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Palavra …

Nº9

O QUE JORRA DO NOSSO TEMPLO?

• Há sempre a tentação de ligar ao Templo a residência de Deus e
de pretender retê-Lo aí, preso, longe da vida, longe das tarefas do
dia a dia e do mundo a construir… Por isso o culto que Lhe prestamos é algo de artificial e de estranho, sem relação com os nossos problemas e anseios, ou os acontecimentos do Mundo.
Não é essa, porém, a vontade de Deus. Como transparece das
palavras do profeta Ezequiel: Deus é Vida que se quer comunicar, Espírito que
se quer difundir como fonte de renovação e de transformação do Mundo através
da renovação e transformação das pessoas.
• O Culto não pode ser, por isso, nem evasão, nem busca de segurança ou de
consolação, nem fonte de alheamento: tem de ser estímulo para uma vida em
sintonia com o Espírito de Deus revelado em Jesus Cristo.
• Se o cristão tem Templos e os frequenta, se participa no culto que aí se celebra, é
para se abrir mais ao Mistério de Deus e ao seu Reino, é para se deixar invadir e
possuir pelo seu Espírito, afim de se tornar pedra viva de um Templo vivo
de que Jesus Cristo é o alicerce; é para se tornar mais disponível à ação de
Deus, e nunca para tentar utilizá-Lo segundo os próprios desejos ou temores.
• Assim se compreende como é oportuno e pertinente aquele AVISO à porta de
uma Igreja:
Aqui entra-se para adorar a Deus
e sai-se para amar o próximo…

***
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“Qual o lugar certo para se adorar a DEUS? Jerusalém ou Garizim?”
A esta pergunta da samaritana, Jesus respondeu de modo definitivo:
Em qualquer lugar, pois “os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e verdade”.
Ou seja: o importante não é o lugar do culto, mas o que se passa no coração e aquilo que o culto produz… Claro que a Fé gera Comunidade e esta precisa de espaços para se reunir, partilhar e celebrar. Por isso foi grande aquele dia em que
os cristãos de Roma se encontraram no seu primeiro Templo público: A BASÍLICA
DE LATRÃO – oferta do Imperador Constantino. E porque se trata da Catedral do
Bispo de Roma – o Papa – toda a Igreja celebra hoje mais um aniversário da sua
dedicação, lembrando que o Templo fundamental do nosso encontro com
DEUS É JESUS CRISTO.

Comunidade

inFormando
Estávamos, no último número desta folha paroquial (“Não esqueça que …” (Neq) N.º 8, de 2 Nov 2014) a
procurar focar-nos na parte III – A partir do coração do Evangelho, da Evangelii Gaudium (EG) que como sabemos é o documento tomado como base de estudo na preparação
para o Sínodo Diocesano de Lisboa em que todos estamos comprometidos. Logo no seu primeiro número (n.º 34) parte desta afirmação:
“… colocar tudo em chave missionária, … também a maneira de comunicar a mensagem.”
Referiu-se já o risco de, pelas circunstâncias envolventes, a mensagem aparecer “mutilada e reduzida
a alguns dos seus aspectos secundários”.
Nomeadamente, “algumas questões que fazem parte da doutrina moral da Igreja” podem ficar “fora
do contexto que lhes dá sentido.” Por isso convém ser realistas: os nossos interlocutores podem:
• não conhecer o horizonte completo daquilo que dizemos; • não relacionar o nosso discurso
com, “o núcleo essencial do Evangelho que lhe confere sentido, beleza e fascínio.” (cf. n.º 34)

Daí o apelo: partir do coração do Evangelho:
“Neste núcleo fundamental, o que sobressai é a beleza do amor salvífico de Deus
manifestado em Jesus Cristo morto e ressuscitado.” (n.º 36)

