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palavra …

A CASA QUE DEUS QUER…

A Arca da Aliança guardava recordações fundamentais da História de Israel e das suas relações com DEUS: as Tábuas da Lei, o maná, a vara de
Moisés… Era um verdadeiro “sacramento” ou sinal da presença de DEUS
no meio do seu Povo.
Não admira, pois, que o rei David quisesse construir um Templo para aí
instalar, dignamente, esse Tesouro tão valioso e tão significativo… Mas o
profeta Natã fez-lhe compreender que Deus não precisa de casa para viver
no meio do seu povo: “Tenho estado contigo por onde quer que tens andado” – diz-lhe o Senhor, pela boca do Profeta.
Não é, pois, o homem, seja quem for que decide o modo de DEUS se tornar
presente e actuante: É o próprio DEUS que escolhe o meio de estar connosco. Que o diga Maria de Nazaré…
Pela sua Fé, pela sua atenção aos sinais de DEUS e pela sua disponibilidade
total para dizer SIM à sua vontade, Maria deu-nos o verdadeiro Templo
de Deus, o sinal vivo e definitivo da sua presença salvadora no meio de
nós: JESUS CRISTO – o “Deus connosco”.
E aí está o NATAL a lembrar-nos, mais uma vez, que ELE continua sem
casa onde nascer ou “reclinar a cabeça”: Nasce, vive e actua onde O acolham de boa vontade e O deixem ser aí Luz e Caminho.
É pois em cada um de nós que pode e deve acontecer NATAL. Basta
abrir-LHE a porta… Felizes aqueles que lha abrem!
***
Aí está o Natal, mais uma vez, a colocar-nos diante deste mistério e desta
verdade essencial da nossa Fé: Deus valoriza o homem muito além do
que poderíamos sonhar e convida-nos a uma relação de amizade, de
comunhão e de colaboração.
Maria disse Sim. E através da sua humilde mas generosa disponibilidade, Deus tornou-se “Deus connosco”, nosso próximo e companheiro, nosso
Salvador para sempre.
Hoje, a sua encarnação, a sua presença e acção no meio de nós, precisam
do nosso SIM, um SIM consciente e generoso como o de Maria. Saibamos
dá-lo para que o Natal continue a ter sentido.

Comunidade ...
É deste documento [referíamo-nos à Encíclica de Pio XII Mediator Dei, de
20.Nov.1947] a afirmação que coloca o povo cristão, a assembleia da Eucaris-

tia, presidida pelo celebrante, o sacerdote que celebra “in persona Christi",
perante as suas responsabilidades e “retira” esse mesmo povo da atitude de
mera assistência a que parecia ter-se reduzido. [Por lapso, esta frase saiu incom-

pleta na anterior folha paroquial, o que agora se corrige]

Com efeito, “O Sacerdote oferece o Santo Sacrifício "in persona Christi", o
que quer dizer "em nome", ou então "nas vezes" de Cristo. "In persona": isto
é, na específica e sacramental identificação com o "Sumo e Eterno Sacerdote" que é o Autor e o principal Sujeito deste seu próprio Sacrifício, no que
não
pode,
na
verdade,
ser
substituído
por
ninguém.
(Carta
Dominicae Cenae, do Santo Padre João Paulo II a todos os Bispos da Igreja sobre o
Mistério e o culto da Santíssima Eucaristia, 24. Fev.1980).

De entre os vários ministérios presentes na celebração da Eucaristia, queríamos hoje referir ainda, como conclusão da abordagem da semana anterior, o
ministério dos leitores.
Como sabemos, a proclamação do Evangelho nas Missas é reservado aos ministros ordenados, bispos, presbíteros e diáconos. Os leitores de que falamos integram-se num ministério laical e podem ser responsáveis por
proclamar perante a Assembleia, as outras Leituras e o Salmo Reponsorial (lido ou cantado). Nunca é demais sublinhar, com efeito, que, como
diz o Catecismo da Igreja Católica, “A Celebração Eucarística comporta
sempre: a proclamação da Palavra de Deus, a acção de graças a Deus
Pai por todos os seus benefícios, sobretudo pelo dom de seu Filho, a consagração do pão e do vinho e a participação no banquete litúrgico pela
recepção do Corpo e do Sangue do Senhor.” E que “Estes elementos constituem um só e mesmo acto de culto.”
É necessário que os leitores encarregados de tal serviço, ainda que não tenham recebido a instituição no mesmo, sejam verdadeiramente idóneos
(devem recomendar-se, “por sua vida cristã, fé, costumes e sua fidelidade ao
Magistério da Igreja”) e preparados com empenho. Tal preparação deve
ser não apenas bíblica e litúrgica mas também técnica: «A formação
bíblica deve levar os leitores a saberem enquadrar as leituras no seu contexto e a identificarem o centro do anúncio revelado à luz da fé. A formação
litúrgica deve comunicar aos leitores uma certa facilidade em perceber o
sentido e a estrutura da liturgia da Palavra e os motivos da relação entre a
liturgia da Palavra e a liturgia eucarística. A preparação técnica deve tornar
os leitores cada vez mais idóneos na arte de lerem em público tanto com a
simples voz natural, como com a ajuda dos instrumentos modernos de amplificação sonora». (Exortação Apostólica Verbum Domini, Bento XVI, 30.Set. 2010).
Rezemos pelos nossos irmãos que prestam este serviço e preparemonos nós também para melhor percebermos e vivermos a riqueza da
Palavra que é posta à nossa disposição e para os ajudarmos, porque
não também com as nossas observações, a bem desempenharem o
seu ministério.

