
 

 

 

Palavra  

SABER AGRADECER 
 

Hoje, tanto na primeira leitura como no evangelho, temos narrati-
vas com curas de leprosos.  
Na primeira, trata-se de Naamã que, curado, faz o percurso da fé: 
passa a acreditar no verdadeiro Deus, Deus único e bondoso, pai 
de todos os povos e não apenas de alguns. E por isso mesmo tam-
bém revelado, conhecido e adorado por inúmeros seres humanos 
dos distintos povos, grupos e culturas.  
No trecho do evangelho, podíamos destacar um primeiro nível que 
é o da atitude de agradecimento do leproso que ficou curado. É 
bonito, é de boa educação agradecer… e às vezes esquecemo-nos 
de o fazer aos outros e até a deus (que nos dá continuamente tudo 

o que de bom carecemos). Mas há um segundo nível no texto, talvez mais profundo: 
é-nos revelado um Deus que não acusa os leprosos, que não diz que eles têm a do-
ença porque pecaram e merecem castigo, que não os afasta, pelo contrário, vai ter 
com eles, ama-os de verdade, abre-lhes novos horizontes de vida. Assim, neste 
evangelho há um percurso que vai da cura e agradecimento pela cura até à fé, à fé 
num deus de misericórdia que a todos acolhe. 
A passagem da segunda carta a Timóteo, atribuída a Paulo quando estava na prisão, 
lembra-nos que na vida todos passamos por muitas experiências, algumas delas 
problemáticas… mas, se morrermos com Cristo, também com Ele viveremos! É uma 
promessa, e Deus foi sempre fiel às suas promessas. Por isso, mesmo que nós se-
jamos infiéis, Ele permanecerá fiel, pois não pode negar-se a Si mesmo! Ele é fiel ao 
seu amor para connosco e, também por isto, dêmos graças ao nosso Deus. 
 

FR. JOSÉ NUNES © Dominicanos 
 

*** 
 

A FÉ CRISTÃ E A FIDELIDADE AO DEUS ÚNICO 
 
Iniciamos hoje a semana de oração pelas missões, e as leituras enquadram-nos nes-
ta ótica da universalidade da salvação. Estrangeiros e leprosos: duas realidades vo-
tadas ao preconceito, ao ostracismo, ao rigorismo de uma lei demasiado intolerante 
para com o diferente e demasiado estreita nas leis de pureza/impureza. Um sírio e 
um samaritano são os protagonistas da primeira leitura e do evangelho, respetiva-
mente. A missão da Igreja não tem barreiras, a ação de Deus quer encontrar todos 
os seres humanos por Si criados e amados: ninguém está excluído da salvação e 
impedido de aceder aos bens divinos, entre os quais o batismo que a linguagem da 
purificação da lepra pode indiciar. 
 
Se na semana passada Lucas nos apresentou uma bela petição por parte dos Após-
tolos, hoje coloca na boca de dez leprosos mais uma exemplar oração: «Mestre, tem 
compaixão de nós». 
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Informando 
 
A lepra, além de ser uma doença altamente contagiosa, obrigava os seus portadores 
a uma vida distante da comunidade: era um verdadeiro “exílio”. Neste relato, Lucas 
não é tão revolucionário como outros evangelistas: Jesus mantém-se à distância, 
não se aproxima. Talvez porque o evangelista não coloca a ênfase no milagre, mas 
na atitude da prece dos leprosos e na atitude de um dos “miraculados”, muito seme-
lhante à do sírio Naamã, no segundo livro dos Reis, diante do profeta Eliseu. 
 
O que os destaca de outros tantos escolhidos para a manifestação do poder de 
Deus? Em primeiro lugar, a fé. Quer a profissão de fé de Naamã, quer o elogio de 
Jesus à fé do samaritano demonstram que este é o verdadeiro milagre operado: 
uma fé que acolhe de forma benevolente as indicações dos respetivos mensageiros 
divinos, mesmo que humanamente pudessem colocar reservas em relação ao êxito 
das indicações. Estes estrangeiros, habituados a serem olhados com desconfiança 
por parte do povo, deixam-se olhar e amar por Deus. E é tão difícil deixar-se amar 
por Deus quando as condições vividas clamam por um grito de revolta e incompre-
ensão. A certeza de que se é ouvido por Deus, e que n’Ele encontramos sempre aco-
lhimento, dá-nos a garantia de que a nossa identidade e dignidade mais profundas 
se baseiam na filiação divina, no amor gratuito que Deus nos tem. 
 
O dinamismo da fé, que no Cristianismo se inicia no rito batismal (também ele de 
purificação), faz-nos olhar com gratidão para tudo aquilo que Deus nos dá, vivendo 
cada realidade como um dom. O samaritano, o único entre dez a regressar para 
agradecer a Jesus a graça da cura, testemunha este coração eucarístico de quem é 
agradecido por se sentir agraciado. No nosso quotidiano, é muito fácil cair na tenta-
ção de atribuir aos méritos pessoais os sucessos da vida. Muitos dos nossos contem-
porâneos recorrem a Deus unicamente nos momentos de aflição e desespero, mas 
rapidamente O esquecem quando se consegue inverter o rumo e as dificuldades se 
dissipam. A visão utilitarista da fé faz da religião um verdadeiro “supermercado de 
salvação” (ou salvações), em que se procura e consome para satisfazer necessida-
des imediatas, mas que se ignora quando não se precisa ou se encontra qualquer 
outro “supermercado” com preços mais baixos e outras facilidades, mais ajustadas 
ao que se pretende. 
 
