
Caríssimos paroquianos de Benfica 
 

Neste Domingo somos convidados a reco-
nhecer Nosso Senhor Jesus Cristo como 
nosso Bom Pastor, Aquele que deu a vida 
pelas suas ovelhas. Para que esta verdade 
se concretize no tempo, na caminhada da 
Igreja, Povo de Deus, somos exortados 
neste Domingo a rezar pelas vocações con-
sagradas especialmente pelos que servem 
a Deus como pastores e por aqueles a 
quem Deus quer chamar para essa missão 
específica. 
Este ano sou particularmente sensível a 
esta dimensão vocacional por razão da 
nomeação de Bispo Auxiliar de Lisboa que 
me fez o Papa Francisco no passado dia 17 
de Abril. Como já foi divulgado, a ordena-
ção episcopal acontecerá no dia 1 de 
Junho, Domingo da Ascensão, às 16.00H, 
no Mosteiro dos Jerónimos. Entretanto, o 
Serviço Diocesano das Vocações promove 
uma Vigília de Oração preparatória, na 

nossa Igreja de Benfica, no sábado 31 de Maio, às 21.30H. 
A marcar a despedida, está previsto um jantar por inscrições na sexta-feira, dia 23 de Maio, 
após a Missa das 19.00H. 
A minha substituição será assegurada pelo Padre Nuno Fernandes, até agora meu coadju-
tor (Vigário Paroquial), que recebe a missão plena de Pároco da Paróquia de Nª Sª do 
Amparo de Benfica e assumirá o cargo, “tomará posse”,  formalmente na Missa das 12.00H 
do Domingo 25 de Maio. 
Esta situação de mudanças, em tão pouco espaço de tempo, necessita de oração para nos 
situarmos na companhia de Cristo Bom Pastor que quer continuar a dar a sua vida pelas 
suas ovelhas e a conduzi-las às boas pastagens. Assim, em oração, supliquemos ao Senhor 
pelas novas missões que são atribuídas ao Padre Nuno Fernandes e a mim, para que tudo 
aconteça em espírito de obediência e serviço a Deus, servindo o seu povo.  
Em tempo de despedida, dou graças a Deus pela belíssima experiência como Pároco de 
Benfica e agradeço a todos os paroquianos o alargado testemunho nesta comunidade paro-
quial. Agradeço também todo o apoio que me foi prestado e peço perdão por aquilo que 
não fiz e devia ter feito.  
Para a sua nova missão, o Padre Nuno Fernandes sabe que pode contar com o meu apoio e 
espero que os paroquianos continuem a ter igual consideração e apoio para com o novo 
pároco.  
Nossa Senhora do Amparo intercederá e acompanhará esta sua Paróquia que terei conti-
nuadamente presente em oração. 
            P. José Traquina 

Portas de NªSª do Amparo 
 Boletim Semanal da Paróquia de Benfica—Lisboa 

www.paroquia-benfica.pt  -  www.facebook.com/paroquiabenfica 
 

N.º 325 — Domingo de IV Páscoa - Domingo do Bom Pastor—11/05/2014 

 

CONVOCAÇÃO 

 

Dia 11, Domingo IV da Páscoa:  
-Domingo do Bom Pastor; 
-Dia Mundial de Oração pelas Vocações; 
-Missa com Crismas às 15.30H; 
 

Dia 12, Segunda-feira:  
-Reunião da Conferência feminina de S. 
Vicente de Paulo às 16.00H; 
-Reunião da Legião de Maria às 17.00H; 
-Escola de Leigos às 21.30H; 
 

Dia 13, Terça-feira:  
-Serão Mariano às 21.30H; 
 

Dia 14, Quarta-feira: 
-Terço no Adro, junto ao cruzeiro, às 
18.15H; 
-Encontro de Oração do Grupo de Reno-
vamento Carismático às 21.00H; 
-Reunião da Equipa Paroquial da Pasto-
ral da Família às 21.30H; 
 

Dia 15, Quinta-feira:  
-Reunião da Legião de Maria às 17.45H 
e 21.15H; 
-Reunião dos Ministros Extraordinários 
da Comunhão às 19.00H; 
-Reunião de pais das crianças do 3º Ano 
de Catequese às 19.00H; 
-Reunião do Secretariado Permanente às 
21.30H; 
-Encontro de Noivos—preparação do 
Matrimónio às 21.30H; 
 

