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palavra …
A LINGUAGEM DOS FACTOS…
A Parábola que JESUS nos propõe hoje denuncia a postura daqueles que
dizem Sim com a boca e Não com a vida…
Lembra-nos, pois, aquela advertência que ELE nos deixou noutra passagem
do Evangelho:
“Nem todo aquele que Me diz Senhor, Senhor, entrará no Reino dos
Céus, mas só aquele que faz a Vontade de meu Pai que está nos Céus.”
Lembra-nos ainda aquela pergunta bem pertinente de S. Tiago, numa das
suas Cartas: “De que serve alguém dizer que tem Fé se não tem obras?”
É sempre a mesma Mensagem: A linguagem da vida é muito mais importante e decisiva do que a linguagem dos lábios…
Jesus proclama assim o primado do fazer sobre o do dizer, convidando-nos
mais uma vez, a rever a nossa Fé e a nossa vida cristã: É que não temos Fé
nem somos cristãos só pelo facto de afirmar, verbalmente, um Credo,
de seguir certas tradições religiosas ou de confessar a nossa simpatia
pela concepção cristã da vida ou por certos valores do Evangelho…
A Fé consiste em percorrer o Caminho percorrido pelo Mestre: Somos
crentes e cristãos na medida em que a Fé desencadeia em nós uma maneira
nova de viver segundo o pensar, o sentir e o agir de JESUS CRISTO, e nos
esforçamos, dia a dia, por Lhe sermos fiéis, de facto e com factos…
“Senhor,
ajuda-me a não me contentar
em crer que sou cristão
mas faz com que chegue a sê-lo de verdade”.
E para que tal aconteça, é preciso dizer SIM dia a dia, a esse desafio, com
actos e não apenas com palavras…

comunidade
Na Eucaristia por ele presidida em 11 de Setembro, e ainda no almoço
que se lhe seguiu, a Comunidade Paroquial de S. Domingos de Benfica
agradeceu ao Frei José Fernando Ferreira os seis anos da sua vida – quatro como Vigário Paroquial e dois como Prior – que aqui passou de dedicação ao serviço de Deus e dos irmãos. Ao mesmo tempo, desejou-lhe e
sempre continuará a desejar-lhe, que seja, em cada momento, agora na
Paróquia de Sto. António de Moscavide, testemunho vivo do Senhor Ressuscitado.
No passado Domingo, dia 18, celebrou-se, solene e jubilosamente, a chegada e a posse do novo Prior, Frei José Manuel Correia Fernandes, que
em tantos momentos do passado celebrou connosco e nos ajudou a caminhar. Daqui a muito pouco tempo, por exemplo, fará 14 anos que aqui
celebrou a sua Profissão simples.
Vem agora de novo, como nosso pastor, ser presença e sinal de unidade
no meio de nós. A Comunidade revela a sua maturidade sabendo bem que
não é de Apolo ou de Cefas (1Cor 1, 16) mas de Cristo, porque só Ele “foi
crucificado em nosso favor”.
A Eucaristia foi presidida pelo Rev. Pe. Dr. José Manuel Pereira de Almeida, como Vigário da III Vigararia em que se integra a Paróquia. Na altura
própria da celebração, convocou o Sr. Cón. José Augusto Traquina Maria,
que vai suceder-lhe naquela função, para ler a Carta de Nomeação, pelo
Sr. Patriarca, do novo Prior. Antes da proclamação do Evangelho, o novo
Pároco recebeu das mãos do Presidente o Evangeliário.
Na homilia, o Presidente da Celebração chamou a atenção para a
“parábola provocante” que nos é trazida por Mateus e que ilustra algo
muito repetido: “ … os últimos serão os primeiros …”. O autor escreve este Evangelho no seio de uma Comunidade maioritariamente constituída
por pessoas vindas do judaísmo que olhavam com uma certa desconfiança os novos aderentes. Então não temos nós mais méritos que estes chegados à última hora? Não estamos aqui, de facto, quando se fala dos trabalhadores da última hora, perante uma parábola sobre a justiça, mas
sobre o amor. Sobre o Amor escandalosamente evidente de Deus para
com todos. Há lugar para todos na vinha do Senhor. Para cada um de
nós, porque os Seus caminhos são bem diferentes dos nossos, como também nos diz este autor desconhecido do segundo Isaías (Is 55, 6-9). O
Povo que regressava devia tomar consciência de que o Senhor queria para ele uma nova Jerusalém onde todos teriam lugar. Dirigindo-se ao novo
Prior, o celebrante exortou-o a tomar para si esta vinha do Senhor que
lhe é confiada, contando com a sua experiência de 10 anos de vida, dados
ao serviço da Paróquia de Cristo Rei, contando também com os seus estudos, agora na presidência do Instituto São Tomás de Aquino (ISTA), e
ainda como Regente de Estudos. Com a certeza de que vai ser presença
profícua nesta Comunidade. Exortou também a Comunidade a que aproveite e com ele faça coisas ainda novas “desta vossa Comunidade tão bela

