EDITORIAL
“...junto ao Senhor se acha a
misericórdia,
encontra-se
n’Ele
copiosa redenção.” (Sl 129,7)
O Dicionário da Língua Portuguesa define a
palavra REDENTOR da seguinte forma: que
resgata, que liberta, que livra da aflição,
que salva.
Embora Jesus não seja especificamente
chamado “Redentor” no NT, é nele que os
crentes têm a redenção (Ef 1.7), por sua
morte na cruz, pagou o resgate a nosso
favor e nos libertou (Rm 3.24). No
evangelho de Lucas 4,19 Jesus se apresenta
como aquele que veio anunciar aos cativos
a redenção.
A devoção a Jesus com o título de
Santíssimo Redentor, de acordo com
antigos registos, provém de Veneza, por
volta do ano de 1575, quando esta cidade
italiana passou por uma grande epidemia
de peste negra. As pessoas, aflitas,
recorriam a Jesus, invocando-O como
Redentor, suplicando que Ele os libertasse
daquela peste, fato que aconteceu em
meados de 1576.

modelo para servi a igreja como
Congregação Religiosa.
A imagem do Santíssimo Redentor da
Paróquia da Damaia apresenta Jesus
Cristo, coroado como rei, no alto da cruz,
que é o lugar por excelência da revelação
visível da Misericórdia de Deus. No
mistério da Paixão do Filho manifestou-se
radicalmente a Misericórdia do Pai. Na
Paixão encontramos a Misericórdia de
um Deus que desceu e chegou até o
extremo da fragilidade para manifestar
sua força REDENTORA.

Podemos entender a redenção de Jesus a
partir de “três montes”: Monte das bem
Aventuranças, com a mensagem de um
itinerário de vida a ser seguido,
testamento deixado pelo próprio Jesus
Cristo, que nos ensina a trilhar o caminho
da salvação, oferecendo-se a nós como
modelo a ser seguido, Monte Tabor, onde
se antecipa a glorificação de Cristo, prévia
da sua Ressurreição e o Monte Calvário,
ápice do Amor Redentor.

VIDA PAROQUIAL
ASSEMBLEIA DOS MISSIONÁRIOS
LEIGOS REDENTORISTAS

A nossa paróquia recebeu este título por
estar ligado aos “filhos de Santo Afonso”
que têm no Santíssimo Redentor o seu
.

No dia 16 de junho, 29 catequizandos do
sexto catecismo, coordenados pelas
Catequistas Irene Alves e Catarina
Carquejo, fizeram a sua solene profissão
de fé. A celebração, presidida pelo Pe.
Geraldo, CSsR, e contou com a presença
dos pais e catequistas. Damos os
parabéns aos nossos catequizandos e
agradecemos aos catequistas e pais pelo
apoio necessário e desejamos aos nossos
adolescentes a coragem na profissão da
fé da Igreja na sociedade e entre os
amigos e colegas.

FUTUROS DIÁCONOS

Pe. Hélcio Vicente Testa, CSsR

Com o fim da epidemia, num gesto de
gratidão pela Redenção alcançada sobre o
mal da peste, foi construída a igreja do
Santíssimo Redentor, e para celebrarem tal
memória, promoveram com muita
devoção e popularidade uma festa em Sua
honra, no terceiro domingo de julho.

PROFISSÃO DE FÉ

Dia 15/06, leigos do Algarve, Castelo
Branco, Gaia, Porto, e os nossos
paroquianos, estiveram presentes, bem
como, os nossos padres, o Pe. Rui Santiago
– Provincial, o Pe. Marinho, o Pe. Fraga e o
Pe. Acácio, num total de 110 pessoas. A
alimentação foi preparada pela equipa de
Venda Nova e toda a logística foi
coordenada pelos Jovens da Paróquia. Nos
painéis do átrio foi recordado o lema do
Capítulo Geral 2016/Tailândia. Bem-haja!

Ainda no dia 16/06, na missa celebrada
pelas 19h, tivemos a alegria de acolher os
futuros diáconos do Patriarcado, colegas
do Paulo Veríssimo e do João Pagou, com
as esposas e filhos. Deste modo, ficámos
a conhecer todos aqueles que vão receber
a Ordem do Diaconado Permanente e
rezar com eles e por eles, para que o seu
ministério seja muito frutuoso, com a
graça de Deus e a colaboração das suas
famílias e comunidades paroquiais.

CORPUS CHRISTI
Além da grandiosa e tradicional procissão
de Corpus Christi em Lisboa, a nossa
paróquia fez também a sua procissão,
depois da Missa Solene celebrada às 10h.
A procissão contou com a presença de
muitos fiéis, percorrendo as ruas do Largo
da Igreja. Antes da procissão forem
abençoadas a capa processional e o
ostensório, doados por alguns dos nossos
paroquianos. Bem-haja!