Dia 16, Sexta-feira:  
-Reunião da Conferência Vicentina de 
Nª Sª do Amparo às 17.00H; 
-Reunião de Leitores às 19.00H; 
 

Dia 17, Sábado:  
-Reunião da LOC/MTC às 16.00H; 
 

Dia 18, Domingo V da Páscoa:  
-Atividade cultural da Irmandade de 
Nossa Senhora do Amparo; 
-Jornada Diocesana da Juventude em 
Torres Vedras;  
-Exposição do Santíssimo Sacramento 
com oração de Vésperas na Igreja Paro-
quial às 18.00H. 

HORÁRIOS DAS MISSAS 
 

Igreja Paroquial 
Segunda a Sexta Feira: 9.00H, 10.30H, 17.30H e 19.00H; 
Sábado: 9.00H; 10.30H; 16.15H; 17.30H e 19.00H;  
Domingo: 8.30H; 10.30H; 12.00H;  17.00H e 19.00H 

Igreja de Nossa Senhora das Des-
cobertas no Centro Colombo 
Quinta Feira: 17.30H 
Sábado: 18.30H 
Domingo: 11.30H e 18.30H 

VIAGEM - PEREGRINAÇÃO À 
POLÓNIA: 13 a 20 de Julho 

 

Está marcada uma viagem à Polónia 
entre os dias 13 e 20 de Julho. A via-
gem será acompanhada pelo Padre 
Natanael e conta com uma visita a 
Wadovice, terra de São João Paulo II. 
A Comissão de Apoio Pastoral forne-
ce mais pormenores de informação 
acerca desta Viagem e recebe inscri-
ções. 

Iniciativas da Irmandade de Nossa Senhora do Amparo 
 

13 de Maio, às 21.30H - Serão Mariano na Igreja Paroquial 
18 de Maio, Passeio cultural. Ainda existem lugares disponíveis 



LEITURAS DO DOMINGO 
 

Leitura dos Actos dos Apóstolos      (2, 14a. 36-41) 
No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, com os onze Após-
tolos, ergueu a voz e falou ao povo: «Saiba com absoluta 
certeza toda a casa de Israel que Deus fez Senhor e Mes-
sias esse Jesus que vós crucificastes». Ouvindo isto, sen-
tiram todos o coração trespassado e perguntaram a 
Pedro e aos outros Apóstolos: «Que havemos de fazer, 
irmãos?». Pedro respondeu-lhes: «Convertei-vos e peça 
cada um de vós o Baptismo em nome de Jesus Cristo, 
para vos serem perdoados os pecados. Recebereis então 
o dom do Espírito Santo, porque a promessa desse dom 
é para vós, para os vossos filhos e para quantos, de lon-
ge, ouvirem o apelo do Senhor nosso Deus». E com mui-
tas outras palavras os persuadia e exortava, dizendo: 
«Salvai-vos desta geração perversa». Os que aceitaram as 
palavras de Pedro receberam o Baptismo e naquele dia 
juntaram-se aos discípulos cerca de três mil pessoas. 
 

Salmo 22 (23): O Senhor é meu pastor:  nada me faltará. 
 

Leitura da Primeira Epístola de São Pedro (2, 20b-25) 
Caríssimos: Se vós, fazendo o bem, suportais o sofrimen-
to com paciência, isto é uma graça aos olhos de Deus. 
Para isto é que fostes chamados, porque Cristo sofreu 
também por vós, deixando-vos o exemplo, para que 
sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e 
na sua boca não se encontrou mentira. Insultado, não 
pagava com injúrias; maltratado, não respondia com 
ameaças; mas entregava-Se Àquele que julga com justiça. 
Ele suportou os nossos pecados no seu Corpo, sobre o 
madeiro da cruz, a fim de que, mortos para o pecado, 
vivamos para a justiça: pelas suas chagas fomos curados. 
Vós éreis como ovelhas desgarradas, mas agora voltastes 
para o pastor e guarda das vossas almas. 
 

