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CHAMADOS A AGIR

Os ouvintes de João Baptista não se limitaram a escutar a Palavra e
os apelos do Profeta, nem pensaram que “aquilo” era só para os outros… Compreenderam que não basta lamentar o mal que nos rodeia, nem atribuir sempre aos outros as culpas ou responsabilidades…
Compreenderam que todos nós somos parte do Mundo e que o Mundo caminha para melhor quando cada um de nós se esforça nesse sentido...
Por isso se assumiram como agentes de mudança e logo se interrogaram:
-QUE DEVEMOS NÓS FAZER?
E João baptista apontou-lhes, de forma simples e definitiva, os caminhos da mudança
para melhor:
mais respeito pelos outros,
mais honestidade e justiça,
mais generosidade e partilha.
Como os ouvintes de João Batista, compreendemos o que eles compreenderam e perguntamos também:
Que devo eu fazer para que na minha Família haja mais compreensão, harmonia e
entreajuda?
Que devo eu fazer para que na minha Paróquia se anuncie, celebre e testemunhe
melhor a Fé em Jesus Cristo?
Que devo eu fazer para que no Mundo em que vivo sejam mais respeitados e promovidos os valores evangélicos em que acredito: a Justiça, a Verdade e a Solidariedade?
***

A proximidade do Natal e de um Novo Ano desperta e aviva em nós o sonho e o
desejo de um Mundo diferente e melhor… E já está dito e escrito tudo o que é
preciso para que essa transformação se realize… Falta só realizá-la… Isto é, falta
convencermo-nos de que o Mundo, por maior que seja, é feito de pequenas parcelas e que uma delas é a parte que nos cabe, aquela onde temos influência e um
papel a desempenhar. Por isso, para além do desejo ou do sonho, importa interrogarmo-nos como os ouvintes de João Batista: “E nós, que devemos fazer” para
que esse Mundo mais simples e humano, mais justo e verdadeiro, mais honesto e
pacífico, mais compassivo e solidário, se vá tornando realidade hoje e aqui?

Comunidade

Informando
Para corresponder ao Guião n.º 4, preparatório do Sínodo Diocesano de Lisboa, procuramos
fazer aqui uma leitura continuada do Capítulo IV da Evangelii Gaudium (EG). O capítulo é o
mais extenso de todo o documento, e de enorme relevância, como podemos ver. Não se estranhará, por isso, que voltemos ao tema..

A EG procura sublinhar, como temos visto, duas direcções: a especial responsabilidade dos cristãos, e algumas condicionantes do “sistema” ao exercício dessa responsabilidade.
Apesar das dificuldades, o Papa afirma confiar “na abertura e nas boas disposições
dos cristãos” e pede-lhes, por isso, que procurem “comunitariamente novos caminhos para acolher esta renovada proposta”. (EG 201) Como seria de esperar, na medida
em que o Sínodo Diocesano de Lisboa procura corresponder ao apelo do Papa, isto é exactamente o que tem vindo a ser-nos pedido no âmbito da sua preparação.
Esta especial responsabilidade dos cristãos exerce-se, porém, no âmbito de um sistema
para o qual muitas palavras “se tornaram incómodas” ou são, mesmo, proscritas.
Diz o Papa: “Incomoda que se fale de ética, incomoda que se fale de solidariedade
mundial, incomoda que se fale de distribuição de bens, incomoda que se fale de defender os postos de trabalho, incomoda que se fale da dignidade dos fracos, incomoda que se fale de um Deus que exige um compromisso em prol da justiça.” (EG 203)
Ao contrário, como titula um novo subtema, temos que Cuidar da fragilidade, temos
que ter em atenção e “debruçarmo-nos sobre as novas formas de pobreza e fragilidade, nas quais somos chamados a reconhecer Cristo sofredor: os sem-abrigo, os toxicodependentes, os refugiados, os povos indígenas, os idosos, os migrantes. Por isso,
exorta “os países a uma abertura generosa, que, em vez de temer a destruição da
identidade local, seja capaz de criar novas sínteses culturais”. (EG 210).
E continua a apontar algumas das mais graves chagas sociais, que, com a guerra, a
fome, a doença por falta de cuidados médicos e sanitários, o desemprego sem esperança, se
esperaria já estarem superadas: “a situação das pessoas que são objecto das diferentes formas de tráfico” (com a cumplicidade de tantos distraídos ou coniventes); a situação das mulheres vítimas de tantas formas de violência; os nascituros “ a quem se quer negar
a dignidade humana para poder fazer deles o que apetece, tirando-lhes a vida e promovendo
legislações para que ninguém o possa impedir”. Por isso se afirma, clara e inequivocamente:
“Não é opção progressista pretender resolver os problemas eliminando uma vida
humana” (EG 214). Por fim, a situação do conjunto da criação já que “nós, os seres
humanos, não somos meramente beneficiários mas guardiões das outras criaturas” (EG 215).
E conclui: “Pequenos mas fortes no amor de Deus, como São Francisco de Assis,
todos nós cristãos, somos chamados a cuidar da fragilidade do povo e do mundo em
que vivemos” (EG 216)
Concluímos também nós, por hoje. Seria um erro grave considerar estas afirmações
meras generalidades ou afirmações idealistas, desligadas da realidade, e sem capacidade de se imporem perante os interesses e as ideologias dominantes. O caminho
tem de fazer-se para reconduzir a um rumo mais humano as sociedades em que nos inserimos. Deus está connosco nos caminhos da justiça e da paz. E aí reside a nossa força. Interroguemo-nos, pois:
Como é que temos cuidado da fragilidade do povo e do mundo em que vivemos? Que
caminho há a fazer na nossa comunidade?

