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Palavra …

Nº2

TRÊS CHAMADAS EM ESPERA…
Se o tempo de Férias interrompeu ou fez abrandar sensivelmente algumas
atividades, o final do Verão marca-nos agora um novo recomeço.
Por feliz coincidência, a Liturgia deste Domingo associa-se a este clima,
dirigindo-nos 3 chamadas em ordem a um novo impulso na nossa vida
de cristãos, chamadas importantes dirigidas a todos nós, seja qual for
a “hora da vida” em que nos encontremos…

1 - PROCURAI O SENHOR…
É o apelo ao aprofundamento da Fé e ao seu enraizamento na experiência do Deus que
nos é dado descobrir, escutar e contemplar em Jesus Cristo.
2 – VIVEI DE ACORDO COM O EVANGELHO…
É o apelo à coerência entre a fé e a vida, a uma forma de viver onde seja clara a influência do Espírito de Jesus na nossa forma de pensar e de agir.
3 – IDE TAMBÉM VÓS PARA A VINHA…
É o apelo à participação na vida e na missão da Comunidade a que pertencemos, de modo que ela se vá realizando de facto, como sinal da presença e da ação de seu Mestre e
animador.
E aí estão os serviços da LITURGIA – (celebração da Fé…), da CATEQUESE –
(despertar da fé e o seu aprofundamento), da CARIDADE – (promoção da ajuda fraterna e da vida comunitária) à espera de novos trabalhadores, de NOVOS VOLUNTÁRIOS que, mais uma vez ou pela primeira vez, respondam generosamente à chamada…
***

A Parábola que JESUS nos conta hoje – a daquele Proprietário que não cessa de procurar e contratar Trabalhadores para a sua Vinha, seja qual for a hora do Dia, e que a
todos paga por igual – exprime bem a Generosidade de DEUS para quem se decide acolher o seu convite e ir ao seu encontro.
Deixa ainda bem claro que nenhum Ser humano se deve considerar perdido ou
sem solução, pois a Vontade constante de DEUS é abrir diante de cada Homem –
seja qual for a sua idade ou condição – caminhos que o despertem, que o recuperem,
que o salvem…
Eis uma Mensagem bem oportuna para o novo recomeço a que somos chamados,
mais uma vez… Mensagem que espera o nosso Sim, seja a hora que for na nossa vida…
A Vida faz-se de muitos recomeços e a perseverança consiste, precisamente,
em não desistir de recomeçar…

Comunidade

O que é um Sínodo?
A palavra tem origem no grego “synodos” e significa: caminho
feito em conjunto. Foi traduzida para o latim como
“concilium”, que quer dizer: assembleia.
O Sínodo Diocesano é uma assembleia que reúne leigos, consagrados e sacerdotes dessa Igreja particular, escolhidos para
auxiliar o Bispo Diocesano no exercício da sua função, para o
bem de toda a comunidade cristã. É um caminho de reflexão,
avaliação, renovação, planeamento e programação, feito em
conjunto, com a participação de todos.

O porquê de um Sínodo
A inspiração para a realização de um Sínodo em Lisboa nasce como acolhimento e
resposta à Exortação Apostólica do Papa Francisco, ‘A Alegria do Evangelho’ (publicada a 24 de novembro de 2013), um programa de missão geral e
evangelizadora, em estreita sintonia com o processo de renovação da pastoral da
Igreja em Portugal, a que fomos recentemente convidados.
O Sínodo acontece no contexto da celebração dos três séculos sobre a qualificação patriarcal de Lisboa, que ocorrerá em novembro de 2016. A sua preparação,
a começar já, envolve-nos a todos num processo de discernimento, purificação e
reforma, que, como diz o Papa, “não pode deixar as coisas como estão”.
Neste sentido, o nosso Bispo a todos quer escutar e convidar a vivermos em estado permanente de conversão e missão.

A caminhada pré-sinodal

Se queremos mudar o mundo, comecemos por nós próprios, pelas nossas famílias, grupos cristãos, comunidades religiosas, movimentos, associações, paróquias, diocese...
Enquanto caminhamos em comunhão rumo ao Sínodo, deixemo-nos interpelartransformar por Jesus Cristo, pela Palavra de Deus e pelos sacramentos, pelos
acontecimentos do nosso tempo e pelas pessoas em quem Jesus vem ao nosso
encontro.
Ousemos fazer uma revisão pessoal-comunitária de vida e deixarmo-nos abraçar
por Deus e pela Igreja de Lisboa; dialoguemos, debatamos, aprofundemos sempre mais as razões da nossa fé e interpelemos o Sínodo com novas propostas para os seus desafios atuais; concelebremos a vida humana e a vida de Deus em
nós, nos outros e na História; testemunhemos a alegria e a beleza de sermos discípulos e apóstolos de Jesus Cristo, hoje; comprometamo-nos com quem mais
necessita na partilha de dons, competências e tempo; e… participemos, todos,
neste itinerário.

inFormando
Retomemos a reflexão sobre o Sínodo Diocesano, que vai estar connosco, de modo
intenso, nestes próximos dois anos, e o seu tema “O sonho missionário de chegar a
todos”, retirado, como sabemos da Exortação Apostólica Evangelii Gaudium (EG) - “A alegria do

Evangelho”(n.º 31).
Na sua habitual coluna “Na tua Palavra” n’ A Voz da Verdade de 7 de Setembro, texto que, aliás, inspirou a parte final do que aqui escrevemos no passado Domingo, o Sr. D. Nuno Brás chama a atenção para que naquela tema a palavra “todos” não é simples “força de expressão” nem uma
“hipérbole”, ou seja, exagero que amplie a dimensão do objectivo real. Nem tão-pouco “algo não concretizável, do reino da utopia”. E que o anúncio que nos incumbe, “a Boa Nova de que Jesus é
verdadeiramente o Salvador, e que em mais ninguém se encontra a vida em plenitude”,
não é também, “simplesmente, um anúncio feito de palavras, mas de algo que consiste em
vida vivida”.

