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Palavra …

Nº4

PARA CRESCER NA FÉ…

A resposta de Jesus ao pedido dos Apóstolos: “Aumenta a
nossa Fé” é muito elucidativa: A Fé não se dá nem se recebe em
fruto mas em semente… É Dom que é preciso acolher e trabalhar para que se desenvolva e frutifique.
Por isso é tão oportuna a exortação de S. Paulo: “Reanima o
dom de Deus. Dispõe-te a viver segundo o Espírito que recebeste e a servir, sem timidez nem vergonha, a causa de
Jesus e do seu Evangelho.”
• A Fonte de inspiração e de sustento para uma vida cristã assim assumida há
de ser, como lembra o Apóstolo, a ligação permanente à Palavra de Deus.
Esta ligação implica:
1 – Conhecê-la e compreendê-la melhor, lendo e estudando com atenção os
Textos Bíblicos para descobrir o que dizem e o que nos querem dizer hoje.
2 – Assimilá-la, mediante a reflexão e a oração. Meditar a Palavra de Deus é
abrir-nos ao diálogo com ELE, deixando que nos ilumine e nos interpele, respondendo-LHE com toda a confiança.
3 – Levá-la à vida, ao concreto do nosso dia-a-dia, pondo em prática o que
nos ensina, nos pede ou nos sugere.
• Este é o caminho para crescer na Fé. Caminho que somos chamados a
recomeçar com empenho, esperança e generosidade. E caminhamos muito
melhor se nos sentirmos ligados uns aos outros no mesmo Ideal e na mesma Missão.
***
Crer conscientemente e viver, com coerência, o que se crê, nunca foi nem será caminho fácil… Há sempre dificuldades e ocasiões para crises, como nos diz
Habacuc…
Hoje, porém, há dificuldades acrescidas para a Fé tradicional ou herdada: Os
apoios sociológicos e os condicionamentos ambientais estão em vias de
desaparecimento…
Quem, na atualidade, quiser ser cristão, tem de o ser por opção pessoal,
tem de se esforçar por uma adequada formação permanente e integrar-se
numa comunidade cristã onde possa rever, alimentar e aprofundar constantemente a sua Fé. Sem isso, essa Fé se debilitará cada vez mais até se apagar.
Por isso, muito oportuna e sempre atual é a exortação que S. Paulo hoje
nos faz…

Comunidade
O Centro Social Paroquial de São Domingos
de Benfica apoia neste momento 116 famílias
carenciadas, num total de 281 pessoas, com a
distribuição mensal de alimentos, através da
ajuda do Banco Alimentar.
Até ao passado mês de Julho, os donativos
recebidos quase que eram suficientes para os
pedidos existentes.
Infelizmente, quer pelo aumento de famílias necessitadas, quer pela diminuição dos alimentos recebidos, neste momento apenas dispomos de
alimentos para cerca de 78 famílias.
Assim sendo, apelando ao sentido de partilha cristã, especialmente neste ano dedicado à Caridade, iremos iniciar uma campanha de recolha
de alimentos.
A partir deste mês de Outubro, sempre no segundo Domingo de cada
mês, convidamos todos a uma partilha solidária, sendo indicado em cada mês qual o alimento a ser recolhido.
Os donativos poderão ser entregues na nossa recepção ou nos cestos
colocados na Igreja para esse fim (apenas no fim-de-semana indicado).
Para o próximo fim-de-semana de 12 e 13 de Outubro, a recolha recairá nos ALIMENTOS ENLATADOS. Participe. Seja Solidário.

Já se encontra disponível a agenda para marcação de intenções de missa para
2014. As marcações deverão ser efectuadas na Secretaria Paroquial, de segunda a sexta, das 9h às 18h.

