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Palavra ...
CHAMADA SEMPRE ACTUAL
SER CRISTÃO e viver como tal é tentar responder bem, dia
a dia, ao apelo que Jesus nos faz no primeiro momento da sua
vida pública: “CONVERTEI-VOS E SEGUI-ME”.
CONVERTER-SE E SEGUIR JESUS é, de facto, um programa
para cada dia, pois a nossa IDENTIFICAÇÃO COM ELE é uma meta
que está sempre por alcançar. O QUE SE NOS PEDE, entretanto, é
não desistir de caminhar nem de recomeçar, é tentar sempre DAR MAIS UM PASSO. TRATA-SE de ter sempre Jesus diante
de nós, contemplá-lo a fundo, para percebermos e assimilarmos,
cada vez melhor, o seu Espírito e a sua Mensagem, e continuarmos hoje, no contexto que nos é dado viver, as grandes linhas e
atitudes que deram sentido à sua existência.
TRATA-SE DE IR ADQUIRINDO o seu estilo de vida, ACREDITANDO no que Ele
acreditou, DANDO IMPORTÂNCIA ao que Ele deu, INTERESSANDO-NOS por
aquilo que Ele se interessou, DEFENDENDO as causas que Ele defendeu, OLHANDO as pessoas como Ele as olhou, AMANDO o próximo como Ele amou,
CONFIANDO no P ai como Ele confiou, ENFRENTANDO a vida com a esperança com que Ele a enfrentou, ASSUMINDO a cruz com a coragem e paz com
que Ele assumiu.
***
Afinal, o que é ser cristão?
Para muitos
- é ter a sua fé,
- é ser batizado ou casado na Igreja,
- é ter feito as “comunhões”,
- é levar uma vida honesta,
- é ir à missa ao Domingo,
- é pertencer a “isto” ou “aquilo”,
- é ter esta ou aquela devoção…
Para os primeiros cristãos, a resposta era bem diferente e muito simples:
Ser cristão é crer em Jesus e crer em Jesus é segui-Lo.
Segue Jesus quem nele se inspira para o seu relacionamento com os outros e
com Deus, quem O tem sempre como referência decisiva para a sua conduta, em
qualquer lugar e em todas as circunstâncias.

Comunidade

Informando
Começámos aqui no passado Domingo uma tentativa de síntese, quase um sumário desenvolvido, sobre a Constituição Sinodal de Lisboa (CSL ou Constituição). Procuramos, desse modo, na medida das nossas possibilidades, contribuir para facilitar
a sua leitura integral e reflectida, condição indispensável para a sua compreensão
e utilização.
Vimos já, com a leitura dos três números que integram a Introdução e do início da Parte I.
«[Uma] mudança de época» (EG 52): escutar o mundo e olhar a Igreja, como a Igreja de
Lisboa se vê neste momento, disponível para se deixar evangelizar pelo Espirito e
enviada por Ele a uma nova e, em alguns casos primeira evangelização.
Identifica, na complexidade da situação actual, situações de grave injustiça, mas também
sinais de esperança. E continuando a escutar o mundo, reconhece também sinais
de alerta.
CONSTITUIÇÃO SINODAL DE LISBOA
«O sonho missionário de chegar a todos» (continuação)

Identifica a CSL como sinais de alerta, resultantes de um crescente individualismo:
erosão da noção de bem comum; 2.desconfiança e indiferença face a instituições
e indivíduos (corroem os laços sociais e enfraquecem o empenho político dos cidadãos);

1.

