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palavra …
Neste Domingo, dia 18 de Outubro, Dia Mundial
das Missões, terá lugar a abertura da Catequese e
compromisso dos Catequistas e a reunião do Conselho Pastoral Paroquial.
Não deixa de ser uma feliz coincidência a concentração numa mesma data desses três apelos ao
exercício da corresponsabilidade até ao âmbito
mais alargado.
Por efeito da nossa comum condição de baptizados
em Cristo, somos um povo de reis, de profetas e de
sacerdotes e por isso, sem esquecer as diferenças de
natureza e não apenas de grau, partilhamos,
ministros ordenados, religiosas e religiosos, fiéis
leigos, o exercício da corresponsabilidade: todos
constituímos a Igreja de Cristo.
No concreto da vida da Comunidade, não poderemos esquecer a nossa obrigação de assumir com
empenho as tarefas que possamos desempenhar e
que nos sejam confiadas, de conhecer, apoiar e participar na vida da Paróquia e contribuir para a sua
unidade e de fazer-se intérprete/transmissor das
aspirações e necessidades dos outros e levar-lhes a
Boa Nova de uma comunidade ao seu serviço.
Que o Espírito Santo desça sobre nós e nos ilumine.

Continuam as
inscrições da
catequese e
crisma.
HOJE
Conselho Pastoral Paroquial.
HOJE
Abertura da
Catequese e
compromisso
dos Catequistas.
Encontro com
todos os voluntários e colaboradores da
Paróquia - dia
20 às 17h.

comunidade …
Mensagem do Papa Bento XVI para o Dia Mundial
das Missões
"As nações caminharão à sua luz" (Ap 21, 24). Na sua mensagem deste ano, o
Papa exorta-nos a reavivar a consciência do “mandato missionário de Cristo”,
para que “todos os povos se tornem seus discípulos”, iluminados pela sua luz,
reunidos na única família humana. É nesta perspectiva que trabalham os discípulos de Cristo. A igreja não age para reforçar o seu poder ou domínio mas
como serviço à Comunidade.
Todos os Povos são chamados à salvação a partir do novo início que já começou com a ressurreição e exaltação de Cristo e por isso a missão da Igreja é
“contagiar” de esperança todos os povos. Não se trata apenas de prover às
necessidades materiais, ou mesmo às necessidades espirituais no âmbito da
existência temporal mas da salvação transcendente que se realiza no Reino de
Deus.
Na sua essência, este Reino é escatológico mas também está no Mundo e é
na sua história “força de justiça, paz, verdadeira liberdade e respeito pela dignidade de todo o ser humano.” A Igreja visa transformar o Mundo pelo Evangelho
do Amor. De novo o Papa chama toda esta igreja peregrina, todos os seus
membros e instituições, a esta missão e a este serviço.
Toda a Igreja deve empenhar-se na missio ad gentes, enquanto a soberania
salvífica de Cristo não está plenamente realizada, porque a evangelização é
missão essencial da Igreja.
O Santo Padre recorda em especial aqueles que fizeram das suas vidas uma
exclusiva dedicação ao trabalho da evangelização, que foram chamados a
evangelizar até pelo martírio, aos quais foi reservado o mesmo destino do seu
mestre.
Em conclusão, a mensagem chama a atenção para que o impulso missionário
sempre foi sinal de vitalidade das nossas Igrejas, mas, sendo a Evangelização
obra do Espírito, antes mesmo de ser acção é testemunho e irradiação da luz
de Cristo.
Ao mesmo tempo que roga a todos os católicos que peçam ao Espírito Santo
que aumente na Igreja a paixão pela missão de proclamar o Reino de Deus e
de ajudar os missionários, as missionárias e as comunidades cristãs empenhadas nesta missão, muitas vezes em ambientes hostis de perseguição, convida
todos a darem um sinal crível da comunhão entre as Igrejas, com uma ajuda
económica, a fim de colocar as jovens Igrejas em condições de iluminar as pessoas com o Evangelho da caridade. E termina com a bênção apostólica, após
uma prece à Virgem Maria, estrela da Evangelização, para que nos guie em
nossa acção missionária.
(Texto completo no sítio do Vaticano, acessível também por ligação na página da Paróquia. Versão em papel na Secretaria da Paróquia)

