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Nº1

Palavra ...
PERDOAR ATÉ SETE VEZES
Quando Pedro coloca a pergunta sobre o perdão esboçando também a resposta, porventura
pensava estar a dizer algo do agrado de Jesus:
«Perdoar até sete vezes» devia parecer-lhe
uma boa solução. Não era já tarefa muito difícil e,
uma vez cumprida, satisfatória? Jesus porém afirma imediatamente que não pode haver limites
para o perdão. E assim, juntamente com Pedro
permanecemos um pouco frustrados também nós,
porquanto a perspectiva de perdoarmos «até sete
vezes» pode parecer já muito comprometedora.
Mas esta é a Palavra exigentíssima de Jesus,
com a qual somos convidados a confrontar as nossas atitudes, frequentemente tão distantes dela. Sentimo-nos por isso abrangidos
pelo episódio da parábola, vivemos no pequeno espaço da nossa
vida o contraste nela narrado. A grave pergunta que sobressai da
narração, «Não devias, também tu, compadecer-te do teu
companheiro, como eu tive compaixão de ti?», também nos
coloca em comparação. E dizer que nós somos muito mais que
perdoados, somos salvos! Mesmo tendo tanta dificuldade em
perdoar!
***
A Palavra que hoje escutámos e a liturgia que a celebra colocam
-nos em contacto directo com o Pai e com o Filho, com a misericórdia infinita do Pai e com o amor sem limites brotado
da Cruz, para que aprendamos o que significa perdoar e sermos
do mesmo modo compassivos. Tudo isto é uma questão vital
de autenticidade, é uma questão necessária de testemunho para que, através da exemplaridade jubilosa e serena da comunidade fraterna, onde o perdão é recebido e dado por todos, o
«mundo creia».

Comunidade
“A fé surge da pregação,
e a pregação surge pela palavra de Cristo.”
Rm 10,17
Irmãs e irmãos caríssimos
No final de 2016 a nossa Igreja Diocesana viveu um dos momentos altos
da sua história: assinalou os 300 anos da sua qualificação patriarcal. Das
distintas iniciativas programadas para esta comemoração, sem dúvida
que a realização do Sínodo Diocesano foi o seu coroar. Fruto do Sínodo
é a Constituição Sinodal de Lisboa (CSL). Este documento, com um
total de setenta números, é a carta magna para a pastoral da nossa diocese nos próximos anos.
O ano pastoral que começa tem como inspiração o nº 38 da CSL: “Fazer
da Palavra de Deus o lugar onde nasce a fé”. Todos temos consciência que a Palavra de Deus é o sustento da nossa vida cristã. Sem esta
Palavra perdemos o rumo e o tino da nossa vida eclesial.
Como bem nos recorda o Senhor Patriarca: “Na exortação apostólica Evangelii Gaudium, inspiração básica do nosso Sínodo Diocesano, o
Papa Francisco escreve o seguinte: «Toda a evangelização está fundada
sobre esta Palavra escutada, meditada, vivida, celebrada e testemunhada. A Sagrada Escritura é fonte da evangelização. Por isso, é preciso formar-se continuamente na escuta da Palavra. A Igreja não evangeliza se
não se deixa continuamente evangelizar. É indispensável que a Palavra
de Deus “se torne cada vez mais o coração de toda a atividade eclesial”» (EG, nº 174) – esta última frase é citação da exortação apostólica
pós-sinodal Verbum Domini, nº 1, do Papa Bento XVI.”
Motivados por estas palavras, convido a todos e a cada um a este formarse continuamente na Palavra de Deus, através da escuta atenta, da proclamação convicta e do testemunho corajoso. Que ressoe em nós as palavras que animaram Santo Agostinho a encontrar na Sagrada Escritura o
sentido da sua vida: “Toma e lê”. Tenhamos a ousadia de segurar nas
nossas mãos a Palavra que pode mudar o rumo do nosso coração.
28 de Agosto de 2017
Santo Agostinho, Bispo e Doutor da Igreja
Vosso amigo e irmão,

Fr. José Manuel Correia Fernandes, OP

Informando
1. Neste início de ano pastoral, aproximado ao ano escolar e ao hábito dominante
das férias em Agosto – e que saudades das velhas férias escolares, prolongadas por Setembro, porventura, em muitas regiões do País, o mês mais rico de trabalhos agrícolas ligados ao ciclo do pão e do vinho -, ainda antes do novo ano litúrgico nos trazer as reflexões do Advento e as alegrias do Natal, é tempo de retomar os resultados da
avaliação feita ao ano anterior e de reforçar a atitude que queremos para nós, para a nossa Comunidade, para a Igreja no seu conjunto.
Como se dizia aqui, há um ano, o essencial será forçosamente a missão evangelizadora da Igreja e, nela, o anúncio de Jesus Cristo. E assim será, seja qual for o nível a
que situemos a reflexão - pessoa ou estrutura orgânica -, ou os meios e caminhos que decidamos percorrer para a aproximação àquele grande objectivo/missão.
2. É do início do mês de Setembro, certamente não por acaso, uma reflexão, ou
melhor, uma oração, muito simples do Papa Francisco sobre as Paróquias. Tratase de um pequeno vídeo, a exemplo de outros que têm sido produzidos sobre diversos temas, que contém a intenção de oração do mês, sob o tema “Paróquias
ao serviço da missão”.

