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Palavra …

Nº7

OS CAMINHOS DA SANTIDADE

- Face à obsessão do ter e acumular, viver com sobriedade e
desprendimento, tornando-se livre para a alegria da partilha.
- Face à tentação do orgulho e da soberba, que bloqueiam
uma sã e frutuosa convivência, cultivar a simplicidade e a humildade, tornando-se capaz de autocrítica e da correcção fraterna.
- Face à crescente insensibilidade perante o sofrimento
alheio, mostrar uma simpatia activa comungando com sinceridade as alegrias e tristezas uns dos outros.
- Face às injustiças e desigualdades, cada vez mais chocantes, recusar a resignação e a indiferença e trabalhar por um mundo mais justo
nos diversos espaços em que se vive.
- Face ao egoísmo reinante e ao “salve-se quem puder”, ser misericordioso
e solidário, tornando-se fermento de fraternidade.
- Face ao “vale tudo” para se atingir fins ou justificar meios, optar pela
honestidade e verdade, pela transparência de sentimentos e atitudes, contribuindo para um Mundo mais limpo.
- Face aos atritos, tensões, guerras e violências, promover a paz, fomentando
o espírito de tolerância, de compreensão e diálogo.
- Face à crescente tendência para esquecer compromissos e convicções,
respeitar os deveres assumidos e defender o que é justo, mesmo que custe incompreensões e sacrifícios.
***
São de facto muito estranhas as relações entre o Homem e a Felicidade. Ela
Parece fugir dos que a perseguem, obstinadamente, e sai ao encontro dos que
a não procuram…
Na verdade, a Felicidade não está aqui ou acolá, nisto ou naquilo. Ela é sobretudo, um FRUTO. O fruto de uma certa direcção que se procura dar à vida, pois
a Felicidade, por sistema, só marca encontro nos caminhos da doação e do
serviço, do desprendimento e da ajuda fraterna, da misericórdia e do sacrifício
pelo Bem comum.
Descobrimo-la quando ajudamos os outros a encontrá-la. São estes os caminhos que o Evangelho nos aponta, mais uma vez, neste dia em que recordamos e celebramos todos os Bem-aventurados, aqueles que, de um modo ou
de outro, os seguiram.

Comunidade
Jubileu dos 800 anos da Ordem dos Pregadores
1216-2016
7 Novembro 2015 - 21 Janeiro 2017
ABERTURA DO ANO JUBILAR OP
7 de Novembro, Conventos dos Dominicanos - Fátima
10.00h
10.30h
12.00h
13.00h
14.45h

:
:
:
:
:

Acolhimento e Saudação aos participantes
Conferência: ”A MISSÃO DA ORDEM HOJE” (Fr. Bento)
Eucaristia
Almoço partilhado
Lançamento do Livro “ESPIRITUALIDADE DOMINICANA”, do Fr. Felicíssimo Martínez (apresentam: Fr. José Manuel Fernandes, op e João
Azevedo Mendes/Ed. Tenacitas)
15.30h : Momento Cultural - Concerto pelo Coro SOLEMNIS.

O ofertório do próximo fim-de-semana (7 e 8 de Novembro)
será consignado para a ajuda dos custos do Jubileu.

Informando
1. Uma notícia de há duas semanas, em poucas linhas, porque se afigura que tem tudo a
ver com a orientação da Igreja que temos vindo a procurar sintetizar aqui. O Dia Mundial
das Missões teve este ano celebração eucarística, transmitida pela TVI, na Igreja de Nossa Senhora do Amparo, da Paróquia de S. Romão de Carnaxide. A celebração foi presidida por D. Manuel Linda, presidente da Comissão Episcopal Missão e Nova Evangelização que afirmou que os problemas da Igreja em Portugal são ultrapassados se se
organizar “de maneira missionária”. O Prelado abençoou e enviou dez missionários leigos, entre eles dois casais e um grupo de jovens, que numa primeira fase
participam numa missão interna em Carnaxide, “uma Paróquia missionária, graças
a Deus” e depois vão participar numa missão exterior em Angola, no âmbito de
uma geminação. Sublinhou, ainda, que gostava que este exemplo acontecesse em
muitas paróquias de Portugal. “Os missionários, disse, não se fabricam por encomenda”, mas “surgem espontaneamente quando as paróquias, as comunidades
crentes, os cristãos no seu conjunto” assumirem “uma militância destemida” e
uma “fé assumida e inegociável”. Concelebrou o Bispo de Zaria, na Nigéria, D.
George Jonathan Dodo – recordemos que a Nigéria é também uma zona crítica de
perseguição aos cristãos – e o “nosso” Frei António José Almeida, OP, que proclamou o Evangelho. Esteve presente uma delegação da Fundação Ajuda à Igreja
que Sofre.
E a nossa Comunidade? Não devemos esconder estas coisas mas proclamá-las.
Não são obra nossa, mas sinais do que o Amor de Deus faz em nós.

