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palavra …
Neste Domingo, somos chamados a reflectir sobre a parábola do Juiz iníquo.
A parábola conta-nos a história de um juiz prepotente e insensível que só é capaz de
resolver o problema da viúva por causa da sua insistência. Resolvo-o com um móbil censurável: para que a viúva não o incomode mais. Mesmo na presença de uma personagem
tão mundana (“Não temia a Deus, nem respeitava pessoa alguma”) a pobre viúva consegue alcançar a justiça.
Ora, se é assim com um juiz iníquo o que sucede com Deus que não é um juiz prepotente
e sem coração?
Na actual crise económica que todos estamos a viver, com reiterados apertares de cintos
- já vamos no PEC III -, seria difícil um texto mais actual para meditar.
A cada dia que passa todos nos sentimos como a pobre viúva e clamamos por justiça:
pedimos por uma justiça a tempo e horas, para que não existam pessoas más e injustas
que praticam arbitrariedades sem que nenhum mal lhes aconteça, para que metade da
humanidade consiga viver com mais de 3 euros por dia.
Apesar desta sensação de abandono e de indiferença, a parábola revela que Deus não é
indiferente aos gritos de sofrimento dos pobres e que não desistiu de intervir no mundo.
Simplesmente, tem projectos e planos que nós não conseguimos perceber. Deus tem o seu
ritmo – um ritmo que passa por não forçar as coisas, por respeitar a liberdade do homem,
dos maus e dos bons. A nós resta-nos respeitar a lógica de Deus, confiar n’Ele, entregarmo-nos nas suas mãos.
O diálogo com Deus tem de ser contínuo, não deve ser interrompido quando deixamos
de perceber as coisas. Quem ama de verdade, persevera e insiste (os “eleitos que por Ele
clamam dia e noite”).
O diálogo faz-se pela oração. Contudo, a oração não é uma fórmula mágica e automática para levar Deus a fazer-nos as “vontadinhas”.
Deus terá as suas razões para não dar muita importância àquilo que Lhe pedimos: às
vezes porque pedimos coisas que nos compete a nós conseguir; outras vezes, porque pedimos coisas que nos parecem boas, mas que a médio prazo podem roubar-nos a felicidade;
outras vezes, ainda, porque pedimos coisas que são boas para nós, mas que implicam
sofrimento e injustiça para os outros…
É preciso termos consciência disto e que quando parece que Deus não nos ouve, perguntemos a nós próprios se os nossos pedidos farão sentido, à luz da lógica de Deus.

comunidade …

Como foi oportunamente anunciado e repetido na semana passada, começou no Sábado, dia 9 de Outubro, desta vez com orientação directa do
Frei José Fernando da Silva Ferreira, o percurso de Formação Paroquial.
Não é possível, nem seria desejável pelo empobrecimento que necessariamente determinaria, resumir aqui o conteúdo de reflexão e aprofundamento
dos fundamentos da nossa Fé que nos foi proposto.
Certamente viremos a dispor de um texto que permitirá continuar a reflexão, pessoal e no âmbito do nosso grupo, como depois poderemos fazer com
os temas sucessivamente abordados.
Mas talvez valha a pena, porque ainda estamos no início deste percurso
– e, como Paulo aconselha a Timóteo, há que insistir no tempo oportuno e no
inoportuno – recordar, ainda uma vez, que não devemos desperdiçar esta
oportunidade que nos é oferecida de aprofundar o nosso contacto com a
Palavra. É o que nos diz a Constituição Dogmática sobre a Revelação divina Dei Verbum:
“ É necessário, por isso que todos os clérigos e sobretudo os sacerdotes de Cristo e
outros que, como os diáconos e os catequistas, se consagram legitimamente ao ministério da palavra, mantenham um contacto íntimo com as Escrituras, mediante a
leitura assídua e o estudo aturado […] Do mesmo modo, o sagrado Concílio
exorta com ardor e insistência todos os fiéis […] a que aprendam “a sublime
ciência de Jesus Cristo” (Fil 3,8) […] porque “a ignorância das Escrituras é
ignorância de Cristo”.

