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palavra …  
ELE ESTÁ NO MEIO DE NÓS… 

 

Da esquerda e da direita veio a mesma reacção de surpresa e de espan-
to, e também a mesma pergunta:  
- Senhor, quando é que nos cruzamos contigo e Te manifestamos soli-
dariedade ou indiferença? 
A resposta foi um verdadeiro choque teológico, subversor para sempre do 
nosso relacionamento com Deus:  
- A solidariedade ou a indiferença que Me manifestaste foi a que ma-
nifestaste ao teu próximo… 
Na verdade, ainda que o imaginemos, Deus não habita nenhum Palácio 
misterioso, algures, nos céus… Ele está sempre connosco no chão da vi-
da. E o lugar decisivo do nosso encontro com Ele não é o Templo ou o 
Culto, mas as múltiplas misérias e carências de seus Filhos, nossos ir-
mãos… 
Insiste-se muito, hoje, na importância e necessidade de um choque tec-
nológico que nos capacite para um maior desenvolvimento e competiti-
vidade… Mas verdadeiramente urgente e fundamental é também um au-
têntico choque teológico que nos desperte e abra para o mistério de 
Deus, presente e interpelante em cada ser humano, e nos capacite, 
assim, para uma efectiva e salutar fraternidade. 
Urgente e fundamental é, pois, uma cultura que desenvolva em nós o 
sentido do respeito mútuo e da nossa interdependência, e nos abra para 
posturas mais colaborantes e solidárias. 
Não há outro caminho para o Mundo melhor que desejamos, nem para 
Deus – tal como nos diz hoje solenemente o Evangelho. 

*** 
Estranho REI é este que celebramos no último Domingo do Ano Litúrgico… 
Mas não é de admirar… ELE já nos prevenira na resposta que deu a Pilatos: 
“O meu Reino não é deste Mundo…” 
Por isso, o seu “reinar” não é um mero exercício do Poder: É, acima de tu-
do, um exercício de Amor. Um Amor atento, activo e eficaz… Um Amor 
que abrange todos: Os de “fora” e os de “dentro”; os sãos e os doentes; os 
fortes e os fracos. 
Um Amor atento a todos e a todas as situações e que se manifesta por 
isso, em múltiplas operações: procurar, reconduzir, curar, velar, fortale-
cer, acompanhar, animar… 
Deste REI nos dá hoje o profeta Ezequiel um magnifico retrato…  



Comunidade ...  
Com a Solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo Rei do Universo termina o 
Ano Litúrgico. Vai começar o Tempo do Advento. Tempo de paragem, de 
reflexão, de espera, para que já nos vinham preparando as Leituras dos 
últimos Domingos.  
Nas leituras de hoje soa, porém, a vibrante nota de esperança da Profecia 
de Ezequiel, como que repetida no Salmo que nos fala de um Deus que nos 
acompanha até nos vales tenebrosos. A mesma nota de esperança é reto-
mada na Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios. Trata-se agora, directa-
mente, da esperança na Ressurreição, na certeza de que em Cristo sere-
mos todos restituídos à vida. No texto do Evangelho de Mateus o próprio 
Jesus Cristo faz para nós uma concretização responsabilizante do caminho 
dessa esperança. O Amor pelos irmãos não nos faz “merecer” a Vida Eter-
na, que é dom. Mas sem o Amor não estaremos configurados com Cristo.  
Também o tempo próprio da estação do ano, em que a natureza se recolhe 
e prepara para o longo Inverno a caminho da magnífica ressurreição da 
Primavera, está em consonância com o tempo litúrgico. Nós, porém, cele-
braremos muito antes disso, no seu Natal, a presença no meio de nós, em 
tudo semelhante a nós excepto no pecado, nascido pobre, fora da sua casa 
e da sua terra, deste mesmo Jesus que reconhecemos como Pastor e Rei. 
Toda a reflexão que nos é proposta é sempre em ordem à conversão. Nos-
sa, de cada um de nós, mas não isoladamente. É na Fé da Igreja que cons-
truímos comunidade e é com ela que fazemos parte do corpo de que Cris-
to, o próprio Deus, é a cabeça. 
Um dos pontos de reflexão que já vem tardando nesta nossa pequena folha 
paroquial, passa por uma referência necessária à Mensagem que os nossos 
Bispos dirigiram não apenas aos cristãos mas a toda a comunidade dos 
nossos concidadãos e dos que entre nós vivem e trabalham. Em poucas 
palavras, como a magnitude dos problemas aconselha, assume a realidade 
da crise e a sua real dimensão que, às vezes certas vozes parecem querer 
subavaliar. Porém, sem que isso retire a esperança e a confiança nos valo-
res permanentes que reafirmam e são base do que deve ser um esforço 
conjunto de superação: a dignidade da pessoa humana, o bem comum, a 
subsidiariedade e a solidariedade. 
“Excessiva especulação financeira e pouca consistência económica soma-
ram-se negativamente e tanto nos enfraqueceram internamente como nos 
prejudicaram internacionalmente.” Mas, como nos é recordado, “Na com-
preensão cristã da vida, a generosidade e a coragem com que se superam 
as dificuldades são fermento de uma sociedade nova.” Trata-se, pois, ago-
ra, de construir esse futuro, respeitando a primazia devida à pessoa huma-
na, cientes de que “o capital provém do trabalho que, realizando a pessoa 
humana mantém prioridade absoluta”. E a isto acrescentam uma palavra 
verdadeiramente profética: ”Nem podemos abster-nos da vida democráti-
ca, nem devemos cair nas mãos de novos senhores sem rosto. Também 
aqui se há-de respeitar a verdade, condição básica da justiça e da paz.” 
Tentaremos voltar ao assunto. 
 



