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Palavra …

Nº6

UM SÓ SENHOR…
As palavras de Jesus hoje recordadas: “Dai a César o que é de
César e a Deus o que é de Deus”, têm tido, ao longo dos tempos, interpretações erróneas que, por sua vez, têm originado
confusões graves e opções falsas.
Na verdade, não se trata de estabelecer fronteiras entre o político e o religioso, nem da delimitação de duas competências absolutamente
autónomas e independentes.
A resposta de Jesus vai, com certeza, noutro sentido. Se a imagem de César
gravada na moeda era razão para se pagar o devido tributo, a imagem de
Deus que levamos connosco é imperativo para nunca esquecermos que só a Ele
pertencemos e que não há outro Senhor senão Ele.
Para Jesus, César e Deus não são duas autoridades de natureza semelhante que
repartem estre si a submissão dos humanos… Deus está sempre acima de
qualquer césar e este nunca pode exigir o que só a Deus pertence.
Nestes tempos em que o poder do Estado cresce de maneira insuspeitada e aos
cidadãos é cada vez mais difícil defender a sua liberdade no meio de uma sociedade burocrática onde quase tudo é dirigido e controlado perfeitamente, não
podemos deixar que nenhum poder nos roube a nossa consciência e a nossa liberdade.
Temos de cumprir com honradez todos os nossos deveres cívicos mas sem nunca
deixar que nos modelem ou dirijam de modo contrário às exigências fundamentais da nossa Fé.
***
Que belas recordações guardava S. Paulo daqueles cristãos de Tessalónica –
a primeira Metrópole europeia a receber, por seu intermédio, o anúncio do
Evangelho.
A primeira Carta que lhes escreveu, aquela que hoje se proclama na Liturgia,
é o escrito mais antigo do Novo Testamento.
S. Paulo dá graças a Deus por saber que a semente por ele lançada estava a
dar bons e belos frutos:
Uma Fé viva e ativa.
Uma Caridade atenta e esforçada.
Uma Esperança firme e inabalável.
Trata-se de um retrato que vinca bem e para sempre aquelas virtudes que
todo o cristão ou comunidade cristã é chamada a cultivar e a testemunhar
com perseverança e alegria.

Comunidade
Procissão de
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Zona de Palma

inFormando
A Igreja dedica este mês de Outubro à oração pelas Missões e, logo no dia 1, a Liturgia
celebrou a memória obrigatória de Sta. Teresa do Menino Jesus, a carmelita doutora da
Igreja desde João Paulo II (19 Outubro 1997), declarada por Pio XI (14 Dezembro 1927) padroeira de todos os missionários, juntamente com S. Francisco Xavier. Certamente porque
“soube viver a radicalidade do Evangelho, testemunhando-o com a própria existência”.
A Igreja de Lisboa, como Igreja particular, responde ao convite a todas formulado pelo Papa Francisco para “entrar num processo de
discernimento, purificação e reforma” em ordem à “conversão
missionária” (EG, 30). É esse, certamente, o sentido da realização
do Sínodo Diocesano em Novembro de 2016 e da caminhada
sinodal que se iniciou e decorre.
Ainda agora o Senhor Patriarca manifestou o uelaS se realizartubro, anivers016e iniciou para a realizaç Papa Francisco para "rdesejo de que toda a Igreja Diocesana
faça, na celebração que se realizará na Sé, no próximo dia 25 de Outubro, aniversário da dedicação da Catedral, um compromisso comunitário com aquela
caminhada sinodal. O Senhor Patriarca faz a sua parte como pastor e pede-nos,
assim, que o acompanhemos.
Este mesmo mês e até ao fim do trimestre, a parte da preparação para o Sínodo
que se traduz em reflexão versa sobre o Capítulo I da Evangelii Gaudium intitulado
exactamente “A transformação missionária da Igreja”.
As palavras têm o seu peso. Conclui-se, pois, que a Igreja, “como instituição humana e terrena necessita […] perpetuamente desta reforma”, como processo
de conversão, “por fidelidade a Jesus Cristo”.(cf EG, 26)
A Exortação diz-nos também, e acreditamos que isso vai sendo sentido em profundidade pelo povo cristão, que esta transformação:
•
não pode esperar (Uma renovação eclesial inadiável) (EG, 27);
•
tem de abranger tudo e todos – “os costumes, os estilos, os horários, a linguagem e toda a estrutura eclesial” (EG, 27);
•
tem de ser em profundidade – não pode deixar as coisas como estão, não nos serve uma “simples administração” (EG, 25);

•

só pode entender-se, no que toca à reforma das estruturas, no sentido
de fazer com que todas se tornem mais missionárias (EG, 27).

O que se pede, pois, à Igreja toda e deve ser objecto da nossa oração e da nossa
reflexão individual e comunitária? Pede-se, em primeiro lugar, um corajoso e
aprofundado exame de consciência pessoal e avaliação comunitária.
A Exortação aponta abundantes pistas para esse fim e o Guião elaborado em
ordem à preparação do Sínodo Diocesano, que esta reflexão pessoal evidentemente não
pode substituir, sugere, mesmo, uma série de questões. De entre aquelas pistas, permi-

timo-nos destacar os apelos: ~a que “ousemos um pouco mais no tomar a
iniciativa” - ir à frente, tomar a iniciativa sem medo, ir ao encontro, procurar os
afastados e chegar às encruzilhadas dos caminhos para convidar os excluídos. (EG,
24); ~ao esforço no sentido do uso de todos os meios necessários para
avançar no caminho da conversão pastoral e missionária; ~à comparação
permanente entre a imagem ideal da Igreja tal como Cristo a viu, quis e
amou […] com o rosto da Igreja hoje […] que gera uma necessidade generosa e
quase impaciente de renovação, isto é, de emenda dos defeitos (EG, 26 cit. Ecclesiam suam, Paulo VI) evidenciados pela reflexão da Igreja sobre o seu mistério.
“Vamos para outra parte, para as aldeias vizinhas, a fim de pregar aí, pois
foi para isso que Eu vim” (Mc 1,38)

Calendário Paroquial

Dia

Local

Hora

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
18/19 Outubro - Ofertório para as Missões
25/26 Outubro - Mudança da hora. Na noite de 25 para 26
entra em vigor o horário de Inverno. Também o horário das
missas sofrerá alteração. A partir do dia 25 a missa das 19h
aos Sábados e Domingos passará a ser às 18h.
1 de Novembro - Solenidade de Todos os Santos. O horário
das missas será o dos Domingos: 9h, 11h, 12h30 e 18h.
LEITURAS
Is. 45, 1. 4-6

20
21
22
23
24
25

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

Ex. 22, 20-26

Sal. 95

19 - DOMINGO XXIX DO TEMPO COMUM
1Tes. 1, 1-5b
Mt. 22, 15-21
Semana I do Saltério

Ef. 2, 1-10
Ef. 2, 12-22
Ef. 3, 2-12
Ef. 3, 14-21
Ef. 4, 1-6
Ef. 4, 7-16

Sal. 99
Sal. 84
Sal. Is. 12
Sal. 32
Sal. 23
Sal. 121

26 - DOMINGO XXX DO TEMPO COMUM
Sal. 17
1Tes. 1, 5c-10
Mt. 22, 34-40

Contactos:

Lc. 12,
Lc. 12,
Lc. 12,
Lc. 12,
Lc. 12,
Lc. 13,

13-21
35-38
39-48
49-53
54-59
1-9

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