Quanto ao conteúdo da meditação, e porque foi o seu ponto de partida poderia ficar aqui sublinhado esse aspecto, recordemos esta pergunta
que Cristo continua a dirigir-nos, a nós homens de todos os tempos e de
todas as gerações, e em relação à qual todos os evangelistas registaram,
pelo menos a resposta de Pedro: “E vós, quem dizeis que eu
sou?” (cf. Mt 16, 13-20;Mc 8, 27-30;Lc 9, 18-21;Jo 6, 68)
A resposta, “Tu és Cristo, o Filho de Deus vivo” , como diz Bento XVI,
“só pôde encontrar a sua forma completa no momento em que Tomé, depois
de tocar as chagas do Ressuscitado, comovido exclamou: “Meu Senhor e meu
Deus”(Jo, 20,28). Em última instância, porém, mesmo com esta palavra continuamos sempre a caminho. […] “Ao longo de toda a sua história, a
Igreja vive em perene peregrinação para penetrar esta palavra que
só se pode tornar compreensível para nós no contacto com as chagas
de Jesus e no encontro com a sua ressurreição, transformando-se
depois para nós numa missão” (Joseph Ratzinger/Bento XVI, Jesus de
Nazaré)
No Domingo, dia 10, a Eucaristia Solene na Igreja de Nª Sª do
Rosário marcou a acção de graças pela expansão das Irmãs Dominicanas de Sta. Catarina de Sena, na sequência da extinção das ordens religiosas e da expulsão das Irmãs, consequente à primeira República.
Uma vez mais, nesse período de perseguição de há cem anos, no meio do
sofrimento, o Senhor providenciou a Salvação.
A celebração foi também um momento de solidariedade e agradecimento
pela graça que representa a presença e o trabalho das Irmãs nesta
Comunidade Paroquial.

Com a mudança da hora oficial em Portugal, que ocorrerá na noite do
dia 30 para 31 de Outubro, o horário das missas na nossa Paróquia
sofrerá uma pequena alteração. Assim a missa das 19 horas de Sábado e Domingos passará a ser às 18 horas. Esta alteração será desde
o dia 31 de Outubro (no Sábado 30 ainda será às 19h.) até ao dia 26
de Março.

Já recomeçaram as reuniões de preparação para a Venda de Natal.
Realizam-se às terças-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.

Realiza-se no próximo dia 24, no Salão Paroquial da Igreja de Benfica, um encontro de formação e informação com o tema: “Divorciados
-Recasados, o que lhes diz a Igreja”, orientado pelo Cón. Carlos Paes.
É uma oportunidade para todos ouvirem da Igreja uma palavra
orientadora, de esperança e de conforto.

Como habitualmente, realiza-se nos próximos
dias 21 a 24 de Outubro, o peditório nas ruas
para as Missões.
Necessitamos de voluntários(as) para efectuar
o peditório nas ruas da nossa Paróquia. Se tem
disponibilidade, dirija-se à Secretaria Paroquial.
Na mesa ao fundo da nossa Igreja encontrará
mensagem do Papa Bento XVI para o Dia Mundial das Missões.
Os ofertórios desse fim de semana reverterão,
também para as Missões.

Calendário Paroquial
Dia

Local

Hora

Terça

Centro

18.30

21 Outubro

Quinta

Centro

18.00

Reunião de Ministros
Extraordinários da
Comunhão

23 Outubro

Sábado

Centro

17.30

Secretariado Permanente

25 Outubro

Segunda

Centro

21.30

Retiro MJD SDB

29 Outubro
1 Novembro

Sexta
Segunda

Reunião geral de coordenadores da Catequese

2 Novembro

Terça

Centro

21.00

Reunião de Catequistas da
Infância e Adolescência

19 Outubro

Conselho Sócio-Caritativo

Acontece …

17 de Outubro - Encontro de crismados dos últimos 5 anos - 15h às 19h (Missa)
22/24 de Outubro - Bodas de Prata da Consagração Religiosa da Ir. Alzira - Programa ao fundo da

Igreja, no placar do Convívio ou no nosso site.
LEITURAS

Ex. 17, 8-13

Sal. 120

17 - DOMINGO XXIX DO TEMPO COMUM
2Tim. 3, 14 — 4, 2
Lc. 18, 1-8
Semana I do Saltério

18 - 2ª Feira - 2Tim. 4, 9-17b
19 - 3ª Feira - Ef. 2, 12-22
20 - 4ª Feira - Ef. 3, 2-12
21 - 5ª Feira - Ef. 13 14-21
22 - 6ª Feira - Ef. 4, 1-6
23 - Sábado - Ef. 4, 7-16
Sir. 35, 15b-22a

Sal. 144
Sal. 84
Sal. Is. 12
Sal. 32
Sal. 23
Sal. 121

Lc. 11, 29-32
Lc. 12, 35-38
Lc. 12, 39-48
Lc. 12, 49-53
Lc. 12, 54-59
Lc. 13, 1-9

São Lucas

24 - DOMINGO XXX DO TEMPO COMUM
Sal. 33
2Tim. 4, 6-18
Lc. 18, 9-14
Semana II do Saltério
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