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palavra …  
E NÓS, COMO RESPONDEMOS? 

 

A Parábola do Banquete exprime, com clareza, a Mensagem fundamental de Je-
sus: Todo o homem, todo o ser humano, sem excepção, é chamado a uma 
Vida Plena na comunhão definitiva com Deus. 
Por isso, a todos, “bons e maus” faz chegar o seu convite. Um convite que tem 
tido e continua a ter acolhimentos bem diversos: 
 

Uns não lhe prestam qualquer atenção. 
Outros manifestam até desprezo e oposição. 
Outros respondem com adiamentos e desculpas evasivas: há sempre coisas mais 
importantes para tratar… 
Outros, finalmente, acolhem-no e aceitam-no com surpresa e alegria. 
 

Assim nos diz Jesus que a Salvação – a Vida que Deus quer partilhar –  
sendo uma oportunidade a todos oferecida pode ser uma oportunidade falha-
da por negligência ou desprezo, pelo apego desordenado a si mesmo,  
às coisas e aos bens materiais, apego que nos deixa sem ouvido para o es-
sencial e para Deus. 
 

Diz-nos também que a aceitação do apelo de Deus – que é a Fé – não pode fi-
car num Sim desligado da vida e do Mundo, num Sim sem compromissos… 
Quem aceita o convite tem de se revestir, como diz a Parábola, com o traje 
de Festa, ou seja: tem de manifestar na vida e nas atitudes a Fé e a Esperança 
que o animam; tem, como diz S. Paulo, de se revestir dos sentimentos e do 
Espírito de Jesus, e apoiar-se apenas na Luz e na Força que d’Ele nos vem. 

 
*** 

 
“O homem de hoje, como diz Max Weber, não tem ouvido para o religioso”. 
 

Mas o fenómeno, como nos mostra o Evangelho, não é exclusivo deste nosso 
tempo: Já “naquele tempo” havia quem não tivesse ouvidos nem disponibilida-
de para os sinais e para os convites de DEUS… E pelas razões de sempre: 
falta de interesse e opção por outros valores, outros “campos” e “negócios”… 
 

Claro que nos nossos dias, os “campos” e “negócios” em que nos metemos, ou 
nos metem, são muito mais diversificados, aliciantes e absorventes… 
 

Por isso, o fenómeno da “surdez espiritual”, da descrença e da indiferença 
pelo religioso, torna-se cada vez mais evidente e massivo… 
 

Felizmente, para nós, o rei não desiste das BODAS e, de muitos modos, conti-
nua a convidar-nos…  



comunidade  
Termina neste domingo, em Fátima, a Semana Nacional da Educação Cristã 
que, este ano, se subordinou ao tema: “Família, transmissão e educação da 
fé”. Na Nota Pastoral elaborada para a preparação desta semana, que pode ser 
lida na íntegra na página eletrónica da Agência Ecclesia, a Comissão Episcopal 
para a Educação Cristã, exprime o desejo de que esta semana “constitua um 
estímulo e um contributo para as famílias cristãs e para as comunidades 
educativas, paróquia e escola, de modo a que a catequese e o ensino re-
ligioso, com a colaboração necessária dos pais, dos catequistas e dos 
professores de Educação Moral e Religiosa, constituam um contributo vali-
oso na formação humana e cristã das crianças e dos jovens”. 
É nesta mesma linha que saúda, “com alegria, todas as famílias e todos quan-
tos, nas escolas e nas paróquias, se dão por inteiro à causa da educação”. 
No início de mais um ano pastoral e, também, letivo, nada mais oportuno para 
nos levar a refletir sobre a importância da educação, da educação suportada 
pelos valores cristãos e sobre o papel que cada um de nós desempenha, na 
família, na paróquia ou na escola, em prol da educação dos mais novos. 
Sim, somos todos responsáveis: enquanto pais, avós, padrinhos, catequistas 
ou professores mas, também, enquanto comunidade que tem de cuidar dos 
seus membros, exercendo o mais profundo sentido da corresponsabilidade cris-
tã. 
O que se fazia “no meu tempo”, como costumamos ouvir ou, quem sabe, dizer, 
já não colhe nesta nova dinâmica social em que vivemos. 
É certo, porém, que os valores não mudaram. O que mudou, o que continua a 
mudar, para além das metodologias, é o mundo em que vivemos. Como escre-
veu o Professor Juan Ambrosio, num dos textos constantes do dossier de pre-
paração desta semana: “Não se trata de criar novos conteúdos para o cristia-
nismo, nem podemos ficar simplesmente centrados nas questões metodológi-
cas, mas temos de ter a criatividade para transmitir os seus conteúdos 
de um modo que sejam verdadeiramente significativos para a vida con-
creta das pessoas em todas as suas dimensões.” 
Não falamos, pois, de facilitismo, de ‘deixar andar’, de aligeirar a vida ou a res-
ponsabilidade dos compromissos que, no decurso do seu crescimento normal, 
cada criança e cada jovem vão ser chamados a assumir. Falamos de ajudar a 
desenvolver pessoas cuja personalidade seja solidamente alicerçada na fé e na 
autonomia, que saibam erguer-se e caminhar pelo seu pé, contando com uma 
comunidade que, vivendo no presente, exige de cada um e, ao mesmo 
tempo, o compreende e acolhe e ajuda a olhar para o Deus misericordi-
oso que nos une e dá razão à nossa existência pessoal e comunitária. 
Estamos, como afirma Juan Ambrosio, no texto citado, em tempo de 
“construção de um novo paradigma”, o que nos proporciona a oportunidade 
mas, também, o dever de “ser protagonistas na sua construção”. E acrescenta: 
“Certamente que haverá riscos, de certeza que vamos cometer erros, mas o 
maior risco e o maior erro será não fazer nada e manter tudo na mesma.” 
Unamos esforços para levar a cabo esta reflexão e perspetivar com serenidade 
mas, também, com coragem e assertividade, o papel que a cada um de nós 
cabe nesta tarefa da educação. 
 



