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palavra …                
 

“IDE: Eu vos envio […]. Não leveis bolsa nem alforge nem sandálias, nem vos 
demoreis a saudar alguém pelo caminho.” 

  
A caminhada de Jesus de regresso de Jerusalém continua. A missão que antes confia-
va aos 12 apóstolos cresce. Jesus precisa de mais operários para a seara.  
Agora o número de discípulos enviados cresce para 72 , número simbólico que se refe-
re à totalidade das nações pagãs que habitam a terra. Trata-se, portanto, de uma 
proposta universal, a todos se destina, sem excepção. A origem da missão cristã é 
anunciar a presença de Jesus, Aquele que traz o projecto de Deus para dentro da 
nossa história. 
É uma tarefa comunitária (“enviou-os dois a dois”), urgente (“nem vos demoreis a 
saudar alguém pelo caminho”) e difícil (os discípulos são enviados “como cordeiros 
para o meio de lobos”). 
Depois desta apresentação inicial, Lucas passa a descrever a forma como a missão se 
deve concretizar: pobreza e simplicidade (“Não leveis bolsa nem alforge nem sandá-
lias”), dedicação total (“Não andeis de casa em casa”) e sempre anunciando a paz 
(“dizei primeiro: «Paz a esta casa»”) não apenas por palavras mas também por obras 
(“curai os enfermos que nela houver e dizei-lhes:» Está perto de vós o reino de  
Deus» ”). 
Esta missão, apesar de difícil é também libertadora para quem a acolhe (“Os setenta 
e dois discípulos voltaram cheios de alegria”). 
O Evangelho que hoje nos é proposto acentua, essencialmente, que somos responsá-
veis pela continuação no mundo do projecto libertador de Jesus, do projecto do Rei-
no. Deus conta connosco. Estamos verdadeiramente conscientes disto? Como é que, 
na prática, anunciamos Jesus? Jesus já chegou, efectivamente, ao nosso local de tra-
balho, à nossa escola, à nossa paróquia? 
O anúncio do “Reino” não se esgota em palavras, mas deve ser acompanhado de ges-
tos concretos … A exemplo, por si só, já uma forma anúncio. Se isso não acontecer, o 
seu testemunho é oco, hipócrita, incoerente e não convencerá ninguém.  



comunidade … 
Esta página foi criada exactamente para evidenciar as diferen-
tes formas que uma comunidade pode assumir, e a vida de 
algumas, neste âmbito do ser Igreja, no conjunto mais amplo 
da Igreja Católica, isto é, universal. No passado fim de semana 
pudemos vivê-lo de forma muito nítida.  
Como se sabe, teve lugar a reunião de avaliação e programa-
ção da nossa Comunidade Paroquial de S. Domingos de 
Benfica. 
O hábito de se fazer essa reunião de dia inteiro fora do espaço 
paroquial já se vai convertendo de hábito em tradição. 
Correu muito bem. Todos tiveram espaço para dar a sua opi-
nião. Para o próximo ano pastoral, sem esquecer a Missão, 
vamos dar ênfase muito grande à formação e ao aprofunda-
mento da nossa Fé, partindo da Palavra de Deus. Os tem-
pos são difíceis e precisamos de estar preparados e de prepa-
rar os nossos jovens e as nossas crianças para serem cristãos 
no mundo. Por isso, também, as outras prioridades pastorais 
são os jovens e as famílias. 
Também já é tradição irmos pedir acolhimento – e que frater-
no, carinhoso e competente acolhimento! – na casa das Irmãs 
Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada Conceição. É, 
pois, uma outra Comunidade, esta de vidas consagradas a esta 
forma de carisma tão especial. Bem hajam, Irmãs. Pelo exem-
plo da vossa alegria visível e fé transbordante. 
No Domingo, nos Jerónimos, decorreram as ordenações sacer-
dotais de seis novos presbíteros. Foi possível ouvir, no habitual 
“8.º DIA”, programa da TVI orientado pelo Rev. Cón. António 
Rego, alguns dos seus testemunhos de vida e dos seus projec-
tos, o modo como vêem o exercício do(s) seu(s) ministério(s). 
“O sacerdócio na primeira pessoa”, dizia-se. Bom era podermos 
reflectir com eles. O belíssimo texto de apresentação sobre a 
figura do Padre, com que o Cón. Rego abriu e foi acompanhan-
do-o, é uma meditação que fica muito bem no fim deste ano 
pastoral em que, há pouco, foi encerrado, pelo Santo Padre, o 
Ano Sacerdotal. Publicamo-lo em separado assim como tam-
bém a homilia do Senhor Cardeal Patriarca, na missa de Orde-
nações do passado dia 27 de Junho.  



