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Palavra …  
FÉ 

 
“A Fé é uma vida, uma confiança partilhada e proclamada; é um encontro, 
um caminho, uma aventura; é a certeza de ser amado e de poder, enfim, 
amar. 
A Fé é também, em certas horas, em certos dias, uma dúvida, uma espécie 
de noite onde se procura. 
É uma promessa, uma herança, uma escolha, uma adesão, uma comu-
nhão. 
É um Povo a que nos agregamos, uma Igreja, um Credo, um mistério que 
se celebra em conjunto. 
A Fé é um testemunho, dia após dia, depois de tantos outros e antes de 
tantos outros ainda. 
É um Pai que dá seu Filho por amor. 
É um Filho que dá sua vida por amor e que envia o Espírito, o Espírito de 
Amor. 
A Fé é uma pequena semente que se torna árvore, é uma luta e um comba-
te pela paz e pela justiça. 
A Fé é a contemplação pacífica de um rosto amado, uma conversação famili-
ar com um amigo; é, no fundo do coração, uma alegria secreta, uma espe-
rança louca; é uma vida, um amor, uma Fonte que jorra para a Vida 
Eterna.” 
 

*** 
 
O respeito pela Fé que professamos é, acima de tudo, a coerência com 
que procuramos vivê-la. E isso significa pensar e agir de acordo com o que 
ela nos anuncia e praticar as obras que nos inspira. De facto, como nos lem-
bra S. Tiago: “De que serve a alguém dizer que tem fé, se não praticar 
as obras que lhe correspondem? ”Não basta, pois, dizer que se tem Fé. É 
preciso que ela se manifeste através dos actos e comportamentos da nossa 
vida. É preciso assumir as suas exigências. Todas - e não apenas as que 
nos agradam ou se adaptam melhor aos nossos gostos ou à nossa situação… 
Todas – mesmo aquelas que nos contrariam ou exigem sacrifícios … 
É que a cruz também faz parte do equipamento de todo aquele que se 
propõe seguir o Mestre 



Comunidade  
 
Decorrido o período habitualmente considerado de férias, começa neste Do-
mingo o novo Ano Pastoral. 
Como se disse já no ano anterior, e é bem evidenciado no n.º 0 desta folha 
paroquial, saído no passado Domingo, este ano vai ser dominado pela te-
mática do Ano da Fé. Um único desafio, como refere o Senhor Patriarca na 
síntese, publicada naquela folha, da sua orientação para este ano, constante 
da Introdução ao Programa Diocesano, desafio que integra o Ano da Fé e, 
nele, as celebrações do 50.º aniversário do Concílio Ecuménico Vaticano II, 
bem como o apelo a uma Nova Evangelização. 
O nosso Programa Pastoral Paroquial não poderia deixar de reflectir e inte-
grar esta orientação e corresponder-lhe quanto em nós caiba. 
Assim, o objectivo do Ano, retirado da “Porta Fidei”, é “Redescobrir o ca-
minho da Fé para fazer brilhar a alegria e o renovado entusiasmo do 
encontro com Cristo.” (PF, n.º2) 
Este objectivo a todos deve comprometer e só poderemos aproximar-nos 
dele, sabendo que Cristo é o caminho, abrindo o nosso coração à escuta da 
Palavra, aprofundando o conhecimento dos conteúdos da Fé e renovando a 
nossa entrega. Teremos para isso que aproveitar as possibilidades que nos 
são oferecidas, cada um segundo a sua sensibilidade própria. 
Aquele objectivo desdobra-se em três linhas de acção:  
 
Fomentar o estudo da Fé da Igreja - Proporcionar um maior conhecimento do 

Catecismo da Igreja Católica (dando destaque ao estudo do Credo), assim como 
revisitar os documentos do Concílio Vaticano II. 

Celebrar a Fé da Igreja – Manter a preocupação por uma Liturgia viva como ex-
pressão da Fé da Igreja presente na comunidade celebrante. 

Testemunhar a Fé da Igreja – Animar a nossa Comunidade a comprometer-se 
no testemunho da Fé como expressão do nosso ser cristão no mundo. 

 
Pela sua natureza, estas duas últimas linhas de acção concretizam-se 
num aprofundamento da atitude habitual da Comunidade, por um lado, 
de cuidar das celebrações eucarísticas, com particular ênfase das eucaristias 
dominicais e festivas, bem como da celebração do Ofício Divino (Vésperas 
Solenes no Advento e na Quaresma) e outros momentos de oração ao longo 
do Ano (segunda linha de acção) e, por outro lado, de participar activa e em-
penhadamente nas manifestações da nossa fé no espaço público e no exercí-
cio da Caridade (terceira linha de acção).  
Quanto à primeira linha de acção, sem prejuízo de nos mantermos aten-
tos a outras possibilidades no âmbito geográfico da Paróquia (como a que, à 
data da publicação desta folha já teve lugar, nos passados dias 12, 13 e 14 de Setem-
bro, no Convento de S. Domingos, sob a égide do Instituto de São Tomás de Aquino, 
presidido pelo nosso Prior, tendo como tema geral “Evangelizar em Tempos Pós-
Modernos”) ou fora dele, encontramos no Programa Paroquial as seguin-
tes concretizações: 
 
Conferência sobre o Concílio Vaticano II – 11 de Outubro, 5.ª Feira, às 21.00h. 



Catequeses “Família e Nova Evangelização” – 20 e 21 de Outubro, Sábado e 
Domingo, às 15.00h. 

