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Palavra …

Nº1

O DEUS DE JESUS CRISTO

Para os Fariseus e Escribas, gente piedosa e culta do mundo judaico,
o comportamento de JESUS era um escândalo insuportável:
ELE não respeitava as “sagradas leis”, misturava-se e comia com reconhecidos pecadores… Enfim, já não tinham dúvidas: JESUS andava a
desorientar o Povo e a estragar a religião…
JESUS responde-lhes e justifica-se com a surpreendente Parábola que
hoje escutamos e que é uma maravilhosa encenação do Mistério de
DEUS e da sua Bondade absoluta e libertadora. Uma Parábola que
denuncia todo um tipo de religião que desfigura o verdadeiro rosto de DEUS.
DEUS não é – como pensava o Filho mais novo – um obstáculo à nossa liberdade,
nem um estorvo à nossa realização e que temos de eliminar ou pôr de lado se quisermos viver de facto… DEUS não é – como pensava o Filho mais velho – uma Lei e
um Juiz, uma fria Máquina registadora das obrigações que cumprimos ou não e
que paga com cabritos a nossa fidelidade.
DEUS é absolutamente OUTRO.
Não tem coração de Juiz mas de PAI e MÃE. Não criou o ser humano para ter súbditos às
suas ordens, mas Filhos a quem amar e Se dar sem medida. Não quer submissão
mas Comunhão. Por isso fala de Banquete, Festa, Vida, Encontro, Alegria… e
não de leis ou de ordens, de direitos ou de deveres, de prémios ou de castigos…
De facto, como diz o poeta León Filipe, “A Parábola é o caminho mais curto entre
o Homem e a Luz”. Esta leva-nos ao AMOR esplendoroso do DEUS que se revela
em JESUS CRISTO.
***
“Este meu filho estava morto e voltou à vida…”
É a confirmação do que diz o filósofo espanhol Miguel Unamuno: “Uma nova ideia de
DEUS é um novo nascimento.” Assim aconteceu com o Filho mais novo na Parábola que JESUS nos conta, e onde nos oferece em traços admiráveis, uma imagem
inaudita do mistério de DEUS. O novo Nascimento deste Filho acontece, precisamente, quando ele descobre por experiência, que o PAI, de quem se afastara, não é
muralha que limita e prende, mas Farol que orienta e salva… Por isso se tornou numa Festa a sua relação com ELE… Festa que o Irmão mais velho só compreenderá e partilhará, com alegria, quando abandonar a ideia de PAI como Fonte
apenas de ordens, prémios e castigos e O descobrir, finalmente como FONTE DE
VIDA, de Liberdade e de Amor. Então se tornarão evidentes para ele as razões da
FESTA.

Comunidade
Queridos irmãos e irmãs
Um novo ano pastoral começa e com ele novas espectativas se levantam.
Novas porque o Senhor nos concedeu um novo Patriarca, a quem saudámos
com sincera alegria. Mas também porque um novo tema de ação pastoral nos
é proposto: A FÉ ACTUA PELA CARIDADE.
A fé e a caridade só se entendem juntas, pois como nos afirma o Papa emérito Bento XVI, na sua Carta Apostólica A Porta da Fé, “A fé sem a caridade
não dá fruto, e a caridade sem a fé seria um sentimento constantemente à
mercê da dúvida. Fé e caridade reclamam-se mutuamente, de tal modo que
uma consente à outra realizar o seu caminho.” (PF, nº 14)
Queremos continuar a percorrer com fé o caminho da caridade. É um caminho árduo, que nos exige mais ardor no coração e criatividade nas respostas.
Como COMUNIDADE VIVA, COMPROMETIDA NA FÉ E ACTUANTE NA
CARIDADE, recebemos constantes apelos para enfrentarmos juntos com ESPERANÇA estes tempos de incertezas.
Aceitando o desafio do nosso Patriarca D. Manuel, procuremos ser no nosso
mundo de hoje uma comunidade de acolhimento e de missão porque só assim poderemos EVANGELIZAR NA CARIDADE.
Sob o olhar de São Domingos que viveu a dimensão da caridade nas palavras
e nos atos, empenhemo-nos por mostrar a nossa fé através das nossas
obras!
Vosso irmão e amigo,
Fr. José Manuel Correia Fernandes, OP
Foi solenemente inaugurado e benzido, no passado dia 5 de Setembro, o ESPAÇO SÃO DOMINGOS, o novo Centro de Dia, situado na zona do Alto dos Moinhos.
Este novo espaço irá funcionar como um polo
da Casa Nª Srª do Rosário, permitindo que
mais alguns idosos da nossa freguesia possam
ser devidamente acompanhados. Também o
apoio domiciliário será estendido a toda esta
zona.
As inscrições deverão ser feitas através do telefone 217202100