3.

desequilibrada procura de bem-estar; 4.competitividade social e económica (faz
depender o valor de pessoas e realizações do seu sucesso e produtividade); 5.visão hedonista da existência [que absolutiza o prazer] (não tem em conta a visão integral da
pessoa humana); 6.Aceleração desumanizadora dos ritmos da vida (tensões, esgotamentos e depressões); 7.negação da transcendência (deformação ética, enfraquecimento
do sentido do pecado e aumento do relativismo); 8.Profunda crise que atravessa família
e cultura (fragilidade dos vínculos relacionais e visão utilitarista do Matrimónio);
9.
emergência de novos fundamentalismos e formas de terrorismo e fragilidade das
relações internacionais (ameaça à paz e origem de formas graves de pobreza absoluta e fluxos migratórios). O que tudo exige de nós, enquanto Igreja, uma resposta
que envolva todos os homens de boa vontade.
Ao mesmo tempo, sinais de autêntica inquietação espiritual, mas também distanciamento do espaço cristão, progressivo desconhecimento das referências cristãs
estruturantes da nossa história e cultura, por vezes indiferença perante Deus e a
fé. Parece que podemos concluir que o que dávamos como assente e adquirido

ainda há pouco, exige cada vez mais esforço redobrado para que não se perca
completamente. Requer-se “atenção e resposta evangelizadora, no exercício de
uma liberdade religiosa activa.”
OLHAR A IGREJA (n.os 13 a 20)
Tudo o que fica dito, obriga-nos também a olhar para nós próprios. Encontrar a
verdade do que somos, condição para encetar caminhos novos.
Esta comunidade de discípulos, precisa de se conhecer para, com o que já faz, concorrer melhor para a “edificação do Corpo de Cristo.”
Ao mesmo tempo, tendo presentes várias expressões de “crise do compromisso comunitário” (diagnósticos já feitos, designadamente, alguma dispersão de esforços e recursos,
insuficiência de pastoral de conjunto e de continuidade, resistência ao abandono de certas
rotinas com prejuízo de uma acção mais evangelizadora alicerçada na oração, lacunas de
formação, excesso de improviso e falta de planificação, alguma desatenção dos fiéis às necessidades materiais da Igreja, insuficiente consolidação da consciência comunitária e vocacional da vida e da proposta cristã) a Igreja de Lisboa quer crescer no seu compromisso
comunitário e exercitar a sua desejada conversão pastoral, passando de enunciados que há muito se repetem para opções efectivas e prioritárias. Veremos, ainda
nesta linha de análise e de diagnóstico, que orientações de mudança começam a desenharse, para depois verificarmos que propostas concretas se apresentam.

Calendário Paroquial

Dia

Local

Hora

Formação de Leitores (Grupo 1)

28 Janeiro

Sábado

Centro

15.00

Fraternidade Leiga S. Domingos

1 Fevereiro

Quarta

Centro

17.00

Reunião do Conselho de Pais

3 Fevereiro

Sexta

Centro

21.30

Formação para Novos Mec

4 Fevereiro
5 Fevereiro

Sábado
Domingo

Igreja da
Portela

14.30

Reunião pais da 1ª Comunhão

4 Fevereiro

Sábado

Centro

16.00

Workshop de Liturgia (Catequese)

11 Fevereiro

Sábado

Centro

15.30

Acontece …
22 de Janeiro - Solenidade de São Vicente, Padroeiro
principal do Patriarcado.
28/29 de Janeiro - Haverá um peditório à saída das missas para a Associação Raoul Follereau, que auxilia os doentes com lepra.
LEITURAS

22 - DOMINGO III DO TEMPO COMUM
Is. 8, 23b — 9, 3 / Sal. 26 / 1Cor. 1, 10-13. 17 / Mt. 4, 12-23 / Semana III do Saltério

23
24
25
26
27
28

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

-

Hebr. 9, 15. 24-28
Hebr. 10, 1-10
Act. 22, 3-16
2Tim. 1, 1-8 ou Tit. 1, 1-5
Hebr. 10, 32-39
Hebr. 11, 1-2. 8-19

Sal. 97
Sal. 39
Sal. 116
Sal. 95
Sal. 36
Sal. Lc. 1

Mc. 3, 22-30
Mc. 3, 31-35
Mc. 16, 15-18
Lc. 10, 1-9
Mc. 4, 26-34
Mc. 4, 35-41

29 - DOMINGO IV DO TEMPO COMUM
Sof. 2, 3; 3, 12-13 / Sal. 145 / 1Cor. 1, 26-31 / Mt. 5, 1-12a / 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.com

