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Palavra …

Nº5

UMA BOA PERGUNTA
E UM BOM RECADO…

- “Como é que se diz?”
E à custa desta pergunta que, em momentos oportunos, tantas
vezes nos foi feita, lá fomos aprendendo a dizer: “Por favor”,
“Desculpe”, “Obrigado”…
São Palavras que exprimem sentimentos importantes para uma
justa e boa convivência e que não nascem por geração espontânea: é preciso cultivá-los com perseverança.
• A Liturgia de hoje sublinha, de modo especial, o agradecimento ou gratidão.
Já “naquele tempo” não estava muito em voga: de entre 10 beneficiados, só 1
reconheceu o dom recebido e o agradeceu expressivamente…
Hoje a gratidão continua em crise. Somos “crianças mimadas” que não sabem
agradecer mas só exigir, com direito a tudo e nenhum dever.
• Por isso não admira que à pergunta sobre os sofrimentos mais agudos dos
nosso idosos, os geriatras respondam sem hesitação: “A ingratidão e o abandono dos seus”. Igualmente por isso é bem oportuno aquele recado que D.
Hélder nos deixou:
“Quando assistires à retirada dos andaimes contempla - é claro – o edifício que
surge. Mas pede pelos andaimes, pois é duro servir de suporte à construção, ser
necessário à obra, e na hora da festa ser retirado como entulho!”
É que não devemos interrogar-nos apenas sobre o que os outros podem e devem
fazer por nós. É preciso interrogar-nos também sobre o que podemos e devemos fazer pelos outros.
***
Como proclama S. Paulo: “A Palavra de DEUS não está algemada” nem se
deixa prender… Tal como o seu ESPÍRITO, sopra onde quer e de qualquer quadrante. A todos se dirige e de muitos modos, alguns até bem surpreendentes e
inesperados…
Por isso, neste nosso Mundo globalizado, onde o pluralismo cultural e religioso é, cada vez mais evidente, torna-se importante e decisivo, para além de
não se cair na tentação do relativismo ou indiferentismo, ter e cultivar um espírito atento e aberto, para podermos captar e acolher tudo o que DEUS
nos pode dizer através de meios ou de vozes tão diversas. Nesse sentido, JESUS
ensina-nos hoje, mais uma vez, a descobrir que há Fé e gratidão, que há Amor
e generosidade para além dos muros do nosso Povo ou da nossa Religião.

Comunidade

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).
Neste 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
QUEM SOMOS NÓS, OS CRISTÃOS? Porque esse nome nos foi dado como discípulos de Cristo, o Ungido, o Senhor, título de Jesus – Jesus, o Cristo - incorporado
no seu próprio nome, a pergunta pode ser vista como um eco, alargado a todo
um povo, dessa outra pergunta que podemos ler, por exemplo, em Mc 8, 27-35,
com os seus paralelos em Mt 16, 13-20 e em Lc 9, 18-21. Com efeito, a pergunta
sempre terá as duas componentes: quem dizem os outros homens que nós somos? E nós, o que afirmamos ser?
Fora do âmbito da palavra inspirada, como tal reconhecida pela autoridade da
Igreja e por isso canónica, isto é incluída no Canon, podemos encontrar uma resposta comovente, vinda do fundo dos séculos, tanto ou mais antiga que os mais
antigos textos canónicos num belíssimo texto que se chama modernamente Carta
a Diogneto. Encontrado o manuscrito, em estranhas circunstâncias, por um jovem
italiano, estudante de grego na Constantinopla do século XV, nunca citado por
autores da antiguidade, teve o próprio manuscrito um percurso acidentado e acabou por ser destruído no séc. XIX (guerra franco-prussiana). Devemos o nosso
conhecimento moderno do texto às cópias existentes.
Trata-se certamente de uma apologia, dirigida a um personagem importante,
apelidado de Diogneto, que não sabemos quem foi, e que é louvado pela forma
séria como tinha manifestado o seu interesse em conhecer os fundamentos da fé
dos cristãos. Vejamos então, por agora, alguns aspectos da parte em que o autor
discorre sobre a atitude dos cristãos no mundo.
“…não se distinguem dos demais homens nem pela sua terra, nem pela sua língua, nem pelos seus costumes. Com efeito em lugar algum estabelecem cidades
só para si, nem usam alguma língua estranha, nem vivem um género de vida singular. A doutrina que lhes é própria não foi encontrada graças à inteligência e
especulação de homens curiosos e […] mostram vivendo um teor de vida admirável e, na opinião de todos, extraordinário. […] Submetem-se às leis estabelecidas
mas com a sua própria vida superam as leis. […] Amam a todos e todos os perseguem. […] São levados à morte e com isso recebem a vida. São pobres e enriquecem a muitos (cf. 2 Co 6, 10) Falta-lhes tudo mas tudo lhes sobra. […] São insultados e bendizem. (cf 1 Cor 4, 22) […] Para dizê-lo com brevidade, o que é a
alma no corpo, assim são os cristãos no mundo. […] A alma está aprisionada no
corpo mas é ela que mantém a coesão do corpo; e os cristãos estão detidos no

mundo como em uma prisão, mas são eles que mantêm a coesão do mundo.

[…] tal é a responsabilidade que Deus lhes atribuiu de que não lhes seria
lícito desertar. Porque o que eles têm por tradição não é invenção humana […]
Pelo contrário, o que é verdadeiramente omnipotente, criador de todas as coisas
e Deus invisível, ele mesmo fez vir dos céus a sua Verdade e a sua Palavra santa
e incompreensível, fazendo-a morar entre os homens e estabelecendo-a solidamente em seus corações.”
Ainda seremos assim? Andaremos lembrados destas nossas graves responsabilidades ou o conforto de uma aparente maioria, onde ela se verifica, fez-nos adormecer?

Calendário Paroquial

Dia

Local

Hora

Secretariado Permanente

15 Outubro

Terça

Centro

21.30

Conselho Sócio-Caritativo
Alargado

17 Outubro

Quinta

Centro

17.00

Festa da Palavra (4º ano)

19 Outubro

Sábado

Igreja

12.00

Reunião de Ministros Extraordinários da Comunhão

19 Outubro

Sábado

Centro

19.00

Conselho da Formação da Fé

23 Outubro

Quarta

Centro

21.30

Conselho Sócio-Cultural

24 Outubro

Quinta

Centro

18.45

Conselho da Família

24 Outubro

Quinta

Centro

21.00

Acontece …
26 de Outubro - Conselho Pastoral Paroquial, 15h30
LEITURAS

13 -

2Reis 5, 14-17

14
15
16
17
18
19

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

Ex. 17, 8-13

Sal. 97

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

Sal. 97
Sal. 18 A
Sal. 61
Sal. 129
Sal. 144
Sal. 104

Rom. 1, 1-7
Rom. 1, 16-25
Rom. 2, 1-11
Rom. 3, 21-30a
2Tim. 4, 9-17b
Rom. 4, 13. 16-18
20 Sal. 120

DOMINGO XXIX DO TEMPO COMUM
2Tim. 3, 14 — 4, 2
Lc. 18, 1-8

Contactos:

R. Raul Carapinha, 15
1500-541 LISBOA

Lc. 11, 29-32
Lc. 11, 37-41
Lc. 11, 42-46
Lc. 11, 47-54
Lc. 10, 1-9
Lc. 12, 8-12
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

