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Palavra …

Nº3

A LINGUAGEM DOS FACTOS…
A lição da Parábola é bem clara: a vontade do Pai cumpre-se
não quando dizemos “Sim, seja feita”, mas quando a fazemos
realmente.
A linguagem dos atos e das atitudes é que é eloquente e decisiva. Tudo o mais pode ser nada… Mas em que consiste a
Vontade do Pai? Eis uma pergunta fundamental…

É que, frequentemente, associamo-la a coisas negativas e dolorosas, pensando
então que a vontade de Deus será aceitá-las com resignação e passividade.
Ora, a vontade de que nos fala a parábola é bem diferente: é colaborar com Ele, trabalhando na sua vinha para que ela produza bons frutos…
Uma vinha que tem muitos socalcos: Família, Sociedade, Igreja, Bairro, Escola,
Associações… E o que é trabalhar na Vinha do Senhor?
É participar na construção e na consolidação de um mundo e de uma Humanidade
onde germine, se desenvolva e reine um espírito de interdependência, justiça,
entreajuda e de Família, chamada a um destino comum…
É para este trabalho que S. Paulo nos convida hoje, na sua carta. Trabalho com
duas vertentes:
•
Luta contra o que impede ou destrói a construção da Comunidade: rivalidades, ânsia de poder ou prestígio e imposição dos interesses pessoais…
•
E atuação guiada sempre pelos sentimentos que Jesus Cristo nos inspira…
São eles o melhor adubo para que a Vinha produza os Frutos que Deus
quer para o bem de todos…
***
É certo que ninguém acorda sem passado. Levantamo-nos com ele todos os
dias. E sentimos, para o melhor e para o pior, o seu peso e a sua influência…
Mas não é tão determinante que nos obrigue a ser ou a fazer hoje o que fomos ou fizemos ontem… Temos a capacidade de decisão…
E em cada decisão o homem se faz ou desfaz, cresce ou diminui, dignificase ou avilta-se, salva-se ou perde-se.
É esta a Mensagem sempre válida e oportuna que nos vem do profeta Ezequiel.
A história da nossa vida escreve-se dia a dia… E o seu valor e o seu sentido
dependem das decisões que vamos tomando ou adiando…
HOJE É QUE É O DIA…

Comunidade
Nos dias 20 e 21 de setembro a Catequese abriu os
seus trabalhos para o ano Pastoral 2014-2015, com o
lema “a Missão com Alegria”.
No dia 20, a partir das 10H, recebemos e acolhemos
os pais e catequizandos no salão, onde se fez uma
apresentação da missão e das atividades da catequese, bem como da distribuição dos catequistas e indicação das datas mais importantes. Seguiram-se as
reuniões com os pais dos grupos da infância, enquanto que todas as
crianças e adolescentes se mantiveram no salão a escrever o seu compromisso no “Bilhete de Embarque” para esta missão. Recebemos, entretanto, a visita do Júnior da Liturgia Diária
da Editora Paulus que fez questão de a vir
divulgar junto dos nossos catequizandos e seus pais. Na Eucaristia de acolhimento, às 12H, o nosso prior convidou todas as crianças e jovens a depositarem o seu
bilhete dentro do barco para assim dar início a esta viagem nesta aventura com
Jesus.
No dia 21 de setembro, vários catequistas, perante a
comunidade paroquial de
São Domingos de Benfica,
realizaram o seu compromisso. Com este gesto assumiram a missão com alegria
de anunciar a Palavra de Deus e chegar aos corações de todas as crianças, adolescentes, jovens e adultos da nossa comunidade para neles despertar o desejo
de viver esta aventura de conhecer mais e melhor Jesus.
A caminhada que agora se inicia, só em espírito de grupo (partilha, união e fraternidade) poderá dar frutos e frutos em abundância. Mas nada disto
será realidade sem as
“peças” que saem das
“mãos do oleiro”, que a
todas as horas do dia
nos chama e envia para A MISSÃO COM ALEGRIA!
"A A.A.T.I. informa que as matriculas na Universidade de Lisboa para
a Terceira Idade estão abertas, nos meses de Setembro/Outubro,
com cerca de 80 disciplinas e atividades artísticas, desportivas e de
humanidades no Centro Paroquial de São Domingos de Benfica no
horário de 2ª a 6ª feira das 10h às 17h.
As aulas iniciam-se dia 29 de Setembro com instalações remodeladas graças ao
esforço da Comunidade Paroquial de São Domingos de Benfica."

inFormando
Estamos, pois, comprometidos nesta caminhada para o Sínodo Diocesano de
2016 para que fomos convocados – todos – pelo Senhor Patriarca. Teremos como
texto-base, como sabemos, a Exortação Apostólica A Alegria do Evangelho (Evangelii Gaudium
(EG)), do Papa Francisco.
A diocese de Lisboa responde, assim, a uma proposta que o Papa faz à Igreja toda.
Recapitulemos: que documento é este e o que se propõe o Papa e nos propõe logo nos 18 números introdutórios que antecedem o Capítulo I – A transformação missionária da Igreja, tema do trimestre.

