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Palavra ...
UMA BOA PERGUNTA E UM BOM RECADO
- “Como é que se diz?”
E à custa desta pergunta que, em momentos oportunos, tantas
vezes nos foi feita, lá fomos aprendendo a dizer: “Por favor”,
“Desculpe”, “Obrigado”…
São Palavras que exprimem sentimentos importantes para uma
justa e boa convivência e que não nascem por geração espontânea. É preciso cultivá-los com perseverança.
A Liturgia de hoje sublinha, de modo especial, o agradecimento
ou gratidão. Já “naquele tempo” não estava muito em voga, de
entre dez beneficiados, só um reconheceu o dom recebido e o agradeceu expressivamente…
Hoje a gratidão continua em crise. Somos “crianças mimadas” que não sabem agradecer mas só exigir, com direito a tudo e nenhum dever. P or isso não admira que à pergunta sobre os sofrimentos mais agudos dos nossos idosos, os geriatras respondam sem hesitação: “A ingratidão e o abandono dos seus”.
Igualmente por isso é bem oportuno aquele recado que D. Helder nos deixou:
“Quando assistires à retirada dos andaimes contempla – é claro – o edifício que
surge. Mas pede pelos andaimes, pois é duro servir de suporte à construção, ser
necessário à obra, e na hora da festa ser retirado como entulho!”
É que não devemos interrogar-nos apenas sobre o que os outros podem e devem
fazer por nós. É preciso interrogar-nos também sobre o que podemos e devemos fazer pelos outros.
***
“Não foram dez os curados?” Sim. Mas só um voltou para dar Glória a Deus e
agradecer. E era estrangeiro…
Jesus realça, mais uma vez, atitudes exemplares de quem não pertencia às fileiras do seu Povo… E não o faz, com certeza, para desvalorizar os da casa e engrandecer os de fora, mas para proclamar, novamente, que DEUS não se deixa
prender a nenhum credo ou povo. O seu Espírito sopra onde quer. P or
isso a Fé não tem fronteiras e ninguém tem o exclusivo das coisas bem feitas…
É este olhar límpido, sem preconceitos nem complexos, sobre os que não
são do nosso País, da nossa raça, da nossa cultura ou da nossa Religião que é
preciso assumir e cultivar.
É o caminho certo para uma convivência justa, pacífica, construtiva e salutar. É o olhar de JESUS e o Caminho que nos propõe.

Comunidade

Já se encontra disponível a agenda para marcação de intenções de missa para
2017.
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.

Também já está disponível a agenda para a marcação de Baptismos e
Casamentos.
Os Baptismos deverão ser marcados com, pelo menos, um mês de antecedência, enquanto que os Casamentos o deverão ser com três meses.
As marcações deverão ser efectuadas no Cartório Paroquial, de 2ª a
6ª das 15h às 19h.

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 Catequese.

Desde o passado Domingo é possível acompanhar a Missa Dominical
das 11h através do nosso site.
Embora não seja uma transmissão profissional, todos quantos o desejarem poderão sentir-se mais unidos à Comunidade, sempre que não
lhes for possível estarem presentes. Para tal basta aceder ao nosso
site em www.paroquiasaodomingosdebenfica.pt e clicar no link
“Transmissão da Missa Dominical das 11h” na página de entrada

Informando
Nos dias 21, 22 e 23 do passado mês de Setembro, teve lugar, no Convento de S.
Domingos de Lisboa, um ciclo de conferências subordinado ao tema geral “A Paróquia tem futuro?”. À importância da reflexão sobre a Paróquia – significativo, a este
propósito, o “voto de confiança” do Papa Francisco nesta estrutura da Igreja (cf. Evangelii
Gaudium (EG), n.º 28) – reforça-se quando é orientada por pessoas especialmente
qualificadas, como aqui aconteceu. Acresce que nos diz respeito mais de perto –
para isso bastava ser reflexão em Igreja - já que dois dos conferencistas estão particu-