de S. Domingos de Benfica.”
Ainda antes da Oração dos fiéis, o novo Pároco leu a Profissão de Fé e o
Juramento de Fidelidade.
Antes de concluída a Celebração, o Rev. Prior dirigiu-se à Comunidade
lendo um texto que se publica em separado pela relevância do seu conteúdo como orientação e matriz de princípios que marcam o sentido de uma
comunidade cristã na procura dos caminhos da unidade, da evangelização
e da caridade. Permitimo-nos destacar apenas três aspectos. O Amor e
respeito pelas raízes próximas desta Comunidade, na referência muito
sentida e vivencial ao seu primeiro Pároco, Pe. Carlos Santos. Revelounos com isto que não temos que ser “como no passado”, mas cada vez
melhores, como Comunidade, porque é esse o mandato de Cristo e porque essa é a melhor forma de respeitar o passado. O respeito por todos
os que aqui fizeram Comunidade, independentemente do seu papel em
cada momento. E o profundíssimo sentido de corresponsabilidade, traduzido de forma tão bela no texto citado do Pe. Tolentino de Mendonça, bem
assente na esperança cristã, expressa de forma bem dominicana, na fórmula com que terminou: “Confio-me à Misericórdia de Deus e dos irmãos”.
O Rev. Provincial dos Dominicanos, Frei José Nunes, O.P., com a limpidez
e profundidade a que nos habituou, dirigiu ainda “duas breves palavras” à
Comunidade. Saudou todos, uma igreja cheia com todos os grupos representados, muitas caras conhecidas mas também caras novas a demonstrar que se trabalhou, também o grupo do Porto, tristes mas a desejar
felicidades ao Frei José Manuel como esta Comunidade ao Frei José Fernando porque é assim que somos Igreja. Numa segunda palavra, “não
longa mas mais institucional”, sublinhou que esta é uma Paróquia dominicana e que, como tal, como muitas outras espalhadas pelo Mundo, é parte
da Missão da Ordem Dominicana. O Frei José Manuel, nomeado pelo Senhor Patriarca, está aqui também com um mandato dos dominicanos.
Sempre que age aqui, é também a Comunidade Dominicana que está
aqui. Que tem confiança nele e que o apoia. “É neste espírito que sempre
vivemos e queremos continuar a viver”. Para além, claro, de sermos irmãos em Jesus Cristo.
Em síntese, uma celebração solene e festiva em que se sentiu a paz e a
unidade de irmãos, em que se celebrou a Fé, em que se rezou com a Palavra e com palavras, com os cânticos sempre apoiados pelo Coro Laudate, como nas pausas e no silêncio.

Já recomeçaram as reuniões de preparação para a Venda de Natal. Realizam-se às quartas-feiras, pelas 15h. Se tem um tempo disponível apareça. Se tiver algo de bom para oferecer para a Venda, entregue na Recepção. Toda a ajuda é bem vinda.

Calendário Paroquial
Dia

Local

Hora

Assembleia de Acólitos

25 Setembro

Domingo

Centro

16.30

Conselho de Pais
da Catequese

27 Setembro

Terça

Centro

21.30

Reunião Geral de Pais

1 Outubro

Sábado

Centro

11.00

Festa do Acolhimento

1 Outubro

Sábado

Igreja

12.15

Encontro de Leitores

8 Outubro

Sábado

Centro

16.00

Reunião de Ministros
Extraordinários Comunhão

8 Outubro

Sábado

Centro

17.00

Acontece …

9 Outubro - Encontro das Famílias com o Sr. Cardeal
Patriarca, Salesianos - Estoril, 9h30
Inscrições na Secretaria

25 Outubro - Festa da Dedicação da Sé Patriarcal e
Encerramento do Jubileu Sacerdotal do Sr. Cardeal
Patriarca, Sé, 19h
LEITURAS
Ez. 18, 25-25

25 Sal. 24

DOMINGO XXVI DO TEMPO COMUM
Filip. 2, 1-11
Mt. 21, 28-32
Semana II do Saltério

26 - 2ª Feira - Zac. 8, 1-8
27 - 3ª Feira - Zac. 8, 20-23
28 - 4ª Feira - Ne. 2, 1-8
29 - 5ª Feira - Dan. 7, 9-10. 13-14
30 - 6ª Feira - Bar. 1, 15-22
1 - Sábado - Bar. 4, 5-12. 27-29
Is. 5, 1-7

2 Sal. 79

Contactos:
R. Raul Carapinha, 15
1500-541 LISBOA

Sal. 101
Sal. 86
Sal. 136
Sal. 137
Sal. 78
Sal. 68

Lc. 9, 46-50
Lc. 9, 51-56
Lc. 9, 57-62
Jo. 1, 47-51
Lc. 10, 13-16
Lc. 10, 17-24

S. Vicente Paulo
Stos. Arcanjos
S. Jerónimo
S. Teresa Menino Jesus

DOMINGO XXVII DO TEMPO COMUM
Filip. 4, 6-9
Mt. 21, 33-43
Semana III do Saltério
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