Convirá ter sempre presentes estes e outros marcos e interiorizá-los intensamente, para balizarem a nossa caminhada sinodal.
Posto isto, deixemos aqui um enunciado simples do percurso, que não dispensa a leitura
atenta dos documentos que iremos citando.
Quem é convocado para esta caminhada sinodal? Somos todos convidados. Ninguém pode fugir à sua responsabilidade. Todos têm uma palavra a dizer.
Que atitude nos é pedida? “Se queremos mudar o mundo, comecemos por nós próprios […]
deixemo-nos interpelar-transformar por Jesus Cristo, pela Palavra de Deus e pelos sacramentos, pelos
acontecimentos do nosso tempo e pelas pessoas em quem Jesus vem ao nosso encontro. Ousemos
fazer uma revisão pessoal-comunitária de vida […]”
Como se desenvolve essa atitude? Tempo de oração: o “segredo” para que o Sínodo seja um autêntico evento de graça para a Igreja de Lisboa é a oração. […]; tempo de
formação, reflexão e partilha: a partir de “A Alegria do Evangelho”, a Igreja de Lisboa
é chamada a perscrutar os desafios pastorais actuais […]. Tempo de ensaio de iniciativas pastorais de âmbito missionário: «Ensaio de modos e meios de projeção missionária de cada comunidade […]local a local, ambiente a ambiente, processo a processo».
(Sr. Patriarca, homilia da Missa Crismal)

Com que método de trabalho? “No início de cada trimestre receberemos um guião que
orientará a nossa caminhada sinodal e constará de oração, leitura e reflexão pessoal, diálogo comunitário, compromisso e celebração. […]” A partir de todos os contributos de reflexão

assim produzidos, ao longo das cinco etapas (17 meses) e enviados para o Secretariado do Sínodo,
este preparará o documento de trabalho ou “Instrumentum Laboris” para a Assembleia Sinodal a realizar em Novembro de 2016.

O Guião para cada etapa pode e deve estar nas mãos de todos. E, para além da
reflexão pessoal de cada um, cabe aos “grupos de diálogo (família, movimento eclesial, grupo paroquial a que pertenço, comunidade religiosa, escola, associação, instituição
cívica / social / profissional a que pertenço, grupo a constituir especificamente para este
fim…)” o trabalho a desenvolver, como diz o primeiro guião, já publicado.(“A transformação missionária da Igreja”)
Não esqueçamos: esta parte do percurso preparatório não é exclusiva de ninguém. Não pertence a um grupo de sábios. Pertence ao Povo de Deus que está
em Lisboa. Isso nos pede o nosso Bispo.

Calendário Paroquial

Dia

Local

Hora

Compromisso dos Catequistas

21 Setembro

Domingo

Igreja

11.00

Reunião Geral de Catequistas

27 Setembro

Sábado

Centro

15.00

Reunião Geral da Adolescência

27 Setembro

Sábado

Centro

18.00

Reunião de Pais da Adolescência

30 Setembro

Terça

Centro

21.30

Fraternidade Leiga S. Domingos

1 Outubro

Quarta

Centro

17.00

Reunião da Coordenação da Catequese e Responsáveis Catecismo

4 Outubro

Sábado

Centro

15.00

Apresentação dos Leitores

5 Outubro

Domingo

Igreja

11.00

Reunião do Grupo de Reflexão
sobre o Sínodo

7 Outubro

Terça

Centro

21.30

Acontece …
27 e 28 de Setembro - Peregrinação Nacional do Rosário a
Fátima (Inscrições na Secretaria)
LEITURAS

Is. 55, 6-9

22
23
24
25
26
27

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

Ez. 18, 25-28

Sal. 144

21 - DOMINGO XXV DO TEMPO COMUM
Filip. 1, 20c-24. 27a
Mt. 20, 1-16a

Prov. 3, 27-34
Prov. 21, 1-6. 10-13
Prov. 30, 5-9
Co. 1, 2-11
Co. 3, 1-11
Co. 11, 9 — 12, 8

Sal. 14
Sal. 118
Sal. 118
Sal. 89
Sal. 143
Sal. 89

28 - DOMINGO XXVI DO TEMPO COMUM
Sal. 24
Filip. 2, 1-11
Mt. 21, 28-32

Contactos:

Semana I do Saltério

Lc. 8, 16-18
Lc. 8, 19-21
Lc. 9, 1-6
Lc. 9, 7-9
Lc. 9, 18-22
Lc. 9, 43b-45
Semana II 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, 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

