NÃO ESQUEÇA QUE ...
PARÓQUIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA
FOLHA SEMANAL

DOMINGO XXVI DO TEMPO COMUM
29.Setembro.2013

Palavra …

Nº3

UMA DOENÇA CURÁVEL…

“A violência nº 1, a raiz de todas as violências é a miséria
que, em cada ano, mata mais do que as guerras mais sangrentas e reduz a uma situação infra-humana mais de metade da População mundial.”
São palavras de um grande Bispo do Brasil já falecido, D. Hélder
Câmara: o famoso Bispo das Favelas. Palavras em sintonia
perfeita com a Mensagem que escutamos na Liturgia deste Domingo: Uma Mensagem não contra a riqueza nem contra os ricos, como tais,
mas contra a pobreza e a miséria e as causas que as geram…
Na verdade, a pobreza e a miséria não são uma fatalidade: São uma
“doença” que pode curar-se na medida em que se combatam e eliminem as
suas causas.
Uma delas – a mãe de todas – está bem identificada e denunciada pelo profeta Amós e por Jesus: É a indolência, ou seja: a insensibilidade face à situação, ao sofrimento e às necessidades dos outros, dos que estão à nossa
porta ou no caminho por onde passamos…
Daí a chamada urgente à compaixão, à generosidade, à ajuda inteligente
e à partilha: é que não se pode invocar a Deus como PAI e viver como espetador
neutral da desgraça alheia; nem se pode pretender um Mundo de Paz, de Progresso e de Segurança e nada fazer pela promoção da Justiça e vivência da Solidariedade no espaço onde se vive.
Como diz o Livro dos Provérbios: “Comereis o fruto do vosso comportamento”.
***
“Imaginar que não há países…
Imaginar que todas as pessoas partilham todo o Mundo…”
Assim cantava um dos famosos Beatles, John Lennon, no início dos anos 70…
E o que era então um sonho, desenha-se hoje como realidade à vista… Caminhamos, de facto, para uma Comunidade Global onde as fronteiras físicas vão
perdendo significado…
Na verdade, os Povos da Terra nunca se sentiram tão próximos, tão interligados
e tão interdependentes como hoje… Também nunca, como hoje, se tornaram
tão evidentes e chocantes as desigualdades entre eles… É um mal que vem
de longe, como se lê e vê em Amós e no Evangelho. Um mal que é urgente
combater se pretendemos verdadeiramente um Mundo de Paz.
Um Mal que se combate apenas com estas armas:
Mais Justiça e mais Solidariedade.

Comunidade

E com este tema deu-se início a mais um
ano de catequese na Paróquia de São
Domingos de Benfica, em Lisboa. No
passado dia 21 de Setembro foi apresentado, aos jovens e seus pais, o calendário de actividades para o ano 2013/14. O
objectivo passa pela envolvência da comunidade nesta partilha de fé com os
jovens, estes vão vivenciar e evangelizar junto dos que mais precisam. Será
um trabalho de proximidade, levando as
crianças pelas ruas junto das pessoas,
testemunhando a capacidade que cada um de nós possui para realizar o
bem junto do próximo.
No Domingo 22 foram apresentados à comunidade de S. Domingos todos
os catequistas que firmaram o respectivo compromisso. A grande base
de trabalho para todo este grupo é a Encíclica de Bento XVI – “Deus é
Amor” e a Exortação Apostólica de Paulo VI – “O Anúncio do Evangelho”.
Haverá uma parceria com a Cáritas diocesana no decorrer deste ano para que, em comunhão, possamos viver o tema do novo ano pastoral para
a Diocese de Lisboa: “A fé actua pela caridade”. Será já no próximo dia
2 de Novembro, das 15h às 17h30, a primeira acção de formação para
catequistas, agentes de evangelização e professores de EMRC com o tema "A CARIDADE", a decorrer no centro paroquial de S. Domingos de
Benfica.
César Cara-Linda

