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Palavra …

Nº3

CAVA O POÇO ANTES DE TERES SEDE…
- Disse alguém com muita razão: “A falta de preparação para o
Matrimónio é a melhor preparação para o divórcio…”

- A preparação fundamental para o Matrimónio é aprender a
amar… E aprende a amar quem aprende a compreender os
outros, quem aprende a confiar e a esperar, quem aprende a
dar e a compartilhar, quem aprende a esquecer-se de si e a
sacrificar-se pelo bem dos outros, quem aprende a desculpar e a perdoar, quem aprende a comprometer-se e a ser
fiel aos compromissos…
Aprender a amar é aprender a cultivar o amor. E o amor cultiva-se com o respeito
e a atenção, com a verdade e a transparência, com o diálogo franco e delicado,
com a alegria e o carinho, com a boa vontade e as boas maneiras.
- Como tudo o que é vivo, o amor pode crescer e fortalecer-se, mas pode
também definhar e morrer.
Há muito amor que poderia ainda estar vivo, a unir pessoas e destinos, a levantar
esperanças e a repartir alegrias e não está porque não foi cultivado nem alimentado como deveria ter sido… Definhou e morreu por egoísmo, cobardia ou
leviandade, por omissão, fuga ou irresponsabilidade.
- Por isso JESUS sugeriu que antes de nos interrogarmos sobre a licitude do divórcio, perguntemos o que é o Matrimónio no projeto de Deus. O que implica, o que supõe e a que compromete.
***
- “Quando deve começar a preparação para o Matrimónio?”
- “No berço – respondeu alguém, de modo surpreendente, mas com razão…
De facto, a Família onde nascemos e crescemos marca-nos, para bem e para mal, de modo profundo, pois nela se vivem e se fazem experiências decisivas. Se a experiência é dos benefícios que advêm da confiança e do respeito
mútuos, da compreensão e da tolerância, do diálogo sincero e da amizade, da colaboração e da entreajuda, da interdependência assumida com
responsabilidade e alegria, então estamos preparados para constituir e construir Família, ainda que surjam, como surgem, problemas, crises, imprevistos, dificuldades não sonhadas a porem à prova a solidez dos nossos fundamentos.
Por isso nunca é demais insistir no papel fundamental e decisivo da Família!

Comunidade

Já se encontra disponível a
agenda para marcação de intenções de missa para 2016.
Lembramos todos os paroquianos das seguintes instruções para a marcação de missas:
As missas das 9h, durante a semana e todas as missas de fimde-semana são individuais.
Deste modo, apenas uma pessoa poderá marcar as intenções em cada missa, não sendo possível acrescentar outras
intenções.

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.

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.

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

Informando
“A missão como propósito e a sinodalidade como método”
“Misericordiosos como o Pai”

Enquanto membros da Igreja que vive na Diocese de Lisboa, não podemos esquecer que
nos encontramos todos, por decisão e convite do nosso Patriarca, em caminho sinodal,
tendo em mente o Sínodo Diocesano de 2016.

No início de Setembro, o Senhor Patriarca dirigiu a todos os diocesanos uma carta em
que recorda esse facto e dá conta do trabalho já realizado. Ao mesmo tempo, sublinha
que manteremos, a todos os níveis da vida diocesana, “a missão como propósito e a sinodalidade como método”. O que quer dizer que, como sempre na Igreja, a nossa oração, o nosso
trabalho, a nossa reflexão, a nossa vivência comunitária, devem ter em vista a missão, o
anúncio, a saída em direcção aos outros. E que, aqui e agora, escolhemos fazê-lo juntando
todas as nossas forças, juntando os nossos contributos, as nossas orações, as nossas acções e a
experiência viva deste caminho conjunto. para caminhar em corresponsabilidade com o nosso Bispo,
na procura de novos caminhos para anunciar Jesus Cristo aos homens do nosso tempo. O
Senhor Patriarca olha, ainda, para a realidade portuguesa, iluminando-a com contributos da Laudato
Si e da Doutrina Social da Igreja.

