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Palavra …

Nº4

VEM E SEGUE-ME

Como nos mostra tantas vezes o Evangelho, o encontro com JESUS
não produz efeitos automáticos e sempre iguais. Pelo contrário,
podemos até dizer que o Evangelho é o relato de encontros com
desfechos bem diferentes.
• Há de facto quem se encontre com JESUS e descubra n’ELE uma
Luz nova que lhe revoluciona a vida e o faz nascer ou recomeçar
de novo…
• Há também quem se encontre com Ele e tudo continue igual, pois a superficialidade
do viver, a autossuficiência ou os preconceitos esterilizam esse encontro…
• Há ainda quem O procure de boa fé, O encontre com alegria, se abra a Ele
cheio de confiança e O escute com interesse… mas logo desfaleça e regresse, pesaroso, ao chão antigo, incapaz das atitudes novas de liberdade, de compaixão
e de partilha que o MESTRE lhe aponta como caminho de Vida Nova e Eterna…
Seguir Jesus, com fidelidade e perseverança, nunca foi tarefa cómoda. Implica
muitas vezes renúncias, compromissos e sacrifícios que alteram os nossos hábitos, os nossos critérios, os nossos gostos e projetos ou muito simplesmente o nosso
conforto.
E logo nos vem a tentação de voltar as costas e adiar mais uma vez a nossa decisão…
Como o homem do Evangelho de hoje, pretendemos um cristianismo “sem dor”
que nos assegure a Vida eterna mas que não se meta com a nossa vida de
cada dia… esquecendo assim que DEUS só é verdadeiramente importante se for
para nós o mais importante.
***

“Jesus olhou para ele com simpatia”
Ele era de facto uma boa pessoa, cumpridor fiel, desde criança, dos preceitos do Senhor… Além disso, mostrava-se inquieto, insatisfeito, à procura de algo mais nos caminhos de Deus e para Deus.
Então, porque é que ele falhou o seu encontro com Jesus e se retirou pesaroso? Porque não se decidiu a segui-lo? Porque lhe faltava ainda uma coisa, e ele
não se dispôs a combater esse “déficit”…
De facto, não basta ser cumpridor fiel de certos preceitos ou ritos… Seguir Jesus
implica também abrir-nos aos problemas e às carências dos outros, num espírito de compaixão e de partilha.
O que supõe capacidade de desprendimento e de renúncia em relação ao que somos e temos. Não há outro modo de ser seu discípulo.

Comunidade
Caros paroquianos
A Evangelização é tarefa de todos nós. É
missão que todos recebemos no nosso
baptismo. Contudo estamos conscientes
que para evangelizar é preciso estar
evangelizado e este é e será sempre um
processo dinâmico, porque ninguém, como cristão, está "terminado", concluído,
há sempre mais um passo a dar na nossa
vida, na nossa caminhada cristã. Por esta
razão trago ao vosso conhecimento os
ENCONTROS de aprofundamento da Fé
que iniciaremos no dia 20 de Outubro na
nossa paróquia e que nos acompanharão
nas próximas semanas (terças e sextas
às 21h).
O anúncio destes encontros será feito nas
missas do próximo fim-de-semana.
Que a "falta de tempo" ou as nossas
"ideias feitas" não sejam argumentos para descartar, à partida, esta oportunidade de encontro e de partilha de
experiências. O encontro com Jesus não é uma questão teórica, mas
sim uma verdadeira vivência, fonte de alegria.
Vosso irmão,
fr. José Manuel Fernandes

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 fim-de-semana são individuais. Deste modo, apenas uma pessoa poderá marcar as intenções em cada missa,
não sendo possível acrescentar outras intenções.
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.

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.