MINI ASSEMBLEIA PAROQUIAL
Dia 22/06 realizou-se a nossa 1.ª Mini
Assembleia, com a entrega a cada
Pastoral, Movimento e Grupo da Paróquia
o Plano Pastoral 2018 – 2021, tendo sido
também apresentadas as principais datas
da Agenda Paroquial 2019-2020. A
Agenda completa será entreque, em
setembro, no início do novo Ano Pastoral.

ORDENAÇÃO DIACONAL | JOÃO SALA PAGOU E PAULO VERÍSSIMO GASPAR

ANO PASTORAL DE 2018/2019

IDADE DE OURO | JESUS É AMOR

Os nossos sinceros agradecimentos
aos nossos catequistas, pelo
empenho evangelizador, dedicação
missionária e pelo carinho com que
acolheram as nossas crianças,
adolescentes e jovens, e os apoiaram
no caminho da fé cristã.

Jesus é o amigo verdadeiro.
A bíblia diz-nos que aquele que tem
maior amor é o que dá a sua vida pelo
irmão (João15,13).

Bem-haja a todos, irmãs e irmãos,
pelo vosso serviço ao Senhor!

Jesus chama-nos de seus amigos e
ama-nos muito, mesmo com todos os
nossos defeitos.
Ele morreu em nosso lugar, porque
nos ama profundamente e sem
condições. É um verdadeiro amigo.
A amizade verdadeira é baseada no
amor de Cristo. Ele é o nosso grande
exemplo de amor e amizade.
Quem deixa entrar Cristo na sua vida
nada perde daquilo que torna a vida
bela e grande. Só neste amor se
abrem de par em par as portas da vida.
Só neste amor experimentamos o que
é de belo e o que liberta.

Deus seja louvado e nos dê mais
operários para a Sua messe.

Assim podemos compreender que ser
cristão é acima de tudo ser amigo em

Os nossos sinceros agradecimentos,
também, a todos os outros grupos de
Evangelização, Formação e Oração,
bem como, a todos aqueles que com
fé, dedicação e generosidade, no
amor a Jesus Cristo e aos irmãos,
servem a Paróquia do Santíssimo
Redentor da Damaia, nos seus vários
serviços, na Pastoral Litúrgica e na
Pastoral Socio-Caritativa.

Jesus Cristo.
Quando nos esforçamos por viver a
vida com fé e nos esforçamos por
viver em oração; quando procuramos
Jesus Cristo e O encontramos, ficamos
enriquecidos, cheios de amor e
confiança: a Sua luz ilumina os meus
caminhos!
Muitas vezes, pergunto a Deus nas
minhas orações:
«como te fazes compreender, Senhor!
Como te fazes amar!
Tu que te mostras como nós em tudo
menos no pecado.
Que importância tem o cansaço, a
fome, a sede, as lágrimas?
Cristo cansou-se, passou fome, teve
sede, chorou. o que importa é a luta,
uma luta amável, porque o Senhor
permanece sempre ao nosso lado,
para cumprir a vontade do pai que
está nos céus».
M. João Abreu

ENTREVISTA | Leia a nossa habitual entrevista na página do suplemento deste jornal

SABIAS QUE…

António Maria de Fontes Pereira de Melo nasceu em Lisboa (1819-1887) deu o seu nome a uma das
ruas da Damaia. Estudou na Academia dos Guardas Marinhas. Foi um dos principais políticos
portugueses da segunda metade do século XIX.
Foi ministro da Fazenda Pública, o primeiro homem que conseguiu pôr os pagamentos do Estado em
dia. Fontes surgira como um verdadeiro redentor, salvando milhares de famílias da miséria,
acrescentara ao mesmo tempo os rendimentos do Estado. Pagamentos em dia, os empregados
trabalhavam com mais zelo. Criou o Ministério das Obras Publicas que ele mesmo geriu. Foi um dos
maiores estadistas de Portugal, foi um reformador, cuja poderosa iniciativa transformou
completamente as condições económicas duma sociedade e de um povo.

