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palavra …

DOM E TAREFA…

- A Fé é também um talento que Deus nos confia em ordem a uma tarefa ou missão. E o que se pode fazer, motivado e impulsionado por essa virtude, está bem patente na vida daquela mulher que o Livro dos Provérbios
tanto elogia:
Dedicação à Família, espírito de trabalho e de serviço, abertura à comunidade humana e particular atenção aos mais necessitados.
- Fica pois bem claro que a Fé, quando verdadeiramente assumida e vivida, longe de nos afastar ou de nos alhear de quanto nos rodeia, nos torna antes mais próximos, mais atentos e mais disponíveis, produzindo:
Sentido de corresponsabilidade, fraternidade activa, actos de amor e de
alegria, empenhamento na vida social, interesse pela Comunidade de que
se é membro e participação diligente nas suas actividades, conforme as
circunstâncias e possibilidades reais.
- Pelo contrário, se não aplicamos, coerentemente, a cada área da nossa vida, aquilo em que acreditamos, a Fé torna-se, então, naquele talento enterrado e improdutivo de que nos fala Jesus no Evangelho. E
quem deixa que a sua Fé se torne um talento estéril, tem, na Parábola esta
bem triste classificação:
“Servo mau e preguiçoso”… Ou pior ainda: “Servo inútil”…
***
Na hora do exame, o Professor vê-se, muitas vezes, nesta situação esquisita: ter de reprovar o aluno que se esforçou e aplicou ao longo de todo o
ano e de atribuir boa nota a outro que pouco ou nada fez para isso.
Fica-lhe, então, um sabor amargo a injustiça…
Felizmente não é isso que acontece na avaliação que Deus nos faz…
Para ELE, 1, 2 ou 5 podem significar igual resultado e merecer a mesma
classificação: “Muito bem”, servo bom e fiel…”
É o que nos diz hoje a Parábola dos Talentos, incentivando-nos a não enterrar no comodismo ou na timidez nenhuma das nossas capacidades, por mais
pequena ou insignificante que nos pareça… pois DEUS não olha ao que damos mas sim ao que podemos dar.

Comunidade ...

Este Domingo XXXIII do Tempo Comum é Dia dos Seminários e a Semana
que terminou Semana dos Seminários. O tema da formação dos sacerdotes
é, pois, posto à nossa reflexão, à nossa generosidade e empenhamento na
vida da Igreja e às nossas orações.
O subtenente que ouviu o jovem Ratzinger, chamado para o serviço militar,
dizer que queria tornar-se sacerdote católico, aconselhou-o a procurar outra
coisa qualquer porque “na nova Alemanha [nazi] já não há necessidade de
padres”.(Bento XVI, Carta aos seminaristas, 18 Out 2010). Muitas outras ideologias e correntes não hesitariam em repetir aquela afirmação arrogante, ainda
que vestindo-a de disfarces mais subtis.
Nós cristãos sabemos, porém, com a certeza da Fé, que precisamos e o mundo precisa de muitos e santos sacerdotes, configurados com “Jesus Cristo e
n’Ele com a Sua Igreja”, relação que se situa “no próprio ser do presbítero,
em virtude da sua consagração/unção sacramental, e no seu agir, isto é, na
sua missão ou ministério.”
Tal como sabemos que não é possível pensar “no sacerdócio ordenado como
se fosse anterior à própria Igreja, porque ele existe totalmente em função do
serviço da mesma Igreja; nem muito menos se pode pensar como posterior à
comunidade eclesial, de modo que esta pudesse ser concebida como já constituída independentemente de tal sacerdócio.” (Exortação apostólica pós-sinodal
pastores dabo vobis)

“Configurar-se com Cristo comporta […] identificar-se sempre mais com
Aquele que por nós Se fez servo, sacerdote e vítima. Na realidade, configurar
-se com Ele é a tarefa em que o sacerdote há-de gastar toda a sua vida”.
(Bento XVI, Homilia na Santa Missa com os seminaristas, JMJ 2011)

A propósito desta Semana dos Seminários 2011, a Comissão Vocações e Ministérios da Conferência Episcopal Portuguesa editou um pequeno livro, um
Guião, em que está bem presente a dimensão da oração, através da Oração
pelas Vocações Sacerdotais, da Vigília de Oração, das Propostas para a Liturgia da Semana, da Lectio Divina e do Rosário Vocacional. E também a dimensão da reflexão e da interpelação, através da já citada homilia de Bento XVI
que é transcrita, de uma mensagem do Presidente da Comissão, que explicita
e aborda o tema escolhido para a Semana – Formar pastores consagrados
totalmente a Deus e ao seu Povo – e de uma Proposta de Reflexão: Formar
Sacerdotes Pastores.
Mas, para além do apelo à oração – “A Igreja nunca pode deixar de pedir ao
Senhor da messe que mande operários para a sua messe (cf. Mt 9, 38)”, também a Igreja não pode deixar de “dirigir uma clara e corajosa proposta
vocacional às novas gerações, de as ajudar a discernir a verdade do chamamento de Deus e a corresponder-lhe com generosidade, e de reservar um
cuidado particular à formação dos candidatos ao presbiterado.” (Exortação
apostólica pós-sinodal pastores dabo vobis).