larmente ligados a esta comunidade, pela própria pertença à Ordem Dominicana e
por terem neste momento ou terem assumido aqui a sua missão de pastores. Esperamos ter acesso mais tarde aos textos de todas as intervenções.
Por outro lado, temos evitado deixar aqui reflexões nossas meramente pessoais,
que não ancorem directa e claramente em vozes autorizadas da Igreja, ou pelo seu
Ministério ordenado, ou por terem origem em outras fontes de reconhecida competência. Talvez se justifique, neste caso, ultrapassar um pouco essa linha, até para
despertar a curiosidade dos eventuais leitores para aqueles textos, e enunciar um
conjunto de tópicos, sob a forma de questões ou interrogações, que de há muito
nos interpelam mas que foram como que formatados ou “organizados” por aquelas
conferências. Vejamos.
Estamos perante uma realidade multiforme, com infinitas gradações de cores e
sons, dentro da qual podemos distinguir dois modos diferentes de ser Igreja – as
Paróquias e os Movimentos – que permanentemente se interpenetram, se opõem
ou dialogam. È em relação à primeira parte dessa realidade, as Paróquias, que se
coloca a interrogação, porventura radical (expressão de um dos conferencistas) e,
diríamos nós, saudavelmente provocatória: “A Paróquia tem futuro?”. Idêntica
questão não é colocada, e talvez não fosse possível colocá-la, em relação aos Movimentos, pela sua enorme variedade e pujança de muitos. Poderíamos então dizer que
também é enorme a variedade de modelos de Paróquia, os seus graus de maturidade, até a
forma como dialogam, se comprometem, reconhecem a autonomia e integram os Movimentos. Dizendo isto aqui, devemos reconhecer e sublinhar que isso foi evidenciado nas intervenções.

Talvez seja lícito afirmar, que o diagnóstico - ou os diagnósticos – está ou estão
mais que feitos. Conhecemos razoavelmente a realidade, tanto quanto é possível conhecer
uma realidade que se estende por todo o mundo e que assume diversidades tão pronunciadas
e essa realidade foi estudada e enquadrada teoricamente em categorias. Estaremos, por-

ventura, por vezes, demasiado debruçados sobre a nossa realidade mais próxima,
esquecendo que de outros pontos poderiam vir-nos ajudas, porventura modelos?
Estaremos, talvez, a esquecer, mesmo nos números que apresentamos, grupos numerosos de pessoas que querem estar em e na Igreja e que se sentem órfãs porque a
Igreja - Paróquias ou Movimentos - não parte ao seu encontro e elas, por razões
pessoais, sociais ou culturais, não desfrutam da mobilidade característica da modernidade? Reconhecemos a existência de periferias que só esperam ser retiradas
dessa condição de excluídos ou quase excluídos de qualquer tipo, aqui mesmo, num
lugar perto de si?
De qualquer modo, estamos – esta é, talvez, a única certeza, que decorre dessa
outra certeza maior de que o Espírito nos foi enviado – perante duas realidades
muito ricas que têm que olhar para si próprias e avaliar-se - pistas nos foram dadas
– eliminar os factores que se opõem ou dificultam a unidade, a construção do
“lugar”, encontrar formas de trabalhar a vinha do Senhor menos viradas para si
próprias e caminhar na construção do Reino.
Se pode ser reconhecida aos movimentos a intenção genérica de fazer/construir
comunidade(s) – intenção muitas vezes concretizada, diria exemplarmente – não
pode ser diferente o objectivo sempre perseguido (e prosseguido?) das Paróquias,
pelo menos sempre presente nos planos pastorais. Nem se afigura substancialmente diferente, embora com toda a frescura de uma nova abordagem, o objectivo de
(re)construção da Paróquia como lugar – “espaço de encontro e criação de relações
interpessoais”.

Calendário Paroquial

Dia

Local

Hora

Exposição do Santíssimo Sacramento (c/ oração do Rosário)

13 Outubro

Quinta

Igreja

15.00

Pastoral da Saúde

13 Outubro

Quinta

Centro

16.30

Terço Jovens (paroquial)

13 Outubro

Quinta

Igreja

21.30

Reunião de pais da 1ª Comunhão e
Profissão de Fé

14 Outubro

Sexta

Centro

21.30

Reunião dos Ministros
Extraordinários da Comunhão

15 Outubro

Sábado

Centro

16.00

Acontece …
29 de Outubro - Procissão Paroquial de Nª Senhora,
Zona do Calhau, 21h
LEITURAS
2Reis 5, 14-17

10
11
12
13
14
15

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

-

Ex. 17, 8-13

9 - DOMINGO XXVIII DO TEMPO COMUM
/ Sal. 97 / 2Tim. 2, 8-13 / Lc. 17, 11-19 / Semana IV do Saltério

Gal. 4, 22-24. 26-27.31 — 5, 1
Gal. 5, 1-6
Gal. 5, 18-25
Ef. 1, 1-10
Ef. 1, 11-14
Ef. 1, 15-23

Sal. 112
Sal. 118
Sal. 1
Sal. 97
Sal. 32
Sal. 8

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

16 - DOMINGO XXIX DO TEMPO COMUM
/ Sal. 120 / 2Tim. 3, 14 — 4, 2 / Lc. 18, 1-8 / Semana I do Saltério

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

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.com