2. A Evangelii Gaudium (EG) prossegue, no sentido de não desfigurar a mensagem, a sua ponderação de preocupações – é a expressão do Papa (cf 176) – sobre a
dimensão social da evangelização. Depois de evidenciar, como aqui dissemos no
Domingo passado, a ligação intrínseca do próprio conteúdo do primeiro anúncio
com um compromisso social, “este laço indissolúvel entre a recepção do anúncio
salvífico e um efectivo amor fraterno”, refere um conjunto de textos em que se
exprime esse laço. E alerta para o perigo de deixarmos essa mensagem perder
força, de não nos assegurarmos de que tenha real incidência na nossa vida e nas
nossas comunidades. “Sempre que fizestes isto a um destes meus irmãos mais pequeni-

nos, a mim mesmo o fizestes” (Mt 25, 40); “Com a medida que medirdes assim sereis medido (Mt 7, 2); “Sede misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e Não
sereis julgados […] perdoai e sereis perdoados. Dai e ser-vos-á dado […] (Lc 6, 36-38).
Em síntese: “Assim como a Igreja é missionária por natureza, também brota inevitavelmente dessa natureza a caridade efectiva para com o próximo, a compaixão
que compreende, assiste e promove.” (EG 179)
A proposta que nos é feita é o Reino de Deus. E como resulta claro da leitura das escritu-

ras, “a proposta do Evangelho não consiste apenas numa relação pessoal com Deus, nem
a nossa resposta de amor deve ser entendida como uma mera soma de pequenos gestos
pessoais a favor de alguns indivíduos necessitados, o que poderia constituir uma caridade

por receita, uma série de acções destinadas apenas a tranquilizar a própria consciência.
Vamos então reflectir melhor sobre esta procura do Reino: “Procurai primeiro o Reino de
Deus e a sua justiça e tudo o mais vos será dado por acréscimo” (Mt 6, 33)

Calendário Paroquial

Dia

Local

Hora

Reunião de preparação para pais
e padrinhos - Baptismo

3 Novembro
5 Novembro

Terça
Quinta

Centro

21.30

Fraternidade Leiga S. Domingos

4 Novembro

Quarta

Centro

17.00

Secretariado Permanente

10 Novembro

Terça

Centro

21.30

Pastoral da Saúde

11 Novembro

Quinta

Centro

16.30

Exposição do Santíssimo Sacramento (c/ oração do Rosário)

13 Novembro

Sexta

Igreja

15.00

Acontece …
1 de Novembro - Solenidade de Todos os Santos
2 de Novembro - Comemoração dos Fiéis Defuntos
4 de Novembro - 42º Aniversário da inauguração da
Igreja e Centro Paroquial
LEITURAS

Ap. 7, 2-4. 9-14

2
3
4
5
6
7

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

1Reis. 17, 10-16

Sal. 23

1 - TODOS OS SANTOS
1Jo. 3, 1-3
Mt. 5, 1-12a

Is. 25, 6a-7-9
Sal. 22
Rom. 12, 5-16a
Rom. 13, 8-10
Rom. 14, 7-12
Rom. 15, 14-21
Rom. 16, 3-9. 16. 22-27

1Tes. 4, 13-18
Sal. 130
Sal. 111
Sal. 26
Sal. 97
Sal. 144

8 - DOMINGO XXXII DO TEMPO COMUM
Sal. 145
Hebr. 9, 24-28
Mt. 12, 38-44

Semana III do Saltério

Jo. 6, 51-58
Lc. 14, 15-24
Lc. 14, 25-33
Lc. 15, 1-10
Lc. 16, 1-8
Lc. 16, 9-15
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
catequesesdb@gmail.pt

