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Nº11

COMO JULGAR UM HOMEM?
A esta pergunta respondeu assim o grande cientista Albert Einstein: “De acordo com uma única regra determino o valor de
um Homem. Em que grau e em que medida o homem se libertou
do seu “eu”… Sou realmente um Homem quando os meus
sentimentos e actos têm uma única finalidade: a Comunidade e o seu Progresso.”

“A minha atitude social, portanto, determinará o juízo que têm sobre
mim: Bom ou Mau.”
• Facilmente se vê que este critério de julgamento coincide em absoluto com o da
Parábola do Juízo Final, hoje proclamada… Donde se conclui também que para julgar
um cristão não se recorre a outros comportamentos senão aos que teve em relação ao seu próximo.
• A nossa relação última e definitiva com Deus tem a ver com a nossa relação com os outros… Ou seja: com o amor ao Próximo. Como disse S. João da
Cruz: “No entardecer da vida nos examinarão sobre o amor…”
• Repare-se, entretanto, que na Parábola o “Rei – Juiz” não fala de amor… mas
das obras que ele produz, dos frutos de que ele é semente… dos frutos que demos ou não… E a conclusão é simples e inexorável: No final só nos resta aquilo
que tivermos dado… E se não demos nada chegamos de mãos vazias
Não é um paradoxo: É a Verdade que brilha no Evangelho…
***
Data do século III a imagem mais antiga de Jesus: precisamente a imagem
de um jovem Pastor transportando aos ombros, com alegria, uma ovelha…
É, de facto, uma imagem emblemática, pois evoca sublimes passagens bíblicas com as quais Jesus se identificou – como anunciadoras da sua missão…
Uma delas é, precisamente, a que hoje se proclama na 1ª. Leitura. Aí se
descreve a ação salvadora de Deus, através da figura de um Pastor que,
atento à situação concreta de cada ovelha, dá a cada uma o apoio necessário…
O Rei que hoje celebramos é este Pastor: um Rei que serve e nos ensina a
servir… Não é Ele, mas a todos aqueles com quem se identifica e que estão,
para sempre, descritos na Parábola que hoje nos conta: a Parábola do Juízo
Final.

Comunidade

inFormando
“Tentar exprimir as verdades de sempre numa linguagem que permita reconhecer a sua permanente
novidade”, citávamos a partir da Evangelii Gaudium (EG) no Domingo passado. Trata-se, ainda, de perceber
em que consistem estas limitações humanas em que a missão se encarna e de entre elas as que têm a
ver com a linguagem.

Para que aqueles a quem o anúncio se dirige não recebam uma mensagem diferente
da que “corresponde ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo”. “Com a santa intenção de
lhes comunicar a verdade sobre Deus e o ser humano, em algumas ocasiões damos-lhes um falso deus ou um
ideal humano que não é verdadeiramente cristão.”(EG, 41)

E o n.º 42 prossegue chamando a atenção para a relevância disto “no anúncio do Evangelho, se temos verdadeiramente a peito fazer perceber melhor a sua beleza e fazê-la
acolher por todos.” A este anúncio, nunca é demais insistir, todos estamos obrigados. Mas a
compreensão dos ensinamentos da Igreja nunca é fácil e felizmente apreciada por todos, senão
a partir de uma adesão de fé que resulta do amor, para além da clareza com que possam
entender-se todos os argumentos e razões. Por isso, também, “cada ensinamento da doutrina deve situar-se na atitude evangelizadora que desperte a adesão do coração com a
proximidade o amor e o testemunho.”
Mas há também limitações que decorrem das circunstâncias, aspecto que tem ligação com
a moderação das exigências de atrás se falou. É que, como ensina o “Catecismo da Igreja Católica, ‘ A imputabilidade e responsabilidade de um acto podem ser diminuídas, e até anuladas, pela

ignorância, a inadvertência, a violência, o medo, os hábitos, as afeições desordenadas e outros
factores psíquicos ou sociais.’
Portanto, sem diminuir o valor do ideal evangélico, é preciso acompanhar, com misericórdia e
paciência, as possíveis etapas de crescimento das pessoas que se vão construindo dia após dia.” E
sublinha ainda: “Um pequeno passo, no meio de grandes limitações humanas, pode ser mais
agradável a Deus do que a vida externamente correcta de quem transcorre os seus dias sem enfrentar grandes dificuldades. A todos deve chegar a consolação e o estímulo do amor salvífico de Deus, que opera misteriosamente em cada pessoa para além dos seus defeitos e das suas quedas.” (EG, 44) Apetece comentar com a voz do salmista: “Se olhais para os nossos pecados, Senhor, quem
poderá salvar-se?”

