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PARÓQUIA DE SANTA MARIA DE BELÉM

DOMINGO XI DO TEMPO COMUM
Salmo 26, 4
Uma só coisa peço ao Senhor, por ela anseio:
habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida.
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PARÓQUIA DE SANTA MARIA DE BELÉM

IGREJA UNIVERSAL
«PAIXÕES DOMINANTES»
"Entre as «paixões dominantes» que hão-de orientar o nosso comportamento [como cristãos],
está a de difundir os ensinamentos de Jesus Cristo.
Esta paixão dominante é particularmente actual neste Jubileu extraordinário da misericórdia,
«pois quando, ao entardecer da vida, nos for perguntado se demos de comer a quem tem
fome e de beber a quem tem sede, ser-nos-á igualmente perguntado se ajudámos as pessoas a
sair da dúvida, se nos empenhámos a acolher os pecadores, admoestando-os ou corrigindoos, se fomos capazes de combater a ignorância, sobretudo relativa à fé cristã e à vida recta»
[Papa Francisco, Discurso aos participantes na reunião plenária da Congregação para a
Doutrina da Fé, 29-I-2016.]
.
O cristão não tem medo da verdade, de enfrentar as difíceis questões que o ambiente ou a
sociedade lhe colocam. Sabe que, embora ele mesmo nem sempre tenha todas as respostas, o
Evangelho tem a capacidade de iluminar os dilemas e os problemas mais difíceis. Este amor à
verdade faz que o cristão transmita a sua fé como aquilo que é: um sim imenso ao homem, à
mulher, à vida, à liberdade, à paz, ao desenvolvimento, à solidariedade, às virtudes.
Se Cristo nos fez felizes, é normal que essa mesma alegria se transmita na nossa atitude. De
facto, «a força com que a verdade se impõe tem que ser a alegria, que é a sua expressão mais
clara. Nela deveriam os cristãos apostar e com ela deveriam dar-se a conhecer ao mundo»
[Cardeal Joseph Ratzinger, "Que significa para mim o Corpus Domini?", in Opera Omnia, vol.
II, parte C, XI, 4].
Pergunta-te pois, minha filha, meu filho: estou contente por Deus me ter chamado a dá-Lo a
conhecer aos outros? O meu apostolado é uma sementeira de paz e de alegria [S. Josemaria,
Amigos de Deus, n. 105]? Tenho iniciativa na minha formação doutrinal, para dar mais
profundidade e dinamismo à minha vida interior?
Comunicar a fé não é discutir para vencer, mas dialogar para convencer, porque «as ideias não
se impõem, mas propõem-se» [S. João Paulo II, Discurso aos jovens em Madrid, 3-V-2003]. O
diálogo leva a mostrar melhor uma Verdade que ilumina decisivamente as nossas vidas. «Toda
a vida de Jesus não é senão um maravilhoso diálogo, meus filhos, uma maravilhosa conversa
com os homens» [S. Josemaria, Carta, 24-X-1965, n. 7]. Se aprendermos a viver assim,
ajudaremos e ajudar-nos-ão, na nossa vida quotidiana e humilde, a que o Evangelho seja, para
todos, luz do mundo [Mt 5, 14]»
(D.Javier Echevarría, Carta de 1 de Junho de 2016
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PARÓQUIA DE SANTA MARIA DE BELÉM

FOLHA PAROQUIAL
DOMINGO XI DO TEMPO COMUM
UMA VERDADEIRA RESSURREIÇÃO

1 Depois da ressurreição do filho da viúva de Naim,
Jesus prosseguiu o seu caminho, E numa das cidades
no caminho para Jerusalém, um fariseu, de nome
Simão, convidou-o para uma refeição, e Jesus
aceitou. “Simão e os outros convidados sentiam
muita curiosidade por Jesus. E deve ter sido grande o
seu interesse, pois Simão tinha convidado Jesus com
insistência - tal é a tradução literal do texto - para que
viesse a sua casa.
O Mestre não descartava os convites. Nesta ocasião foi à casa do fariseu" (Francisco
Fernández-Carvajal).
É bem provável que este fariseu tenha convidado Jesus “mais com intenção de crítica do que
de amizade”, “mais por vaidade do que por afeição". Mas Jesus não se intimidou com isso.
Subitamente, apareceu uma mulher da cidade, uma pecadora. Sabendo que Jesus estava à
mesa na casa do fariseu, trouxe um frasco de alabastro cheio de perfume. Colocou-se por
detrás, chorando aos seus pés, e, com as lágrimas, começou a banhar-lhe os pés e depois a
enxugá-los com os cabelos; e beijava-lhe os pés, e ungia-os com o perfume.
O gesto em si não devia despertar muita surpresa entre os presentes, uma vez que, em sinal de
veneração, era costume lavar e beijar os pés às pessoas investidas de autoridade. Mas o facto
de se tratar de uma mulher, e para mais uma mulher conhecida como pecadora, teria causado
uma enorme surpresa.

