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palavra …
A Paróquia de S. Domingos de Benfica completou 50 anos de vida. Nesse passado, procurámos
ser fiéis ao mandato que Cristo nos deixou: Ide,
ensinai e baptizai. Mas só mereceremos verdadeiramente esse passado, sem o temer nem o
mitificar, e só mereceremos verdadeiramente o
nome de cristãos, se nos empenharmos sempre,
neste presente difícil que é o nosso, em construir
caminhos novos de Paz e de Justiça no Amor e
na Unidade.
A mudança cristã chama-se conversão e a conversão é o sentido permanente da vida dos baptizados em Cristo.
Alguém dizia há tempos que a história não pode
ser um sofá para descansar mas um trampolim
para o futuro. Os cristãos têm certamente razões
para afirmá-lo com mais confiança.
É por isso que, com Pedro, falamos das razões
da nossa esperança.
A Comunidade viveu nesse espírito a saída do
seu Prior de 12 anos e a posse como novo Prior
do Vigário Paroquial, Frei José Fernando.
O nosso Pastor é Cristo e é para Ele e por Ele
que somos conduzidos.

Inscrições na
catequese: a
decorrer, conforme horário
Conselho Pastoral Paroquial,
no próximo dia
18 de Outubro.

Abertura da
Catequese e
compromisso
dos Catequistas, dia 18 de
Outubro.

Preparação
para o Crisma:
Inscrições até
ao final do mês.

comunidade …
No passado dia 3 de Outubro tomou posse o novo Prior, no decurso da Eucaristia das 19.00 h de Sábado, presidida pelo Sr. D. Joaquim Mendes, que conferiu a
posse e assim, mais uma vez, quis trazer-nos a sua presença de Pastor num
momento tão importante da vida da nossa Comunidade. Não é, ao menos por agora possível reproduzir aqui a homilia que proferiu nessa Eucaristia mas registamos as palavras do novo Prior que, pela primeira vez nessa qualidade, se dirigiu à
Comunidade.
No dia seguinte, Domingo, teve lugar a Celebração Eucarística de abertura do
Ano Pastoral. Pela relevância programática de que se reveste, insere-se também,
na íntegra, o texto da Homilia.

Palavras de Agradecimento e Saudação na tomada de posse
Agradeço a Deus a Vida, a Família e os Amigos que me dá, a Ordem dos
Pregadores, a Comunidade Dominicana onde vivo e realizo a vocação consagrada e
sacerdotal.
Agradeço ao senhor D. Joaquim e em si ao senhor Cardeal-Patriarca a
confiança em mim depositada e aos estimados irmãos no sacerdócio, a presença e
participação para esta tomada de posse. Agradeço também aos meus irmãos dominicanos todo o apoio e colaboração que me têm dado.
Agradeço a todos vós a quem saúdo fraternalmente ao iniciar as funções
de pároco. Não pretendo ser o dono da Paróquia mas apenas um servidor de todos
e disponível para todos os que comigo e em Comunidade querem caminhar humana e
espiritualmente. Estou ao vosso serviço (crentes e não crentes) e dentro das
minhas competências e capacidades darei o melhor de mim mesmo na edificação de
uma Comunidade Viva e rejuvenescida, sem perder o passado mas vivendo com os
pés assentes no presente, em função sempre de um futuro melhor.
Desejo que os espaços da Paróquia sejam lugares de acolhimento onde
todos se possam sentir bem e encontrar a sua forma de participação na obra
comum e que os serviços paroquiais estejam cada vez mais atentos às realidades
pessoais.
Meninos e meninas, queridos adolescentes e caríssimos pais, espero por
vós e conto com a vossa presença, colaboração e empenho para uma catequese rica
em conteúdos e iniciativas jubilosas, onde melhor encontremos a dimensão do amor
de Deus.
Caríssimos Jovens coragem, não tenhais medo de Cristo, de O conhecer
mais e melhor e o transmitir com alegria; conto com a vossa juventude para projectos ambiciosos e renovadores.
Queridas Famílias, adultos mais jovens e mais velhos, é sempre tempo de
aprendizagem, sobretudo de diálogo nas questões de fé; espero por vós e conto