Calendário Paroquial

Dia

Local

Hora

Exposição do Santíssimo Sacramento (c/ oração do Rosário)

13 Dezembro

Domingo

Igreja

15.00

Missa no Espaço São Domingos

15 Dezembro

Terça

Espaço S.
Domingos

12.00

Secretariado Permanente

15 Dezembro

Terça

Centro

21.30

Missa na Casa Nª Srª do Rosário

16 Dezembro

Quarta

Centro Dia

12.00

Missa no Lar Pe. Carlos

17 Dezembro

Quinta

Lar

12.00

Festa de Natal do Colégio S. Domingos

19 Dezembro

Sábado

Salão

10.00

Acontece …
13 de Dezembro - Abertura da Porta da Misericórdia, Sé
17 de Dezembro - Aniversário natalício do Papa Francisco
20 de Dezembro - Encerramento da Venda de Natal
Fim da campanha “Atreve-te a Ajudar”
Concerto de Natal, 16h
24 de Dezembro - Missa do Galo, 23h30
LEITURAS

Sof. 3, 14-18a

14
15
16
17
18
19

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

Miq. 5, 1-4a

13 - DOMINGO III DO ADVENTO
Sal. Is. 12
Filip. 4, 4-7
Lc. 3, 10-18

Num. 24, 2-7. 15-17a
Sof. 3, 1-2. 9-13
Is. 45, 6b-8. 18. 21b-25
Gen. 49, 2. 8-10
Jer. 23, 5-8
Jz. 13, 2-7. 24-25a

Sal. 24
Sal. 33
Sal. 84
Sal. 71
Sal. 71
Sal. 70

Mt. 21, 23-27
Mt. 21, 28-32
Lc. 7, 19-23
Mt. 1, 1-17
Mt. 1, 18-25
Lc. 1, 5-25

20 - DOMINGO IV DO ADVENTO
Hebr. 10, 5-10
Lc. 1, 39-45

Sal. 79

Semana III do Saltério

Semana IV do Saltério

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

Contactos:

Pároco - Frei José Manuel Correia Fernandes, OP

R. Raul Carapinha, 15 - 1500-541 LISBOA

Telf. 217221350 - Fax 217221355

www.paroquiasaodomingosdebenfica.pt
www.catequesesdb.pt

paroco@paroquiasaodomingosdebenfica.pt
cartorio@paroquiasaodomingosdebenfica.pt

secretaria@paroquiasaodomingosdebenfica.pt
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