Com efeito, e como já se referiu citando a EG (Neq. n.º 8), sendo certo que “todas as verdades
reveladas procedem da mesma fonte divina e são acreditadas com a mesma fé”, “algumas
delas são mais importantes por exprimir mais directamente o coração do Evangelho”, “existe
uma ordem ou ‘hierarquia’ das verdades da doutrina católica, já que o nexo delas com
o fundamento da fé cristã é diferente.” (EG, 36, e cit. Vat. II)
E este princípio “é válido tanto para os dogmas da fé como para o conjunto do ensino da Igreja, incluindo a doutrina moral.” A EG, como já se disse, procura neste ponto apoio em S. Tomás para dizer que “também na mensagem moral da Igreja, há uma hierarquia nas
virtudes e acções que delas procedem” e citando-o “Em si mesma a misericórdia é a maior
das virtudes […] debruçar-se sobre os outros […] remediar as misérias alheias […] é tarefa especialmente
de quem é superior; é por isso que […] é próprio de Deus usar de misericórdia e é sobretudo nisto
que se manifesta a sua omnipotência.”

“Aqui o que conta antes de mais […] é ‘a fé que actua pelo amor’ (Gl 5, 6)” (EG, 37)
Num documento eminentemente pastoral, como nos parece ser a EG, não poderia deixar de
afirmar-se que “É importante tirar as consequências pastorais desta doutrina conciliar, que
recolhe uma antiga convicção da Igreja.” (EG , 38). Exemplifiquemos:

•

Proporção adequada, na frequência dos temas e nas acentuações postas na pregação, no anúncio do Evangelho; (exemplificando, mais [pregação sobre] caridade e justiça

que temperança, graça que lei, mais Jesus Cristo que Igreja, mais Palavra de Deus que Papa)

•
•

Nenhuma verdade é negada (tal como a unidade orgânica entre as virtudes impede
de excluir qualquer uma do ideal cristão);
Na pregação fiel ao Evangelho, manifesta-se com clareza a centralidade de certas
verdades e fica claro que a pregação moral cristã: Não é uma ética estoica; nem
uma mera filosofia prática, nem um catálogo de pecados e erros; é mais que uma
ascese.

“O Evangelho convida, antes de tudo, a responder a Deus que nos ama e salva, reconhecendo-o nos outros e saindo de nós mesmos para procurar o bem de todos. […]
Todas as virtudes estão ao serviço desta resposta de amor.” (EG, 39)

Calendário Paroquial

Dia

Local

Hora

Secretariado Permanente

11 Novembro

Terça

Centro

21.30

Pastoral da Saúde

12 Novembro

Quarta

Centro

16.30

Exposição do Santíssimo Sacramento (c/ oração do Rosário)

13 Novembro

Quinta

Igreja

15.00

Encontro da Adolescência - Youcat

22 Novembro

Sábado

Centro

10.00

Reunião de Acólitos Séniores

22 Novembro

Sábado

Centro

15.30

Acontece …
15 de Novembro - Convívio de São Martinho, 18h
23 de Novembro - Abertura da Venda de Natal, 10h45
- Ordenação Episcopal de D. João Marcos,
Mosteiro dos Jerónimos, 16h
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11
12
13
14
15

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

9 - DEDICAÇÃO DA BASÍLICA DE LATRÃO
Sal. 45
1Cor. 3, 9c-11. 16-17
Jo. 2, 13-22
Semana IV do Saltério

Tit. 1, 1-9
Tit. 2, 1-8. 11-14
Tit. 3, 1-7
Flm. 7-20
2Jo. 4-9
3Jo. 5-8

Sal. 23
Sal. 36
Sal. 22
Sal. 145
Sal. 118
Sal. 111

Lc. 17,
Lc. 17,
Lc. 17,
Lc. 17,
Lc. 17,
Lc. 18,

16 - DOMINGO XXXIII DO TEMPO COMUM
Prov. 31, 10-13. 19-20. 30-31
Sal. 127
1Tes. 5, 1-6
Mt. 25, 14-30

Contactos:

1-6
7-10
11-19
20-25
26-37
1-8

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, 18h, 21h30 * Domingos e Dias Santos: 9h, 11h, 12h30, 18h
Igreja Nª Srª do Rosário: Domingos e Dias Santos: 10h, 12h

Horário das Confissões:

3ª e 5ª: 17h30 às 18h30