Leitura do Evangelho segundo São João   (10, 1-10) 
Naquele tempo, disse Jesus: «Em verdade, em verdade 
vos digo: Aquele que não entra no aprisco das ovelhas 
pela porta, mas entra por outro lado, é ladrão e saltea-
dor. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ove-
lhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas conhecem a 
sua voz. Ele chama cada uma delas pelo seu nome e leva
-as para fora. Depois de ter feito sair todas as que lhe 
pertencem, caminha à sua frente e as ovelhas seguem-no, 
porque conhecem a sua voz. Se for um estranho, não o 
seguem, mas fogem dele, porque não conhecem a voz 
dos estranhos». Jesus apresentou-lhes esta comparação, 
mas eles não compreenderam o que queria dizer. Jesus 
continuou: «Em verdade, em verdade vos digo: Eu sou a 
porta das ovelhas. Aqueles que vieram antes de Mim são 
ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os escutaram. 
Eu sou a porta. Quem entrar por Mim será salvo: é como 
a ovelha que entra e sai do aprisco e encontra pastagem. 
O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. 
Eu vim para que as minhas ovelhas tenham vida e a 
tenham em abundância». 
 

PALAVRA CONVIDA 
 

A grande afirmação da fé cristã não é apenas a de que 
Jesus, o homem que veio de Nazaré e foi crucificado, é 
mais do que um simples homem, mas antes a de que o 
Crucificado foi por Deus exaltado e Se tornou, na sua Res-
surreição, Senhor e Cristo, isto é, o Ungido de Deus, o Mes-
sias, participando, como homem, na glória divina do 
Senhor. Esta fé em Jesus, Senhor e Cristo, é que há-de levar 
os que n’Ele crêem à conversão e, pelo Baptismo, à Igreja. 
A contemplação do mistério da Cruz há-de levar os 
homens que sabem olhar para ele a deixarem-se dominar 
pelo amor de Jesus Cristo, que deu a vida para trazer à uni-
dade os filhos de Deus que andavam, e andam, dispersos. 
Jesus, pela sua Cruz, congrega os homens como o pastor 
congrega as ovelhas do seu rebanho. A Ele nos converte-
mos, porque nos deixámos conduzir pelo seu cajado de 
Bom Pastor. 
A imagem do pastor é frequente na Sagrada Escritura: ela 
manifesta o amor e o desvelo de Deus pelos homens, ela 
ajuda-os a penetrar nos sentimentos do coração de Cristo, 
que Se entregou à morte por eles, ela faz sentir a alegria da 
união de uns com os outros em volta do Senhor, que não só 
cuida das ovelhas fiéis, mas vai à procura da ovelha perdi-
da.  

               R. Ernesto da Silva, 13—1500-267 LISBOA (Tel.: 217 604 174   Email: info@paroquia-benfica.pt        Blogue: www.catequesebenfica.blogspot.com   

 

Centro Social Paroquial  
 

Informação acerca de donativos  
para a construção do Lar de Idosos em Benfica 

 

         Caixa Geral de Depósitos 
         Conta nº 0159085751030 
         NIB 003501590008575103097 
 

 Total a 30 de Abril de 2014 ———184.076,95€ 
   Anónimo a 02/05/2014—————             5,00€ 
    Anónimo a 04/05/2014—————       10,00€ 
   Anónimo a 05/05/2014 ————-      15,00€ 
 Anónimo a 06/05/2014—————         100,00€ 
           Total a 08 de Maio de 2014 ——— 184.206,95€ 

 CALENDÁRIO LITÚRGICO 
11 - Domingo IV da Páscoa 

  Ano A (Semana IV do Saltério) 
  Dia Mundial de Oração pelas Vocações 
12 - 2ª feira:  Act 11, 1-18; Sal 41 (42); Jo 10, 11-18 
13 - 3ª feira: Festa de Nossa Senhora de Fátima 
  Ap 21, 1-5a; Sal Judite 13; Mt 12, 46-50  
14 - 4ª feira: Festa de S. Matias, Apóstolo 
  Act 1, 15-17. 20-26; Sal 112 (113); Jo 15, 9-17  
15 - 5ª feira: Act 13, 13-25; Sal 88 (89); Jo 13, 16-20  
16 - 6ª feira:  Act 13, 26-33; Sal 2; Jo 14, 1-6  

17 - Sábado: Act 13, 44-52; Sal 97 (98); Jo 14, 7-14  
18 - Domingo V da Páscoa 
  Act 6, 1-7; Sal 33 (34); 1 Pedro 2, 4-9; Jo 14, 1-12   


