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Palavra …

Nº8

ENCONTROS QUE SALVAM…

O Evangelho é também um relato de encontros com desfechos
diferentes… Uns, aparentemente, nada alteram; outros, como
o de Zaqueu, geram revoluções. Na verdade, o seu encontro
com Jesus marcou, na sua vida, um antes e um depois que em
nada se podem comparar. Foi uma mudança radical.
Antes, Zaqueu era um homem estruturalmente mal relacionado. Mal relacionado com as coisas: para ele o dinheiro valia mais
que tudo e, para o acumular, não olhava a meios; mal relacionado com os outros: para ele não passavam de meios para alcançar os seus objetivos…
No fundo, era um homem só, perdido, cheio de coisas mas vazio de vida. Por
isso, mal relacionado também consigo mesmo e sem abertura para Deus.
Um dia, porém, rompe o “casulo” em que se fechara e parte à procura de Alguém que deseja encontrar e conhecer… E encontra-O, pois Ele está sempre
no caminho de quem O deseja. Desse encontro nasce um novo Zaqueu,
agora bem relacionado com tudo e com todos: um relacionamento baseado
na justiça, na misericórdia e na generosidade. A Paz e a Salvação entraram,
verdadeiramente, em sua casa quando, cheio de alegria, acolheu Jesus e se
abriu, confiante, à sua Luz e ao seu Espírito.
O itinerário de Zaqueu, com todas as atitudes que o marcam, continua a ser
um caminho exemplar para todos os que se propõem ser discípulos de Jesus
e não desistem de o querer ser.
***
O Evangelho é também uma história de olhares: Olhares que querem ver e
que procuram a Luz, como o de Zaqueu nas ruas de Jericó…; Olhares que julgam e discriminam, que desprezam e afastam, como os de tantos que acompanhavam JESUS, junto ao Sicómoro…; E há o olhar de JESUS em sintonia
perfeita com o olhar de DEUS.
Aquele olhar de que nos fala hoje o livro da Sabedoria: Olhar de compaixão e
de Amor sobre tudo quanto existe; olhar que a ninguém despreza nem prende
ao seu passado, seja qual for: Olhar que ama a Vida e a quer ver abundante
em todos os seus Filhos, indo ao encontro de quem a deseja; Olhar que procura e salva mesmo o que parece perdido, como nos diz e nos mostra o
Evangelho.

Comunidade

Continuamos neste mês de Novembro a nossa Campanha Solidária de
Alimentos.
No próximo fim-de-semana, 9 e 10 de Novembro, a recolha de alimentos recairá nas MASSAS.
Os donativos poderão ser entregues na nossa recepção, no cesto colocados na Igreja para esse fim (apenas no fim-de-semana indicado) ou na
Igreja do Convento de São Domingos (Alto dos Moinhos).
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.

Continuam 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.
Os encontros são às 4ª feiras, das 19h30 às 20h30.
Inscrições na Secretaria

inFormando

Quarenta anos é muito tempo no curso de uma vida. Metade ou menos que metade, em média, à medida que se vai prolongando a duração da vida humana nos
países privilegiados do mundo desenvolvido. Podemos ver isso na nossa Comunidade. Muitos dos que viveram a alegria da inauguração da Igreja e do Centro Paroquial estão presentes nesta comemoração. Muitos, porém, partiram já ao encontro do Pai e estão na nossa memória e na nossa saudade. O templo e a casa
permanecem e permanecerão por gerações e gerações. E destas farão parte, com
todos os que os antecederam, as verdadeiras pedras vivas do templo do Senhor.
Deus, Pai de misericórdia,/nos assista nesta casa de oração,/e a graça do Espírito Santo/
purifique o templo da sua morada,/que somos nós. (Ritual da dedicação de uma Igreja oração conclusiva da aspersão do povo e do altar)

E em todo o ritual sempre estão presentes estas duas realidades que encontram a
sua unidade na presença real do Senhor que no-la prometeu: a realidade do templo onde o povo se reúne para o louvor de Deus e a realidade desse povo sacerdotal que daí parte para O anunciar pelas suas vidas e pela Palavra.
O Papa Francisco perguntava, ainda há pouco, a este propósito,” … onde podemos
encontrar Deus? Onde podemos entrar em comunhão com Ele, através de Cristo? Onde podemos encontrar a luz do Espírito Santo que ilumina a nossa vida? A resposta é: no Povo de
Deus, no meio de nós, que somos Igreja. É aqui que encontraremos Jesus, o Espírito Santo
e o Pai.” Para sublinhar, logo em seguida, “Mediante a Encarnação do Filho de Deus
cumpre-se a profecia de Natã ao rei David (cf.2 Sm7, 1-29): não é o rei, não somos nós
que «damos uma casa a Deus», mas é o próprio Deus que «constrói a sua casa» para vir
habitar no meio de nós, como escreve S. João no seu Evangelho (cf. 1, 14). (Catequese da
Audiência Geral de 26 de Junho de 2013)

