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Palavra …

Nº5

OS MAIORES
Como dá a entender Jesus no Evangelho de hoje, é maior quem
serve mais. A grandeza, diante de Deus, não vem nem do dinheiro, nem dos cargos elevados, nem dos títulos académicos,
nem dos talentos de garantida de cotação social… Vem, simplesmente, do grau de amor com que procuramos ser úteis e servir…

• Grandes são aqueles Pais que arranjam sempre tempo para
estar com os filhos, para os escutar e responder às suas perguntas, para brincar com eles e os ajudar a construir a sua família.
• Grandes são aquelas Mães que enchem o Lar de calor e de
alegria, mulheres que não têm preço, pois sabem dar a seus filhos
o que eles mais precisam para enfrentarem confiadamente a vida.
• Grandes são os Casais que vão amadurecendo o seu amor dia a dia, aprendendo a ceder, cuidando da felicidade do outro, perdoando-se mutuamente nos
mil pequenos atritos da vida.
Grandes são aquelas pessoas, jovens e adultos, que nas nossas comunidades
mantém de pé e com vida os serviços por onde passa a evangelização e a
catequese, a ajuda fraterna, a celebração mais festiva da Fé. Aqueles jovens e adultos que dão vida a Clubes, associações, movimentos, partidos, sindicatos por onde passa o convívio são, a cultura, a solidariedade, a luta
pela justiça e pelo progresso. Gente anónima sem a qual este mundo seria
mais pobre, mais triste, mais cínico mais agreste e desumano.
***
Esperar vantagens ou pretender recompensas como prémio da adesão ou da
fidelidade a certas coisas ou pessoas, é natural, é corrente e já vem de longe,
como nos mostra o Evangelho.
Até os bons discípulos Tiago e João começaram por seguir JESUS com fins lucrativos… E não se contentavam com pouco. Tinham os olhos nos primeiros
lugares… JESUS explicou-lhes então, mais uma vez, que no seu REINO, exercer a autoridade não é ter domínio sobre os outros ou usufruir de privilégios… É antes sentir-se responsável pelo bem de todos e servi-los, generosamente e com total disponibilidade, seja em que âmbito for: Família, Igreja, Sociedade.
Por isso, no seu REINO, é maior quem serve mais. Crescemos na medida em
que nos damos, por mais humilde que seja o dom.
E 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 deste 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

Todos os membros do CPP deverão levantar
a convocatória na Recepção

Informando
Conhecemos as Cartas de Paulo e o seu riquíssimo conteúdo que ilumina a doutrina e a
vivência de muitas das primeiras comunidades cristãs. Algumas terão circulado entre es-

sas comunidades, muito antes da fixação do Cânon em que hoje se incluem. A mesma
coisa pode afirmar-se das designadas Epístolas Católicas que “certamente tiraram esse
nome do facto de não serem dirigidas a comunidades ou pessoas particulares mas visarem os cristãos em geral”.
Sabemos, por outro lado, como os acontecimentos extraordinários da Ressurreição e da
descida do Espírito Santo tiveram, num grupo de discípulos temerosos que se ocultavam,
o efeito de fazer explodir a ousadia e a força evangelizadora que se revela no primeiro
discurso de Pedro, registado em Actos 2, 14 e tudo o que se lhe seguiu.
Gradualmente, e para além da transmissão oral do núcleo essencial da fé, o kerigma ou
primeiro anúncio, terão começado a circular textos escritos, sucessivamente alargados,
que serviram de base à redacção dos Evangelhos.

