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Palavra …

Nº10

ESPERANÇA ACTIVA…

Não há fórmulas mágicas para a transformação rápida e positiva dum País, duma Sociedade, duma Família ou duma Igreja…
Não há fórmulas mágicas para fazer surgir um Mundo melhor,
um Mundo mais justo e mais humano onde a vida tenha dignidade
e sentido. Esse Mundo melhor que desejamos em casa, na
Paróquia, na Sociedade, no País… tem de ser construído aos
poucos, com paciência, tolerância e com muitos e continuados
esforços, começando sempre por nós próprios e pelo “metro quadrado” onde
decorre a nossa vida… É que uma meta não se alcança apenas desejando-a. É
preciso caminhar para ela sem desanimar…
S. Paulo, com o seu realismo habitual, critica aqueles cristãos de Tessalónica
que, à espera do Fim do Mundo, se esqueciam dos seus deveres e se ocupavam de futilidades… E taxativamente lhes diz: “Quem não quer trabalhar também não deve comer…” Isto é: Não se pode esperar sentado. Temos de
trabalhar e contribuir para o Pão que desejamos… Pão que é a harmonia e a
Paz, a justiça e o progresso, o respeito e a segurança, o bem-estar e a solidariedade, o Amor e a Fé.
Por isso, disse muito bem o Cardeal Suenens: “Felizes os que têm a audácia
de sonhar e estão dispostos a pagar o preço necessário para que o seu
sonho tome corpo na história dos homens”.
***
A paciência não é virtude socialmente prestigiada, mas é de facto importante.
Até os treinadores a recomendam aos seus atletas, antes de jogos difíceis. E
ao fazê-lo não estão, por certo, a pensar em resignação ou passividade face aos
acontecimentos… Isso não é paciência, é desistência…
Pelo contrário, ser paciente é não se dobrar perante a adversidade, nem se
perturbar perante novas situações ou desafios inesperados, e continuar a lutar
pelo melhor, sem perder a paz e a lucidez, nem renunciar à esperança… É suportar serenamente a tensão entre o que se queria ser, ter ou fazer e o
que se é, se tem ou se faz, concentrando-se sempre nas possibilidades de cada
hora… Esta é a Paciência ou Perseverança de que fala o Evangelho e que produz sempre muitos e bons frutos, como nos garante Jesus. E o melhor de todos é
a Salvação…
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A recolha de alimentos que decorreu no passado fim-de-semana, destinada às
famílias carenciadas, rendeu um total de 401 Kilos de massas de diferentes tipos (209 recolhidos na Igreja Paroquial e 192,5 no Convento de São Domingos). Estas ofertas contribuíram para que os sacos de alimentos entregues fossem mais “compostos”. Bem haja a todos os que contribuíram.
No próximo mês a recolha incidirá sobre o açúcar.

inFormando
Esta Igreja que somos. No passado Domingo, apresentámos aqui a imagem de
Igreja que, em nosso entender, decorre do questionário proposto ao povo cristão,
no âmbito da preparação do Sínodo sobre a Família. Por circunstâncias que não
vêm ao caso, só agora abordamos uma outra imagem de Igreja, certamente com
os seus pontos de coincidência com aquela, que ficam ao critério de análise de
quem queira fazê-la.
Esta é, porém, bem mais relevante porque o documento em que se insere é a
Nota Pastoral, de Abril passado, dos nossos Bispos. Mas também porque, como
diz o documento, é o resultado de “um amplo movimento de auscultação”, tendo
sido “muitos e todos igualmente importantes os contributos” e, portanto, não
apenas resultado de uma reflexão individual e solitária. É o seguinte “o elenco dos
apelos mais insistentemente repetidos”: “a) uma Igreja permanentemente em
estado de oração, formação, renovação e missão, cada vez mais atenta a
todas as pessoas e aos sinais dos tempos; b) uma Igreja mais dinâmica e participativa, discipular e missionária, próxima e acolhedora, ao estilo de
Jesus, Bom Pastor, e das primeiras comunidades cristãs admiravelmente retratadas nos Atos dos Apóstolos (Act 2,42 47; 4,32 35; 5,12 15); c) uma Igreja intensamente marcada pela prática da caridade fraterna, que não fique à espera
das pessoas, mas que vá ao seu encontro; d) uma Igreja que se faça companheira de viagem dos jovens, sempre atenta aos seus sonhos, anseios e
problemas, tendo em conta que os jovens procuram a Igreja, não para se divertirem, mas para se alimentarem interiormente; e) uma Igreja que sinta, viva,
partilhe e se empenhe a ajudar a resolver os inúmeros problemas que
hoje assolam as famílias; f) uma Igreja que busque sempre o empenho e
a participação de todos, sacerdotes, diáconos, consagrados e leigos, para juntos auscultarmos e seguirmos os rumos que Deus nos quiser indicar.”
E, adiante, a Nota Pastoral continua: “Considerado atentamente todo o processo e
o seu enquadramento eclesial, a Igreja em Portugal propõe-se trilhar em comunhão, num só coração e numa só alma, os seguintes rumos:” [aqui apenas
enunciados, e com um ou outro ponto de desenvolvimento, por razões de espaço, mesmo
assim a continuar nos próximos números] “A) Primado da graça e nova mentali-

