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Palavra ...
ENTRE CONTEMPLAÇÃO E AÇÃO
A liturgia deste domingo está dominada por uma
expressão de Jesus no Evangelho, respondendo ao
doutor da Lei: “Dai a César o que é de César e dai
a Deus o que é de Deus”. Numa leitura superficial, pode julgar-se que é importante separar a vida
espiritual do cristão da sua intervenção no mundo.
Nada mais errado, porque o cristão é cidadão do
mundo e a sua espiritualidade levá-lo-á a intervir
na história com todos os valores que colheu no
Evangelho. Já no Antigo Testamento, Isaías pôde
fazer o elogio de Ciro, a quem atribui a missão de libertar Israel
do cativeiro da Babilónia. Também Paulo, na Carta aos Tessalonicenses, faz deles o elogio, porque eles aceitaram a missão de
levarem à sua cidade a riqueza que, por ele, tinham recebido de
Cristo. Os cristãos de Tessalónica pregavam o Evangelho com
palavras e obras poderosas. É por isso que ação e contemplação se devem cruzar na eficácia pastoral dos cristãos.
***
A mensagem da liturgia faz-nos compreender que o nosso Deus
é o Senhor da História, e aumenta em nós o conhecimento da
graça que nos foi dada: nós somos d’Ele. A Palavra de Deus
traça um sulco profundo na vida. Todos pertencem a alguém. É
necessário esclarecer, guiados pelas leituras escutadas, a quem
é que pertencemos.
A Igreja e as comunidades locais tomam cada vez mais consciência que se tornaram minorias no mundo. O pluralismo religioso e cultural, o relativismo do pensamento e da ação moral
acentuam a previsão de um futuro de marginalização. As leituras bíblicas fornecem-nos as razões para não desanimarmos.
Em Tessalónica a Igreja era uma minoria, e acolheu o Evangelho no meio de tribulações. A semente do Reino germina na
longa paciência do sacrifício.

Comunidade

No próximo fim-de-semana (28 e 29 de Outubro), muda a hora. De Sábado para Domingo atrasamos o relógio 1 hora.
A missa das 19h, aos Sábados e Domingos, passará a ser às 18h
já a partir do dia 28.

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

Informando
1. “Os vossos servos têm amor às suas pedras * / e sentem pena das
suas ruínas.” (Sl 102, 15) Uma lamentação que, ainda há pouco, na passada semana, podíamos encontrar sob esta forma, no Oficio de Leituras, da
Liturgia das Horas. E a Antífona conclui: “Escutai, Senhor, a súplica dos
humildes.”

Verdadeiramente uma prece, ou a justificação de uma prece, que pode
ouvir-se de qualquer um de nós, de qualquer homem ou mulher, confrontado com a imagem de destruição do mundo à sua volta e incapaz de o
evitar, por si ou com os outros homens.
Com a devida vénia, transcrevemos parcialmente (cortes assinalados) a
notícia da Ecclesia sobre a mensagem do Santo Padre aos portugueses:
“O Papa Francisco enviou hoje uma mensagem de solidariedade às vítimas dos incêndios que atingiram o território português nos últimos dias,
mostrando o seu pesar pelas ‘dramáticas consequências’ desta tragédia.
A mensagem de pesar […] foi transmitida ao presidente da Conferência Episcopal
Portuguesa, D. Manuel Clemente, através do secretário de Estado do Vaticano,
cardeal Pietro Parolin.”
“Profundamente entristecido pelas dramáticas consequências dos incêndios destes dias no centro-norte de Portugal, o Santo Padre assegura sufrágios pelo eterno descanso dos falecidos e eleva preces ao Senhor, pedindo que console os atingidos pela tragédia nos seus afetos e nos seus
bens” […].
O Papa deixa votos de que a fé inspire “sentimentos de esperança e solidariedade para superar a adversidade” e saúda os esforços das instituições e pessoas de boa vontade que, “nestes momentos difíceis”, procuram prestar “uma ajuda eficaz com espírito generoso e fraterno”.
Francisco pede ainda aos bispos das várias dioceses envolvidas na
“tragédia” que transmitam os seus “sentidos pêsames” aos familiares
dos defuntos e expressem aos feridos e desalojados a “sua solicitude e
unidade espiritual”, concluindo a mensagem com a sua bênção apostólica.

As centenas de incêndios que deflagraram no domingo, em território português, provocaram pelo menos 41 mortos, sete desaparecidos e dezenas
de feridos, além de elevados danos materiais.”
Associemo-nos a estas preces e a esta solidariedade com os nossos irmãos que sofrem.
2. Como vínhamos dizendo, nesta tentativa de apresentação das Catequeses de S. João Paulo II, este propunha-se, “antes de iniciar o comentário de cada Salmo e Cânticos de Laudes”, desenvolver uma “reflexão
introdutória”, iniciada na Catequese de 28 de Março de 2001, de que já
falámos, e que conclui em 4 de Abril.
E fá-lo “a partir de um aspecto muito querido à tradição espiritual: cantando os Salmos, o cristão experimenta uma espécie de sintonia entre o
Espírito presente nas Escrituras e o Espírito que nele habita pela graça
baptismal. Mais do que rezar com palavras próprias, ele faz-se eco dos

"gemidos inefáveis" de que fala São Paulo (cf. Rm 8,26), com os quais o Espírito do Senhor impele os cristãos a unirem-se à invocação característica
de Jesus: "Abbá, Pai!" (Rm 8,15; Gal 4,6).
Os antigos monges estavam de tal modo seguros desta verdade, que não
se preocupavam em cantar os Salmos na própria língua materna, bastando
-lhes a consciência de ser, de qualquer modo, "órgãos" do Espírito Santo.

Calendário Paroquial

Dia

Local

Hora

CPM, Sessão 2

27 Outubro

Sexta

Centro

21.15

Festa da Palavra

28 Outubro

Sábado

Igreja

12.00

Acontece …
25 de Outubro - Aniversário da Dedicação da Sé Patriarcal de Lisboa
28 e 29 de Outubro - Formação sobre Liturgia das Horas, 16h
1 de Novembro - Solenidade de Todos os Santos (Missas
no horário dos Domingos)
2 de Novembro - Comemoração dos Fiéis Defuntos
LEITURAS

22 - DOMINGO XXIX DO TEMPO COMUM
Is. 45, 1. 4-6 / Sal. 95 / 1Tes. 1, 1-5b / Mt. 22, 15-21 / Semana I do Saltério

23
24
25
26
27
28

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

-

Rom. 4, 20-25
Rom. 5, 12. 15b. 17-19. 20b-21
Rom. 6, 12-18
Rom. 6, 19-23
Rom. 7, 18-25a
Ef. 2, 19-22

Sal. Lc. 1
Sal. 39
Sal. 123
Sal. 1
Sal. 118
Sal. 18 A

Lc. 12, 13-21
Lc. 12, 35-38
Lc. 12, 39-48
Lc. 12, 49-53
Lc. 12, 54-59
Lc. 6, 12-19

29 - DOMINGO XXX DO TEMPO COMUM
Ex. 22, 20-26 / Sal. 17 / 1Tes. 1, 5c-10 / Mt. 22, 34-40 / Semana II 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
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