O Papa afirma que “as Paróquias têm que estar em contacto com os lares, com a
vida das pessoas, com a vida do povo. Têm que ser casas onde a porta esteja sempre aberta para sair ao encontro dos demais. É importante que a saída seja uma
clara proposta de fé. Trata-se de abrir a porta e deixar que Jesus saia com toda a
alegria da sua mensagem.”
E conclui: “Peçamos pelas nossas Paróquias para que não sejam escritórios mas
que animadas pelo espírito missionário sejam lugares de transmissão da fé e testemunho da caridade.”
Com isto o Papa reafirma a sua convicção, que já várias vezes testemunhou, de que as
paróquias podem e devem saber adequar-se, e a sua estrutura pode ter a plasticidade suficiente para desempenharem o papel que lhes cabe na Igreja.
Em informação complementar a Ecclesia esclarece que O ‘Vídeo do Papa’ é uma iniciativa do Apostolado
da Oração (AO), da Companhia de Jesus, e destina-se a divulgar as intenções de oração do pontífice, em
cada mês. De acordo com o AO, estima-se que façam parte da Rede Mundial de Oração do Papa mais de
30 milhões de pessoas, em dez idiomas, incluindo o português. ‘O Vídeo do Papa’ é idealizado e realizado
pela agência La Machi, Consultora de Comunicação para Boas Causas, e conta com o apoio do AOPortugal.

3. Uma referência indispensável a um documento, de natureza diferente, do anterior, que devemos ler, reler e meditar, para aprofundar, interiorizar, traduzir em
acções concretas e trilhar os caminhos que nos são propostos. Refiro-me à Carta
aos diocesanos de Lisboa no início do ano pastoral, carta que o nosso Bispo nos
dirige.
Certamente voltaremos ao longo do ano pastoral a este documento, em que, no
essencial, se apontam linhas de recepção da Constituição Sinodal de Lisboa. Sublinhemos, por agora, que o objectivo do ano é “Fazer da Palavra de Deus o lugar
onde nasce a fé”. E isto porque “A Igreja não evangeliza se não se deixa continuamente
evangelizar”.
Para renovar o nosso compromissso no sentido da difusão, conhecimento e aprofundamento da Sagrada Escritura, teremos, na Diocese de Lisboa, no próximo dia
29 de Outubro, o Domingo da Palavra”
Mas este objectivo cruza-se com “o objectivo transversal do triénio 2017-2020: ‘Fazer da
Igreja uma rede de relações fraternas’ (Constituição Sinodal de Lisboa, n.º 60). O que requer maior reconhecimento mútuo de carismas, ministérios e serviços, com mais
responsabilidade institucional e prática a todos os níveis da nossa vida eclesial.”
Eis, pois, as linhas de rumo para que as Comunidades se renovem e convertam e
se (re)lancem nos caminhos da missão. Um bom ano pastoral!

Calendário Paroquial

Dia

Local

Hora

Reunião de preparação para pais
e padrinhos - Baptismo

19 Setembro
21 Setembro

Terça
Quinta

Centro

21.30

Abertura das Actividades da
Catequese

23 Setembro

Sábado

Centro

10.00

Compromisso dos Catequistas

24 Setembro

Domingo

Igreja

11.00

Catequese de Adultos

28 Setembro

Quinta

Centro

21.30

Encontro “Introdução à missão
de Catequista”

30 Setembro

Sábado

Parque das
Nações

09.00

1 Outubro

Domingo

Igreja

11.00

Apresentação dos Leitores

Acontece …
18 a 22 de Setembro - Inscrições da Catequese, 15h às 19h
23 e 24 de Setembro - Peregrinação Nacional do Rosário a Fátima.
LEITURAS

17 - DOMINGO XXIV DO TEMPO COMUM
Sir. 27, 33 — 28, 9 / Sal. 102 / Rom. 14, 7-8 / Mt. 18, 21-35 / Semana IV do Saltério

18
19
20
21
22
23

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

-

1Tim. 2, 1-8
1Tim. 3, 1-13
1Tim. 3, 14-16
Ef. 4, 1-7. 11-13
1Tim. 6, 2c-12
1Tim. 6, 13-16

Sal. 27
Sal. 100
Sal. 110
Sal. 18 A
Sal. 48
Sal. 99

Lc. 7, 1-10
Lc. 7, 11-17
Lc. 7, 31-35
Mt. 9, 9-13
Lc. 8, 1-3
Lc. 8, 4-15

24 - DOMINGO XXV DO TEMPO COMUM
Is. 55, 6-9 / Sal. 144 / Filip. 1, 20c-24. 27a / Mt. 20, 1-16a / 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: 17h30 às 18h30 * 4ª: 9h30 às 10h30

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

