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palavra …  
COMO PREPARAR O CAMINHO ? 

 
A Igreja existe para preparar o CAMINHO do SENHOR: para anunciar e re-
velar ao Mundo Jesus Cristo e o seu Evangelho. 
E se é esta, como é, a missão da Igreja, é também esta a missão de todo o 
cristão. 
O Advento, mais uma vez, nos chama a uma fidelidade maior a esta missão, 
gritando-nos que é preciso libertar o Evangelho. 
Ele está, com efeito, aprisionado em nossas vidas e instituições: 
- sempre que o não vivemos na verdade e na simplicidade; 
- sempre que rompemos os laços do amor fraterno que a todos nos deve 
unir; 
- sempre que nos instalamos num estado de permanente omissão ou 
indiferença face aos problemas e necessidades daqueles que nos rodeiam; 
- sempre que recuamos ou medimos os passos diante de propostas ou 
compromissos que possam afectar a nossa tranquilidade ou o nosso comodis-
mo; 
- sempre que enveredamos por um cristianismo feito apenas de ritos 
e cerimónias e alheio aos problemas, tarefas e desafios deste mundo; 
- sempre que vivemos mais apegados à letra das leis, às instituições, 
aos lugares, às pessoas do que à Luz, à Força e ao Espírito do Evangelho. 
ADVENTO: tempo para libertar o Evangelho, vivendo-o com coerência, ale-
gria, esperança e muita generosidade. 

*** 
Mais uma vez, Isaías e João Batista, duas figuras luminosas do Advento, 
proclamam o anuncio fundamental: 

O SENHOR vem para nós! 
- Vem como PASTOR, grita Isaías. Pastor com uma só preocupação: dar 
vida às suas ovelhas, congregá-las e conduzi-las para a Paz e o descanso 
do seu REINO. 
- Vem como ESPÍRITO que nos quer habitar por dentro, anuncia João 
Baptista aos que o procuram no Deserto. Espírito que nos faz dizer “Meu 
PAI” diante de DEUS e “Meu irmão” diante de todo e qualquer ser humano. 
Mas ambos nos dizem também – e S. Paulo sintoniza com eles – que não 
se pode esperar o SENHOR de braços cruzados ou adormecidos: 
É necessário preparar o Caminho que nos proporciona o Encontro 
com ELE. 



Comunidade ...  
O número anterior desta folha semanal dava-nos, em título, uma expressão 
que pode servir de tema a todo o Advento, certamente, também, a toda a 
nossa vida: caminhos de renovação. Com efeito, se toda a vida cristã é a his-
tória de um encontro com Jesus Cristo, como pode deixar de ser o perma-
nente matar da sede nessa fonte de eterna novidade? Caminhos de renova-
ção que são caminhos de fé e de esperança, caminhos de conversão e de 
mudança e, também, caminhos de vigilância activa, como sintetizava o refe-
rido texto. 
Um aspeto que, particularmente, se adequa a esta atitude, porque diz respei-
to a todos nós e porque exige uma reflexão aprofundada mas, também, uma 
participação activa, é o (do repensar) da pastoral da Igreja, em Portugal, 
pela parte que mais diretamente nos toca. A questão não é apenas dos pas-
tores, mas de todos; talvez um excelente tema para um ou vários Conselhos 
Pastorais Paroquiais. 
O apelo vem do próprio Santo Padre que não se cansa de nos dirigir a pala-
vra, apontando linhas de reflexão e de percurso para essa renovação. E é 
admirável a energia serena e jovem e a sabedoria com que o faz. A Confe-
rência Episcopal Portuguesa, o Senhor Patriarca na sua carta pastoral sobre a 
renovada evangelização, o próprio programa diocesano de pastoral, lança-
ram, igualmente, o desafio. E os sinais que o Papa vai dando estão já aquém 
ou para além das palavras. Haja em vista a criação do Conselho Pontifício 
para a Promoção da Nova Evangelização. 
Mas o que motiva, mais directamente, estas linhas, é uma reflexão de res-
posta àqueles desafios, muito centrada na prática pastoral, que vem assinada 
pelo Cónego Carlos Paes (“Repensar a Pastoral da Igreja em Portugal – a mi-
nha resposta ao desafio da Conferência Episcopal Portuguesa”, Ed. Paulinas, 
Setembro 2011). 
Para uma série de “recuos qualitativos”, expressão que faz corresponder à 
alteração do quadro antropológico, cultural, social e religioso da humanidade 
(de que Bento XVI falou na homilia da missa no Terreiro do Paço), propõe a 
necessidade de uma outra série, esta de “saltos qualitativos” que deverão 
orientar a nova pastoral da Igreja. Permitimo-nos destacar três: 
1. “Refundação de toda a pastoral a fim de que a Palavra de Deus tenha nela 
um lugar central e seja nela a sua alma”. 
Sobre este ponto, talvez caiba a interrogação que deveríamos fazer a nós 
próprios sobre se não temos, muita vez, dedicado mais tempo ao estudo de 
conceitos do que à Palavra viva. É importante comprender os conceitos. Mas 
essencial é a Palavra. 
2. “Passagem de um ‘sujeito pastoral’ predominantemente clerical à corres-
ponsabilidade e coparticipação de todos os batizados (batizados leigos, bati-
zados consagrados, batizados ordenados), numa Igreja que opta pela 
‘sinodalidade’, (…) que sem dispensar a presidência do presbítero reconhece 
e valoriza os diversos carismas e ministérios presentes na comunidade”. 
Em clima de Advento, devíamos talvez perguntar-nos se temos ajudado e 
contribuído, como leigos, como consagrados, com as nossas famílias, para 
que os presbíteros, que vêm presidindo às nossas comunidades, possam 