Estamos a chegar ao fim do Tempo do Avento. É já no próximo Domingo
que começamos a celebrar o Natal d’Aquele que quis vir, por Amor, habitar
entre nós. No passado dia 8, celebrámos, uma das festas de Nossa Senhora
do Calendário Litúrgico, a festa da Imaculada Conceição. Uma festa que vem
de longe no tempo, talvez do século IX, na Irlanda, desde sempre devoção
no espaço português, muito antes daquele reconhecimento régio que levou
D. João IV a coroar, como Rainha de Portugal a imagem da Imaculada Conceição da Igreja de Vila Viçosa, quase duzentos anos antes da definição dogmática de Pio IX (8 de Dezembro de 1854).
Maria, a Virgem do sim fundador, Mãe de Deus e nossa Mãe, primeira
redimida pelos méritos de seu Filho, é, certamente, com Isaías, João Baptista, José, a grande figura do Advento.
Vamos pedir-Lhe que nos ajude a aproximarmo-nos da sua disponibilidade, da sua Fé e da sua fidelidade. Que tenha sido nesse sentido o
nosso percurso deste Advento.

Como habitualmente, faremos no dia de
Natal o almoço com todos os paroquianos
que se encontram sós neste Natal.
Se está sozinho, venha almoçar connosco.
Inscreva-se na Recepção.
Todos quantos desejarem contribuir para o
almoço, quer em géneros, quer monetariamente, poderão fazê-lo na Secretaria ou
junto do pároco. Desde já o nosso agradecimento.
Lembramos todos aqueles que desejem
contribuir com um donativo para as necessidades da paróquia e pretendam um recibo para efeitos de IRS, o deverão fazer até
ao dia 31 de Dezembro, dado que no dia 1
de Janeiro as contas da paróquia serão
fechadas e enviadas ao Patriarcado, não
podendo por isso, ser possível passar qualquer recibo, referente a 2011, depois dessa data.
Realiza-se neste Domingo, após a missa
das 11h, o sorteio das rifas vendidas na
nossa Venda de Natal.
A todos os que contribuíram o nosso agradecimento.

Calendário Paroquial
Dia

Local

Hora

Missa na Casa Nª Srª do
Rosário

21 Dezembro

Quarta

Centro Dia

12.00

Missa no Lar Pe. Carlos

22 Dezembro

Quinta

Lar

12.00

Reunião de Jovens

4 Janeiro

Quarta

Centro

21.30

Reunião de Coordenadores
da Catequese

5 Janeiro

Quinta

Centro

21.30

Encontro de Leitores

7 Janeiro

Sábado

Centro

16.00

Acontece …
24 de Dezembro - Missa do Galo, 23h30
25 de Dezembro - Almoço dos paroquianos sós, 13h.
Inscrições na Recepção
LEITURAS

18 - DOMINGO IV DO ADVENTO
2Sam. 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16 Sal. 88 Rom. 16, 25-27
Lc. 1, 26-38

19 - 2ª Feira - Jz. 13, 2-7.24-25a
20 - 3ª Feira - Is. 7, 10-14
21 - 4ª Feira - Cânt. 2, 8-14
22 - 5ª Feira - 1Sam. 1, 24-28
23 - 6ª Feira - Mal. 3, 1-4. 23-24
24 - Sábado - 2Sam. 7, 1-5. 8b-16
Is. 52, 7-10

Sal. 97

Contactos:

R. Raul Carapinha, 15
1500-541 LISBOA

Sal. 70
Sal. 23
Sal. 32
Sal. 1Sam 1
Sal. 24
Sal. 88

Semana IV do Saltério

Lc. 1, 5-25
Lc. 1, 26-38
Lc. 1, 39-45
Lc. 1, 46-56
Lc. 1, 57-66
Lc. 1, 67-79

25 - NATAL DO SENHOR
Hebr. 1, 1-6
Jo. 1, 1-138

Semana do Natal do Saltério

Pároco - Frei José Manuel Correia Fernandes, OP
Telf. 217221350 - Telm. 912466559 - Fax 217221355

www.paroquiasaodomingosdebenfica.pt

paroco@paroquiasaodomingosdebenfica.pt
cartorio@paroquiasaodomingosdebenfica.pt

secretaria@paroquiasaodomingosdebenfica.pt
catequese@paroquiasaodomingosdebenfica.pt

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