Cabe agora uma palavra de fraterna manifestação de pesar pela perda 
que o nosso Prior acaba de sofrer com a morte de sua Mãe. Por muito viva 
que seja a nossa esperança, não deixamos de sentir perante a morte o 
peso do grande mistério de que só o testemunho da Ressurreição do Se-
nhor Jesus entreabriu as portas. Mas a nossa esperança, em particular 
quando se trata daquela relação tão próxima de uma Mãe para com o seu 
filho ou de um filho para com sua Mãe, não impede a saudade e o desgos-
to. Respeitando e compreendendo a sua necessidade de alguma interiori-
zação e silêncio e acompanhando-o nas suas orações, a Comunidade está 
consigo, Caro Prior. 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Estão a ser vendidas, pela Catequese, umas rifas, 
cujo lucro se destina a ajudar as despesas da Pa-
róquia. O sorteio será no dia 11 de Dezembro, na 
festa de Natal da Catequese. O prémio é um Cabaz 
de Natal. Já comprou a sua? 

Abre no próximo dia 20 de Novembro a 
nossa Venda de Natal. 
Com a habitual simpatia das nossas volun-
tárias, sempre prontas a ajudar a escolher 
um bom presente para este Natal.  
Visite-nos. 

Em virtude da dificuldade na marcação de nova 
data para o CPP previsto para dia 19 de Novembro, 
o mesmo será cancelado. A Agenda prevista para 
este CPP será transferida paro o próximo, que se 
realiza no dia 11 de Fevereiro de 2012 

Realiza-se no próximo fim-de-semana de 26 e 27 
de Novembro, uma Campanha de Recolha de Ali-
mentos em supermercados, destinada ao Banco 
Alimentar. Neste momento, na zona da Grande 
Lisboa, são mais de 79 mil as pessoas ajudadas 
pelo Banco Alimentar, pelo que todas as contribui-
ções são necessárias. 



 Calendário Paroquial 

  Dia  Local Hora 

Reunião Conselho Pais da  
Catequese 24 Novembro Quinta Centro 21.30 

Direcção de Acólitos 24 Novembro Quinta Centro 21.30 

Contactos:                        Pároco - Frei José Manuel Correia Fernandes, OP 
R. Raul Carapinha, 15                              
1500-541 LISBOA                                   Telf. 217221350 - Telm. 912466559 - Fax 217221355 

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

LEITURAS            20 -  DOMINGO XXXIV DO TEMPO COMUM 
NOSSO SENHOR JESUS CRISTO, REI DO UNIVERSO 

Ez. 34, 11-12. 15-17     Sal. 22     1Cor. 15, 20-26. 28      Mt. 25, 31-46     Semana II do Saltério  
21 - 2ª Feira - Dan. 1, 1-6. 8-20           
22 - 3ª Feira - Dan. 2, 31-45  
23 - 4ª Feira - Dan. 5, 1-28           
24 - 5ª Feira - Dan. 6, 12-28 
25 - 6ª Feira - Dan. 7, 2-14      
26 - Sábado  - Dan. 7, 15-27             

27 -  DOMINGO I DO ADVENTO - ANO B 
Is. 63, 16b-17. 19b; 64, 2b-7    Sal. 79     1Cor. 1, 3-9      Mt. 13, 33-37     Semana I do Saltério  

Sal. Dan. 3 
Sal. Dan. 3 
Sal. Dan. 3 
Sal. Dan. 3 
Sal. Dan. 3 
Sal. Dan. 3 

Lc. 21, 1-4 
Lc. 21, 5-11 
Lc. 21, 12-19 
Lc. 21, 20-28 
Lc. 21, 29-33 
Lc. 21, 36-36 

Apresentação NªSrª 
 

Santa Cecília 
 
 

Sto André Dung-Lac 
 

 

Horário das Missas 
 

2ª-6ª: 9h e 19h * Sábados: 9h, 12h15 e 18h * Domingos e Dias Santos: 9h, 11h, 12h30 e 18h 
 

Igreja Nª Srª do Rosário: Domingos e Dias Santos: 10h e 12h 

Acontece …  
 

 

20 de Novembro - Ordenação Episcopal de D. Nuno Brás, 
Jerónimos, 16h 
 

27 de Novembro - Ordenações Diaconais, Jerónimos, 15h 
 

4 de Dezembro - Retiro Paroquial, 9h 
 

4 de Dezembro - Vésperas Solenes, 16h30 