2 Quem é a pecadora? Seria Maria Madalena? Seria Maria, irmã de Lázaro? Não se pode
afirmar com certeza quem seria esta mulher, e não vamos hoje resolver o assunto. Ficará para
outro momento… O certo é que a mulher não veio de mãos a abanar, mas trouxe algo para o
Senhor: trouxe um vaso de alabastro com perfume, e com ele ungiu os pés do Senhor, que não
rejeitou esta homenagem, pelos sentimentos sinceros que a motivavam.
Como observa Santo Ambrósio de Milão, o Senhor apreciou não o perfume, mas o carinho;
agradeceu a fé, louvou a humildade. “E tu também, se desejas a graça, aumenta o teu amor;
derrama sobre o corpo de Jesus a tua fé na Ressurreição, o perfume da Igreja Santa e o
unguento da caridade para com os outros” (Santo Ambrósio, Sobre o Evangelho de São
Lucas).
Simão contemplava aquela cena com a testa franzida e desprezava no seu interior a mulher,
como pecadora pública, e também censurava intimamente Jesus, que permitia a situação: “Se
este homem fosse profeta, saberia que a mulher que O toca é uma pecadora”.
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PARÓQUIA DE SANTA MARIA DE BELÉM

FOLHA PAROQUIAL
DOMINGO XI DO TEMPO COMUM
UMA VERDADEIRA RESSURREIÇÃO
(CONTINUAÇÃO)

"A verdadeira justiça tem compaixão; a falsa, pelo contrário, indigna-se. Muitos são como
esse fariseu: esquecendo a sua condição, passada ou presente, de pobres pecadores, quando
vêem os pecados dos outros, imediatamente, sem piedade, deixam-se levar pela indignação,
ou apressam-se a julgar, ou riem-se ironicamente deles. Não pensam nas frases de S. Paulo: «O
que crê estar de pé, veja que não caia» (1 Coríntios 10, 12). «Irmãos, se porventura alguém é
achado em alguma falta, vós, que sois espirituais, corrigi-o com espírito de mansidão (…).
Levai os fardos uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo» (Gálatas 6, 1-2)" (São
Gregório Magno, Homilias sobre os Evangelhos, 33).
Mas Jesus, por meio de uma breve parábola, procura iluminar o fariseu. Nessa breve
parábola dos dois devedores ensina-lhe três coisas: primeira, a Sua divindade e o poder de
perdoar os pecados; segunda, o mérito do amor da pecadora; e, terceira, a descortesia que se
continha nos descuidos de Simão, que omitiu no convívio com Jesus os pormenores de
urbanidade que se costumavam ter com os convidados.
E conclui: “Por isso te digo: São-lhe perdoados os seus muitos pecados, porque muito amou;
mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama». Depois disse à mulher: «Os teus pecados
estão perdoados»”.
"As muitas faltas levam a amar muito; as poucas, se assim fosse realmente, levam a dar graças
à misericórdia divina que tornou possível o não cair" (Santo Agostinho, Sermão 99, 6).

3 O homem não pode merecer o perdão dos pecados, porque só Deus nos pode perdoar.
No sacramento da Penitência, Deus perdoa-nos pelos méritos infinitos de Jesus Cristo. Mas
há uma condição que devemos pôr da nossa parte para alcançar o perdão de Deus: o nosso
amor, que se torna visível pelo nosso arrependimento.
Que tem aqui o amor a ver com o perdão? É simples: quando o nosso coração está cheio de
amor, já não há nele lugar para o pecado, porque então já demos lugar a Deus. E assim se
entende que Jesus diga: “São-lhe perdoados os seus muitos pecados, porque muito amou”.
E o arrependimento? O arrependimento é apenas a demonstração de que amamos a Deus.
As lágrimas são importantes, mas somente são fruto do amor. Sem ele, seriam apenas teatro,
encenação, hipocrisia.
4 S. Lucas acrescenta que “os convivas começaram a dizer entre si: - Quem é este homem, que
até perdoa os pecados?” Mas Jesus não perde tempo com eles. E diz simplesmente à mulher:
“A tua fé te salvou. Vai em paz”.
Podemos pensar que, naquele momento, a mulher “levantou-se, olhou para o Mestre e foi-se
embora. Saiu da sala com a alma nova e uma alegria sem limites. Desde aquele instante
começou uma existência diferente. (…) Tinha nascido nela um amor puro e grande, que não
teria suspeitado que pudesse existir" (Francisco Fernández-Carvajal).
(CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA)
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PARÓQUIA DE SANTA MARIA DE BELÉM

