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Palavra ...
O MANDAMENTO NOVO É O AMOR
A proposta dos Mandamentos na história do Povo
de Israel e na proposta de Jesus Cristo vem-se
simplificando até uma fórmula radical: “Dou-vos
um mandamento novo, que vos ameis uns aos outros.” (Jo 13,34) No Deuteronómio, constam mais de
seiscentas regras que os israelitas tinham de cumprir para serem fiéis ao Senhor. Esta complexidade
de normas deu origem ao farisaísmo radical. Não
era a lei feita para o homem, como dirá mais tarde Jesus, era o homem feito para a lei. Moisés, no
caminho do deserto, subiu ao monte Sinai e ali recebeu as Tábuas da Lei, com apenas Dez Mandamentos (cf. Ex 20). Moisés guiava o povo pelos caminhos da liberdade e, por isso, sintetizava em
dez orientações os grandes princípios da vida em
comum, na relação com Deus e na relação de
uns com os outros. Quando Jesus vem, Ele diz
claramente que não vem revogar a Lei, antes completá-la. Porém,
reduz tudo a dois mandamentos: “Amar a Deus e amar o próximo.” (cf.
Mt 22,37-39) Mais tarde, João, no seu Evangelho, reduz tudo ao mandamento do amor naquela Palavra de Jesus: Dou-vos um mandamento
novo, que vos ameis uns aos outros como Eu próprio vos amei.” (Jo
13,34) A partir daqui há um só mandamento, o mandamento do
amor.
***
Paulo, na Carta aos Tessalonicenses, reconhece como estes o souberam imitar nas atitudes de amor universal. Esta prática do amor alicerça-se sempre na Palavra de Deus, mesmo no meio de muitas tribulações, e recebe uma força maior no Espírito Santo, Ele próprio o
amor entre o Pai e o Filho no mistério de Deus. Baseados no testemunho de Paulo, também os Tessalonicenses são testemunhas de amor
na Macedónia, na Acaia, em todas as outras terras. Fica claro que o cristão dá sempre testemunho do amor universal.

Comunidade

Neste 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.

Todos quantos pretenderem receber por email a nossa Folha Verde deverão enviar um email solicitando o seu envio para o endereço:
secretaria@paroquiasaodomingosdebenfica.pt
A partir do mês de Novembro, a todos quantos o solicitarem, será enviada a nossa folha semanal, todas as sextas-feiras

Informando
1. E portanto, os monges, continuava S. João Paulo II na Catequese introdutória
que temos vindo a citar, “Estavam convencidos de que a sua fé permitiria aos
versículos dos Salmos desencadear uma particular "energia" do Espírito Santo.”

“A mesma convicção”, diz, “se manifesta na característica utilização dos Salmos, que foi chamada "oração jaculatória" da palavra
latina "iaculum", isto é, dardo, para indicar brevíssimas expressões salmódicas que podiam ser "lançadas", à maneira de pontas
de fogo, por exemplo, contra as tentações. João Cassiano, um escritor
que viveu entre o IV e o V séculos, recorda que alguns monges tinham descoberto a eficácia extraordinária do brevíssimo incipit do Salmo 69: "dignai-vos, ó
Deus, salvar-me; Senhor, apressai-Vos em socorrer-me", que desde então se tornou como o pórtico de entrada na Liturgia das Horas (cf. Conlationes, 10, 10; CPL
512, 298 ss).

2. Em seguida, S. João Paulo II evidencia “uma outra dimensão importante”: “a da acção sacerdotal que Cristo desenvolve na oração em que associa a si a Igreja, sua esposa. A tal propósito, referindo-se propriamente à
Liturgia das horas, o Concílio Vaticano II ensina: "Jesus Cristo, Sumo Sacerdote da nova e eterna Aliança, [...] une a si toda a humanidade e associa-a a este cântico divino de louvor. Continua este múnus sacerdotal por
intermédio da sua Igreja, que louva o Senhor sem cessar e intercede pela
salvação de todo o mundo, não só com a celebração da Eucaristia, mas de
vários outros modos, especialmente pela recitação do Ofício divino" (Sacro. Concilium, 83).
3. “A Liturgia das Horas”- continua S. João Paulo II – “tem, também, o
carácter de oração pública, na qual a Igreja está particularmente envolvida. É esclarecedor, então, descobrir como a Igreja definiu progressivamente este seu empenho específico de oração dividida pelas várias fases
do dia.
É necessário, por isso, recuar aos primeiros tempos da comunidade apostólica,
quando ainda estava em vigor uma estreita ligação entre a oração cristã e a chamada "oração legal" assim prescrita pela Lei mosaica que se fazia em determinadas horas do dia no Templo de Jerusalém.
Pelo livro dos Actos sabemos que os Apóstolos "como se tivessem uma só
alma, frequentavam diariamente o Templo" (2, 46), e também que
"subiam ao templo para a oração da nona hora"(3,1). E, por outra parte,
sabemos também que as "orações legais" por excelência eram precisamente as da manhã e da tarde.
4. O desenvolvimento deste processo histórico, comovente testemunho de fé por
parte destes nossos já longínquos irmãos, continua a ser descrito nas palavras de
S. João Paulo II. “Pouco a pouco, os discípulos de Jesus descobriram alguns Salmos particularmente apropriados a determinados momentos do
dia, da semana ou do ano, recolhendo neles um sentido profundo em relação ao mistério cristão. É uma testemunha competente deste processo São
Cipriano, que assim escreve na primeira metade do século III: "É necessário, de facto, rezar desde o início do dia para celebrar na oração da manhã a ressurreição do Senhor. Isto corresponde ao que, uma vez, o Espírito
Santo indicava nos Salmos com estas palavras: "atendei à voz do meu clamor,
ó meu Rei e meu Deus. A Vós é que rezo; pela manhã, Senhor, ouvis a minha voz, mal nasce o dia exponho o meu pedido e aguardo ansiosamente" (Sal 5, 3-4). [...]

Vale a pena continuarmos a acompanhar esta catequese e tentar perceber como (se?) mantém a sua actualidade.

Calendário Paroquial

Dia

Local

Hora

CPM, Sessão 3

3 Novembro

Sexta

Centro

21.15

Escola de Responsáveis, Acólitos

4 Novembro

Sábado

Centro

10.00

Formação Bíblica

4 Novembro

Sábado

Centro

16.00

Oração de Taizé

4 Novembro

Sábado

Centro

18.30

Acontece …
1 de Novembro - Solenidade de Todos os Santos (Missas no
horário dos Domingos)
2 de Novembro - Comemoração dos Fiéis Defuntos
4 de Novembro - 44º Aniversário da inauguração da Igreja e
Centro Paroquial
Aniversário da inauguração da Casa Nª Srª
do Rosário
LEITURAS

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

30
31
1
2
3
4

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

-

Rom. 8, 12-17
Rom. 8, 18-25
Ap. 7, 2-4. 9-14
Sal. 23
Is. 25, 6a-7-9
Sal. 22
Rom. 9, 1-5
Rom. 11, 1-2a. 11-12. 25-29

Sal. 67
Sal. 125
1Jo. 3, 1-3
1Tes. 4, 13-18
Sal. 147
Sal. 93

Lc. 13, 10-17
Lc. 13, 18-21
Mt. 5, 1-12a
Jo. 6, 51-58
Lc. 14, 1-6
Lc. 14, 1. 7-1

5 - DOMINGO XXXI DO TEMPO COMUM
Mal. 1, 14b — 2, 2b. 8-10 / Sal. 130 / 1Tes. 2, 7b-9. 13 / Mt. 23, 1-12 / Semana III 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: 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

