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Palavra ...            
 

UMA PERGUNTA PROVOCANTE… 
 

A pergunta que Jesus nos deixa hoje, no final do Evange-
lho, “Mas quando o Filho do Homem voltar encontrará Fé 
sobre a Terra?” é, na verdade, uma pergunta surpreendente e 
interpelante… 
 

A Fé não é um “objeto” que se tem ali à disposição, ou que se 
adquira, possua e se perca como outra coisa qualquer… É uma 
realidade viva… E como tudo o que é vivo, pode desenvolver-se 
ou definhar, pode fortalecer-se ou debilitar-se, pode viver ou 
morrer… 
 

A verdadeira Fé não se mantém por rotina… Exige esforço, 
combate, perseverança, como nos tem lembrado S. Paulo ao lon-

go destes Domingos. Precisa de ser alimentada, exercitada e vivida com plena 
consciência. 
 

A ORAÇÃO é um bom e verdadeiro aferidor da nossa Fé como disse al-
guém: “Crer e orar é a mesma coisa.” Na verdade, a oração é a Fé em diálogo 
com Deus. E se a Fé é crer que existimos em Deus e por Deus, e que por 
Ele somos amados, a oração é então a resposta a esse Amor e traduz-se 
em atenção, escuta, diálogo, compromisso… Por isso o crente, como nos diz Je-
sus, ora sempre sem desanimar. 
 

A falta de oração é um sintoma do ateísmo do coração, um sinal de que 
Deus não está no nosso horizonte, nem é referência para o nosso viver… 
 

E quando tal acontece, apesar de todas as aparências, a Fé esmorece, morre e 
desaparece… 
 

*** 
 

no Evangelho, não nos deixou apenas parábolas sugestivas e lumino-
sas, preceitos e conselhos bem claros, ou sentenças definitivas a ques-
tões então levantadas… Deixou-nos também interrogações sem resposta…
Por exemplo, a que finaliza o Evangelho de hoje: “Mas quando vier o Filho do 
Homem encontrará Fé sobre a Terra?”
 

Uma pergunta que nos faz pensar e nos desperta para a responsabilidade de ser-
mos, hoje e aqui, elos de transmissão dessa Fé. 
 

Responsabilidade acrescida nesta Sociedade aberta e pluralista em que 
vivemos. cada vez mais, aquelas 
atitudes de coragem e de firmeza, de coerência e de fidelidade, de empe-
nho e de perseverança que S. Paulo recomendava ao seu discípulo Timó-
teo… Hoje, os discípulos somos nós!   



Comunidade 
 
 
Caros amigos, familiares e benfeitores, 
como muitos de vós já o sabeis, um incêndio de importantes dimen-
sões  deflagrou este domingo, dia 25 de Setembro, no Convento de São Do-
mingos de Lisboa (Alto dos Moinhos, Benfica). A maioria dos gastos com a lim-
peza e recuperação do imóvel e seu recheio será garantida pela Seguradora, 
mas muitos outros têm de ser suportados pela comunidade dos frades domini-
canos que aqui residem. Neste sentido, apelamos à vossa generosa solidarie-
dade através de algum donativo para a conta bancária do Convento de São 
Domingos de Lisboa, cujos dados a seguir se indicam: 
NIB - 0033.0000.45234381705.05 
IBAN - PT50.0033.0000.45234381705.05 
E desde já o nosso muito obrigado. Se quiserem e puderem divulgar este apelo 
a outros conhecidos, também agradecemos. 
Em nome da comunidade dominicana, 

fr.José Nunes,op 

 
 
 
Se utiliza o calendário Google poderá sincronizar o calendário paroqui-
al com o seu calendário e ter no seu computador ou telemóvel a pro-
gramação sempre actualizada. 
Para tal deverá dirigir-se à Secretaria Paroquial para obter a devida 
autorização de acesso. 



Informando 
 
Subordinada à epígrafe Informando, por si elucidativa do seu objectivo, este campo insere-

se na Folha Semanal da Paróquia de São Domingos de Benfica. Parece assim justificar-se 
que ainda hoje acrescentemos alguns pontos de reflexão ao que aqui se disse no passado 
Domingo sobre a Paróquia e os Movimentos. 
 
Escrevia-se a dada altura: “Talvez seja lícito afirmar, que o diagnóstico - ou os di-
agnósticos – está ou estão mais que feitos.”. Mas, também dizíamos, “Falta-nos, 

porventura, conhecer, considerar a existência, acolher “grupos numerosos de pesso-
as que querem estar em e na Igreja e que se sentem órfãs porque a Igreja - Paró-
quias ou Movimentos - não parte ao seu encontro e elas, por razões pessoais, sociais 

ou culturais, não desfrutam da mobilidade característica da modernidade”. E em 
relação aos outros que, designadamente no nosso espaço paroquial, não conhecem 

ou recusam o Senhor do perdão e da misericórdia? 

Deveremos esperar que uns e outros nos procurem ou partir ao seu encontro?  
 
