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Palavra …

Nº9

E PARA ALÉM DA MORTE?
Eis uma pergunta que não podemos iludir: Que nos espera para além da morte? Para onde caminhamos nesta passagem tão
rápida pela vida e pelo mundo? Será que a vida tem algum
sentido? Haverá um bom porto a alcançar? Ou será a vida, simplesmente, uma “paixão inútil”, uma “ponte entre dois nadas”, um “relâmpago entre duas escuridões”?

A Palavra de Deus vem, hoje, ao encontro destas interrogações e confirma
a Fé e a Esperança que proclamamos, Domingo a Domingo, no nosso Credo:
“Espero a ressurreição dos mortos e a Vida do Mundo que há-de vir.”
Fé e Esperança de que o Homem, como a semente, não nasce para morrer;
morre para nascer. Por isso, com razão, os primeiros cristãos chamavam ao dia
da morte, dia de natal: Dia do nascimento para uma Vida Nova em Deus, e
de uma Comunhão Nova com os outros em Deus.
Fé e Esperança cujo fundamento, único e sólido, é o Amor de Deus manifestado em Jesus Cristo e por Jesus Cristo.
Na verdade, o DEUS que n’Ele se revela não é apenas o SENHOR DA VIDA mas
Aquele que ama a Vida e a quer comunicar e partilhar plenamente. Como
nos diz Jesus, no Evangelho: “Não é um Deus de mortos mas de vivos porque para Ele – e n’Ele – todos estão vivos.”
***
Do Livro dos Macabeus vem-nos hoje um dos mais belos testemunhos da Fé
na ressurreição do homem, da Fé na Vida que a morte não destrói.
É o testemunho de todo um Povo que não quer morrer, que não quer perder a
sua identidade mais profunda, e que, por isso, paradoxalmente, se deixa matar…
A razão deste paradoxo e da força impressionante desses mártires é, precisamente, a sua Fé na ressurreição – uma Fé que nunca havia sido afirmada tão
claramente no Antigo Testamento – e que nasce da Fé no DEUS que não é
apenas Senhor da Vida, mas que ama a Vida e a quer comunicar até à sua
plenitude; no DEUS que “não é um Deus de mortos, mas de vivos” e que Se
oferece como Sentido e Futuro do nosso viver.
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Está a aproximar-se a nossa habitual Venda de Natal.
Vamos tentar fazer o nosso melhor, visto parte das nossas colaboradoras não poderem
estar presentes, como habitualmente, por falta de saúde ou pelo facto de terem em casa
alguém com doença grave.
Por este motivo apresentamos desde já as nossas desculpas por eventualmente não dispensarmos aos nossos habituais clientes a atenção de que já se habituaram. Quem sabe;
talvez eles próprios nos ajudem!...
Estamos a contar abrir a nossa Venda no dia de Cristo Rei, a 24 de Novembro.
Contamos com a vossa visita e compreensão.
Maria Elvira Retorta

inFormando

1. Foi publicado o documento preparatório da III Assembleia Extraordinária do Sínodo
dos Bispos, intitulado “Os desafios pastorais sobre a Família no contexto da
Evangelização – Vaticano 2013.” O documento tem, como ponto III, um questionário cujas perguntas “permitem às Igrejas particulares participar activamente

na preparação do Sínodo extraordinário, que tem a finalidade de anunciar o Evangelho nos actuais desafios pastorais a respeito da família.”
Os pontos I e II, além da fundamentação e objectivos do documento e do sínodo, incluem
uma síntese muito clara e com o campo bem delimitado, portanto passível de proveitosa
leitura por todos, relativa à Igreja e ao Evangelho sobre a família.

2. O que é específico deste Sínodo, como o próprio documento afirma, e que “faz
sobressair a importância do tema” e a urgência de propor o Evangelho sobre a família, é a decisão do Santo Padre de “estabelecer […] um itinerário de trabalho em
duas etapas”: 1.ª-Assembleia Geral extraordinária de 2014, destinada a especificar o
estado da questão e a recolher testemunhas e propostas dos Bispos para anunciar e
viver de maneira fidedigna o Evangelho para a família; 2.ª-Assembleia Geral Ordinária de
2015, em ordem a procurar linhas de acção para a pastoral da pessoa humana e da
família.

