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Palavra ...
SER DISCÍPULO
A liturgia do XXIV Domingo do Tempo Comum diz-nos que o
caminho da realização plena do homem passa pela obediência
aos projetos de Deus e pelo dom total da vida aos irmãos.
Ao contrário do que o mundo pensa, esse caminho não conduz ao
fracasso, mas à vida verdadeira, à realização plena do homem.
A primeira leitura apresenta-nos um profeta anónimo, chamado
por Deus a testemunhar a Palavra da salvação e que, para
cumprir essa missão, enfrenta a perseguição, a tortura, a morte. Contudo, o profeta está consciente de que a sua vida não foi
um fracasso: quem confia no Senhor e procura viver na fidelidade ao seu projeto, triunfará sobre a perseguição e a morte. Os
primeiros cristãos viram neste “servo de Jahwéh” a figura de
Jesus.
No Evangelho, Jesus é apresentado como o Messias libertador, enviado ao
mundo pelo Pai para oferecer aos homens o caminho da salvação e da vida
plena. Cumprindo o plano do Pai, Jesus mostra aos discípulos que o caminho
da vida verdadeira não passa pelos triunfos e êxitos humanos, mas pelo amor e
pelo dom da vida (até à morte, se for necessário). Jesus vai percorrer esse caminho; e quem quiser ser seu discípulo, tem de aceitar percorrer um caminho
semelhante.
A segunda leitura lembra aos crentes que o seguimento de Jesus não se concretiza com belas palavras ou com teorias muito bem elaboradas, mas com
gestos concretos de amor, de partilha, de serviço, de solidariedade para com
os irmãos.
***
LITURGIA
Vem do grego, leitourgia, que por sua vez é composta das palavras leitos
(popular, do povo) e ergon (ação, obra, trabalho). Portanto, referia-se, já desde o
seu uso grego, a uma ação, a um trabalho, que não visa a utilidade privada, mas
a da comunidade, tanto no terreno social como no religioso.
A Bíblia, na sua tradução grega do AT, aplicou o termo sobretudo ao serviço cúltico do Templo. No NT, fala-se também desta liturgia judaica do Templo (por
exemplo, falando do ministério de Zacarias, pai de João Baptista, como sacerdote
no Templo: cf. Lc 1,8), mas, quando se aplica às próprias realidades cristãs, chama-se «liturgo» a Cristo, Sumo Sacerdote (sobretudo na Carta aos Hebreus, por
ex., cf. Heb 8,1-6), e também à «liturgia da vida», como o ministério de um
apóstolo (cf. Rm 15,16), ou à caridade fraterna (cf. Rm 15,17; cf. Fl 1,15).
(continua na pág. 3)

Comunidade …

Informando
LITURGIA
(continuação)

Para designar as celebrações cristãs empregaram-se, ao longo dos séculos, outros termos, como «ofício», «sagrados ritos», «celebração», «ação», etc. Na
linguagem das Igrejas orientais, «liturgia» costuma denominar estritamente a
Eucaristia («a liturgia de S. João Crisóstomo», por exemplo). Na Igreja Ocidental, só no século XIX – e nos documentos oficiais praticamente só no século XX
– se usa a palavra «liturgia» com o sentido que lhe damos agora. Com este nome se designam aquelas celebrações que a Igreja considera como suas e estão
contidas nos seus livros oficiais, e se realizam pela comunidade e ministros assinalados para cada caso: assim, é «litúrgica» a celebração da Eucaristia e dos
demais sacramentos, a Liturgia das Horas, os sacramentais, etc. Enquanto que
não o são, embora sejam muito dignas e louváveis, o Rosário, a Via-sacra e outras devoções pessoais e populares. [...] Pela liturgia, «se realiza a obra da nossa Redenção» (SC 2). Pela celebração, sobretudo dos sacramentos, Cristo Glorioso comunica a força salvadora do seu Mistério Pascal, tornando-se presente na
comunidade, na pessoa do ministro, na proclamação da Palavra, na acção de
todos os sacramentos, sobretudo da Eucaristia, onde, identificado com o pão e o
vinho, se nos dá, Ele mesmo, como alimento (cf. SC 7). [...]
José Aldazábal
Dicionário elementar de liturgia