VOCAÇÃO

Cantinho da Criança

Quando se fala em vocação pensamos logo em talento, jeito ou
inclinação para certa profissão, arte ou estilo de vida. É provável
que já tenham ouvido dizer: “a vocação da Rita é o serviço de

A estrela que
não queria estar só…

enfermagem”; “estou a ver que o Mário tem vocação p´ra música”;
“a Margarida é mesmo vocacionada para cuidar de idosos…”

«O Senhor me formou desde o seio materno para fazer de mim
o seu servo e disse: ‘Vou fazer de ti a luz das nações, para que
a minha salvação chegue até aos confins da terra.’» (Is. 49, 5-6)
A vocação é este ato de sermos chamados e escolhidos por Deus
para adotarmos um estado de vida, de modo a atingirmos a
nossa salvação e a salvação daqueles com quem partilhamos a
vida neste mundo. Cada um tem uma missão a realizar e a cada
um Deus concede os dons do Espírito Santo de que precisa para
realizar a sua vocação. Para isso fomos batizados e crismados!
Deus escolhe-nos, mas dá-nos sempre o que precisamos para
sermos capazes de fazer o que Ele nos pede.
Nunca digas que não és capaz!

O desafio é descobrir qual é a tua vocação e deixar que o Espírito
Santo te guie nas decisões e passos fundamentais da tua vida.
Para isso, tens de escutar a Palavra de Deus; discernir a Sua
vontade e viver o estado de vida que Deus escolheu para ti na
Igreja de Cristo e realizar a missão que dá sentido à tua vida.

Deus criou o mundo e tudo o que nele existe, em seis dias.
No sétimo, descansou e abençoou este dia.
No quarto dia, “fez Deus dois grandes luzeiros: o maior para
presidir ao dia, e o menor para presidir à noite; fez também as
estrelas.” (Gen. 1, 16).
Assim apareceram o Sol, a Lua e as estrelas.
Uma das estrelinhas, a mais pequena, tinha medo de estar só.
Então, foi ter com a estrela polar e pediu-lhe se podia ficar ali,
pertinho dela. Mas esta respondeu-lhe:
– Nem tentes colocar-te à minha frente! Eu sou muito
importante; indico o Norte geográfico. Junta-te às constelações
e, assim, vais sentir-te mais acompanhada.
A estrelinha vagueou pelo céu à procura de uma constelação
que a aceitaria. Foi à Ursa Maior, mas já estava completa,
depois à Ursa Menor, à Orion, e estava quase a desistir.
O cansaço era grande!
Sem saber, tinha-se aproximado da Cassiopeia. E ouviu:
– Eh! Tu aí, pequenina estrela, queres juntar-te a nós?
– Uf! Que bom! - disse a estrelinha.
E toda contente, aceitou logo o convite. Ficou a completar a
letra W desenhada no céu com pontinhos de luz.
Ao olhar o nosso céu, à noite, parece um rendilhado de cristais
cintilantes. É o bordado que Deus criou para nós.
Que maravilha!
Cris

«Louvai o Deus do céu porque é eterno o seu amor!»

Já pensaste qual é a tua vocação na Igreja e no mundo?

TESTEMUNHOS DE FÉ

(Sl 136,26)

| São Bento (11 de julho)

São Bento nasceu em Núrsia no ano de 480, numa família nobre e cristã. Foi enviado para Roma
para completar os estudos, mas permaneceu pouco tempo na Cidade eterna. Dececionado com
o estilo de vida da cidade, ainda antes da conclusão dos seus estudos retirou-se para a solidão
do monte Subiaco, onde numa gruta esteve durante 3 anos, período marcado pela solidão com
Deus que foi para Bento um tempo de maturação. Ali teve que suportar e superar as três
tentações fundamentais de cada ser humano: a tentação da auto-suficiência e desejo de se
colocar no centro; da sensualidade e da ira e da vingança.
De facto, Bento estava convencido de que só depois de ter vencido estas tentações, poderia dizer
aos outros uma palavra útil para as suas situações de necessidade.
Fundou um Mosteiro em Montecassino e escreveu uma Regra para os monges que,
posteriormente, deu origem a várias vivências como a da Ordem de Cluny, Cister, etc. Esta Regra
foi seguida na Península Ibérica também pela Ordem Militar de Cristo e pela de Avis. A regra que
S. Bento compôs pode dizer-se que está plasmada na célebre frase “Ora et Labora” – Reza e
Trabalha. Após uma vida consagrada a Deus e aos outros, realizando prodígios e milagres.
Morreu no ano de 547. É o Padroeiro da Europa.