Essa formação começa na formação humana e na descoberta da vocação e
daí as propostas dirigidas à Catequese para a Infância, para a Adolescência e
para os Jovens e Adultos.
Como atrás referíamos, é de um forte apelo à generosidade e empenhamento
de todos nós que se trata, apenas com incidência especial nos Pais, como

primeiros educadores na Fé, na Família, “revelação e actuação específica da
comunhão eclesial […] que também, por isso, se pode e deve chamar igreja
doméstica” (CIC., 2204) e nos educadores da Fé, em geral.
Diz-se às vezes de realidades forçosamente confinadas no tempo a que se
pretende dar maior duração que “não acabam aqui”.
Esta Semana e este Domingo não começaram aqui. Mas também não acabam
aqui. Encontram raízes na promessa de Deus ao Seu Povo de que fala Jeremias - «Dar-vos-ei pastores segundo o Meu coração» (Jer 3, 15) - e que abre
e dá nome à Exortação Apostólica que citámos. São parte ínfima de uma longa história que continua sempre, a história da fidelidade de Deus e do Seu
Amor.
Obrigam-nos a reflectir, a rezar, a confiar, mas também a não ficarmos pelas
palavras, a não deixarmos perder as oportunidades, a não termos medo na
descoberta das vocações, a não nos contentarmos apenas com “o que se pode”. Obrigam-nos a ter nas nossas orações os seminários e a apoiá-los na
medida das nossas possibilidades, até com o nosso contributo material.
Estão já disponíveis na recepção as convocatórias
para o próximo Conselho Pastoral Paroquial.
Todos os conselheiros deverão levantar a sua convocatória, para melhor preparar o CPP.
Após a celebração das suas Bodas Sacerdotais em
Angola, D. Zacarias faz questão de também as celebrar em S. Domingos, “sua paróquia em Portugal”. Será neste Domingo na missa das 11h.
Todos estão convidados a dar graças a Deus pelo
seu ministério
Com o objectivo de organizar e participar em missões junto de núcleos sociais carenciados em Portugal, Cabo Verde e Moçambique, alguns elementos
deste grupo estarão a fazer um peditório à porta da
nossa Igreja. Sejamos generosos.
Abre no próximo dia 20 de Novembro a nossa Venda de Natal.
Com a habitual simpatia das nossas voluntárias,
sempre prontas a ajudar a escolher um bom presente para este Natal. Visite-nos.
Estão a ser vendidas, pela Catequese, umas rifas,
cujo lucro se destina a ajudar as despesas da Paróquia. 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?

Calendário Paroquial
Dia

Local

Hora

Rosário com exposição do
Santíssimo Sacramento

13 Novembro

Domingo

Igreja

15.00

Secretariado Permanente

15 Novembro

Terça

Centro

21.30

Festa da Palavra

19 Novembro

Sábado

Igreja

12.15

Reunião Conselho Pais da
Catequese

24 Novembro

Quinta

Centro

21.30

Direcção de Acólitos

24 Novembro

Quinta

Centro

21.30

Acontece …
19 de Novembro - CONSELHO PASTORAL PAROQUIAL,
15h30
LEITURAS

13 - DOMINGO XXXIII DO TEMPO COMUM
Prov. 31, 10-13. 19-20. 30-31
Sal. 127
1Tes. 5, 1-6
Mt. 25, 14-30 Semana I do Saltério

14 - 2ª Feira - 1Mac. 1, 10-64
15 - 3ª Feira - 2Mac. 6, 18-31
16 - 4ª Feira - 2Mac. 7, 1. 20-31
17 - 5ª Feira - 1Mac. 2, 15-29
18 - 6ª Feira - Act. 28, 11-16.30-31
19 - Sábado - 1Mac. 6, 1-13

Sal. 118
Sal. 3
Sal. 16
Sal. 49
Sal. 97
Sal. 9 A

Lc. 18, 35-43
Lc. 19, 1-10
Lc. 19, 11-28
Lc. 19, 41-44
Mt. 14, 22-33
Lc. 20, 27-40

S. Isabel da Hungria

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
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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