Esta secção do Capítulo I da EG encerra com um retrato do coração missionário: “consciente

destas limitações, faz-se ‘fraco com os fracos (…) e tudo para todos’ (1 Cor 9, 22). Nunca se fecha,
nunca se refugia nas próprias seguranças, nunca opta pela rigidez auto defensiva. Sabe que ele
mesmo deve crescer na compreensão do Evangelho e no discernimento das sendas do Espírito, e
assim não renuncia ao bem possível, ainda que corra o risco de sujar-se com a lama da estrada.”

O Capítulo termina com a secção V. Uma mãe de coração aberto. É a Igreja “em saída”, em direcção aos outros, capaz de parar para acompanhar quem ficou caído à beira do caminho. Um sinal
concreto de que é a casa aberta do Pai é ter as portas abertas, para que ninguém esbarre
com a frieza de uma porta fechada. Mas há outras portas: todos podem participar, todos podem fazer parte da comunidade, nem sequer as portas dos sacramentos se deveriam fechar por
uma razão qualquer. Sobretudo o Baptismo, que é a ‘porta’. “A Eucaristia, embora constitua a plenitude da
vida sacramental, não é um prémio para os perfeitos, mas um remédio generoso e um alimento para os fracos”.

Com este dinamismo missionário, a Igreja “há-de chegar a todos sem excepção”. Mas “Hoje e
sempre ‘os pobres são os destinatários privilegiados do Evangelho’ (Bento XVI aos Bispos do Brasil, 11 Maio
2007) Não os deixemos jamais sozinhos.” (EG, 49)

Calendário Paroquial

Dia

Local

Hora

Fraternidade Leiga S. Domingos

2 Dezembro

Terça

Centro

17.00

Reunião de preparação para pais
e padrinhos - Baptismo

2 Dezembro
4 Dezembro

Terça
Quinta

Centro

21.30

Reuniões Pais Catequese 3º ano

3 Dezembro

Quarta

Centro

18.30

Reuniões Pais Catequese “Eu
Creio” - Adolescentes I

3 Dezembro

Quarta

Centro

21.30

Acontece …
23 de Novembro - Abertura da Venda de Natal, 10h45
- Ordenação Episcopal de D. João Marcos,
Mosteiro dos Jerónimos, 16h
30 de Novembro; 7, 14 e 21 de Dezembro
15h - Exposição do Santíssimo Sacramento
17h20 - Vésperas Solenes
LEITURAS

Ez. 34, 11-12. 15-17

24
25
26
27
28
29

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

23 - NOSSO SENHOR JESUS CRISTO, REI DO UNIVERSO
Sal. 22
1Cor. 15, 20-26. 28
Mt. 25, 31-46
Semana II do Saltério

Ap. 14, 1-3. 4b-5
Ap. 14, 14-19
Ap. 15, 1-4
Ap. 18, 1-2. 21-23
Ap. 20, 1-4. 11 — 21, 2
Ap. 22, 1-7

Is. 63, 16b-17. 19b; 64, 2b-7

Sal. 23
Sal. 95
Sal. 97
Sal. 99
Sal. 83
Sal. 94

Lc. 21,
Lc. 21,
Lc. 21,
Lc. 21,
Lc. 21,
Lc. 21,

30 - DOMINGO I DO ADVENTO
Sal. 79
1Cor. 1, 3-9
Mc. 13, 33-37

Contactos:

1-4
5-11
12-19
20-28
29-33
34-36

Semana I do Saltério

Pároco - Frei José Manuel Correia Fernandes, OP

R. Raul Carapinha, 15 - 1500-541 LISBOA

Telf. 217221350 - Telm. 912466559 - Fax 217221355

www.paroquiasaodomingosdebenfica.pt
www.catequese.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

