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palavra …
É de novo o tema da oração e, portanto, o tema da Fé, que a Igreja nos propõe na
Liturgia deste Domingo. De novo, como na cura dos leprosos, como na oração de
Moisés, como na parábola da viúva e do juiz iníquo. Aprendemos a persistir na oração, a orar sem desfalecimentos, ainda que, como Moisés, tenhamos que pedir ajuda
dos outros, da Comunidade, para sustentar os nossos braços erguidos ao alto, a manter o nosso coração em atitude de louvor pelos dons que recebemos do Senhor, como
aquele único leproso que voltou para trás para agradecer a sua cura.
Também hoje, na primeira leitura, do Livro de Ben Sirá ou Eclesiástico, se fala do
valor infinito da oração. Deus não faz acepção de pessoas e, assim, chegam até Ele,
as orações dos que não são ouvidos neste mundo.
Mas é sobretudo no Evangelho, na parábola do fariseu e do publicano, que continuamos a aprender como deve ser a nossa oração.
O verdadeiro modelo é Cristo, “retratado [ao longo do Evangelho de Lucas] como o
perfeito orante que nos momentos decisivos da sua vida se confia ao diálogo íntimo
com o Pai.” (D. Gianfranco Ravasi, cit em SNPC, 18.10.10).
Ele próprio, porém, dá como exemplo, “para alguns que, convencidos de serem justos,
desprezavam os outros”(Lc 18, 9), como este fariseu arrogante até perante Deus, a
humildade daquele publicano na sua oração. Talvez a vida dos publicanos não fosse
sempre um modelo de isenção e justiça. Pelo menos não era a imagem que os judeus
tinham destes cobradores de impostos para o ocupante estrangeiro. Talvez muitas
vezes com razão nessa imagem: Zaqueu, ao receber a visita do Senhor, ao converterse, promoveu restituição a todos os que havia defraudado.
Mas é a humildade e a contrição de coração que permitem ao homem reconciliar-se
consigo próprio e com os irmãos e chegar, consciente do seu pecado, aos pés do Senhor
que trouxe a Salvação a todos os homens.
Será esta Palavra apenas com os outros? Será que esta lição só se aplica àqueles que,
ontem como hoje, possuídos pelo “demónio da rectidão”, como dizia um autor, consideram que não são “como os outros homens”(Lc 18, 11).
Cuidado, não nos ponhamos tão facilmente só entre os bons: “Meu Deus tende compaixão de mim que sou pecador”.

comunidade …

Hoje, apenas um testemunho, que fala por si, sem mais palavras.
“Nada se pode comparar com a alegria de ser toda de Deus”, escrevia a
mulher, a portuguesa e a santa, Teresa de Saldanha. Hoje, e depois de 25
anos de entrega a Jesus na Igreja e na Congregação das irmãs Dominicanas
de Santa Catarina de Sena que hoje renovo com toda a alegria do meu coração.
Nasci nos arredores de Leiria e tive a graça de ser acolhida numa família cristã. A oração fazia e faz parte do nosso dia a dia. O pedido da Senhora às três
crianças em Fátima esteve sempre bem presente nas nossas vidas de cristãos. Desde os meus cinco ou seis anos que, em família nos deslocávamos a
pé (cerca de 4h a caminhar) ao Santuário para aí passar o dia em oração.
Uma vez aí, a oração na Capelinha e a adoração ao Santíssimo eram lugares
privilegiados para o encontro com Jesus e Maria. Recordo muitos desses
momentos, com grande emoção.
Na paróquia onde cresci (Santa Eufémia) desde muito cedo me habituei a
rezar e a partilhar a fé em comunidade. Semanalmente, a Eucaristia e a adoração ao Santíssimo eram momentos muitíssimo fortes, para toda a comunidade. Sentia-se a alegria e a felicidade de sermos amados por Deus. E foi
neste clima de fé, mas também de muita humanidade que me senti chamada
a ser toda de Deus, disponibilizando-me para amar os irmãos sem fronteiras
nem culturas.
De entre muitas outras possibilidades, as Irmãs Dominicanas de Santa Catarina de Sena foi a opção tomada para fazer caminho. Conheci Santa Catarina
de Sena e a sua paixão pela Igreja e pela humanidade, São Domingos e a
paixão pela Verdade estudada, vivida e anunciada, Teresa e a sua grande
paixão pelos pobres e adesão a Jesus Cristo. Apaixonei-me. Senhor, dilatai
o meu coração à medida do universo, dizia Catarina. Domingos, que
nada me custe pela salvação das almas e Teresa de Saldanha, pode o
olhar ficar indiferente aos crucificados da história?.
Estas são as marcas que me indicam caminho e me ajudam a fazer caminho
e a caminhar com Cristo e em Cristo.
Desde a primeira hora que o sonho primeiro era partir em Missão Ad Gentes.
Mas, ao longo do tempo, o Senhor me deu a luz de perceber que em qualquer lugar onde me encontro, aí, mesmo aí, é campo de Missão.
Há 25 anos que me encontro a Ir, a sair de mim própria para estar sempre a
Ir ao encontro do Outro nos outros. Esta é a minha meta de vida. Servir e
amar sem fronteiras, na alegria de ser toda de Deus.
Ao longo destes 25 anos de consagração agradeço a Deus o Dom que Ele é
em mim. O Dom que os outros são na minha vida de Consagrada. Sem eles
não poderia chegar a Deus e vice-versa. Agradeço os meus pais e irmãos a
todos quantos me auxiliam com a sua oração e presença na minha caminhada de cada dia. Aos jovens que me testemunham que vale a pena arriscar na
radicalidade do amor, apesar das diferenças culturais e sociais em que vivemos. Às Irmãs da Congregação e à Família Dominicana pelo seu testemunho
de fidelidade e de comunhão.
Como há 25 anos, o Senhor continua a chamar. Serão as famílias capazes de

