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Palavra …

Nº11

A CRUZ COMO TRONO…

É num trono bem estranho que S. Lucas nos apresenta JESUS: Um
trono que é uma cruz. Aí, em agonia, destroçado e humilhado, é
que ELE começa a ouvir, abundantemente, a palavra “rei” referida à
sua pessoa:
-“Salve-se a si mesmo se é o Messias de Deus” – diziam os chefes judeus.
- “Salva-te a ti mesmo se és o rei dos Judeus” – diziam os soldados.
- “Este é o rei dos Judeus” – dizia um letreiro sobre a sua cabeça.
O tom é, obviamente, de escárnio. Mas, no fundo, há como que o reconhecimento
de uma estranha “realeza” que aquela gente não entende. O único que entende é
um pobre condenado, pendente também de uma cruz e que Lhe grita:
-“Jesus, lembra-te de mim quando vieres com a tua realeza”.
E JESUS que não responde às provocações dos outros, toma muito a sério o grito do
seu companheiro de suplício e diz-lhe:
-“Em verdade te digo: Hoje estarás comigo no Paraíso”.
Estranho Rei que morre numa cruz; estranho Reino onde se entra através dela.
Reino que não é deste Mundo mas está no meio de nós e a todos se propõe sem
condições e é de todos aqueles que desejam e procuram, acolhem e cultivam
a Verdade e a Justiça, o Amor e a Paz.
É neste Reino e para este Reino que JESUS é a Luz e o Caminho, o Mestre e o Pastor: O Rei que reina como Servo de todos ao serviço da reconciliação do Homem com DEUS, com os outros e consigo mesmo, ao serviço da construção
do Mundo segundo os desígnios de DEUS.

***
Eis-nos chegados ao último Domingo do Ano Litúrgico e convidados, por isso, a
contemplar mais profundamente Aquele que é o centro e o sentido da nossa Fé:
JESUS CRISTO.
Ele é, como nos diz S. Paulo, “a Imagem de Deus invisível” ou seja: o rosto humano de Deus. E é também, como acrescenta o Apóstolo, “o Primogénito de toda a criatura”, a imagem do Homem, tal como Deus o sonhou e quer. Por isso,
n’Ele e por Ele, podemos conhecer e contemplar o verdadeiro Deus e o verdadeiro Homem: Ele é Deus e é Homem verdadeiro.
É à luz deste Mistério que o aclamamos, mais uma vez, Senhor e Rei do Universo.
O que significa, ou deve significar, que nos identificamos com os valores do seu
Reino e O entronizamos na nossa vida como determinante e supremo. E se
não ocupa esse lugar, hoje é o dia de Lho oferecer.

Comunidade

O Papa Francisco proclamou a III Assembleia Geral Extraordinária do Sínodo dos
Bispos, que terá lugar no Vaticano de 5 a 19 de Outubro de 2014 sobre o tema:
«Os desafios pastorais da família no contexto da evangelização».
Para preparar esta Assembleia, o Secretariado Geral do Sínodo convida todos os
católicos a darem o seu contributo para melhor preparar o Instrumentum Laboris.
Para dar seguimento a esta consulta, a Pastoral Familiar do Patriarcado de Lisboa
disponibiliza, no site da pastoral da Família um questionário online, facilitando o
contributo de cada fiel católico, de forma a que todos se possam sentir envolvidos
na preparação deste sínodo.
O questionário estará disponível até 8 de Dezembro de 2013.
Para preencher o questionário basta aceder ao seguinte link:
http://familia.patriarcado-lisboa.pt/sinodofamilia
Disponibilizamos, também, o inquérito em formato papel, a quem não tiver acesso a computador, devendo o mesmo ser pedido na secretaria paroquial.

«Quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua direita, a fim de que a tua esmola permaneça em segredo; e teu Pai, que vê o
oculto, há-de premiar-te.»

Os ofertórios do próximo fim-de-semana 30 Novembro e 1 de Dezembro, destinar-se-ão à ajuda às Filipinas, recentemente devastadas pelo tufão Haiyan no
passado dia 8 de Novembro.