convosco nas várias actividades programadas ou a programar na comunidade paroquial.
Queridos doentes e maduros em idade e vós que estais mais sós, não
sereis nunca esquecidos, a vossa vida e oração, o trabalho que generosamente
dais são muito preciosos para nós e para Deus.
Aos que se sentem mais distantes da Igreja por vontade própria ou por
outras circunstâncias da vida, quero dizer que espero muito de vós e em diálogo
cultural, espiritual, na Verdade do Evangelho e na fidelidade à Doutrina da Igreja, encontraremos as razões da nossa esperança. “Ninguém é obrigado a ficar
fora da Igreja.”
Estou convosco (Todos) para juntos caminharmos, iluminados pela Palavra
da Vida e da Verdade, fortalecidos pela celebração e vivência dos Sacramentos,
formando juntos a verdadeira Comunidade dos crentes reunidos num só corpo
com Cristo Cabeça e Pastor.
Conto convosco para a edificação de uma comunidade viva, unida, coesa,
com os mesmos sentimentos na prática da caridade para o bem comum e maior
glória de Deus.
Sejamos capazes de nos acolher e aceitar como somos, cada um com a
sua especificidade no ser e no agir em função do bem e da beleza da comunhão.
Procuremos juntos caminhos de confiança e unidade, serviço e transparência, permitamos ao Espírito que nos conduza e oriente os vários ministérios e
com Ele tornemos mais presente o Rosto e a Pessoa de Jesus Cristo, na partilha,
no perdão, no amor e na vida.
Empenhemo-nos em ser amigos e irmãos, cristãos comprometidos com o
Evangelho, comprometidos com a justiça, com a paz, com a unidade, com a verdade e principalmente comprometidos com a Boa Nova que converte e transforma as
nossas vidas. A Paróquia continua a viver o ano jubilar e segue em Missão, que
desejamos seja ainda mais viva e participada por todos os grupos e movimentos
paroquiais. Todos unidos faremos muito e viveremos melhor, porque a evangelização é uma paixão de amor.
Todos somos apenas humildes trabalhadores da vinha do Senhor, estamos unidos e somos comunidade para crescer na fé em Cristo. Não tenhamos
medo das mudanças e não tenhamos medo de gritar ao mundo que Cristo é “o
Caminho, a verdade e a Vida” (Jo 14, 6)
Juntos e unidos a Nossa Senhora e a S. Domingos encontraremos o
Senhor Ressuscitado que a nosso lado caminha nas diversas fases da vida.
Peço a Deus que nos abençoe a todos, abençoe os nossos projectos e nos
oriente sempre pelos caminhos do bem, da paz, da verdade e da vida.
S. Domingos de Benfica, 3 de Outubro de 2009
Fr. José Fernando da Silva Ferreira, OP

Calendário Paroquial

Acções Comunitárias
Estas acções dirigidas a toda a Comunidade, ou aos seus responsáveis quando se trata
de reuniões de estruturas orgânicas da Paróquia, preferem sobre as actividades sectoriais ou de grupo que não podem sobrepor-se-lhe.

Local

Hora

Oração de Taizé
Secret. Permanente

12 Outubro
15 Outubro

Dia
Segunda
Quinta

Igreja
Centro

21.30
21.00

Cons. Pastoral Paroquial

18 Outubro

Domingo

Centro

16.00

Abertura Catequese e
Compromisso Catequistas

18 Outubro

Domingo

Centro
Igreja

09.30
11.00

Acções Sectoriais
Destinando-se, embora, apenas a um ou mais sectores ou grupos da Comunidade, por
vezes, pela relevância que assumem, levam-se ao conhecimento de toda a Comunidade
ou convida-se a estar presente, na medida das possibilidades.

Dia

Local

Hora
16.30

Sábado

C. NªSª
Rosário
Centro

Sábado

Centro

17.30

Reunião Past. Saúde

14 Outubro

Quarta

Reunião Geral Catequist.

17 Outubro

Conselho da Família

17 Outubro

14.30

LEITURAS
XXVIII DOMINGO DO TEMPO COMUM
Sab. 7, 7-11
Sal. 89
Hebr. 4, 12-13
Mc. 10, 17-30
12 - 2ª Feira - Rom. 1, 1-7; Sal. 97; Lc. 11, 29-32
13 - 3ª Feira - Rom. 1, 16-25; Sal. 18A; Lc. 11, 37-41
14 - 4ª Feira - Rom. 2, 1-11; Sal. 61; Lc. 11, 42-46
15 - 5ª Feira - Rom. 3, 21-30a; Sal. 129; Lc. 11, 47-54
Sta. Teresa de Jesus
16 - 6ª Feira - Rom. 4, 1-8; Sal. 31; Lc. 12, 1-7
17 - Sábado - Rom. 4, 13-18; Sal. 104; Lc. 12, 8-12
Sto. Inácio de Antioquia
18 -

XXIX DOMINGO DO TEMPO COMUM - DIA MUNDIAL DAS MISSÕES
OFERTÓRIO PARA AS MISSÕES
Is. 53, 10-11
Sal. 32
Hebr. 4, 14-16
Mc. 10, 35-45

Contactos - Pároco: Frei José Fernando da Silva Ferreira
Morada: R. Raul Carapinha, 15 - 1500-541 LISBOA
Telf. 217221350 - Fax 217221355
Site da Paróquia - www.paroquia-saodomingosdebenfica.org
Email: Pároco - pároco@paroquia-saodomingosdebenfica.org
secretaria- secretaria@paroquia-saodomingosdebenfica.org
cartório - cartório@paroquiasaodomingosdebenfica.org