entregar os seus filhos a Jesus? Os Jovens abertos ao Seu apelo serão capazes da radicalidade de uma entrega total a Deus? Como nos alertava o nosso
querido Papa João Paulo II e Bento XVI: Jovens não tenhais medo de responder ao chamamento de Cristo. Rezemos uns pelos outros para que
sejamos fieis aos dons de Deus em nós.
Ir. Alzira Ferreira, DSCS

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.

Realiza-se hoje, dia 24, no Salão Paroquial da Igreja de Benfica, um
encontro de formação e informação com o tema: “DivorciadosRecasados, 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, realizou-se nos dias 21 a 24 de Outubro, o
peditório nas ruas para as Missões.
Na mesa ao fundo da nossa Igreja encontrará mensagem do Papa
Bento XVI para o Dia Mundial das Missões.
Os ofertórios deste fim de semana reverterão, para as Missões.

Continuam abertas as inscrições para o Sacramento de Crisma. Destinadas a adultos, os encontros realizam-se às Segundas-feiras, das
19h às 20h.

Calendário Paroquial
Dia

Local

Hora

Centro

21.30

Secretariado Permanente

25 Outubro

Segunda

Retiro MJD SDB

29 Outubro
1 Novembro

Sexta
Segunda

Oração de Taizé

8 Novembro

Segunda

Igreja

21.30

Preparação de pais e padrinhos para o Baptismo

9/11
Novembro

Terça
Quinta

Centro

21.30

Reunião Pastoral da Saúde

10 Novembro

Quarta

Centro Dia

16.30

Reunião Conselho da Família

12 Novembro

Sexta

Centro

21.00

Acontece …

4 de Novembro - Aniversário da Inauguração da
Igreja, Centro Paroquial e Casa Nª Srª do Rosário
6 de Novembro - Formação Paroquial - “O Antigo
Testamento” - Prof. Doutor Armindo Vaz
LEITURAS

Sir. 35, 15b-22a

Sal. 33

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

25 - 2ª Feira - Ef. 4, 32 — 5,8

Sal. 1

Lc. 13, 10-17

26 - 3ª Feira - Ef. 5, 21-33
27 - 4ª Feira - Ef. 6, 1-9
28 - 5ª Feira - Ef. 2, 19-22
29 - 6ª Feira - Filip. 1, 1-11
30 - Sábado - Filip. 1, 18b-26

Sal. 127
Sal. 144
Sal. 18 A
Sal. 110
Sal. 41

Lc. 13, 18-21
Lc. 13, 22-30
Lc. 6, 12-19
Lc. 14, 1-6
Lc. 14, 1. 7-11

Sab. 11, 22 — 12, 2

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

Dedicação da Igreja
Catedral
B. Gonçalo de Lagos
S. Simão e S. Judas

31 - DOMINGO XXXI DO TEMPO COMUM
Sal. 144
2Tes. 1, 11 — 2, 2
Lc. 19, 1-10
Semana III do Saltério
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