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Palavra …

Nº5

“TODOS OS POVOS SÃO MEU POVO…”
O cimo do Monte é lugar de ENCONTRO para todos os que se
dispõem a subi-lo, venham donde vierem… Por isso, ao situar
aí o BANQUETE, Isaías proclama que todos os povos são
chamados a ser POVO DE DEUS. Uma mensagem em sintonia
perfeita com o Evangelho que hoje escutamos. Uma mensagem
com aspetos surpreendentes e interpelantes:

1. “Um Banquete para todos os Povos”
O Reino de Deus não conhece fronteiras de espécie alguma. Nem naturais, nem
artificiais, nem históricas… É UNIVERSAL. Sempre aberto e dirigido a todos
com insistência, pois o REI não desiste do seu Projeto e quer a Sala cheia…
2. “Reuniram todos os que encontraram, maus e bons”
O Reino de Deus é GRATUITO… Ninguém é convidado por ter méritos ou qualidades especiais, nem ninguém é rejeitado pelo mal que possa ter feito. O Reino de
Deus não reconhece o “eixo do bem e do mal” traçado pelos poderosos… É um Reino que se oferece a todos. Rejeita-se ou acolhe-se, mas não se compra, nem se
vende…
3. “O traje nupcial”
Quem aceita o convite e acolhe o Reino não pode permanecer “fechado” ao Espírito da Festa, à Comunhão fraterna, ao amor. Sem esse “traje”, sem esses sentimentos, sem essa conversão, a presença no Banquete não faz sentido.
***
O Banquete, como encontro festivo, de convívio e de comunhão, de amizade e de partilha, de paz e de alegria, é a imagem frequente na boca dos Profetas para o ANÚNCIO DO REINO DE DEUS e dos seus desígnios de vida e de
amor.
Hoje, mais uma vez, ele está patente na Mensagem de Isaías e de Jesus, e com
duas características bem vincadas: é universal e gratuito.
É um Banquete universal porque o Reino de Deus não conhece fronteiras de
espécie alguma. A todos se abre. Somos todos convidados e desejados.
É um Banquete gratuito porque o Reino de Deus é pura Graça. Ninguém é
convidado pelos seus méritos, nem rejeitado pelos seus deméritos. A todos se
quer dar: rejeita-se ou acolhe-se. Cabe-nos decidir e agir em consequência.

Comunidade

Estão abertas as inscrições para o Sacramento do Crisma
Esta preparação é para adultos
que, por algum motivo, não
receberam este sacramento e
que agora se querem preparar
para o receber.
Os encontros serão às 6ª feiras, pelas 21h30.

Já disponível
na Recepção

Inscrições na Secretaria

«Quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua direita, a fim de que a tua esmola permaneça em segredo; e teu Pai, que vê o
oculto, há-de premiar-te.»

No fim-de-semana de 18 e 19 o ofertório destinar-se-á às Missões.

Já se encontra disponível a agenda para marcação de intenções de missa para
2015.
Lembramos todos os paroquianos das seguintes instruções para a marcação de
missas:
As missas das 9h, durante a semana e todas as missas de fim-de-semana são
individuais. Deste modo, apenas uma pessoa poderá marcar as intenções
em cada missa, não sendo possível acrescentar outras intenções.
As missas das 19h, de 2ª a 6ª, são as chamadas “missas comunitárias”. Nestas
missas é possível a marcação de várias intenções. Por decisão do Conselho
Pastoral Paroquial foi imposto um limite de 15 intenções por missa.
As intenções deverão ser marcadas na Secretaria Paroquial, de 2ª a 6ª, das 9h
às 18h.

inFormando
O “acaso” que favorece quem procura, e a partilha de interesses, fez-nos encontrar a conferência de um dominicano espanhol, Frei Vicente Botella Cubells OP., subordinada ao tema “A
‘inspiração dominicana’ da Evangelii Gaudium”. Pareceu-nos interessante fazer-lhe aqui
alguma referência, apesar de só dispormos da versão áudio.
O autor da conferência explica logo à partida que entende por “inspiração dominicana” a circunstância de, na hora da fundamentação, se fazer muitas vezes apelo, na Exortação, à
orientação do grande dominicano, S. Tomás de Aquino.
Com efeito, pesquisando as fontes do documento papal, verifica-se que o maior número de
citações remete para o magistério da Igreja, quer através dos últimos Papas, João Paulo II, Paulo VI e
Bento XVI (por ordem do número de citações), quer do Concílio Vaticano II.
A seguir, porém, o autor mais citado, umas vinte vezes, é S. Tomás. Outras fontes são, por
exemplo, as Conferências Episcopais. Este é o aspecto ‘objectivo’, estatístico.

