
 

Foram muitos os momentos for-
tes de oração e de partilha que 
vivemos nesta semana que ago-
ra termina. De repente, uma boa 
parte do povo português se reu-
niu em torno de um aconteci-
mento e, sobretudo, de uma 
pessoa: o Papa Bento XVI. Veio 
à superfície toda a nossa tradi-
ção de bom acolhimento e sou-
bemos expressar nas ruas e no 
empenhamento em escutar o 
que nos trazia, o gosto pela visi-
ta amplamente anunciada e 
desejada. O povo esmerou-se e, 
quase apetece dizer que se 
ultrapassou em gestos de simpa-
tia e, mesmo de empatia, viven-
do em clima de festa e respei-

tando, serena e alegremente, os momentos de silêncio e de 
oração, escutando, com atenção, a palavra do Pastor. 
O Papa não desiludiu. E foi com a firmeza de Pastor e a doçura 
de Pai que apontou caminhos, exortando à purificação interna 
da Igreja e a uma vida de incessante procura da verdade. No 
discurso que dirigiu aos que trabalham na área da cultura, afir-
mou: 

(…) a Igreja sente como sua missão prioritária, na cultura 
actual, manter desperta a busca da verdade e, conse-
quentemente, de Deus; levar as pessoas a olharem para 
além das coisas penúltimas e porem-se à procura das últi-
mas. Convido-vos a aprofundar o conhecimento de 
Deus tal como Ele Se revelou em Jesus Cristo para a nossa 
total realização. Fazei coisas belas, mas sobretudo tor-
nai as vossas vidas lugares de beleza. 

 

Obrigado, Santo Padre! 



 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Próximos ofertórios: 
 Meios de Comunicação Social / Apostolado dos Leigos 



 Calendário Paroquial 

  Dia  Local Hora 

Retiro dos Crismandos 16 Maio Domingo 
Fonte da 

Telha 
Todo dia 

Secretariado Permanente 17 Maio Segunda Centro 21.30 

CPM - Encontros de prepa-
ração para Noivos, Sessão 6 21 Maio Sexta Centro 21.15 

Festa da Vida 22 Maio Sábado Igreja 16.30 

Investidura de novos  
Acólitos 22 Maio Sábado Igreja 16.30 

Vigília de Pentecostes 22 Maio Sábado Igreja 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           16 -  ASCENSÃO DO SENHOR 
Act. 1, 1-11        Sal. 46             Ef. 1, 17-23              Lc. 24, 46-53         Semana III do Saltério 
17 - 2ª Feira - Act. 19, 1-8                 Sal. 67            Jo. 16, 29-33             
18 - 3ª Feira - Act. 20, 17-27            Sal. 67            Jo. 17, 1-11a        
19 - 4ª Feira - Act. 20, 28-38            Sal. 67            Jo. 17, 11b-19     
20 - 5ª Feira - Act. 22, 30: 23, 6-11  Sal. 15             Jo. 17, 20-26    
21 - 6ª Feira - Act. 25, 13b-21           Sal. 102           Jo. 21, 15-19 
22 - Sábado -  Act. 28, 16-31             Sal. 10            Jo. 21, 20-25 

23 -  DOMINGO DE PENTECOSTES 
Act. 2, 1-11        Sal. 103             1Cor. 12, 3b-13             Jo. 20, 19-23    Semana IV do Saltério 

Acontece …       
 

23 Maio - Dia Paroquial da Família - Início da Missão no 
Calhau - Missa Campal no Calhau às 10h30 

(não haverá as missas das 10h, 11h e 12h30) 
 

24 Maio - DIA DE SÃO DOMINGOS E DA       
COMUNIDADE PAROQUIAL - Missa às 19h na Igreja de Nª 
Srª do Rosário 