Estão abertas as inscrições para o Sacramento do Crisma
Esta preparação é para adultos que, por
algum motivo não receberam este sacramento e que agora se querem preparar
para os receber.
Inscrições na Secretaria

inFormando
INFORMAÇÃO SOBRE A INICIATIVA DE CIDADÃOS EUROPEUS EM DEFESA DA DIGNIDADE DA VIDA HUMANA
“UM DE NÓS”
A protecção da dignidade de todos os seres humanos, desde a
conceção, uniu associações dos 27 países europeus numa petição
dirigida à Comissão Europeia. A petição tem o nome de “UM DE
NÓS” porque através dela se pretende afirmar a dignidade única
de todos os homens desde a sua concepção até à morte natural,
ou seja, a dignidade de cada um de nós.
Nesta iniciativa desafia-se a Comissão Europeia a preparar leis
que impeçam a destruição de embriões, quer em processos de
experiência científica quer em processos industriais, e leis que
não financiem programas sociais que promovam a prática do
aborto em países em vias de desenvolvimento.
A petição é apoiada pelos Bispos de Portugal (que, na Assembleia
Plenária do dia 19 de Junho, aderiram à convocação de um Dia
Nacional de Recolha de Assinaturas, no dia 6 de Outubro,
domingo) e pelo Papa Francisco, que no dia 12 de Maio no Vaticano afirmou: “tenho o gosto de recordar a recolha de assinaturas que está a ser realizada em muitas paróquias, a fim de apoiar
a iniciativa europeia “Um de Nós”.
Aliás, já o Papa Emérito Bento XVI tinha desejado “sucesso à iniciativa designada ‘Um de nós’, para que a Europa seja sempre
lugar onde cada ser humano seja respeitado na sua dignidade” (03/02/2013).
Para que seja reconhecida pela Comissão Europeia, esta petição
tem de recolher pelo menos um milhão de assinaturas nos 27 estados membros da União Europeia. É de toda a conveniência que
se ultrapasse claramente esta fasquia mínima, mostrando inequívoca vontade de defender a vida. A Portugal é pedido um mínimo
de 16.500 assinaturas, mas o objetivo é atingir as 100 mil assinaturas a fim de assegurar uma afirmação consistente de apreço
pela vida humana na sociedade portuguesa.
A iniciativa pode ser apoiada através de assinatura online ou em
papel. Saiba mais em www.umdenos.org.
Não deixe para amanhã, assine já hoje a petição e afirme a defesa da dignidade de cada um de nós!

Calendário Paroquial
Fraternidade Leiga de São
Domingos

Dia

Local

Hora

1 Outubro

Terça

Centro

18.00

Reunião de preparação para pais
e padrinhos - Baptismo

8 Outubro
10 Outubro

Terça
Quinta

Centro

21.30

Oração de Taizé

8 Outubro

Terça

Centro

21.30

Reunião do Conselho de pais da
Catequese

10 Outubro

Quinta

Centro

21.30

Retiro de Crismandos (9º e 10º
anos)

11 a 13
Outubro

Sexta a
Domingo

Janas

12 Outubro

Sábado

Centro

Conselho de Liturgia

15.00

Acontece …
28 e 29 de Setembro - Peregrinação Nacional do Rosário a Fátima.
6 de Outubro - Caminhada por Lisboa, Cais do Sodré, 14h30

12 de Outubro - Procissão de Nª Senhora, Bairro Novo, 21h
LEITURAS

29 Sal. 145

Am. 6, 1a. 4-7

30
1
2
3
4
5

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

DOMINGO XXVI DO TEMPO COMUM
1Tim. 6, 11-16
Lc. 16, 19-31
Semana II do Saltério

Zac. 8, 1-8
Zac. 8, 20-23
Ne. 2, 1-8
Ne. 8, 1-4a. 5-6. 7b-12
Bar. 1, 15-22
Bar. 4, 5-12. 27-29

Hab. 1, 2-3; 2, 2-4

Lc. 9, 46-50
Lc. 9, 51-56
Mt. 18, 1-5. 10
Lc. 10, 1-12
Lc. 10, 13-16
Lc. 10, 17-24

6 - DOMINGO XXVII DO TEMPO COMUM
Sal. 94
2Tim. 1, 6-8. 13-14
Lc. 17, 5-10
Semana III do Saltério

Contactos:

R. Raul Carapinha, 15
1500-541 LISBOA

Sal. 101
Sal. 86
Sal. 136
Sal. 18 B
Sal. 78
Sal. 68

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