Quanto aos temas para os quais se busca o apoio do pensamento de S. Tomás, e
este é um aspecto substancial, são os seguintes.
• A hierarquia de verdades na ordem moral. No Unitatis redintegratio, o Decreto sobre o ecu-

menismo do Vaticano II, fala-se de hierarquia das verdades da doutrina, porque é diferente o nexo delas
com o fundamento da fé cristã. S. Tomás ensinava isto mesmo para as verdades morais, considerando que,
no agir exterior, a misericórdia é a maior de todas as virtudes. (cf. EG, 34 a 39, designadamente quanto às
consequências pastorais)
• A universalidade da mensagem e a limitação humana (quer em referência à conversão
missionária da Igreja, quer à sua unidade e universalidade) Importa afirmar que a pluralidade de formas
não é um elemento negativo mas uma manifestação da riqueza da missão e dos conteúdos. A variedade
das criaturas, como diria S. Tomás, é um reflexo da imensa riqueza da bondade do Criador. S. Tomás é
ainda apontado como mestre para nos ajudar a discernir o que realmente pode ser deixado para um segundo plano.(cf. EG, 40)
• A religiosidade popular A Exortação destaca a enorme força evangelizadora da espiritualidade
popular. Ela capta os conteúdos espirituais mais ao nível simbólico que racional. Por outro lado, e é aqui que
vai apoiar-se em S. Tomás utilizando uma distinção deste com origem em St. Agostinho, é mais um crer em
Deus, pela intuição e o fascínio, que um crer Deus pelos conteúdos da fé. (cf. EG, 124)
• A coerência do pregador Deixar-se comover pela Palavra e estar disposto a vivê-la. Comunicar
aos outros o que se contemplou. É o contemplar para agir que remete para S. Tomás e é síntese do próprio
carisma dominicano. (cf. EG, 150)
• Acompanhamento pessoal dos processos de crescimento São “uma peregrinação com
Cristo para o Pai” (EG, 170). Exige-se a escuta respeitosa e compassiva […] com a paciência de quem está
ciente do que ensinava Tomás de Aquino sobre a dificuldade resultante de algumas inclinações contrárias
que persistem e dificultam a prática das virtudes. Para (até) chegar à maturidade, dar tempo com uma
imensa paciência (EG, 171)
• O valor do pobre no seio do povo cristão O nosso compromisso não consiste apenas em
acções ou programas de promoção e assistência mas primariamente em uma atenção prestada ao outro,
considerando-o, na expressão de S. Tomás, como um só consigo mesmo. (cf. EG, 199)
• O diálogo como parte do valor social da evangelização O diálogo, nas suas várias formas
e variados interlocutores, é uma via que conduz à paz. No diálogo entre fé, razão e ciência, que pode ultrapassar os extremismos, a Exortação encontra também apoio num princípio afirmado por S. Tomás há séculos. Não pode haver contradição entre Verdades porque a fonte de toda a Verdade é Deus. (cf. EG, 242)
Assim, conclui o autor da conferência, podemos responder afirmativamente à questão sobre a actualidade do pensamento de S. Tomás pois que ilumina muitos aspectos deste
imenso impulso evangelizador, desta nova etapa de evangelização, e do próprio perfil do
evangelizador.

Calendário Paroquial

Dia

Local

Hora

Secretariado Permanente

14 Outubro

Terça

Centro

21.30

Reunião de preparação para pais
e padrinhos - Baptismo

14 Outubro
16 Outubro

Terça
Quinta

Centro

21.30

Conselho da Família

16 Outubro

Quinta

Centro

19.00

Conselho de Liturgia

16 Outubro

Quinta

Centro

21.30

Reunião do Conselho Pais da Catequese

21 Outubro

Terça

Centro

21.30

Conselho da Formação da Fé

22 Outubro

Quarta

Centro

21.30

Conselho Sócio-Caritativo

23 Outubro

Quinta

Centro

17.00

Acontece …
18/19 Outubro - Encontro de Adolescentes, Tomar

LEITURAS
Is. 25, 6-10a

13
14
15
16
17
18

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

Is. 45, 1. 4-6

Sal. 22

12 - DOMINGO XXVIII DO TEMPO COMUM
Filip. 4, 12-14. 19-20
Mt. 22, 1-14
Semana IV do Saltério

Gal. 4, 22-24.26-27.31 — 5, 1
Gal. 5, 1-6
Gal. 5, 18-25
Ef. 1, 1-10
Ef. 1, 11-14
2Tim. 4, 9-17b

Sal. 112
Sal. 118
Sal. 1
Sal. 97
Sal. 32
Sal. 144

Lc. 11, 29-32
Lc. 11, 37-41
Lc. 11, 42-46
Lc. 11, 47-54
Lc. 12, 1-7
Lc. 10, 1-9

19 - DOMINGO XXIX DO TEMPO COMUM
Sal. 95
1Tes. 1, 1-5b
Mt. 22, 15-21

Contactos:

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, 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