APRESENTAÇÃO DE CONTAS À COMUNIDADE PAROQUIAL 
 

Terminado o ano pastoral de 2009/10, após ter reunido o Conselho 
Económico, foram aprovadas as contas da paróquia. Assim, neste ano 
pastoral, são estes os seguintes resultados: 
 

Receitas - € 112.549,69 
Despesas - € 108.536,45 

Saldo - € 4.013.24 
 
Qualquer esclarecimento adicional poderá ser obtido na secretaria 
paroquial. 
A todos os que contribuíram para o bem comum da comunidade 
agradecemos a generosidade e colaboração. 
Tendo em consideração as necessidades verificadas na Igreja e Cen-
tro Paroquial e para melhor servir a comunidade e quem nos procura, 
o ofertório do primeiro domingo de cada mês continuará a reverter 
para um fundo destinado às obras paroquiais. Desde o início do ano 
pastoral já foram gastos em melhoramentos cerca de € 15.500,00, 
na renovação da Sacristia, dos gabinetes, no Arquivo Paroquial, casas 
de banho junto ao bar, som da igreja e exterior, restauro de objectos 
litúrgicos, etc. 
Agradeço a vossa generosidade, colaboração e compreensão. Só com 
o vosso apoio poderemos melhorar, ainda mais, esta nossa casa. 
 
      O vosso Pároco e amigo 
 
 
       Fr. José Fernando da Silva Ferreira, OP. 
 
 
 
 
 
 
A Folha Verde vai de férias. Voltaremos em Setembro para a abertura do 
novo ano pastoral. 
Até lá desejamos a todos os paroquianos e amigos um excelente tempo de 
descanso e repouso, de modo a podermos encarar o novo ano de “baterias 
bem carregadas” para que possa ser um grande ano. 
O novo ano pastoral começará a 19 de Setembro, com a abertura da 
catequese às 10h e a Missa de Abertura do ano às 11h30. 



 Calendário Paroquial 

  Dia  Local Hora 
Assembleia Geral de  
Acólitos 3 Julho Sábado Centro 17.00 

Encerramento  
Ano Pastoral 4 Julho Domingo Igreja 11.00 

Conselho Económico 6 Julho Terça Centro 21.30 

Reunião Peregrinos a pé 10 Julho Sábado Centro 21.30 

Secretariado Permanente 12 Julho Segunda Centro 18.00 

Oração do Rosário com 
exposição do Santíssimo 13 Julho Terça Igreja 15.00 

Preparação de Baptismos 
para pais e padrinhos 13/15 Julho 

Terça/
Quinta 

Centro 21.30 

Contactos:          Pároco - Frei José Fernando da Silva Ferreira, OP 
R. Raul Carapinha, 15                              
1500-541 LISBOA                                       Telf. 217221350 - Telm. 962466559 - Fax 217221355 

www.paroquiasaodomingosdebenfica.pt                        
paroco@paroquiasaodomingosdebenfica.pt              secretaria@paroquiasaodomingosdebenfica.pt             
cartorio@paroquiasaodomingosdebenfica.pt            catequese@paroquiasaodomingosdebenfica.pt 

LEITURAS                4 -  DOMINGO XIV DO TEMPO COMUM 
Is. 66, 10-14c       Sal. 65          Gal. 6, 14-18         Lc. 10, 1-12. 17-20       Semana II do Saltério 
 5 - 2ª Feira - Os. 2, 16-22               Sal. 144          Mt. 9, 18-26        
 6 - 3ª Feira - Os. 8, 4-13                 Sal. 113 B       Mt. 9, 32-38 
 7 - 4ª Feira - Os. 10, 1-12                Sal. 104          Mt. 10, 1-7     
 8 - 5ª Feira - Os. 11, 1-9                  Sal. 79           Mt. 10, 7-15     
 9 - 6ª Feira - Os. 14, 2-10                Sal. 50           Mt. 10, 16-23    
10 - Sábado -  Is. 6, 1-8                    Sal. 92           Mt. 10, 24-33   

11 -  DOMINGO XV DO TEMPO COMUM 
Deut. 30, 10-14       Sal. 68            Col. 1, 15-20           Lc. 10, 25-37       Semana III do Saltério 

Acontece …       
4 de Julho - Encerramento do Ano Pastoral 
Missa Solene - 11h 
 

4 de Julho - Missa Nova do Frei Vasyl Goral 
Convento de São Domingos (ao Alto dos Moinhos) - 12h 