A fé cristã caracteriza-se pela fidelidade ao Deus único, como professava o sírio Na-
amã. Deus não é uma marioneta nas nossas mãos, disposto a fazer o que Lhe pedi-
mos simplesmente porque Lhe pedimos. A resposta de Jesus é paradigmática: 
«Levanta-te e segue o teu caminho; a tua fé te salvou». A vida cristã exige o nosso 
empenho, a nossa colaboração. Há que agradecer, mas há que continuar o caminho; 
nada está feito e concluído, as “curas” que podem acontecer são apenas um sinal de 
que Deus não nos abandona no percurso da vida: Ele está lá, sempre disposto a la-
var-nos sete vezes (a totalidade) no Seu caudal de misericórdia. 

 
 

David Palatino 
Docente de Sagrada Escritura  

na Faculdade de Teologia  
 



 

Queres ser escuteiro? 
O CNE faz parte do Movimento Escutista que está 
presente em mais de 216 países. Em Portugal temos 
mais de 65.000 escuteiros, distribuídos por mais de 
1000 agrupamentos, de norte a sul do país. 
O que é ser Escuteiro? 
É fazer acontecer e viver grandes aventuras. É ser, 
fazer e saber sempre mais e melhor. Nas suas aven-
turas procuram sempre a paz entre todos, a com-
preensão para com todas as pessoas do mundo e a 
solidariedade. 
Onde te podes inscrever? 
No Núcleo Lisboa Ocidental, pertencente à Região de 
Lisboa, há muitos agrupamentos. Deixamos aqui o 
nosso com os respetivos contactos.  

 
Não percas tempo! 

 
Agrupamento 705, São Domingos de Benfica:  

geral.705@escutismo.pt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estão abertas as inscrições para a Cate-
quese para o ano letivo 2022/2023.  
A inscrição pela primeira vez é feita jun-
to da receção da paróquia, das 8h às 
17h30, de segunda a sexta ou aos sá-
bados, das 10h às 13h. 
A renovação da inscrição é feita pelo 
Google Forms através de acesso que 
será enviado aos encarregados de edu-
cação. 
A catequese começará às 10h, seguida 
de Eucaristia às 12h. 
 

Para mais informações:  
catequesesdb@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Para assinalar o início do mês ‘outubro 
missionário’, o Setor de Animação Missi-
onária do Patriarcado de Lisboa 
(SAMPL) está a promover o ‘Terço do 
mundo’. 
Para dia 22 de outubro, às 21h15, no 
Convento da Graça, em Torres Vedra, 
está marcada a Vigília Missionária. 
O Dia Mundial das Missões 2022 tem 
como tema ‘Sereis minhas testemunhas’ 
e vai ser celebrado a 23 de outubro. 
 
 

Para mais informações, consultar  
https://www.facebook.com/lisboamissao 



Contactos:                                 Pároco - Frei Mário Rui Serralheiro Marçal, OP 

R. Raul Carapinha, 15 - 1500-541 LISBOA                                     Telf.: 217221350 - Fax: 217221355 
 

IBAN: PT50 0033 0000 5009 9957 9650 5 
www.paroquiasaodomingosdebenfica.pt 

 

paroco@paroquiasaodomingosdebenfica.pt                    secretaria@paroquiasaodomingosdebenfica.pt            
cartorio@paroquiasaodomingosdebenfica.pt                                                  catequesesdb@gmail.com  

Link para as transmissões online…  
 
 

Link de acesso à transmissão online do Youtube:  
https://www.youtube.com/c/ParoquiaSaoDomingosdeBenfica (clicar aqui) 

 

Horário das Eucaristias…   
 

 Segunda a Sexta às 9h e 19h 
 Sábado às 12h e 19h - Domingo XXIX do Tempo Comum (vespertina) 
 Domingo às 9h, 11h e 19h - Domingo XXIX do Tempo Comum 

LEITURAS           9 - DOMINGO XXVIII DO TEMPO COMUM 

2 Reis 5, 14-17  /  Sal. 97 (98)  /  2 Tim. 2, 8-13  /  Lc. 17, 11-19  /  Semana IV do Saltério  

 

16 - DOMINGO XXIX DO TEMPO COMUM 

Ex. 17, 8-13  /  Sal. 120 (121)  /  2 Tim. 3, 14—4, 2  /  Lc. 18, 1-8  /  Semana I do Saltério 

Sal. 112 (113) 
Sal. 118 (119) 
Sal. 1 
Sal. 97 (98) 
Sal. 32 (33) 
Sal. 8 

Lc. 11, 29-32 
Lc. 11, 37-41 
Lc. 11, 42-46 
Lc. 11, 47-54 
Lc. 12, 1-7 
Lc. 12, 8-12 

Gal. 4, 22-24. 26-27. 31—5, 1 
Gal. 5, 1-6 
Gal. 5, 18-25 
Ef. 1, 1-10 
Ef. 1, 11-14 
Ef. 1, 15-23 

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

10 
11 
12 
13 
14 
15 

 Calendário  Dia  

Exposição do Santíssimo Sacramento com 
Oração do Rosário 13 de outubro Quinta 

Corrida JMJ, Lisboa 2023 20 a 23 de outubro Quinta 

Jornadas Nacionais de Catequistas, Fátima 22 e 23 de outubro Sábado 

Informações…  
 

O Bar da paróquia irá reabrir com o seguinte horário: 
 Segunda a Sexta das 8h às 10h 

 Sexta das 21h às 23h30 

 Sábado das 9h30 às 13h 

 Domingo das 8h30 às 13h 

https://www.youtube.com/c/ParoquiaSaoDomingosdeBenfica