FOLHA PAROQUIAL
DOMINGO XI DO TEMPO COMUM
UMA VERDADEIRA RESSURREIÇÃO
(CONTINUAÇÃO)

Aconteceu nela uma verdadeira ressurreição. Santo Agostinho, que a identifica com Maria,
irmã de Lázaro, chega mesmo a dizer: “Vede a irmã de Lázaro – se é que foi mesmo ela que
derramou o perfume sobre os pés do Senhor e os limpou com os seus cabelos, depois de os ter
banhado com as suas lágrimas. A sua ressurreição foi mais maravilhosa que a do seu irmão, foi
liberta do peso enorme dos seus maus hábitos” (Tratados sobre o Evangelho de S. João, XLIX,
3).
Aprendamos dessa mulher a amar verdadeiramente a Cristo Jesus. Que o nosso amor seja
sincero, generoso e antes de mais contrito; porque é esse o caminho mais curto para a
santidade: "A perfeição consiste em amar a Deus de todo o coração" (São Francisco de Sales,
Introdução à Vida Devota, p I, c. 1).
Com a amizade em Cristo do Prior de Santa Maria de Belém

IGREJA

LOCAL

VIDA DA PARÓQUIA

CATEQUESE DE ADULTOS
Próximo encontro:
16 de Junho - 21h30
Sala Bento XVI
Tema:
Os Evangelhos
como testemunhos de testemunhas oculares
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PARÓQUIA DE SANTA MARIA DE BELÉM
IGREJA

UNIVERSAL

CALENDÁRIO LITÚRGICO
2ª feira
Santo António de Lisboa
Leituras:
L1 BenSirá 39, 8-14 (gr. 6-11);
Ev Mateus 5, 13-19.
3ª feira
Leituras:
L1 1 Reis 21, 17-29;
Ev Mateus 5, 43-48.
4ª feira
Leituras:
L1 2 Reis 2, 1. 6-14;
Ev Mateus 6, 1-6. 16-18.
5ª feira
Leituras:
L1 BenSirá 48, 1-15 (gr. 1-14);
Ev Mateus 6, 7-15.
6ª feira
Leituras:
L1 2 Reis 11, 1-4. 9-18. 20;
Ev Mateus 6, 19-23.
Sábado
Santa Maria no Sábado
Leituras:
L1 2 Crónicas 24, 17-25;
Ev Mateus 6, 24-34.

13/06

14/06

15/06

16/06

17/06

18/06

LEITURAS
Leituras deste Domingo: 2 Samuel 12, 7-10. 13; Gálatas 16. 19-21; Lucas 7, 36 - 8, 3.
Leituras do próximo Domingo: Zacarias 12, 10-11; 13, 1; Gálatas 3, 26-29; Lucas 9, 18-24.
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PARÓQUIA DE SANTA MARIA DE BELÉM
IGREJA

LOCAL

VIDA DA PARÓQUIA
CONFERÊNCIA
«O MÉDIO ORIENTE NO CONTEXTO ACTUAL
Quinta-feira, 23 de Junho de 2016
21:30 – 22:30
Conferencista:
Dr. Manuel José Rafael de Jesus Alves,
Investigador nas áreas do Médio Oriente, Portugal no Século XX, Geoestratégia, Defesa e
Forças Armadas.
Paróquia de Santa Maria de Belém
Salão Paroquial
Rua dos Jerónimos, 3 - Entrada livre

COLABORAÇÃO COM UMA INICIATIVA CÍVICA:
Referendo sobre o Acordo ortográfico
Para a realização de um REFERENDO sobre o “Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa”,
estão ainda a recolhe-se assinaturas de pessoas maiores de 18 anos e com Cartão de eleitor. O
Referendo proposto incidirá sobre a seguinte pergunta: “Concorda que o Estado Português
continue vinculado a aplicar o «Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa» de 1990, bem
como o 1.º e o 2.º Protocolos Modificativos ao mesmo Tratado, na ordem jurídica interna?”
Se desejar participar peça, por favor, na Sacristia a Folha de Recolha de Assinaturas. Não se
esqueça de assinar. Muito obrigado.
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PARÓQUIA DE SANTA MARIA DE BELÉM