Relativamente à missa das 12h de Sábado, a missa da Catequese, informamos
que a mesma será retomada no dia 29 de Setembro e será celebrada até
ao dia 15 de Junho.
Apenas será suprimida nos seguintes dias:

Solenidade da Imaculada Conceição (8 de Dezembro)
Férias de Natal (15, 22 e 29 de Dezembro)

Peregrinação da Catequese a Fátima (23 de Fevereiro)

Carnaval (2 de Março)

Celebração do aniversário da Paróquia (30 de Março)

Férias da Páscoa (20 de Abril)


No dia 1 de Junho será às 11h (primeiras comunhões)
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 todos quantos o solicitarem, será enviada a nossa folha semanal, todas as sextas-feiras
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.

Calendário Paroquial

Dia

Local

Hora

Reunião de preparação para pais
e padrinhos - Baptismo

18 Setembro
20 Setembro

Terça
Quinta

Centro

21.30

Reunião Geral de Catequistas

22 Setembro

Sábado

Centro

10.00

Compromisso dos Catequistas

23 Setembro

Domingo

Igreja

11.00

29 Setembro

Sábado

Centro

10.00

29 Setembro

Sábado

Benfica

10.00

Encontro Paroquial de Jovens

30 Setembro

Domingo

Centro

10.00

Apresentação dos Leitores

30 Setembro

Domingo

Igreja

11.00

Abertura das actividades da
Catequese
Reunião de responsáveis de
Acólitos

Acontece …
23 de Setembro - Abertura do Ano Pastoral (Não haverá as missas das 9h e
12h30, nem a das 10h na Igreja Nª Srª do Rosário).
29 e 30 de Setembro - Peregrinação Nacional do Rosário a Fátima
LEITURAS

16 - DOMINGO XXIV DO TEMPO COMUM
Is. 50, 5-9a / Sal. 114 / Tg. 2, 14-18 / Mc. 8, 27-35 / Semana IV Saltério

17
18
19
20
21
22

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

-

1Cor. 11, 17-26. 33
1Cor. 12, 12-14. 27-31a
1Cor. 12, 31 — 13, 13
1Cor. 15, 1-11
Ef. 4, 1-7. 11-13
1Cor. 15, 35-37. 42-49

Sal. 39
Sal. 99
Sal. 32
Sal. 117
Sal. 18 A
Sal. 55

Lc. 7, 1-10
Lc. 7, 11-17
Lc. 7, 31-35
Lc. 7, 36-50
Mt. 9, 9-13
Lc. 8, 4-15

23 - DOMINGO XXV DO TEMPO COMUM
Sab. 2, 12. 17-20 / Sal. 53 / Tg. 3, 16 — 4, 3 / Mc. 9, 30-37 / Semana I Saltério

Horário das Missas:
2ª-6ª: 9h, 19h * Sábados: 9h, 19h, 21h30 * Domingos e Dias Santos: 9h, 11h, 19h
Igreja Nª Srª do Rosário: Domingos e Dias Santos: 12h

Horário das Confissões:
Horário da Secretaria:
Horário do Cartório:

3ª: 17h30 às 18h30 * 4ª: 9h30 às 10h30
2ª: 14h30 às 19h00 * 3ª a 6ª: 9h00 às 13h30 e 14h30 às 19h00
2ª a 5ª: 15h00 às 19h00 * 6ª: 15h00 às 18h00

Contactos:

Pároco - Frei José Manuel Correia Fernandes, OP

R. Raul Carapinha, 15 - 1500-541 LISBOA

Telf. 217221350 - Fax 217221355

www.paroquiasaodomingosdebenfica.pt
paroco@paroquiasaodomingosdebenfica.pt
cartorio@paroquiasaodomingosdebenfica.pt

secretaria@paroquiasaodomingosdebenfica.pt
catequesesdb@gmail.com

