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Palavra …

Nº2

PAZ: UMA TAREFA PARA TODOS
Tomamos cada vez mais consciência de que o nosso vasto Mundo é
uma Aldeia Global onde, por isso mesmo, o entendimento e a solidariedade se tornam num imperativo de salvação. No entanto,
os factos e acontecimentos afastam o Horizonte de uma Paz
justa e duradoira. E porquê? Duas razões fundamentais estão
bem expressas nas Leituras de hoje.

• A primeira, são os PRECONCEITOS de toda a ordem. Eles levamnos a pensar que o Bem, a Razão, a Verdade, as boas intenções estão sempre do nosso lado e no nosso campo… e a desconfiar, a
hostilizar, a excluir e mesmo a combater os que não são dos
“nossos” ou do nosso “acampamento”… Moisés e Jesus desaprovam claramente este sectarismo e intolerância e exortam-nos a confiar na
capacidade de fazer o bem que têm as pessoas, ainda que não sejam da nossa
raça, da nossa cultura ou religião. Lembram-nos que, afinal, o importante é que o
Bem se faça e não quem o faz.
• O outro grande obstáculo ao progresso da Paz, são os profundos e alarmantes desequilíbrios económicos e sociais que se verificam entre os Povos e no seio de cada
Povo. Eles são o fruto da avidez insaciável das riquezas, ligada quase sempre à
insensibilidade social à exploração do homem pelo homem, como nos diz a Carta de S. Tiago. É urgente, por isso, corrigir aquele aforismo que vem de longe: “Se
queres a Paz, prepara a guerra”. Mais certo, justo e eficaz será este: “Se queres
a Paz, combate as causas da guerra”. Cada um no seu terreno, e segundo a sua
capacidade, porque a Paz é também tarefa de todos!
***

O zelo mal entendido gera sentimentos e atitudes detestáveis, com efeitos desastrosos na vida das pessoas e das comunidades.
JESUS e MOISÉS – como mostra a Liturgia deste Domingo – rejeitaram, claramente, esse “zelo”, quando alguns dos seus discípulos deram mostras de o possuírem
também… “Zelo” que os tornava invejosos, ciumentos, sectários e intolerantes… Ninguém pode ter a pretensão insensata de possuir DEUS em exclusivo, ou de ter
o monopólio da recta intenção, da Verdade e do Bem… Isso nos impediria de ver
o que há de positivo, de bom, de belo, de verdadeiro e de justo naqueles que não são
do nosso “grupo” nem frequentam as nossas “tendas de reunião”, e impediria um
pluralismo sadio, um diálogo construtivo, enriquecedor, e uma convivência pacífica e colaborante, como temos de fomentar.

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 5ª feiras, pelas 21h30.
Inscrições na Secretaria Paroquial.

Já se encontra disponível o Programa Pastoral para
2015/2016. Todos os membros do Conselho Pastoral poderão levantar o mesmo na Secretaria Paroquial.

Informando
“Se permanecerdes na minha palavra sereis verdadeiramente meus discípulos e
conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.”(Jo 8, 31)
A Verdade única que liberta é Jesus Cristo, em cuja boca não houve engano (cf Is 53, 9). Ele
disse de si: “Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida” (Jo 14, 6).
No caminho das nossas vidas, e sobretudo nas coisas da cidade dos homens, é por vezes difícil
discernir o que é conforme à Verdade de Cristo, entre as verdades aparentes ou reais que
se nos oferecem. Não é de estranhar tendo em conta o que João também nos ensina sobre a paternidade da mentira que ao diabo pertence …
É difícil dispersar as cortinas de fumo dos medos, das meias verdades, das mentiras repetidas como verdades, dos falsos fundamentos para decisões ou para a sua falta motivadas
por interesses diferentes do interesse comum e da busca da verdade.
Custa avaliar o peso relativo das coisas “boas” e das coisas “más”, para discernir o caminho humano que não se afaste, ou se afaste o menos possível, do caminho luminoso de
serviço que Jesus Cristo nos aponta.