dade - Formar comunidades assentes no primado da graça, da contemplação, da
comunhão e da oração, sabendo todos bem,[…] que o essencial da vivência cristã
e dos frutos pastorais na vida da comunidade […] depende sobretudo da transformação da nossa mente e da conversão do nosso coração operadas pela ação da
graça de Jesus Cristo, que disse: «Sem mim, nada podeis fazer» (Jo 15,5)”. […]
B) Comunhão para a missão - Formar comunidades que sejam autênticas escolas de vivência da fé e da comunhão, gerando entre todos os seus membros
laços de fidelidade, de proximidade e de confiança, que se traduzam no serviço
humilde da caridade fraterna. […] primeira forma de missão, de acordo com a
Palavra de Jesus, Bom Pastor: «Nisto todos saberão que sois meus discípulos: se
vos amardes uns aos outros» (Jo 13,35). […] “
CONTINUAREMOS ESTA LEITURA DA NOTA PASTORAL DE 11 DE ABRIL

Calendário Paroquial

Dia

Local

Hora

Secretariado Permanente

19 Novembro

Terça

Centro

21.30

Assembleia Geral de Acólitos

23 Novembro

Sábado

Centro

16.30

Exposição do Santíssimo Sacramento

1 Dezembro

Domingo

Igreja

15.00

Vésperas Solenes

1 Dezembro

Domingo

Igreja

17.20

Fraternidade Leiga de S. Domingos

3 Dezembro

Terça

Centro

18.00

Reunião de preparação para pais
e padrinhos - Baptismo

3 Dezembro
5 Dezembro

Terça
Quinta

Centro

21.30

Acontece …
24 de Novembro - Encerramento do Ano da Fé. Santuário de Nª Senhora dos Remédios, Peniche.
Concentração no Largo da Misericórdia, 14h.
LEITURAS

17 Sal. 97

Mal. 3, 19-20a

18
19
20
21
22
23

- 2ª Feira - 3ª Feira - 4ª Feira - 5ª Feira - 6ª Feira - Sábado -

2Sam. 5, 1-3

DOMINGO XXXIII DO TEMPO COMUM
2Tes. 3, 7-12
Lc. 21, 5-19
Semana I do Saltério

Act. 28, 11-16. 30-31
2Mac. 6, 18-31
2Mac. 7, 1. 20-31
1Mac. 2, 15-29
1Mac. 4, 36-37. 52-59
1Mac. 6, 1-13

24 -

Mt. 14, 22-33
Lc. 19, 1-10
Lc. 19, 11-28
Lc. 19, 41-44
Lc. 19, 45-48
Lc. 20, 27-40

NOSSO SENHOR JESUS CRISTO, REI DO UNIVERSO
Sal. 121
Col. 1, 12-20
Lc. 23, 35-43
Semana II do Saltério

Contactos:

R. Raul Carapinha, 15
1500-541 LISBOA

Sal. 97
Sal. 3
Sal. 16
Sal. 49
Sal. 1Cr. 29
Sal. 9 A

Pároco - Frei José Manuel Correia Fernandes, OP
Telf. 217221350 - Telm. 912466559 - Fax 217221355

www.paroquiasaodomingosdebenfica.pt

paroco@paroquiasaodomingosdebenfica.pt
cartorio@paroquiasaodomingosdebenfica.pt

secretaria@paroquiasaodomingosdebenfica.pt
catequese@paroquiasaodomingosdebenfica.pt

Horário das Missas:
2ª-6ª: 9h, 19h * Sábados: 9h, 12h, 18h, 21h30 * Domingos e Dias Santos: 9h, 11h, 12h30, 18h
Igreja Nª Srª do Rosário: Domingos e Dias Santos: 10h, 12h

Horário das Confissões:

3ª e 5ª: 17h30 às 18h30