Também na semana que passou assistimos à ordenação de mais um bispo 
português, D. José Cordeiro, nomeado para a Diocese de Bragança-Miranda. 
Numa das várias intervenções que os meios de comunicação divulgaram nos 
dias que antecederam a ordenação, o novo bispo afirmou, porventura peran-
te a estranheza de alguns, desejar ser ‘o bispo da internet’. Recorde-se o 
que, a propósito, tem sido reiteradamente afirmado pelo próprio Papa Bento 
XVI, chamando a atenção para a era digital em que vivemos. Na mensagem 
para o Dia Mundial das Comunicações Sociais (Junho 2011) podemos ler: “As 
novas tecnologias estão a mudar não só o modo de comunicar, mas a própria 
comunicação em si mesma, podendo-se afirmar que estamos perante uma 
ampla transformação cultural. Com este modo de difundir informações e co-
nhecimentos, está a nascer uma nova maneira de aprender e pensar, com 
oportunidades inéditas de estabelecer relações e de construir comunhão”. No 
ano anterior, escrevera, pela mesma ocasião: “de facto, dispondo de meios 
que permitem uma capacidade de expressão praticamente ilimitada, o mundo 
digital abre perspetivas e concretizações de facto, dispondo de meios que 
permitem uma capacidade de expressão notáveis ao incitamento paulino: «Ai 
de mim se não anunciar o Evangelho!» (1 Cor 9,16)”.  
 
 
 
 

 
Como habitualmente, a partir do próximo mês, teremos a expo-
sição do Santíssimo Sacramento todas as primeiras Quintas-
feiras de cada mês, das 9h30 às 18h45, para o qual convida-
mos todas as pessoas a visitar, a adorar e louvar Nosso Senhor. 
Haverá também momentos para acolher a graça e a paz, pelo 
Sacramento da Reconciliação: 9h30 às 10h15 e das 17h30 
às 18h30. 
 
Já a partir da próxima semana, retomaremos a habitual exposi-
ção das Quintas-feiras das 17h às 18h45. 
 
 

 
 
 
Estão abertas as inscrições para o Sacramento de Crisma. Destinadas a adul-
tos, o primeiro encontro realiza-se no dia 20 de Outubro, às 19h. 
 
 
 
 
 
Já se encontra disponível a agenda para marcação de intenções de missa pa-
ra 2012. As marcações deverão ser efectuadas na Secretaria Paroquial, de 
segunda a sexta, das 9h às 18h. 



 Calendário Paroquial 

  Dia  Local Hora 

Oração de Taizé 11 Outubro Terça Igreja 21.30 

Reunião de preparação para 
pais e padrinhos - Baptismo 

11 Outubro 
13 Outubro 

Terça 
Quinta 

Centro 21.30 

Reunião Pastoral da Saúde 12 Outubro Quarta Centro Dia 16.30 

Rosário com exposição do 
Santíssimo Sacramento 13 Outubro Quinta Igreja 15.00 

Reunião Acólitos Juniores e 
Seniores 15 Outubro Sábado Centro 21.15 

Secretariado Permanente 18 Outubro Terça 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            9 -  DOMINGO XXVIII DO TEMPO COMUM 
Is. 25, 6-10a        Sal. 22       Filip. 4, 12-14. 19-20         Mt. 22, 1-14       Semana IV do Saltério  
10 - 2ª Feira - Rom. 1, 1-7           
11 - 3ª Feira - Rom. 1, 16-25               
12 - 4ª Feira - Rom. 2, 1-11           
13 - 5ª Feira - Rom. 3, 21-30a 
14 - 6ª Feira - Rom. 4, 1-8      
15 - Sábado  - Rom. 4, 13. 16-18              

16 -  DOMINGO XXIX DO TEMPO COMUM 
Is. 45, 1. 4-6           Sal. 95          1Tes. 1, 1-5b            Mt. 22, 15-21          Semana I do Saltério  

Acontece …  
 

 

15 de Outubro - Formação Paroquial - Sacramentos da  
Iniciação Cristã I (Baptismo e Crisma), 16h 
 
25 Outubro - Festa da Dedicação da Sé Patriarcal e En-
cerramento do Jubileu Sacerdotal do Sr. Cardeal Patriarca, 
Sé, 19h 

Sal. 97 
Sal. 18 A 
Sal. 61 
Sal. 129 
Sal. 31 
Sal. 104 

Lc. 11, 29-32 
Lc. 11, 37-41 
Lc. 11, 42-46 
Lc. 11, 47-54 
Lc. 12, 1-7 
Lc. 12, 8-12 

 
 
 
 
 
 
Sta. Teresa de Jesus 


