
   NÃO ESQUEÇA QUE ...   
 

PARÓQUIA DE S. DOMINGOS DE BENFICA 
FOLHA SEMANAL 

 

37   

Santíssima Trindade 
30.Maio.2010  

palavra … 
 
O mistério da Santíssima Trindade é o mistério central da fé e da vida cristã. 
É o mistério de Deus em si mesmo, é, portanto, a fonte de todos os outros mis-
térios da fé, é a luz que os ilumina. É o ensinamento mais fundamental e 
essencial na "hierarquia das verdades de fé" 
 
Jesus revelou que Deus é "Pai" num sentido inaudito: não o é somente enquan-
to Criador, mas é eternamente Pai em relação a seu Filho único, que reciproca-
mente só é Filho em relação a seu pai. “Ninguém conhece o Filho senão pelo 
Pai, e ninguém conhece o Pai senão pelo Filho, e aquele a quem o Filho o qui-
ser revelar" (Mt 11,27). 
 
Antes da sua Páscoa, Jesus anuncia o envio de "outro Paráclito" (Defensor), o 
Espírito Santo. O Espírito Santo é revelado assim como uma outra pessoa 
divina em relação a Jesus e ao Pai. 
A origem eterna do Espírito revela-se na sua missão temporal. O Espírito 
Santo é enviado aos Apóstolos e à Igreja tanto pelo Pai em nome do Filho, 
como pelo Filho em pessoa, depois de ter voltado para junto do Pai (cf. Jo 
14,26; 15,26; 16,14). O envio da pessoa do Espírito após a glorificação de 
Jesus revela em plenitude o mistério da Santíssima Trindade. 
A verdade revelada da Santíssima Trindade esteve desde as origens na raiz da 
fé da Igreja, principalmente através do Baptismo. Ela encontra a sua expres-
são na regra da fé baptismal. 
 

A Trindade é Una. Não confessamos três deuses, mas um só Deus em três 
pessoas: "a Trindade consubstancial" (Cc. Constantinopla II, ano 553: DS 
421).  



comunidade … 
 

Decorre, como todos sabemos, mais uma semana de Missão, 
desta vez na zona paroquial do Calhau. Corrige-se a frase: 
Não é apenas mais uma, porque todas são diferentes, obede-
cendo embora a um mesmo princípio. Ao mesmo tempo, é uma 
só e mesma missão, aquela que é a missão essencial da Igreja, 
no cumprimento do mandato que o Senhor lhe confiou: “Ide 
por todo o mundo, proclamai o Evangelho a toda a criatu-
ra” (Mc 16, 15). 
A seu tempo se fará a devida avaliação de que aqui se dará 
notícia. Por agora, e porque esta folha tem que estar pronta 
para distribuir no “primeiro dia da semana”, só é possível des-
tacar alguns momentos já vividos pela Comunidade. 
O primeiro dia, Dia Paroquial da Família, começou conforme 
previsto, com a Eucaristia celebrada ao ar livre e bem partici-
pada. Seguiu-se o almoço partilhado das famílias, momentos 
de descontracção que todos aproveitaram, em particular os 
mais pequenos. À tardinha, o belíssimo concerto na Igreja de 
N.ª S.ª do Rosário: sem desprimor para o coro que nos deu o 
prazer da sua presença e da sua arte, o nosso Coro Laudate 
mostrou mais uma vez o seu rigor e a sua qualidade. 
 
Na segunda-feira, dia da Comunidade, em que celebramos o 
dia de S. Domingos, de novo solene celebração eucarística na 
Igreja de N.ª S.ª do Rosário, com aquele sabor adicional de um 
regresso à origem da Paróquia como o nosso Prior teve a sen-
sibilidade de lembrar. No fim, as nossas Irmãs de Sta. Catarina 
de Sena acolheram-nos muito bem em sua casa. Foi bom – 
mais um encontro com o belo que nos fala de Deus – ver ou 
rever as preciosidades do Museu dedicado à Madre Fundadora. 
 
Por falar em avaliação: aproxima-se o fim do ano pastoral e 
vale a pena irmos pensando na forma como decorreu. 
Deixa-se aqui um apelo a todos, sobretudo os mais empenha-
dos na vida da Comunidade, para que façam chegar aos res-
ponsáveis dos grupos ou dos sectores, o modo como vêem o 
percurso recente da Paróquia, para reflexão no Conselho Pasto-
ral. 