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 o receber.
Inscrições na Secretaria

inFormando
O Secretariado Nacional da Pastoral da Cultural acaba de publicar o texto que se
segue, sob o título “Sou um católico aberto a toda a Igreja ou "privatizo" a fé?,
pergunta papa Francisco”:
O papa Francisco acentuou a importância da unidade dentro de uma Igreja formada por muitas línguas e culturas, e perguntou aos católicos se são sensíveis aos
fiéis em dificuldades ou se se fecham no seu grupo e privatizam a fé.
Na audiência geral realizada na 4.ª feira, 25 de Setembro, no Vaticano, o papa
recordou perante mais de 50 mil pessoas que no Credo, os fiéis professam que “a
Igreja é única” e é “unidade em si própria”. Excertos da intervenção:
“Se olharmos para a Igreja católica no mundo, descobrimos que compreende
quase três mil dioceses espalhadas por todos os continentes: tantas línguas, tantas culturas! (…) [formando] uma unidade. Como pode isto acontecer?”
“A Igreja é uma só para todos. Não há uma Igreja para os asiáticos, uma para
quem vive na Oceânia; não, é a mesma em todo o lado. É como numa família:
pode estar-se longe, disperso pelo mundo, mas os laços profundos que unem todos os seus membros permanecem sólidos, qualquer que seja a distância.”
“«Os pilares» que «sustentam a Igreja e a mantêm unida» são os que estão gravados no Catecismo: «Uma só fé, uma só vida sacramental, uma única sucessão
apostólica, uma esperança comum, a mesma caridade.»”
“Perguntemo-nos todos: eu, como católico, sinto esta unidade? Eu, como católico,
vivo esta unidade da Igreja? Ou não me interessa porque estou fechado no meu
pequeno grupo ou em mim próprio? Sou daqueles que “privatizam” a Igreja para
o próprio grupo, a própria nação, os próprios amigos?”
“É triste encontrar uma Igreja privatizada por este egoísmo e esta falta de fé. É
triste. Quando oiço que tantos cristãos no mundo sofrem, sou indiferente ou é
como se sofresse um membro da família? Quando penso ou oiço dizer que muitos
cristãos são perseguidos, e até dão a vida pela sua fé, isso toca o meu coração ou
não me afecta? Estou aberto àquele irmão ou àquela irmã da família que está a
dar a vida por Jesus Cristo?”
“Quantos de vós rezam pelos cristãos que são perseguidos? Quantos? Cada um
responda no seu coração: “Rezo por aquele irmão, por aquela irmã, que passa
dificuldades por confessar e defender a sua fé?”. É importante olhar para fora do
próprio recinto, sentir-se Igreja, única família de Deus.”
“Um cristão, antes de dizer mexericos, deve morder a língua. Isso far-lhe-á bem
porque a língua incha e, assim, não pode dizer mais mexericos. Os mexericos ferem e são motivo de divisão.”
(http://www.snpcultura.org/sou_catolico_aberto_igreja_ou_privatizo_fe.html,
25.09.2013)

Calendário Paroquial

Dia

Local

Hora

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

Conselho de Liturgia

12 Outubro

Sábado

Centro

15.00

Acontece …
5 e 6 de Outubro - Recolha de Assinaturas “UM DE NÓS”, na Recepção Paroquial
6 de Outubro - Caminhada por Lisboa, Cais do Sodré, 14h30

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

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

7
8
9
10
11
12

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

6 Sal. 94

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

Jonas 1, 1 — 2, 1. 11
Jonas 3, 1-10
Jonas 4, 1-11
Mal. 3, 13-20a
Joel 1, 13-15 — 2, 1-2
Joel 4, 12-21

2Reis 5, 14-17

13 Sal. 97

Lc. 10, 25-37
Lc. 10, 38-42
Lc. 11, 1-4
Lc. 11, 5-13
Lc. 11, 15-26
Lc. 11, 27-28

DOMINGO XXVIII DO TEMPO COMUM
2Tim. 2, 8-13
Lc. 17, 11-19
Semana IV do Saltério

Contactos:

R. Raul Carapinha, 15
1500-541 LISBOA

Sal. Jonas 2
Sal. 129
Sal. 85
Sal. 1
Sal. 9 A
Sal. 96

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