 
Conferência sobre o Credo – 12 de Novembro, 2.ª Feira, às 21.00, no âmbito de 

uma ‘Semana da Fé’, que decorre de 12 a 18 desse mês, e inclui momentos de 
oração e Workshops para públicos específicos, crianças, adolescentes e Pais. 

 
Workshop para Pais e aberto à Comunidade - 17 de Novembro, Sábado, às 

15.00h, sobre o Catecismo da Igreja Católica, integrado naquela Semana. 
 
Workshop sobre “O Sentido da Penitência” - 16 de Fevereiro, Sábado, às 

15.00h dirigido a Pais e aberto à Comunidade, integrado numa ‘Semana 
da Fé’, que começa dia 13, 4.ª Feira de Cinzas, às 15.00h, com exposição 
do Santíssimo Sacramento e oração do Rosário, Eucaristia de imposição 
das cinzas às 19h30; inclui uma celebração penitencial, às 21.00h de Sex-
ta-feira, 15, e outros workshops para públicos específicos, no Sábado, terminan-
do com o Retiro Paroquial da Quaresma, com início às 9.00h de Domingo, 
17, e termo com a Celebração de Vésperas Solenes, às 17.30.  

 
Conferência “Família e Nova Evangelização” - 10 de Março, Domingo, às 15.30 
 
Conferência sobre os Documentos Conciliares - 14 de Março, 5.ª Feira, às 

21.00h. 
 
Workshop sobre “Nova Evangelização” - 22 de Maio, 4.ª Feira, às 21.00h, diri-

gido a Catequistas e aberto à Comunidade, integrado numa ‘Semana da 
Fé’ que começa a 18 de Maio, Sábado, e integra workshops para públicos específi-
cos e momentos de oração, terminando a 24 de Maio, dia de São Domingos e da 
Comunidade, com Eucaristia Solene às 19h30. 

 

Esta síntese, que aqui deixamos, não dispensa a nossa atenção ao que nos 
for sendo anunciado, e muito menos o nosso empenhamento, o nosso esfor-
ço pessoal para abrir o nosso coração ao Senhor que vem ao nosso encontro. 
O Santo Padre Bento XVI tem chamado a atenção para os exemplos de vida e 
santidade dos que nos antecederam. Vem certamente a propósito, pelo caris-
ma próprio desta Paróquia e pela proximidade espiritual, recordar que se ce-
lebra este ano o 175.º aniversário do nascimento de Madre Teresa de Salda-
nha, fundadora da Congregação das Irmãs Dominicanas de Sta. Catarina de 
Sena, e que celebraremos na nossa Comunidade dia 23 de Setembro na Eu-
caristia das 11h. 
 

Sabe bem terminar com um texto da Porta Fidei que já aqui citámos:  
“Pela fé, no decurso dos séculos, homens e mulheres de todas as idades, cu-
jo nome está escrito no Livro da vida (cf. Ap 7, 9; 13, 8), confessaram a be-
leza de seguir o Senhor Jesus nos lugares onde eram chamados a dar teste-
munho do seu ser cristão: na família, na profissão, na vida pública, no exer-
cício dos carismas e ministérios a que foram chamados. Pela fé, vivemos 
também nós, reconhecendo o Senhor Jesus vivo e presente na nossa 
vida e na história.” (PF 13). 
 
Vivamos neste espírito o novo Ano Pastoral e nele o Ano da Fé que 
daqui a pouco se inicia. 



 

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 

Horário das Missas (a partir do dia 17 de Setembro): 
 

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

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

Horário das Confissões:             3ª e 5ª: 17h30 às 18h30  

 Calendário Paroquial Dia  Local Hora 

Abertura das Actividades - 
Escuteiros 16 Setembro Domingo   

Assembleia Geral de  
Acólitos 22 Setembro Sábado Centro 16.30 

Reunião Geral de Pais da 
Catequese 29 Setembro Sábado Centro 10.00 

Festa do Acolhimento e 
Compromisso Catequistas 29 Setembro Sábado Igreja 12.15 

LEITURAS            16 -  DOMINGO XXIV DO TEMPO COMUM 
Is.  50, 5-9a           Sal. 114           Tg. 2, 14-18           Mc. 8, 27-35         Semana IV do Saltério 
17 - 2ª Feira - 1Cor. 11, 17-26. 33  
18 - 3ª Feira – 1Cor. 12, 12-31a  
19 - 4ª Feira - 1Cor. 12, 31—13, 3 
20 - 5ª Feira - 1Cor. 15, 1-11  
21 - 6ª Feira - Ef. 4, 1-7. 11-13  
22 - Sábado  - 1Cor. 15, 35-49 

23 -  DOMINGO XXV DO TEMPO COMUM 
Sab.  2, 12. 17-20        Sal. 53         Tg. 3, 16 — 4, 3         Mc. 9, 30-37      Semana I do Saltério 

Sal. 39 
Sal. 99 
Sal. 32 
Sal. 117 
Sal. 18 A 
Sal. 55 

Lc. 7, 1-10 
Lc. 7, 11-17 
Lc. 7, 31-35 
Lc. 7, 36-50 
Mt. 9, 9-13 
Lc. 8, 4-15 

Acontece …  
 

16 de Setembro - Abertura do Ano Pastoral, 11h 
29 de Setembro - Celebração dos 175 anos da Madre  
Teresa de Saldanha 
29 e 30 de Setembro - Peregrinação Nacional do Rosário a 
Fátima 

 
 
 
 

 
S. André Kim Taegon 
 
 
 

S. Mateus 