inFormando
Na Voz da Verdade do passado Domingo, o Sr. D. Nuno Brás intitulava a sua
crónica “A novidade de um novo ano”. E dizia-nos que “O cristianismo traz
sempre consigo o entusiasmo do caminho.” E que “sempre que damos espaço
a Deus no coração de cada um e no das nossas comunidades, surge algo de
novo e surpreendente.”
Neste recomeço de ano, é certamente oportuno recordar que ainda decorre o
Ano da Fé, que só terminará em 24 de Novembro. Anuncia-se para essa data
a publicação da exortação apostólica sobre a Nova Evangelização que o Papa
Francisco se encontra a preparar. Dirigindo-se, em Junho passado, aos membros do Conselho Ordinário, o Santo Padre destacava a importância do tema
que ocupou o Sínodo, A nova evangelização para a transmissão da fé, sublinhando: “Há uma ligação estreita entre estes dois elementos: a transmissão
da fé cristã é a finalidade da nova evangelização e de toda a obra evangelizadora da Igreja, que existe precisamente para isto. Além disso, a expressão
«nova evangelização» ilumina de forma cada vez mais resplandecente a
consciência de que também nos países de antiga tradição cristã se torna necessário um anúncio renovado do Evangelho, para reconduzir a um encontro
com Cristo, a fim de que transforme verdadeiramente a vida e não seja superficial, marcado pela rotina.”
Com a oração final da encíclica Luz da Fé (Lumen Fidei), publicada no dia 29
de Junho, na solenidade dos Apóstolos São Pedro e São Paulo, e que certamente vamos reler ao longo do ano, ponhamos os projectos deste ano aos
pés de Maria, pedindo-lhe que ajude a nossa fé, para que sejam não um
exercício da nossa vontade, mas o espaço de Deus nos nossos corações.
Ajudai, ó Mãe, a nossa fé.
Abri o nosso ouvido à Palavra, para reconhecermos a voz de Deus
e a sua chamada.
Despertai em nós o desejo de seguir os seus passos, saindo da
nossa terra e acolhendo a sua promessa.
Ajudai-nos a deixar-nos tocar pelo seu amor, para podermos tocá
-Lo com a fé.
Ajudai-nos a confiar-nos plenamente a Ele, a crer no seu amor,
sobretudo nos momentos de tribulação e cruz, quando a nossa fé
é chamada a amadurecer.
Semeai, na nossa fé, a alegria do Ressuscitado.
Recordai-nos que quem crê nunca está sozinho.
Ensinai-nos a ver com os olhos de Jesus, para que Ele seja luz no
nosso caminho. E que esta luz da fé cresça sempre em nós até
chegar aquele dia sem ocaso que é o próprio Cristo, vosso Filho,
nosso Senhor.

Calendário Paroquial

Dia

Local

Hora

Secretariado Permanente

17 Setembro

Terça

Centro

21.30

Reunião de pais da Catequese

21 Setembro

Sábado

Centro

10.00

Festa do Acolhimento

21 Setembro

Sábado

Igreja

12.00

Compromisso dos Catequistas

22 Setembro

Domingo

Igreja

11.00

Reunião de pais do 9º e 10º anos
(Crisma)

27 Setembro

Sexta

Centro

21.30

Inscrições na Catequese
2ª a 6ª Feiras, das 15h às 18h, na Secretaria Paroquial.
Sábados, das 10h30 às 12h, na Secretaria da Catequese.

Acontece …
28 e 29 de Setembro - Peregrinação Nacional do Rosário a Fátima.
LEITURAS

15 Sal. 50

Ex. 32, 7-11. 13-14

DOMINGO XXIV DO TEMPO COMUM
1Tim. 1, 12-17
Lc. 15, 1-32
Semana IV do Saltério

Sal. 27
Sal. 100
Sal. 110
Sal. 110
Sal. 48
Sal. 18 A

16 - 2ª Feira - 1Tim. 2, 1-8
17 - 3ª Feira – 1Tim. 3, 1-13
18 - 4ª Feira - 1Tim. 3, 14-16
19 - 5ª Feira - 1Tim. 4, 12-16
20 - 6ª Feira - 1Tim. 6, 2c-12
21 - Sábado - Ef. 4, 1-7. 11-13
Am. 8, 4-7

22 Sal. 112

DOMINGO XXV DO TEMPO COMUM
1Tim. 2, 1-8
Lc. 16, 1-13

Contactos:

R. Raul Carapinha, 15
1500-541 LISBOA

Lc. 7, 1-10
Lc. 7, 11-17
Lc. 7, 31-35
Lc. 7, 36-50
Lc. 8, 1-3
Mt. 9, 9-13

Ss. Cornélio e Cipriano

S. André Kim Taegon
S. Mateus

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, 19h, 21h30 * Domingos e Dias Santos: 9h, 11h, 12h30, 19h
Igreja Nª Srª do Rosário: Domingos e Dias Santos: 10h, 12h

Horário das Confissões:

3ª e 5ª: 17h30 às 18h30