Dito assim, de modo muito simples, e sem sequer referirmos controvérsias de datação ou
precedência cronológica, é possível situar também os ricos contributos de cada tradição,
como tão bem expressa o prólogo de Lucas: “Visto que muitos já tentaram compor uma

narração dos factos que se cumpriram entre nós, conforme no-los transmitiram os que,
desde o princípio, foram testemunhas oculares e ministros da Palavra – a mim também
pareceu conveniente, após acurada investigação de tudo desde o princípio … ”. E Lucas terá
ainda, segundo a tradição, sido o autor dos Actos.
Apenas se trazem aqui estes factos, ao alcance do conhecimento comum dos cristãos que possam ler as notas dos seus exemplares da Bíblia, para sublinhar como os nossos irmãos da primeira e das seguintes gerações, souberam logo usar dos meios de que dispunham para
levar a Boa Nova de Jesus Cristo a todo o mundo conhecido. Sem falar do muito que devemos,
e não reconhecemos talvez suficientemente, a estes nossos irmãos que nos permitiram “crer sem
termos visto” (cf. Jo 20’, 29).
Sobretudo temos de transpor esta atitude para o nosso tempo e, ressalvadas as devidas
proporções e diferenças, para o nosso ambiente sinodal. Não apenas dar as razões da
nossa fé mas praticá-la.

Com efeito, temos de manter os olhos, os ouvidos e o coração atentos e a nossa oração a
acompanhar o Sínodo dos Bispos que decorre em Roma, tendo por tema “A vocação e a

missão da família na Igreja e no mundo contemporâneo".
Mas também está inserida nos objectivos desde o início referidos para o Sínodo Diocesano
de Lisboa, uma ampla recolha de elementos sobre o que pensam e sentem os cristãos do

Patriarcado.
Mas as Comunidades são também interpeladas tendo em vista, como há pouco dizia de
novo o Sr. Patriarca, dirigindo-se às famílias, “ ‘arriscarem’ iniciativas de ensaio” (cf Voz da

Verdade, 4 Outubro 2015) no sentido da evangelização.
Os resultados vão aparecendo e tentaremos trazê-los aqui, nem que seja por mero enunciado e remissão. Como o que surge também na Voz da Verdade (11 Outubro 2015)
“famílias cristãs como principais evangelizadoras de outras famílias.”
Então o desafio não é esconder a luz debaixo do alqueire. Mas, com modéstia e com a reserva
que se impõe, pôr a luz a brilhar para todos. Para que novas luzes surjam e constantemente se renovem e acrescentem estes sinais de esperança.
Sem os meios de que hoje dispomos, os nossos pais na fé souberam fazê-lo e assim a Boa Nova se
espalhou pelo mundo. Mas tanto está ainda por fazer para construir o Reino aqui e agora!
E nós? Teremos por aí algum tesouro escondido que queiramos partilhar?

Calendário Paroquial

Dia

Local

Hora

Conselho Sócio-Caritativo

20 Outubro

Quinta

Centro

17.00

Conselho Sócio-Cultural

20 Outubro

Quinta

Centro

18.45

Formação para Formadores,
Jovens

24 Outubro
25 Outubro

Sábado
Domingo

Fátima

Formação Catequistas Infância

31 Outubro

Sábado

Alfragide

09.00

Oração em Rede

31 Outubro

Sábado

Centro

10.00

Formação Catequistas
Adolescência

31 Outubro

Sábado

Alfragide

14.00

Acontece …
24 de Outubro - Conselho Pastoral Paroquial, 15h30
25 de Outubro - Aniversário da Dedicação da Sé Patriarcal
1 de Novembro - Solenidade de Todos os Santos
2 de Novembro - Comemoração dos Fiéis Defuntos
LEITURAS

Is. 53, 10-11

19
20
21
22
23
24

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

Jer. 31, 7-9

Sal. 32

18 - DOMINGO XXIX DO TEMPO COMUM
Hebr. 4, 14-16
Mc. 10, 35-45
Semana I do Saltério

Rom. 4, 20-25
Rom. 5, 12. 15b. 17-19. 20b-21
Rom. 6, 12-18
Rom. 6, 19-23
Rom. 7, 18-25a
Rom. 8, 1-11

Sal. Lc. 1
Sal. 39
Sal. 123
Sal. 1
Sal. 118
Sal. 23

25 - DOMINGO XXX DO TEMPO COMUM
Sal. 125
Hebr. 5, 1-6
Mc. 10, 46-52

Contactos:

Lc. 12,
Lc. 12,
Lc. 12,
Lc. 12,
Lc. 12,
Lc. 13,

13-21
35-38
39-48
49-53
54-59
1-9

Semana II 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