II ASSEMBLEIA ESPECIAL PARA A ÁFRICA
DO SÍNODO DOS BISPOS - 4-25 OUTUBRO 2009
Sob o lema “A Igreja em África ao serviço da reconciliação, da justiça e da
paz”-"Vós sois o sal da terra ... Vós sois a luz do mundo" (Mt 5, 13.14),
decorre em Roma, até ao próximo dia 25 de Outubro, a II ASSEMBLEIA
ESPECIAL PARA A ÁFRICA DO SÍNODO DOS BISPOS.
Numa síntese, ainda intercalar, das várias intervenções e definição de algumas linhas de orientação, tendo em vista facilitar os trabalhos, recordam-se
os antecedentes desta segunda assembleia especial e o seu anúncio por
João Paulo II, confirmado e concretizado por Bento XVI.
“É a Igreja universal que está reunida em sínodo, debruçando-se sobre a
sua presença em África”. Partindo do Sínodo de ressurreição e de esperança, como foi qualificada a anterior Assembleia Especial e das mudanças
positivas que lhe são directamente atribuíveis, não deixa de se reflectir
acerca de “sombras”, que continuam a verificar-se.
Entre elas, o apreço insuficiente pelo papel das mulheres, que começaram
a emergir em lugares proeminentes mas ainda são, em certos países
”recursos sub-desenvolvidos”, e dos jovens nas comunidades locais, o aparecimento de tendências na sociedade de carácter e conteúdo duvidoso
que se afastam e opõem aos valores tradicionais, a situação da família, a
situação das crianças, “sector sofrente da população, o tema das migrações, da pobreza, a corrupção e o suborno.
Estas sombras não apagam a esperança e convidam a uma verdadeira
conversão do coração, sendo que todas as formas de experiência e de prática do tema do Sínodo, reconciliação, justiça e paz, devem ser
“evangelizadas” (impregnadas) pelo Evangelho.
É que Cristo é a nossa reconciliação, a nossa justiça e a nossa paz, que
são fruto do amor.
“Discípulos, servidores da reconciliação, da justiça e da Paz”, sentiram
como primeira tarefa a reabilitação da família africana na sua dignidade e
na sua vocação. Quanto ao papel da mulher, ao serviço da vida e da humanização dos demais membros da família, reconhece-se que ela continua a
ser frustrada, quer pela cultura tradicional, quer pela modernidade e que o
seu desenvolvimento pessoal tornará a sua contribuição mais efectiva e
mais eficaz.
A Igreja está mais bem situada que qualquer outra organização para fazer
face a estes e outros desafios, como as terríveis consequências da cobiça
dos grandes interesses económicos pelas riquezas da África. É através do
empenhamento dos católicos na vida pública que a influência positiva da
Igreja mais pode exercer-se, de modo a que a Igreja, transformando-se
sempre por dentro, seja cada vez mais sal e luz.

Calendário Paroquial

Acções Comunitárias
Dia
CONSELHO
PAROQUIAL

PASTORAL

Local

Hora

18 Outubro

Domingo

Centro

16.00

Abertura
Catequese
e
Compromisso Catequistas

18 Outubro

Domingo

Centro
Igreja

09.30
11.00

Encontro com os voluntários
e colaboradores da Paróquia

20 Outubro

Terça

Centro

17.00

20 Outubro

Terça

Centro

21.00

Quarta

Auditório
do Oratório de S.
Josemaria

21.30

Local

Hora

Centro

15.00

Encontro com os catequistas e responsáveis das
Comunidades Neocatecumenais
Conferência “A Novidade do
Sacerdócio de Jesus Cristo”
D. Carlos Azevedo - Bispo
Auxiliar de Lisboa

28 Outubro

Acções Sectoriais
Dia
Festa da Legião de Maria

25 Outubro

Domingo

LEITURAS

18 - XXIX DOMINGO DO TEMPO COMUM
DIA MUNDIAL DAS MISSÕES - OFERTÓRIO PARA AS MISSÕES

Is. 53, 10-11
Sal. 32
19 - 2ª Feira - Rom. 4, 20-25
Sal. Lc. 1
20 - 3ª Feira - Rom. 5, 12-21
Sal. 39
21 - 4ª Feira - Rom. 6, 12-18
Sal. 123
22 - 5ª Feira - Rom. 6, 19-23
Sal. 1
23 - 6ª Feira - Rom. 7, 18-25a
Sal. 118
24 - Sábado - Rom. 8, 1-11
Sal. 23

Jer. 31, 7-9

Hebr. 4, 14-16
Lc. 12, 13-21
Lc. 12, 35-38
Lc. 12, 39-48
Lc. 12, 49-53
Lc. 12, 54-59
Lc. 13, 1-9

Mc. 10, 35-45

25 - XXX DOMINGO DO TEMPO COMUM
ANIVERSÁRIO DA DEDICAÇÃO DA IGREJA CATEDRAL
Sal. 125
Hebr. 5, 1-6
Mc. 10, 46-52

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 - paroco@paroquia-saodomingosdebenfica.org
Secretaria - secretaria@paroquia-saodomingosdebenfica.org
Cartório - cartorio@paroquia-saodomingosdebenfica.org