Na belíssima oração de dedicação, o ritual que citámos prossegue: “Por isso, humildemente Vos pedimos, Senhor:/derramai sobre esta igreja e este altar/a vossa bênção celeste;/seja esta casa lugar para sempre santificado,/e este altar, mesa continuamente preparada/para o sacrifício de Cristo./Aqui sejam destruídos os pecados dos homens/pela torrente da graça divina,/para que os vossos filhos, ó Pai,/mortos para o pecado,/sejam regenerados para a vida do alto./Aqui, os vossos fiéis,/reunidos em volta da mesa do altar,/
celebrem o memorial da Páscoa/e sejam alimentados no banquete/da palavra e do Corpo de
Cristo./Aqui ressoe jubilosa a oblação do louvor,/voz dos homens unida aos cânticos
dos Anjos,/e incessantemente suba para Vós/a oração pela salvação do mundo./Aqui encontrem os pobres a misericórdia,/alcancem os oprimidos a verdadeira liberdade,/
e todos os homens/se revistam da dignidade de filhos vossos,/até chegarem,
exultantes de alegria,/à Jerusalém do alto, a cidade do Céu.”
Na mesma Catequese, o Papa interrogava-se, ainda,”…… como vivemos o nosso ser

Igreja? Somos pedras vivas ou, por assim dizer, pedras cansadas, entediadas, indiferentes?
[…] Um cristão […] deve ser vivo, sentir-se feliz por ser cristão; deve viver esta beleza de
fazer parte do Povo de Deus, que é a Igreja.”

E conclui e concluímos com ele: “O Senhor conceda a todos nós a sua graça e a
sua força, a fim de podermos estar profundamente unidos a Cristo, que é a pedra
angular, o pilar, a pedra fundamental da nossa existência e de toda a vida da
Igreja. Oremos a fim de que, animados pelo seu Espírito, sejamos sempre pedras
vivas da sua Igreja.”

Calendário Paroquial

Dia

Local

Hora

Fraternidade Leiga de
São Domingos

5 Novembro

Terça

Centro

18.00

Reunião de preparação para pais
e padrinhos - Baptismo

5 Novembro
7 Novembro

Terça
Quinta

Centro

21.30

Oração de Taizé

12 Novembro

Terça

Igreja

21.30

Exposição do Santíssimo Sacramento (c/ oração do Rosário)

13 Novembro

Quarta

Igreja

15.00

Pastoral da Saúde

13 Novembro

Quarta

Centro

16.30

Caminhada por Lisboa

16 Novembro

Sábado

Acontece …
4 de Novembro - 40º Aniversário da inauguração da Igreja e Centro
Paroquial. Missa solene às 19h30, presidida pelos Sr. D. Joaquim
Mendes, Bispo auxiliar de Lisboa. (Não haverá a missa das 19h)
LEITURAS

Sab. 11, 22 — 12, 2

4
5
6
7
8
9

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

3 Sal. 144

DOMINGO XXXI DO TEMPO COMUM
2Tes. 1, 11 — 2, 2
Lc. 19, 1-10
Semana III do Saltério

Sal. 68
Sal. 130
Sal. 111
Sal. 26
Sal. 97
Sal. 45

Rom. 11, 29-36
Rom. 12, 5-16a
Rom. 13, 8-10
Rom. 14, 7-12
Rom. 15, 14-21
Ez. 47, 1-2. 8-9. 12

2Mac. 7, 1-2. 9-14

10 Sal. 16

DOMINGO XXXII DO TEMPO COMUM
2Tes. 2, 16 — 3, 5
Lc. 20, 27-38
Semana IV do Saltério

Contactos:

R. Raul Carapinha, 15
1500-541 LISBOA

Lc. 14, 12-14
Lc. 14, 15-24
Lc. 14, 25-33
Lc. 15, 1-10
Lc. 16, 1-8
Jo. 2, 13-22

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