IGREJA UNIVERSAL
PERGUNTAS & RESPOSTAS SOBRE O JUBILEU DA MISERICÓRDIA
Que é uma indulgência?
Segundo o ensinamento cristão, um pecado tem dois efeitos para quem o pratica. Por
um lado, a pessoa fica com culpa por aquilo que fez; por outro, o ato cometido deixa
uma marca, ou uma mancha, na alma do fiel. Enquanto a confissão absolve o penitente
da culpa dos seus pecados, essas marcas, ou manchas, permanecem. Quando uma pessoa
morre, essas manchas na alma devem ser eliminadas, ou purificadas, antes de o fiel se
poder apresentar diante de Deus. Na doutrina católica é para isso que serve o
purgatório, um estado de purificação, possibilitando poder gozar da presença de Deus.
As indulgências permitem precisamente fazer esta “purificação” ainda em vida. Como
fazemos parte do mesmo Corpo de Cristo, estas graças podem ser aplicadas em favor de
algum defunto.
QUE SÃO AS OBRAS DE MISERICÓRDIA?
Existem 14 obras de misericórdia, 7 espirituais e 7 corporais.
OBRAS DE MISERICÓRDIA CORPORAIS:
1) Dar de comer a quem tem fome
2) Dar de beber a quem tem sede
3) Vestir os nus
4) Dar pousada aos peregrinos
5) Visitar os enfermos
6) Visitar os presos
7) Enterrar os mortos
OBRAS DE MISERICÓRDIA ESPIRITUAIS:
1) Dar bons conselhos
2) Ensinar os ignorantes
3) Corrigir os que erram
4) Consolar os tristes
5) Perdoar as injúrias
6) Sofrer com paciência as fraquezas do nosso próximo
7) Rezar a Deus por vivos e defuntos.
As obras de misericórdia corporais, na sua maioria, surgem de uma lista feita por Jesus
Cristo na sua descrição do Juízo Final.
A lista das obras de misericórdia espirituais foi elaborada pela Igreja a partir de outros
textos que se encontram na Escritura e de atitudes e ensinamentos do próprio Cristo: o
perdão, a correcção fraterna, o consolo, suportar o sofrimento, etc.
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PARÓQUIA DE SANTA MARIA DE BELÉM
I G R E J A

L O C A L

VIDA DA PAROQUIA
ADORAÇÃO DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO
- Primeiras quintas-feiras, das 17h50 às 18h50 – Altar central;
- Restantes quintas-feiras, das 17h50 às 18h50 – Capela Sul do transepto.
- Primeiras sextas-feiras, das 17h50 às 18h50 – Altar central.
- Terças-feiras, das 11h00 às 12h00 – Capela do Restelo (Rua Duarte Pacheco Pereira, 30, 1º
esq.): a recomeçar em breve.
MOMENTOS DE ORAÇÃO
4ª feiras - 20h Capela (do Secretariado)

U

NIVERSIDADE SÉNIOR
UMBEM
Universidade da maturidade de
Santa Maria de Belém

DATAS DAS PALESTRAS “VIDAS DOS SANTOS”
com o professor Lívio de Morais:
DAS 17H ÀS 18.30H
Em Junho: dia 18
A todas as pessoas interessadas convidamos a comparecer e ... se gostar conviva connosco,
fazendo juntos a UMBEM.
SEJAM MUITO BEM-VINDOS! PARA MAIS INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES CONTACTEMNOS: TELEM.: 933223694; E-MAIL:UMBEM.GERAL@GMAIL.COM

C

ORO DOS JERÓNIMOS
Estão abertas inscrições para aqueles que pretenderem participar no coro dirigido
pelo Maestro Sérgio Fontão.
Para informações dirija-se aos Serviços Paroquiais.
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PARÓQUIA DE SANTA MARIA DE BELÉM
C O N T A C T O S

N E W S L E T T E R

Paróquia de Santa Maria de Belém
Tel.: 21 362 00 04 / 21 362 00 18
FAX: 21 362 00 20
Email: igrejadebelem@gmail.com
http://www.paroquia-smbelem.pt/

Inscreva-se e inscreva os seus amigos e
conhecidos através do mail indicado na
primeira folha ou através do portal:

SITES

( P O RTA I S )

E

REDES

Paroquia-stmbelem-news.weebly.com

SOCIAIS

PATRIARCADO DE LISBOA:
http://www.patriarcado-lisboa.pt/site/
www.facebook.com/patriarcadolisboa
https://twitter.com/patriarcadolx
PARÓQUIA DE SANTA MARIA DE BELÉM:
http://paroquia-smbelem.pt/
SECRETARIADO NACIONAL DA LITURGIA
http://www.liturgia.pt/
FACEBOOK DO SENHOR PRIOR
https://www.facebook.com/pejosemanuel.ferreira?fref=ts
JORNAL A VOZ DA VERDADE:
http://www.vozdaverdade.org/site/
PASTORAL DA CULTURA:
http://www.snpcultura.org/
EAQ:
http://evangelhoquotidiano.org/M/PT/
ECCLESIA:
http://www.agencia.ecclesia.pt/home/
ALETEIA:
http://pt.aleteia.org/
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