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palavra …
Neste Domingo, continuamos a ler o Capítulo 10
do Evangelho de Marcos. Depois do apelo à
comunhão de amor dos esposos e ao acolhimento
do reino de Deus com o espírito de uma criança,
(XXVII Domingo), com espírito de pobreza
(XXVIII Domingo) e com espírito de serviço e não
de poder (XXIX Domingo) é agora o caminho da
confiança, da esperança e da Fé que nos é apontado.
O cego de Jericó, filho de Timeu, começa verdadeiramente por anunciar o Senhor, sem desfalecimento, através do seu pedido cheio de Fé: “Jesus,
Filho de David, tem piedade de mim”.
Que importa que mandem calar-me, se este é o modo
como sei louvar o Senhor na minha simplicidade?

Jesus manda chamá-lo. E aí começa uma nova
Esperança. “Coragem! Levanta-te que Ele está a
chamar-te.”

Ouviremos nós sempre que Ele nos chama, mesmo
quando já corresponde aos nossos pedidos?

E depois o diálogo breve: “- Que queres que Eu te
faça? – Mestre, que eu veja – Vai, a tua fé te salvou.”

Quantas vezes nos duros caminhos da vida, o Senhor
ouviu o nosso apelo e a nossa pobre e vacilante Fé foi
iluminada e nos salvou?

Continuam as
inscrições da
catequese e
Crisma.
HOJE
Festa da Legião
de Maria
14h30
Encontro de
preparação
para o Sacramento do Crisma
Dia 27
21h
Reunião
Extraordinária
de Catequistas.
Dia 31
19h

comunidade …
A SAGRADA ESCRITURA NO ENSINO DA IGREJA
Vale sempre a pena recordar algumas linhas do ensino da Igreja sobre a Sagrada
Escritura e o seu valor para os cristãos. Poderemos voltar ao tema noutra altura e em
separado, visto que aqui as limitações de espaço obrigam a uma síntese que, forçosamente, deixa de fora muito do que é o ensino multi-secular da Igreja, neste como noutros campos, riquíssimo património da humanidade. Quase só alguns extractos do
Catecismo da Igreja Católica ou do respectivo Compêndio.
“A tua palavra é farol para os meus passos
e luz para os meus caminhos.” Sl 119, 105
“ a fé cristã não é «uma religião do Livro», mas da Palavra de
Deus, que não é «uma palavra escrita e muda, mas o Verbo
Encarnado e vivo» (S. Bernardo de Claraval).

Assim, “A Tradição apostólica realiza-se de duas maneiras: mediante a
transmissão viva da Palavra de Deus (chamada também simplesmente a
Tradição) e através da Sagrada Escritura que é o próprio anúncio da salvação transmitido por escrito.
A Tradição e a Sagrada Escritura estão intimamente unidas e compenetradas entre si. Com efeito, ambas tornam presente e fecundo na Igreja o
mistério de Cristo e provêm da mesma fonte divina: constituem um só sagrado depósito da fé, do qual a Igreja recebe a certeza acerca de todas as coisas
reveladas.
A Sagrada escritura ensina a verdade “Porque o próprio Deus é o [seu]autor
[...]: por isso ela é dita inspirada e ensina sem erro aquelas verdades que
são necessárias para a nossa salvação. Com efeito, o Espírito Santo inspirou
os autores humanos, os quais escreveram aquilo que Ele nos quis ensinar. No
entanto, a fé cristã não é «uma religião do Livro», mas da Palavra de Deus,
que não é «uma palavra escrita e muda, mas o Verbo Encarnado e vivo» (S.
Bernardo de Claraval).
“... deve ser lida e interpretada com a ajuda do Espírito Santo e sob a condução do Magistério da Igreja segundo três critérios: 1) atenção ao conteúdo e
à unidade de toda a Escritura; 2) leitura da Escritura na Tradição viva da
Igreja; 3) respeito pela analogia da fé, isto é, da coesão entre si das verdades da fé.
“... dá sustento e vigor à vida da Igreja. É para os seus filhos firmeza
da fé, alimento e fonte de vida espiritual. É a alma da teologia e da
pregação pastoral. Diz o Salmista: ela é «lâmpada para os meus passos,
luz no meu caminho» (Sal 119,105). Por isso, a Igreja exorta à leitura frequente da Sagrada Escritura, uma vez que «a ignorância das Escrituras é
ignorância de Cristo» (S. Jerónimo).

Tomemos para nós estas palavras, em ligação com o que a
seguir se diz sobre formação.