Toda a Igreja vai, portanto, durante mais de dois anos, olhar para si própria e
para o mundo em que se insere, com o enfoque especial sobre a família no
contexto da evangelização. Não seria, pois, razoável, especular sobre a resposta da
Igreja no seu conjunto a uma problemática desta densidade.
3. Há, no entanto, uma perspectiva de abordagem, ainda que forçosamente preliminar e genérica, sem entrar no conteúdo do documento, que parece transmitir uma
mensagem de esperança. E é esta: que imagem da Igreja transparece do documento, em particular do questionário, nas suas linhas gerais, nas ideias expressas
ou subjacentes, nas interrogações e nas certezas? Destacaríamos alguns pontos:
3.1. Uma Igreja que quer conhecer-se a si própria e não tem receio de se interrogar e
de se avaliar ou de se sujeitar à avaliação.
3.2. Uma Igreja que considera seu dever conhecer e quer conhecer, sem receio dos
números e da densidade dos problemas, a realidade do mundo à sua volta – que não
se reduz às problemáticas mais especificamente típicas das sociedades ditas desenvolvidas, europeias ou outras.
3.3. Uma Igreja ao serviço dos homens, que quer ir sempre ao encontro dos homens,
que não tem receio de proclamar a Verdade do Evangelho e espera, em particular das
famílias cristãs, essa atitude de serviço.
3.4. Uma Igreja que considera sua obrigação ter os seus fiéis em reflexão sistemática
sobre a sua fé, na descoberta dos caminhos da oração e no constante aprofundamento
da sua formação.
3.5. Uma Igreja que quer acolher todos os homens e que, por isso mesmo, não exclui,
pelo contrário, quer ter como objecto permanente do seu cuidado pastoral também
aqueles mesmos que, pelas circunstancias pessoais, parecem afastar-se das suas propostas de vida.
3.6. Uma Igreja que, na acção do Espírito, espera descobrir cada vez mais os caminhos de serviço dos homens. Para isso, convoca todos os seus fiéis, no exercício do
seu sacerdócio comum de baptizados, e todos os homens de boa vontade, a dar o contributo das suas propostas, não apenas para a reflexão, a troca de experiências e de
perspectivas, mas também para o testemunho evangelizador e a prática da caridade.
SOMOS TODOS CONVOCADOS. NÃO DEIXEMOS DESPERDIÇAR ESTA OPORTUNIDADE
PARA, COM VERDADE, AVALIARMOS A DISTÂNCIA A QUE PORVENTURA SE ENCONTRA
CADA UM DE NÓS E CADA UMA DAS NOSSAS COMUNIDADES, DESTA IMAGEM DE
IGREJA.

Calendário Paroquial

Dia

Local

Hora

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

Secretariado Permanente

19 Novembro

Terça

Centro

21.30

Assembleia Geral de Acólitos

23 Novembro

Sábado

Centro

16.30

Acontece …
9 e 10 Novembro - Campanha Solidária de Alimentos
Neste 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 colocado 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.

LEITURAS

10 Sal. 16

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

11
12
13
14
15
16

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

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

Sab. 1, 1-7
Sab. 2, 23 — 3, 9
Sab. 6, 1-11
Sab. 7, 22 — 8, 1
Sab. 13, 1-9
Sab. 18, 14-16 — 19, 6-9

Mal. 3, 19-20a

Lc. 17,
Lc. 17,
Lc. 17,
Lc. 17,
Lc. 17,
Lc. 18,

17 - DOMINGO XXXIII DO TEMPO COMUM
Sal. 97
2Tes. 3, 7-12
Lc. 21, 5-19

Contactos:

R. Raul Carapinha, 15
1500-541 LISBOA

Sal. 138
Sal. 33
Sal. 81
Sal. 118
Sal. 18 A
Sal. 104

1-6
7-10
11-19
20-25
26-37
1-8

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, 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