Procuraremos, naturalmente, continuar a ter aquele assunto sempre presente. Mas enquanto não está disponível o Guião n.º 4, olhamos hoje, de novo, mais em particular,
para uma das três circunstâncias que, como também diz o Senhor Patriarca, nos estimulam naquele caminho: o Jubileu da Misericórdia que, como é sabido, viveremos a partir
de Dezembro. As outras duas circunstâncias são o Sínodo dos Bispos, já em Outubro, e, em Janeiro e Fevereiro, a visita da imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima ao Patriarcado de
Lisboa. Sem esquecer que, até Fevereiro, prosseguiremos em Ano de Vida Consagrada.

Vejamos então, mais um pouco, a Bula do Ano da Misericórdia (MV).
Precisamos de contemplar Jesus Cristo, porque Ele é “o rosto da Misericórdia do Pai.”
Com isso ficamos imersos no mistério da Santíssima Trindade, porque Misericórdia é a
palavra que o revela” (cf. MV 1 e 2). Jubilosamente (é “condição de Salvação” e “fonte de alegria, serenidade e paz”) sem nos sentirmos esmagados e perdidos perante a imensidade
do Amor a que ninguém pode pôr limites.
A faculdade que nos é dada de contemplar o mistério é, só por si, prova desse amor incomensurável. Ainda mais: a cada um de nós, como alguma coisa que está presente no
nosso coração e no nosso espírito e nem sempre queremos ouvir, é-nos pedido que nos
tornemos “sinal eficaz do agir do Pai” (MV 3) Ou seja, somos chamados a viver dessa Misericórdia
e a recordá-la e proclamá-la constantemente, como que repetindo o refrão do Salmo 136 – “Eterna é
a sua Misericórdia”. Como antes de nós e hoje ainda o povo de Israel, como Cristo antes da sua Paixão, logo após a última Ceia. (Cf. MV 7 e Mt 26, 30)
Somos chamados, também, a ser misericordiosos, a viver pelo nosso próximo a intensa compaixão de Jesus Cristo, testemunhada vivamente no Evangelho. (cf MV 8 e Mt 9,36; 14, 14; 15, 37, bem como Lc 7,
15 e Mc 5, 19). Por isso se conhecerá a nossa filiação divina, se vivermos a misericórdia “porque primeiro
foi usada misericórdia para connosco”. Aprender a perdoar, sendo o perdão das ofensas “o instrumento colocado nas nossas frágeis mãos para alcançar a serenidade do coração.” (MV 9) Anunciar o
perdão e a Misericórdia de Deus vivendo e testemunhando essa Misericórdia, condição de
vida da Igreja para si própria – se não irradia a misericórdia como pode ser testemunha desse Amor?
- e de credibilidade do seu anúncio. (cf MV 12)
De facto, “o tema da misericórdia exige ser reproposto com um novo entusiasmo e uma
acção pastoral renovada” (MV 12) “Misericordiosos como o Pai …” (Lc 6, 36) – assim Cristo nos
ensinou pela sua Palavra e pela sua Vida.

Calendário Paroquial

Dia

Local

Hora

Apresentação dos Leitores

4 Outubro

Domingo

Igreja

11.00

Fraternidade Leiga S. Domingos

6 Outubro

Terça

Centro

17.00

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

Festa do Acolhimento, 1º Ano

10 Outubro

Sábado

Igreja

12.00

Reunião dos Ministros Extraordinários da Comunhão

10 Outubro

Sábado

Centro

16.00

Acontece …

10 de Outubro - Procissão de Nª Senhora, Zona
de Palhavã, Concentração no Colégio S. Tomás,
21h
LEITURAS

Gen. 2, 18-24

5
6
7
8
9
10

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

Sab. 7, 7-11

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

Jonas 1, 1 — 2, 1-11
Jonas 3, 1-10
Jonas 4, 1-11
Mal. 3, 13-20a
Joel 1,13-15 — 2, 1-2
Joel 4, 12-21

Sal. Jonas 2
Sal. 129
Sal. 85
Sal. 1
Sal. 9 A
Sal. 96

Lc. 10, 25-37
Lc. 10, 38-42
Lc. 11, 1-4
Lc. 11, 5-13
Lc. 11, 15-26
Lc. 11, 27-28

11 - DOMINGO XXVIII DO TEMPO COMUM
Sal. 89
Hebr. 4, 12-13
Mc. 10, 17-30
Semana IV do Saltério

Contactos:

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

