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Palavra …

O CAMINHO A SEGUIR
• No livro dos Atos dos Apóstolos - o livro que nos põe em contacto com os primeiros discípulos de Jesus e as comunidades que
iam formando - encontramos, a cada passo, expressões onde
a palavra CAMINHO é uma palavra-chave. E fala-se em anunciar o Caminho, em seguir o Caminho, em servir a Deus segundo o Caminho, em dizer mal do Caminho e até em tumultos e
perseguições por causa do Caminho…

• De que CAMINHO se trata, então?
A resposta vem no Evangelho de hoje e é Jesus que a dá: “Eu sou o Caminho, a
Verdade e a Vida. Ninguém vai ao Pai senão por Mim.” Pensamos com frequência que ser cristão é confessar uma Doutrina e aceitar umas práticas
ou costumes… Falta-nos descobrir e experimentar que é um Caminho sempre
a percorrer…
•Se “parar é morrer”, também é verdade que caminhar é viver. Ser cristão é
viver caminhando pelo Caminho de Cristo, ou seja: viver habitado e movido
pelo seu Espírito e atuar como Ele, pois a vida e a Fé realizam-se em obras. É o
que nos diz Jesus, hoje também: “O que crê em Mim fará as obras que Eu
faço.”
• E o mesmo livro dos Atos dos Apóstolos mostra-nos, de modo bem expressivo,
o que é uma Comunidade a construir-se sob o impulso do Espírito de Jesus e uma Comunidade onde prevalecem os impulsos vindos do sangue e da
raça, do interesse pessoal ou do grupo a que se pertence… O resultado é
bem diferente…
***
Da primeira Comunidade cristã não guardamos apenas aquela imagem em
que todos os que abraçavam a Fé “viviam unidos e tinham tudo em comum… como se tivessem uma só alma…”. Guardamos também outras que não escondem os problemas, os partidarismos e as divisões que se vão registando…
Na verdade, por melhor que seja uma Família ou uma Comunidade, acontecem ou podem acontecer, na sua vida, momentos de tensão e de crise… O
importante é não fechar os olhos; é saber enfrentar e analisar os problemas
surgidos e resolvê-los com lucidez e boa vontade… Assim fez a priemira Comunidade cristã, como se vê hoje nos Atos dos Apóstolos. E esta é também
uma imagem a guardar… e a ter como referência.

Comunidade

MAIO - MÊS DE
MARIA
Durante o mês de Maio, a oração do
Rosário será às 18h30, de segunda a
sexta e às 18h aos Sábados e Domingos, em vez das habituais 18h15.
Convidamos todos a participar na
oração do Rosário, durante este mês
dedicado especialmente a Maria, Mãe
de Deus e Nossa Mãe.

inFormando
A questão ou conjunto de questões que, a partir de uma citação de 5, 20 dos Actos dos Apóstolos, tentámos aqui apresentar pode suscitar, logicamente, uma
interrogação: estaremos então condenados a evitar assumir responsabilidades para respeitarmos esta radicalidade da exigência cristã? Bem pelo
contrário. Ela obriga-nos a intervir.
Mas essa radicalidade exige que nos “lavemos” sistemática, intensiva e
profundamente de um certo número de preconceitos. Se temos que avaliar,
não julguemos ao primeiro relance. Se temos que excluir, tenhamos o cuidado da
palavra que justifica e conforta. Saibamos ouvir, ouvir e ouvir. E decidir depois.
Se temos dúvidas sobre capacidades e competências, usemos uma das múltiplas
técnicas de apoiar primeiro e avaliar depois o trabalho de colaboradores aos vários níveis. Espreitemos por trás ou por baixo dos termos do jargão técnico
ou pseudo técnico para ver o que realmente querem dizer. Às vezes são
agressões disfarçadas. Talvez, como em quase todas as questões, possa encontrar-se no Evangelho o enquadramento salvador. O método não será não cortar
demasiado cedo o joio? Deixar crescer o trigo e o joio, até que se distingam. Mas
distingui-los antes que seja tarde, isto é, antes que “as ervas daninhas” da parábola possam desumanizar.
Espreitemos também por trás, ou melhor, para dentro, das nossas convicções, tantas vezes fundamentadas só na nossa auto-suficiência. Espreitemos mesmo para dentro da nossa indesmentível competência. Para ficarmos seguros do número de fragilidades de que, sem dúvida, se compõem.
Porque somos humanos.
Decidir, optar, comporta erros, pois claro. E muitas vezes só errando se aprende.
Mas temos de limitar cada vez mais os danos. E nunca desvalorizar os danos colaterais. Que não podem qualificar-se de simples, se atingem pessoas. A chamada
moral de situação, que deu historicamente grandes crimes, perpassa talvez insidiosamente em situações de injustiça, só aparentemente pequenas. Estejamos
atentos no nosso espaço de intervenção pessoal, profissional, cívica.
Contribuiremos assim, cada dia um pouco, no que em nós dependa, para
fazer do mundo um lugar mais habitável. Isto é, para começar aqui e
agora, a construção do Reino.
Estas pouco autorizadas palavras, receberam um eco que lhes é muito superior,
em notícia da Ecclesia transmitindo palavras do Cardeal Peter Tukson, presidente do Conselho Pontifício Justiça e Paz. Num encontro com gestores,
exortou os participantes a “não separarem” no seu quotidiano, “a fé da actividade profissional.” Sublinhando que estes princípios, a solidariedade, a
caridade, “não devem ser vistos como algo oposto às regras de gestão.”
Para além do documento que apresentou, especialmente dirigido ao mundo
empresarial, anunciou a preparação de um outro dirigido aos líderes políticos. Verdadeiramente sinais de esperança. Assim saibamos ler o que está
debaixo dos nossos olhos.

Calendário Paroquial

Dia

Local

Hora

Secretariado Permanente

20 Maio

Terça

Centro

21.30

Preparação para o Encontro Diocesano de Adolescentes 2014

20 Maio

Terça

Centro

21.30

CPM - Sessão 6

23 Maio

Sexta

Centro

21.15

Festa da Luz (3º Ano)
Encontro de Leitores

31 Maio
31 Maio

Sábado
Sábado

Igreja
Centro

12.00
16.00

Acontece …
Mês de Maio - Terço: 2ª a 6ª: 18h30, Fim-de-Semana: 18h
Consultar lista de responsáveis

24 de Maio - Dia de São Domingos
Celebrações Solenes: Igreja Nª Srª do Rosário - 10h
Igreja Paroquial (com celebração do Crisma) - 19h
25 de Maio - Concerto dos 40 anos do Coro Laudate, 16h
31 de Maio - Procissão Interparoquial de Nª Senhora
Igreja de São Tomás de Aquino, 21h
LEITURAS
Act. 6, 1-7

19
20
21
22
23
24

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

Act. 8, 5-8. 14-17

18 - DOMINGO V DA PÁSCOA
1Pedro 2, 4-9
Jo. 14, 1-12

Sal. 33

Act. 14,
Act. 14,
Act. 15,
Act. 15,
Act. 15,
Act. 16,

5-18
19-28
1-6
7-21
22-31
1-10

Sal. 65

Sal. 113
Sal. 144
Sal. 121
Sal. 95
Sal. 56
Sal. 99

25 - DOMINGO VI DA PÁSCOA
1Pedro 3, 15-18
Jo. 14, 15-21

Contactos:

Semana I do Saltério

Jo. 14,
Jo. 14,
Jo. 15,
Jo. 15,
Jo. 15,
Jo. 15,

21-26
27-31a
1-8
9-11
12-17
18-21

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