Na sua Evangelii Gaudium, o Papa Francisco reconhece que “A paróquia não é 

uma estrutura caduca”. E não o é graças à sua “grande plasticidade” que lhe per-
mite assumir “formas muito diferentes”. Mas para isso tem de ser “capaz de se 
reformar e adaptar constantemente”, para o que se requer “a docilidade e a criativida-

de missionária do Pastor e da comunidade”. Tem de estar “realmente em contacto com 
as famílias e com a vida do povo”. Não pode tornar-se “uma estrutura complicada, 
separada das pessoas, nem um grupo de eleitos que olham para si mesmos”.  

Não sendo “certamente a única instituição evangelizadora”, “através de todas as 

suas actividades, a paróquia incentiva e forma os seus membros para serem agen-
tes da evangelização”.  
Por outro lado, “as outras instituições eclesiais, comunidades de base e pequenas 

comunidades, movimentos e outras formas de associação são uma riqueza da 
Igreja que o Espírito suscita para evangelizar todos os ambientes e sectores” que “ 
frequentemente trazem um novo ardor evangelizador e uma capacidade de diálogo com o 
mundo que renovam a Igreja”. “Mas é muito salutar que não percam o contacto com 

esta realidade muito rica da paróquia local e que se integrem de bom grado na 

pastoral orgânica da Igreja particular. Esta integração evitará que fiquem só com 
uma parte do Evangelho e da Igreja, ou que se transformem em nómadas sem raí-
zes”. [Evangelli Gaudium n.os 28 e 29, tal como as anteriores citações] 

Que percepção teremos todos nós, membros desta comunidade, cada um daqueles 
que se encontram com frequência e os que nunca ou raramente vemos ou nos vê-
em, do que somos e do que gostaríamos de ser, do que podemos dar e do que po-

dem dar-nos? E do modo como esperam, lá fora, os que nos rodeiam que lhes leve-
mos a Boa Nova do Amor de Deus?  
E aqueles que mais de perto se comprometem, directamente ou através dos Movi-

mentos, na vida e na dinâmica paroquial, conhecem-se realmente ou apenas de 
vista? Os Movimentos sentem-se acolhidos e respeitados na sua individualidade e 
disponíveis para se integrarem na “pastoral orgânica da Igreja particular”?  

Independentemente do que é, que percepção temos da realidade da Paróquia, por 
dentro? Por outras palavras, tentamos aferir a nossa percepção da realidade con-
frontando-a com novas observações e com outras percepções? Ouvimo-nos real-

mente? 
 
Apenas um conjunto de interrogações, por certo permanentes, que talvez possam 
ajudar-nos a reflectir em caminhada sinodal.  



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                    secretaria@paroquiasaodomingosdebenfica.pt            

cartorio@paroquiasaodomingosdebenfica.pt                                                  catequesesdb@gmail.com 

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  

 Calendário Paroquial Dia  Local Hora 

Reunião do Conselho de Pais 21 Outubro Sexta Centro 21.30 

Escola de Responsáveis da  
Associação de Acólitos 

22 Outubro Sábado Centro 21.30 

Reunião de Coordenação CJA 26 Outubro Quarta Centro 21.30 

Retiro do 3º ao 5º ano 
29 Outubro 
30 Outubro 

Sábado 
Domingo 

Parede 09.30 

LEITURAS            16 - DOMINGO XXIX DO TEMPO COMUM 

Ex. 17, 8-13    /   Sal. 120   /   2Tim. 3, 14 — 4, 2    /   Lc. 18, 1-8   /   Semana I do Saltério 

 

23 - DOMINGO XXX DO TEMPO COMUM 

Sir. 35, 15b-17. 20-*22a   /  Sal. 33  /  2Tim. 4, 6-8. 16-18   /  Lc. 18, 9-14  /  Semana II do Saltério 

Sal. 99 

Sal. 144 

Sal. Is. 12 

Sal. 32 

Sal. 23 

Sal. 121 

Lc. 12, 13-21 

Lc. 10, 1-9 

Lc. 12, 39-48 

Lc. 12, 49-53 

Lc. 12, 54-59 

Lc. 13, 1-9 

Ef. 2, 1-10  

2Tim. 4, 9-17b  

Ef. 3, 2-12 

Ef. 3, 14-21            

Ef. 4, 1-6 

Ef. 4, 7-16 

- 2ª Feira - 

- 3ª Feira - 

- 4ª Feira - 

- 5ª Feira - 

- 6ª Feira - 

- Sábado  - 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

Acontece … 
 

 

 

29 de Outubro - Procissão Paroquial de Nª Senhora,  

     Zona do Calhau, 21h 

30 de Outubro - Concerto do Coro Laudate, 16h 

 

1 de Novembro - Solenidade de Todos os Santos 

2 de Novembro - Comemoração dos Fiéis Defuntos 

5 de Novembro - Peregrinação da Misericórdia à Sé Patriarcal, 14h 