50º Aniversário
da
Associação de Acólitos
de São Domingos de Benfica
No dia 08 de Dezembro de 2013 queremos celebrar os 50 Anos da Associação
de Acólitos com todos os que já por cá passaram.
Entra em contacto connosco. Confirma a tua presença em:

http://www.aasdb.net

Abre este Domingo a nossa Venda de Natal.
Com a habitual simpatia das nossas voluntárias, sempre
prontas a ajudar a escolher um bom presente para este
Natal.
Visite-nos

inFormando

Esta Igreja que somos (2). Definidos os dois primeiros rumos que a Igreja em
Portugal se propõe trilhar - A) Primado da graça e nova mentalidade; B)
Comunhão para a Missão; - continua a Nota pastoral:
“C) Missão de todos para todos - Os dois rumos anteriores abrem necessariamente para um terceiro: a missão como empenho da comunidade toda e de
todos os seus membros. Torna-se, de facto, necessário que todos os itinerários
de catequese e de formação cristã assumam esta perspectiva missionária como
elemento central quer a nível de conteúdos quer de método. Isto significa que o
chamamento à santidade, ao seguimento de Jesus Cristo, ao serviço na
Igreja e à missão são uma única realidade a promover desde a iniciação
cristã, continuando com os jovens, e envolvendo as famílias, os adultos, a
comunidade inteira.
D) Testemunhar a fé revitalizada - Este processo de revitalização do tecido
pastoral da Igreja em Portugal continua a requerer o envolvimento de todos os
bispos, sacerdotes, consagrados e fiéis leigos, rezando e trabalhando lado a
lado, para juntos sentirmos a alegria de sermos discípulos de Jesus Cristo, todos enviados e empenhados em fazer novos discípulos através da
transmissão da nossa fé pelo testemunho de vida e pela palavra. A palavra que dizemos tem de ser viva, saboreada e saborosa (Cl 4,6), cheia de
Cristo e de esperança activa. O testemunho que damos tem de ser sem disfarces e sem estratégias, humilde, atento, comovido, próximo e acolhedor, profético e evangelizador, que deixe ver, à imagem de Jesus, Bom
Pastor, uma Igreja que não se fecha sobre si, mas que sai de si, para o átrio
deste mundo que Deus ama.
E) Fomentar iniciativas de iniciação cristã e de formação - […] sendo maiores as dificuldades sentidas no seio da família e das organizações eclesiais para a
transmissão da fé às novas gerações.” impõe-se “uma aposta mais intensa e
dinâmica na iniciação cristã das crianças e jovens, bem como no catecumenato de adultos. Prioritária é também a formação da vivência cristã de
todos, particularmente dos agentes pastorais e dos líderes cristãos, que
os leve a preparar-se, cada vez mais e melhor, para a missão e a nela se
empenhar.
F) Comprometidos com as iniciativas pastorais em curso - Várias dioceses
têm em curso a preparação ou realização de um Sínodo diocesano. Múltiplas
iniciativas pastorais estão em andamento no âmbito do Ano da Fé, do recente Sínodo dos Bispos sobre a promoção da nova evangelização, das celebrações
do 50.º aniversário da abertura do Concílio Vaticano II e da preparação do centenário das Aparições de Nossa Senhora em Fátima. Os aspetos acima postos
em realce não vêm anular os projetos já em andamento; antes, podem valorizá-los e potenciá-los, e, porventura, provocar uma partilha fraterna mais intensa de todas as coisas boas que já se estão a fazer.”
CONCLUIREMOS NO PRÓXIMO DOMINGO, PRIMEIRO DO NOVO ANO LITÚRGICO,
PRIMEIRO DOMINGO DO ADVENTO, ESTA PROPOSTA DE LEITURA DA NOTA PASTORAL DE 11 DE ABRIL.

Calendário Paroquial

Dia

Local

Hora

Reunião Coordenação Catequese

30 Novembro

Sábado

Centro

17.00

Exposição do Santíssimo Sacramento

1 Dezembro

Domingo

Igreja

15.00

Vésperas Solenes

1 Dezembro

Domingo

Igreja

17.20

Fraternidade Leiga 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.
8 de Dezembro - Imaculada Conceição da Virgem Santa Maria - Não
haverá a missa das 12h30.
LEITURAS

24 -

2Sam. 5, 1-3

25
26
27
28
29
30

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

Is. 2, 1-5

Sal. 121

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

Dan. 1, 1-6. 8-20
Dan. 2, 31-45
Dan. 5, 1-6.13-14.16-17.23-28
Dan. 6, 12-28
Dan. 7, 2-14
Rom. 10, 9-18
Sal. 121

1 -

DOMINGO I DO ADVENTO - ANO A
Rom. 13, 11-14
Mt. 24, 37-44

Contactos:

R. Raul Carapinha, 15
1500-541 LISBOA

Sal. Dan. 3
Sal. Dan. 3
Sal. Dan. 3
Sal. Dan. 3
Sal. Dan. 3
Sal. 18 A

Lc. 21, 1-4
Lc. 21, 5-11
Lc. 21, 12-19
Lc. 21, 20-28
Lc. 21, 29-33
Mt. 4, 18-22
Semana I do Saltério

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