HISTÓRIA PAROQUIAL EM GOTAS
O desenvolvimento urbano da Damaia, que se acentuou em
meados do século XX, forçou o aparecimento de grupos
direcionados para a criação de serviços públicos na urbe, devido
a diversas carências tais como escolas básicas, mercado, correios,
viaduto e estação ferroviária, posto polícia, centro de saúde, etc.
Destacou-se um grupo de católicos, de que faziam parte o padre
redentorista Américo Veiga, os paroquianos Adérito Xavier,
Jerónimo Simões, Albino Pires, Adelino Campos, Domingos Pires
e outros, na criação de uma instituição a que se deu o nome de
Associação dos Amigos da Damaia.
A Associação teve, de início, a finalidade de obter, das entidades
oficiais, a instalação das escolas do ciclo preparatório, mas depois
também atuou junto da Câmara Municipal de Oeiras e em
diversos ministérios, para outras necessidades.
As primeiras reuniões da AAD foram na capela da Damaia e
levaram ao arranque de 5 salas do ciclo preparatório, nas
instalações do centro paroquial, cedidas, gratuitamente, pela
paróquia. A AAD foi oficialmente reconhecida com os seus
estatutos, aprovados por despacho do Ministério da Educação e
Cultura de 21.08.1974. E em Outubro de 1981 a AAD, com a
autorização do pároco da Damaia e sem qualquer encargo,
ocupou os espaços da capela, até 2010, para a instalação de
creche e jardim infantil, um ginásio, secretaria, salas de reuniões
etc. Hoje a AAD exerce a sua actividade direcionada para a área
infantil e abrange cerca de 200 crianças servidas por e 30
empregados e tem a sua sede na Praceta João Saldanha em
instalações afectas à Camara Municipal da Amadora e construídas
com fundos comunitários. A AAD é uma semente, plantada pela
paróquia da Damaia, que tem dado bons frutos.
Albino Pires

EPISÓDIOS DA VIDA
SEGURA NA MINHA
MÃO, SENHOR!
EU CONSIGO.
Figura frágil.
Não aparenta a força espiritual que nela existe.
Quando lhe perguntei em que se apoia para vencer as batalhas
da vida, respondeu: - Em Deus, na Mãe do Céu e em Jesus.
E no seu coração uma voz murmura:
- Segura na minha mão, Senhor! Eu consigo.
Dedica à família um grande amor, e à mãe idosa, um carinho
especial. Quer compensá-la das agruras que também ela tivera
na vida. Considera que os idosos, atualmente, estão muito
abandonados, e isso entristece-a.
A neta é para ela, a sua princesa, dá animo à sua vida.
E assim se faz um 'caminhar': amor, tristezas, alegrias e fé.
Cris
Senhor, concede-me a Serenidade para aceitar as coisas que não
posso mudar, Coragem para mudar as coisas que posso, e Fé
para seguir em frente!

AGENDA DO MÊS | JULHO
03/07 – São Tomé, Apóstolo
04/07 – Santa Isabel de Portugal

No país
e espaço lusófono:

*

O Convento de Santa Teresa, de Coimbra, integra a Rota
Carmelita, cujo lançamento teve lugar a 20 de junho, no
Memorial da Irmã Lúcia, presidido pela secretária de Estado do
Turismo, Ana Mendes Godinho. A iniciativa é da Agência para o
Desenvolvimento dos Castelos e Muralhas Medievais do
Mondego.

* As igrejas de S. Pedro, em Óbidos, e de S. João de Deus e de S.
Domingos, em Lisboa, acolheram em junho a exposição
missionária itinerante ‘Pelos Caminhos do Mundo’, promovida
pelos Institutos Missionários Ad Gentes, que reúne 33 peças e 14
painéis temáticos, um deles alusivo a D. António Barroso,
missionário e bispo do Porto, no centenário da sua morte..

06/07 – Peregrinação Paroquial a Fátima
12/07 – Terço e Procissão de N. Sra. de Fátima (21h)
16/07 – Nossa Senhora do Carmo
18-21 – Tríduo e a Solenidade do Santíssimo Redentor
22-26 – 45.º Encontro Nac. da Pastoral Litúrgica | Fátima
23/07 – S. Brígida, Religiosa, Padroeira da Europa
25/07 – S. Tiago, Apóstolo;
Aniversário da Bênção da 1ª Pedra da Igreja (1971)
26/07 – S. Joaquim e S. Ana, Pais da Santa Virgem Maria;
Dia dos Avós

No resto do mundo:

* O Papa falou de "emergência climática" para qualificar a atual
situação do planeta e defendeu a "transição energética radical",
na reunião com líderes de empresas petrolíferas de 14/06,
convocada pelo Departamento do Serviço de Desenvolvimento
Humano Integral do Vaticano. Foi o 2.º “diálogo” promovido sob
o tema “A transição energética e a tutela da casa comum”.

*

O presidente Barham Salih, do Iraque, recebeu o patriarca
caldeu Raphael Sako para falar sobre a possível visita do Papa a
este país em 2020. O chefe de Estado iraquiano falou de "evento
histórico”, recordou os vários apelos do Pontífice em favor da
"paz e estabilidade” e destacou o papel dos cristãos "na
construção" do país.

27/07 – Mil Ave Marias, na Capela, a partir das 9h
31/07 – Santo Inácio de Loyola
Ficha Técnica
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