compensar o seu forçoso “protagonismo clerical” (texto citado, pág. 6) assu-
mindo, sobretudo, a coordenação orgânica dos diversos carismas e ministé-
rios. Por outro lado, teremos sempre assumido o acolhimento dos irmãos e 
promovido ou aceitado a correcção fraterna? 
3. “Sendo a missão fruto de uma vivência contemplativa da comunhão, e 
sendo a Igreja uma ‘comunhão de comunhões’, o primeiro sujeito evangeliza-
dor a promover é a família, entendida como sujeito comunitário de evangeli-
zação, a partir do lar constituído e assumido como igreja doméstica”. 
A este propósito, é talvez oportuna a reflexão sobre o modo como habitual-
mente “tratamos” as famílias nas nossas comunidades. Cabe ver se não esta-
remos, nós próprios, contribuindo, no mínimo, pelo modo como “exigimos” 
participações diferenciadas dos membros da família na comunidade, para que 
ela não seja considerada e actuante como igreja doméstica. Sem deixar de 
ter em conta a situação sociológica que apresenta famílias desestruturadas e, 
por isso, muitas crianças e jovens que não podem contar com os seus pais 
para a formação na fé, há talvez que caminhar para uma catequese vivencial 
que se afaste, cada vez mais, do modelo escolar muitas vezes prevalecente e 
que seja, verdadeiramente e na medida do possível, catequese familiar. 
Se assim for entendido conveniente, poderemos voltar ao assunto. 
Parece-nos, porém, que muitas vezes ficamos “a olhar para o céu”, esque-
cendo que este Jesus, que está no meio de nós, nos manda caminhar com 
Ele. 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

Relembramos a nossa caminhada do Ad-
vento. 
Atitude de partilha: Semana da recolha de 
bens de Higiene (Pessoal) entregas feitas 
na Igreja na Eucaristias do fim de semana.  

Dia 10 de Dezembro, pelas 15h30, destina-
do a toda a Comunidade, em especial aos 
catequizandos do 4º ao 9º Ano. Terminare-
mos com a Missa às 18h. Todos são convi-
dados. 

Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus 
Quero, em meu nome e em nome da minha 
família, agradecer reconhecidamente as mensa-
gens e os gestos de amizade que nos fizeram 
chegar por ocasião do falecimento da mãe. 
Bem-hajam por tudo! 

Durante o mês de Dezembro, devido às 
férias da Catequese, não haverá a missa 
das 12h15, nos dias 10, 17, 24 e 31, reto-
mando como habitualmente no dia 7 de 
Janeiro. 



 Calendário Paroquial 

  Dia  Local Hora 

Oração de Taizé 6 Dezembro Terça Igreja 21.30 

Festa de Natal da  
Catequese 11 Dezembro Domingo Centro 15.30 

Secretariado Permanente 13 Dezembro Terça Centro 21.30 

Reunião de preparação para 
pais e padrinhos - Baptismo 

13 Dezembro 
15 Dezembro 

Terça 
Quinta 

Centro 21.30 

Pastoral da Saúde 14 Dezembro Quarta Centro Dia 16.30 

Contactos:                        Pároco - Frei José Manuel Correia Fernandes, OP 
R. Raul Carapinha, 15                              
1500-541 LISBOA                                   Telf. 217221350 - Telm. 912466559 - Fax 217221355 

www.paroquiasaodomingosdebenfica.pt                        
paroco@paroquiasaodomingosdebenfica.pt           secretaria@paroquiasaodomingosdebenfica.pt             
cartorio@paroquiasaodomingosdebenfica.pt         catequese@paroquiasaodomingosdebenfica.pt 

LEITURAS            4 -  DOMINGO II DO ADVENTO 
Is. 40, 1-5. 9-11          Sal. 84          2Pedro. 3, 8-14          Mc. 1, 1-8         Semana II do Saltério  
 5 - 2ª Feira - Is. 35, 4-7a           
 6 - 3ª Feira - Is. 40, 1-11  
 7 - 4ª Feira - Is. 40, 25-31           
 8 - 5ª Feira - Gen. 3, 9-15. 20    Sal. 97   Ef. 1, 3-6. 11-12    Lc. 1, 26-38 
 9 - 6ª Feira - Is. 48, 17-19      
10 - Sábado  - Sir. 48, 1-4. 9-11             

11 -  DOMINGO III DO ADVENTO 
Is. 61, 1-2a. 10-11     Sal. Lc. 1      1Tes. 5, 16-24      Jo. 1, 6-8. 19-28     Semana III do Saltério  

Sal. 84 
Sal. 95 
Sal. 102 
 
Sal. 1 
Sal. 79 

Lc. 5, 17-26 
Mt. 18, 12-14 
Mt. 11, 25-30 
 
Mt. 11, 16-19 
Mt. 17, 10-13 

 
 
 
 
 

Imaculada Conceição 
 
 

 

Horário das Missas 
 

2ª-6ª: 9h e 19h * Sábados: 9h, 12h15 e 18h * Domingos e Dias Santos: 9h, 11h, 12h30 e 18h 
 

Igreja Nª Srª do Rosário: Domingos e Dias Santos: 10h e 12h 

Acontece …  
4 Dezembro - Vésperas Solenes, 16h30 
 

8 de Dezembro - Imaculada Conceição da Virgem Maria - 
Compromisso dos Acólitos, 11h 