 
Três linhas parecem ganhar relevo desde já: 
Um percurso visível, em período de tempo tão curto, no senti-
do da organização, da ordem e da capacidade de orientação; 
O crescimento, o aumento, do número de pessoas empenhadas 
no serviço da Comunidade; 
O caminho feito no sentido do reforço da unidade, provavel-
mente o aspecto mais relevante. Sentimo-nos cada vez mais 
irmãos porque nos conhecemos cada vez melhor. 
 
A Comunidade está perante um desafio que lhe foi lançado: 
conseguirá ser de novo apontada como modelo? Não é uma 
questão de glória ou de poder. Mas uma questão de serviço. 
Há bons sinais de que, sem dúvida com erros mas sabendo o 
rumo, a Comunidade retomou o seu caminho. O Espírito que 
nos foi prometido não nos faltará. 

 
 

 

O site da nossa paróquia sofreu um a remodelação, 
tanto no conteúdo, como também no endereço. 

A partir de agora, para aceder ao site: 
www.paroquiasaodomingosdebenfica.pt 

Visite e dê-nos a sua opinião. 
 

Também os email’s sofreram alterações. Veja na ultima 
página os novos endereços. 

 
 

 
1º Ano - Durante o mês de Junho 

 
2º ao 10º Ano - Até 20 de Junho 



 Calendário Paroquial 

  Dia  Local Hora 

Celebração do Crisma 30 Maio Domingo Igreja 19.00 

Reunião Geral Catequistas 
Avaliação 31 Maio Segunda Centro 21.00 

Dia da Criança 1 Junho Terça 
Salão  

Paroquial 10.00 

Encontro de Leitores 5 Junho Sábado Centro 17.00 

Conselho de Família 5 Junho Sábado Centro 17.30 

Contactos:          Pároco - Frei José Fernando da Silva Ferreira 
Morada: R. Raul Carapinha, 15 - 1500-541 LISBOA                 Telf. 217221350 - Fax 217221355 

Site da Paróquia - www.paroquiasaodomingosdebenfica.pt 
Email:  Pároco   - paroco@paroquiasaodomingosdebenfica.pt 

Secretaria - secretaria@paroquiasaodomingosdebenfica.pt 
Cartório  - cartorio@paroquiasaodomingosdebenfica.pt 

Catequese - catequese@paroquiasaodomingosdebenfica.pt 

LEITURAS           30 -  SANTÍSSIMA TRINDADE 
Prov. 8, 22-31         Sal. 8                Rom. 5, 1-5                Jo. 16, 12-15      Semana I do Saltério 
31 - 2ª Feira - Sof. 3, 14-18              Sal. Is. 12       Lc. 1, 39-56     Visitação Nª Srª             
1   - 3ª Feira - 2Pedro. 3, 12-18         Sal. 89           Mc. 12, 13-17    S. Justino    
2  - 4ª Feira - 2Tim. 1, 1-12               Sal. 122          Mc. 12, 18-27     
3  - 5ª Feira - Gen. 14, 18-20            Sal. 109      1 Cor. 11, 23-26            Lc. 9, 11b-17    
4  - 6ª Feira - 2Tim. 3, 10-17            Sal. 118           Mc. 12, 35-37 
5  - Sábado -  2Tim. 4, 1-8                Sal. 70            Mc. 12, 38-44   S. Bonifácio 

6 -  DOMINGO X DO TEMPO COMUM 
1Reis. 17, 17-24         Sal. 29              Gal. 1, 11-19            Lc. 7, 11-17      Semana II do Saltério 

Acontece …       
 

 

29 Maio - PROCISSÃO DE NOSSA SENHORA  
Concentração às 21h no Sítio do Calhau (R. Flor da Serra). Final na 
Igreja Paroquial 
 

3 Junho - SANTÍSSIMO CORPO E SANGUE DE CRISTO  
Missa na Sé Patriarcal às 11h30 
Adoração Eucarística das 13h às 16h30 
Procissão e Bênção às 16h30 
 

3 a 6 Junho - PEREGRINAÇÃO SANTIAGO COMPOSTELA  
Acompanhada pelo Revº Pe. Álvaro Terreiro 