Formação
Uma leitura atenta do Decreto sobre o Apostolado dos Leigos do Concílio
Vaticano II (AA), leva-nos a considerar o papel importante que a Igreja
reserva à formação “multiforme e integral” (AA, 28) dos leigos. O Decreto
anuncia e defende uma formação contínua, doutrinal e espiritual, que deve
“aperfeiçoar-se continuamente por causa da crescente maturidade da pessoa
humana e em razão da evolução dos problemas”, exigindo “um conhecimento
cada vez mais profundo e uma acção adaptada” (AA, 29). Segundo a exortação de S. Pedro, temos de estar preparados para “dar razões da nossa esperança” (1Pd 3,15).
No tempo pós-conciliar surgiram ao poucos, nas diversas dioceses portuguesas, Escolas de Formação Teológica de Leigos que, começando por ser frequentadas apenas por religiosos foram recebendo, como formandos, leigos
enviados pelas paróquias ou inscritos em nome pessoal.
Mesmo assim, são muitos os que foram ficando de fora destas iniciativas:
por não terem conhecimento delas, por não as encararem como prioritárias
ou relevantes, por não considerarem urgente dispor de tempo para as frequentar. Talvez seja importante que, para ultrapassar estas dificuldades, as
comunidades locais se preocupem como uma formação de proximidade que
dê resposta às questões levantadas pelo apostolado específico desenvolvido
por cada um em cada comunidade.
Cabe aos leigos assumir a sua responsabilidade nesta formação, procurando
formas de a promover quer participando nas iniciativas já existentes quer
constituindo grupos de estudo, reflexão e aprofundamento ou, ainda, exigindo dos seus responsáveis a oferta de ocasiões que a proporcionem.
Numa comunidade paroquial marcada pelo carisma dominicano, esta determinação conciliar toma ainda maior relevo, como resposta à exigência do
estudo aliado à oração e à experiência da vida em comunidade como indispensáveis a uma pregação/evangelização adequada e devidamente fundamentada: uma fé que se vive, se reza, se aprofunda e, depois, se partilha
com a paixão de quem deixa encher o coração e a vida toda pelo incomensurável amor de Deus.

Notícias:
⇒ O Patriarcado de Lisboa organiza curso de formação de agentes de comunica-

ção paroquiais. Com início a 21/10/2009, decorrerá até 27/01/2010.
⇒ Santuário de Fátima prepara novo ciclo de conferências mensais a partir de

Novembro, no segundo Domingo de cada mês, a partir das 16.00h.
⇒ VI Fórum Nacional das Vocações terá lugar em Fátima a 30 e 31 de Outubro

sob o tema “Ide e anunciai o Evangelho da Vocação”. Destina-se a desenvolver e a alargar a proposta vocacional dos itinerários educativos.
⇒ Exposição multimédia “A Bíblia para todos” está patente desde o passado dia
20 no Museu das Comunicações. Durante nove semanas um robô transcreverá o Novo Testamento, evocando a tarefa executada pelos monges copistas da
Idade Média.

Calendário Paroquial

Acções Comunitárias
Dia
Encontro de preparação
para o Sacramento do Crisma
Conferência “A Novidade do
Sacerdócio de Jesus Cristo”
D. Carlos Azevedo - Bispo
Auxiliar de Lisboa

27 Outubro

28 Outubro

Local

Hora

Terça

Centro

21.00

Quarta

Auditório
do Oratório de S.
Josemaria

21.30

Local

Hora

Acções Sectoriais
Dia
Festa da Legião de Maria

25 Outubro

Domingo

Centro

14.30

Celebração do Renovamento
Carismático

28 Outubro

Quarta

Centro

17.00

Assembleia Geral de Acólitos

31 Outubro

Sábado

Centro

17.30

Reunião Extraordinária de
Catequistas

31 Outubro

Sábado

Centro

19.00

LEITURAS
Jer. 31, 7-9

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

26 - 2ª Feira - Rom. 8, 12-17
27 - 3ª Feira - Rom. 8, 18-25
28 - 4ª Feira - Ef. 2, 19-22
29 - 5ª Feira - Rom. 8, 31b-39
30 - 6ª Feira - Rom. 9, 1-5
31 - Sábado - Rom. 11, 1-29
1 Ap. 7, 2-14

Sal. 67
Sal. 125
Sal. 18 A
Sal. 108
Sal. 147
Sal. 93

Lc. 13, 10-17
Lc. 13, 18-21
Lc. 6, 12-19
Lc. 13, 31-35
Lc. 14, 1-6
Lc. 14, 1-11

Beato Gonçalo de Lagos
S. Simão e S. Judas

XXXI DOMINGO DO TEMPO COMUM - TODOS OS SANTOS
Sal. 23

1Jo. 3, 1-3

Mt. 5, 1-12a

Semana III do Saltério
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