Que tipo de documento é a EG?
Nas suas próprias palavras, o Papa deteve-se amplamente nos assuntos que propõe, com base na
Constituição Dogmática Lumen Gentium, não “com a intenção de oferecer um tratado, mas só para
mostrar a [sua] relevante incidência prática […] na missão actual da Igreja.” (cf. n.º 17) Mais
adiante o Papa refere, de modo realista, a tendência para os documentos, hoje, acabarem esquecidos.
Mas sublinha que o que pretende deixar expresso “possui um significado programático e tem
consequências importantes.” E confessa a sua esperança de “que todas as comunidades se esforcem
por usar os meios necessários para avançar no caminho de uma conversão pastoral e missionária
que não pode deixar as coisas como estão. Acrescenta ainda de modo muito directo: “não nos
serve uma ‘simples administração’. Constituamo-nos em ‘estado permanente de missão’, em
todas as regiões da terra.” (n.º 25)

Quais os seus objectivos, em concreto?

•
•

Convidar os fiéis cristãos para uma nova etapa evangelizadora, marcada pela
alegria do Evangelho;
Indicar caminhos para o percurso da Igreja nos próximos anos.

Porquê, de onde vem, esta “alegria que se renova e comunica”?
É a “alegria que enche o coração e a vida inteira daqueles que se encontram com
Jesus.” É a única forma de nos opormos com êxito ao “grande risco do mundo actual” que é a tristeza
individualista, risco que também os crentes correm sem aquele renovado encontro. Daí o segundo
convite do Santo Padre, “dirigido a todo o cristão, em qualquer lugar e situação
em que se encontre, a renovar hoje mesmo o seu encontro pessoal com Jesus
Cristo ou, pelo menos, a tomar a decisão de se deixar encontrar por ele, de o procurar dia a dia sem cessar.”
Por que se dirige este convite a todo o cristão?
Porque “da alegria trazida pelo Senhor ninguém é excluído” (cf. n.º 3 e nota). “Ninguém
nos pode tirar a dignidade que este amor infinito e inabalável nos confere.” É, porém, evidente que “a alegria não se vive da mesma maneira em todas as etapas e circunstâncias da vida,
por vezes muito duras.” Mas “aos poucos é preciso permitir que a alegria da fé comece a despertar, como uma secreta mas firme confiança, mesmo no meio das piores angústias.”

O que resulta desta alegria assim vivida?
A doce e reconfortante alegria de evangelizar. Porque “O bem tende sempre a comunicarse. Toda a experiência autêntica de verdade e de beleza procura por si mesma a sua expansão.” É o
encontro ou reencontro com o Amor de Deus que é fonte da acção evangelizadora.
“PORQUE SE ALGUÉM ACOLHEU ESTE AMOR QUE LHE DEVOLVE O SENTIDO DA
VIDA, COMO É QUE PODE CONTER O DESEJO DE O COMUNICAR AOS OUTROS?”

Calendário Paroquial

Dia

Local

Hora

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

Missa de Aniversário da abertura
da Casa Nª Srª do Rosário

7 Outubro

Terça

Centro de
Dia

12.00

Reunião do Grupo de Reflexão
sobre o Sínodo

7 Outubro

Terça

Centro

21.30

Pastoral da Saúde

8 Outubro

Quarta

Centro

16.30

Acontece …
27 e 28 de Setembro - Peregrinação Nacional do Rosário a
Fátima
LEITURAS

Ez. 18, 25-28

29
30
1
2
3
4

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

Is. 5, 1-7

Sal. 24

28 - DOMINGO XXVI DO TEMPO COMUM
Filip. 2, 1-11
Mt. 21, 28-32
Semana II do Saltério

Dan. 7, 9-10. 13-14
Job. 3, 1-3. 11-17. 20-23
Job. 4, 1-12. 14-16
Job. 19, 21-27
Job. 38, 1. 12-21; 40, 3-5
Job. 42, 1-3. 5-6. 12-16
Sal. 79

Sal. 137
Sal. 87
Sal. 87
Sal. 26
Sal. 138
Sal. 118

5 - DOMINGO XXVII DO TEMPO COMUM
Filip. 4, 6-9
Mt. 21, 33-43

Contactos:

Jo. 1, 47-51
Lc. 9, 51-56
Lc. 9, 57-62
Mt. 18, 1-5. 10
Lc. 10, 13-16
Lc. 10, 17-24
Semana III 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