Informando
A Casa de Nossa Senhora do Rosário, da nossa Paróquia, completou, no passado dia
7 de Outubro, 25 anos de vida. O aniversário foi assinalado com a Eucaristia aí celebrada, a que se seguiu o almoço e momentos de convívio.
Queremos deixar aqui memória dessa data, pelo que significa aquela casa onde muitos irmãos nossos passam momentos significativos das suas vidas, assim certamente
menos solitárias e mais solidárias, palavras que quase soam iguais e são tão opostas
no seu conteúdo.
Certamente eles não nos perdoariam se omitíssemos essa referência. Como também
todos os que ali trabalham ou nas restantes valências do Centro Social Paroquial, da
Direcção ao mais recente dos colaboradores da Instituição. Talvez às vezes a Comunidade olhe pouco para esta relevante área da sua acção pastoral, dando como adquiridos os resultados que com tanto esforço e dedicação de muitos vão sendo atingidos.
Recordo que no início do seu trabalho à frente da Diocese de Lisboa, o Senhor Patriarca disse que se daria por satisfeito – citamos de memória – se conseguisse tornar
mais vivas e claras as ligações e o empenhamento das Comunidades nos seus Centros Sociais Paroquiais. Pessoalmente testemunhámos atitudes idênticas, de paternal
cuidado, que guardamos como recordação que muito se estima, por parte de anteriores bispos, designadamente do Sr. D. António Ribeiro e do Sr. D. António Reis Rodrigues. Tal como por parte dos priores de S. Domingos de Benfica, com particular relevo e um lugar muito especial no coração de todos nós para o nosso Padre Carlos e
para o seu colaborador de muitos anos Padre Paulo.
Cremos por isso, também, que todos os que vivem o presente e as memórias dos que
já partiram para junto do Pai e contribuem ou contribuíram para a concretização da
obra nos pedem estas palavras. Não vamos aqui citar outros nomes para não gerar
omissões desagradáveis. Mas a história devia fazer-se.
Não há talvez melhor maneira de fundamentar e ilustrar ao mesmo tempo a efeméride e a sua importância que deixar aqui, com a devida vénia, referência a algumas
palavras do nosso Prior na homilia da Missa que acima referimos.
Como se sabe, a Igreja celebra, no dia 7 de Outubro, memória de Nossa Senhora do
Rosário. Situando-se nas leituras do dia, o Senhor Prior pôs em evidência como o sim
de Maria é, também, o nosso sim. Também somos chamados a aceitar a missão que
o Senhor coloca na nossa vida. Com simplicidade, com humildade, mas também com
a confiança de que o Senhor está connosco.
Este texto da Anunciação ilumina a nossa vida. Neste chamamamento de Maria, também está o nosso chamamento. Maria é chamada a acolher o Filho de Deus. Também
nós somos chamados a acolher o Filho de Deus que se faz presente no rosto de cada
um dos nossos irmãos e irmãs. Quando nos deixamos cair na má disposição, quando
nos deixamos cair no conflito, na dificuldade em perdoar, estamos a atraiçoar esta
missão. Precisamos de ter sempre presente esta abertura ao outro, esta noção de
serviço que não procura o poder ou a evidência mas se dispõe a abrir o coração aos
nossos irmãos, não a excluí-los, a acolhê-los, sabendo fazê-lo mesmo quando, pelas
funções que porventura desempenhamos, temos que exigir-lhes o cumprimento estrito de deveres.
E temos que acolher e dar, na alegria e no amor, como na profecia de Zacarias.
“Exulta e alegra-te filha de Sião …”. Não é só um texto muito bonito. Tem também
para nós a razão única dessa alegria. Deus não apenas veio e quis habitar entre nós.
Deus vem até nós em cada momento e em cada momento quer construir entre nós a
sua casa.
Assim nós fossemos capazes de repetir sempre o sim de Maria para O acolher.

Calendário Paroquial
Exposição do Santíssimo Sacramento (c/ oração do Rosário)

Dia
13 Outubro

Terça

Local

Hora

Igreja

15.00

Secretariado Permanente

13 Outubro

Terça

Centro

21.30

Conselho de Liturgia
Conselho da Formação da Fé

15 Outubro
15 Outubro

Quinta
Quinta

Centro
Centro

21.30
21.30

Conselho da Família

16 Outubro

Sexta

Centro

21.00

Noite de Oração Vicarial, Jovens

16 Outubro

Sexta

S. Vicente
Paulo

Festa da Palavra

17 Outubro

Sábado

Igreja

12.00

Reunião Responsáveis de Catecismo e Coordenação

17 Outubro

Sábado

Centro

15.30

Conselho de Evangelização

17 Outubro

Sábado

Centro

17.30

Escola de Responsáveis, Acólitos

17 Outubro

Sábado

Centro

21.30

Acontece …
24 de Outubro - Conselho Pastoral Paroquial, 15h30
LEITURAS

Sab. 7, 7-11

12
13
14
15
16
17

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

Is. 53, 10-11

Sal. 89

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

Rom. 1, 1-7
Rom. 1, 16-25
Rom. 2, 1-11
Rom. 3, 21-30a
Rom. 4, 1-8
Rom. 4, 13. 16-18

Sal. 97
Sal. 18 A
Sal. 61
Sal. 129
Sal. 31
Sal. 104

18 - DOMINGO XXIX DO TEMPO COMUM
Sal. 32
Hebr. 4, 14-16
Mc. 10, 35-45

Contactos:

Lc. 11, 29-32
Lc. 11, 37-41
Lc. 11, 42-46
Lc. 11, 47-54
Lc. 12, 1-7
Lc. 12, 8-12
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, 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