Para ajudar ao discernimento no que tem sido chamado crise humanitária da Europa,
recordemos a parábola do bom samaritano. (Lc 10, 25-37) O legista que interroga Cristo sobre o
maior mandamento e a quem Jesus devolve a pergunta, acaba por ser forçado a confessar que
sabia a resposta e mais o que não desejaria: verdadeiramente próximo daquele homem que os
salteadores deixaram semi-morto na estrada de Jerusalém para Jericó, foi o samaritano
“que usou de misericórdia para com ele.”
Ao samaritano, ter-lhe-á sido necessário afastar o medo: não era segura aquela estrada.
Não saberia, talvez, até onde podia ir a sua compaixão e os seus meios. Gastou do seu
tempo, da sua vida, do seu dinheiro. Aumentou certamente o seu amor porque só este aumenta
quando se dá.
A Europa que anda confusa e lenta, provavelmente mais a Europa do poder político ou do dinheiro que a Europa dos pobres de Cristo, até alguma Europa que supõe poder defender as suas raízes
cristãs que não quis confessar, negando o seu auxílio aos de outra raça ou religião que se lhe
dirigem em estado de necessidade, deveria ter presente a luz que jorra daquela parábola.
É preciso afastar o medo para chegar à verdade da justiça, da misericórdia e da caridade
que a superam. Não, não será por acolhermos estas pessoas que ficamos mais em risco ou
perdemos a nossa identidade. Estamos a perdê-la ou já a perdemos pelo que fazemos no interior
e no exterior das nossa fronteiras.
Não, não são os que precisam de nós e vêm de fora que prejudicam os nossos outros irmãos mais próximos. Talvez a visibilidade daqueles ajude a envergonharmo-nos por não
cuidarmos como devíamos destes que ocultam as suas chagas por pudor ou por medo ou só as
revelam, às vezes, quando o sofrimento passa os limites do humano.
Uns e outros são vítimas do nosso egoísmo, tanto como da nossa fácil acomodação a explicações simplistas como é a da falta de recursos para dar a todos uma vida digna. Mal de uma comunidade que se acomoda a redistribuir o que tem, em vez de providenciar o que precisa para dar uma
vida digna a todos.
A Misericórdia de Deus para connosco, como o Amor, tem que ser a medida da nossa misericórdia para com os outros. Não apenas no perdão, mas também nos actos concretos em
que Deus “precisa” das nossas mãos e das nossas acções para com os irmãos.

Calendário Paroquial

Dia

Local

Hora

Encontro de Adolescentes

3 Outubro
4 Outubro

Sábado
Domingo

Parede

Apresentação dos Leitores

4 Outubro

Domingo

Igreja

11.00

Fraternidade Leiga S. Domingos

6 Outubro

Terça

Centro

17.00

Reunião de preparação para pais
e padrinhos - Baptismo

6 Outubro
8 Outubro

Terça
Quinta

Centro

21.30

Reunião do Conselho de Pais

6 Outubro

Terça

Centro

21.30

Missa de Aniversário da abertura
da Casa Nª Srª do Rosário

7 Outubro

Quarta

Centro de
Dia

12.00

Pastoral da Saúde

8 Outubro

Quinta

Centro

16.30

Acontece …

26 e 27 de Setembro - Peregrinação Nacional do
Rosário a Fátima
LEITURAS

Num. 11, 25-29

28
29
30
1
2
3

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

Gen. 2, 18-24

Sal. 18

27 - DOMINGO XXVI DO TEMPO COMUM
Tg. 5, 1-6
Mc. 9, 38-43. 45. 47-48
Semana II do Saltério

Zac. 8, 1-8
Dan. 7, 9-10. 13-14
Ne. 2, 1-8
Ne. 8, 1-4a. 5-6. 7b-12
Bar. 1,15-22 ou Ex. 23,20-23a
Bar. 4, 5-12. 27-29

Sal. 101
Sal. 137
Sal. 136
Sal. 18 B
Sal. 78 ou Sal. 90
Sal. 68

4 - DOMINGO XXVII DO TEMPO COMUM
Sal. 127
Hebr. 2, 9-11
Mc. 10, 2-16

Contactos:

Lc. 9, 46-50
Jo. 1, 47-51
Lc. 9, 57-62
Lc. 10, 1-12
Mt. 18, 1-5. 10
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

