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palavra …    
 
A mesma Luz que, em Isaías, traz a esperança a Jerusalém e ao seu povo regressado 
do exílio de Babilónia, iluminará os povos de toda a terra. É a Luz do Senhor, do 
Deus-Menino, nascido na pobreza do presépio de Belém, manifestado aos pobres 
pastores e também aos Magos vindos do oriente. 
O que Mateus nos diz, neste passo do Evangelho, nesta catequese cheia de simbolis-
mo e de uma enorme força e beleza, é o mesmo que Paulo recorda aos irmãos de Éfe-
so, invocando a revelação do Espírito Santo aos seus santos Apóstolos e Profetas: 
De ora em diante, pela Encarnação de Jesus Cristo, os gentios recebem a mesma 
herança que os judeus, pertencem ao mesmo corpo e participam da mesma promessa. 
Esta Epifania prolonga-se no tempo da história. Deus vem ao nosso encontro e quer 
sempre revelar-se, hoje, aqui, a cada um de nós. Os sábios do oriente, três porque 
imagem de toda a terra conhecida, não vêm prestar uma qualquer homenagem a um 
poderoso da terra. Vêm adorar aquele menino, com o acto que só se presta a Deus, 
porque Ele é Deus. E a todos os que O adoram em espírito e verdade (Jo 4, 23) Ele 
faz andar por caminhos seguros, os que conduzem à Salvação. O louvor de Deus 
converte-se na mudança interior de quem louva e projecta para a dimensão de filho 
de Deus. 
Na liturgia da solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, que celebrámos ontem, 
Sábado, celebra-se também o Dia Mundial da Paz. A estreita unidade de todas estas 
referências é bem evidenciada numa homília de João Paulo II: 
“«Salve Santa Mãe, que destes à luz o Rei do céu e da terra»…, a Igreja dirige-se 
com esta antiga saudação à Santíssima Virgem Maria, invocando-a enquanto Mãe 
de Deus. O Filho eterno do Pai tomou n'Ela a nossa carne e tornou-se, através d'Ela 
«filho de David, filho de Abraão» (Mt 1,1). Maria é, portanto, a verdadeira Mãe, a 
Theotokos, a Mãe de Deus! Se Jesus é a Vida, Maria é a Mãe da Vida. Se Jesus é a 
Esperança, Maria é a Mãe da Esperança. Se Jesus é a Paz, Maria é a Mãe da Paz, 
a Mãe do Príncipe da Paz.” 
Peçamos a Maria que nos ensine sempre a reconhecer em todos os homens irmãos 
nossos para quem o seu Divino Filho trouxe a Salvação.     



comunidade … 
O fim de semana civil, Sábado e Domingo, hábito entre nós relati-
vamente recente – muitos se lembram de ter sido conquistado, 
por fases, o descanso da tarde de Sábado, compensado com mais 
horas de trabalho semanal e depois o sábado inteiro – é, na reali-
dade, para nós cristãos o fim de uma semana e o começo de 
outra, sendo o Domingo o primeiro dia da semana. Este Sábado é 
também o primeiro dia do novo ano civil, em que se celebra a 
Solenidade de Santa Maria Mãe de Deus. É também o Dia Mundial 
da Paz.  
A alegria do tempo, a riqueza simbólica e real de tudo isto que 
vivemos estes dias, não pode deixar-se escurecer ou embaciar por 
alguns sinais de sentido inverso que têm que ser colocados no seu 
lugar, sem os esquecermos. Não foi sempre assim em todos os 
tempos? Não será sempre assim até ao fim dos tempos? 
Por trás da Epifania do Senhor, da adoração dos magos como 
sinal de que a luz do presépio é luz para todo o Mundo, perpassa 
a figura e a ameaça sombria de Herodes, ou seja o ódio e o poder. 
Ainda há pouco lemos no Evangelho do Domingo logo a seguir ao 
Natal, quase despercebido na alegria do nascimento do Salvador, 
como este Menino partilhou, na fuga para o Egipto, a sorte de 
muitas crianças que ainda hoje são vítimas do ódio e da guerra. 
Mas o Senhor triunfa sobre o ódio com as armas do Amor e da 
entrega de Si próprio. 
Propomos e celebramos a Paz. Este ano, na habitual mensagem 
para o Dia Mundial da Paz, o Santo Padre chama a atenção para a 
liberdade religiosa como caminho para a Paz. Aqui e além no Mun-
do, continua a aumentar o número dos mártires cristãos. O Papa 
lembra o recente ataque contra a catedral siro-católica de Nossa 
Senhora do Perpétuo Socorro, em Bagdad, no qual morreram dois 
sacerdotes e mais de cinquenta fiéis que participavam na Santa 
Missa. Outras declarações recentes tiveram por base a situação na 
China, apesar do percurso já feito. Alguns textos do seu também 
recente livro-entrevista “Luz do Mundo” permitem perceber não 
apenas essa referência mas também a questão dos símbolos reli-
giosos e uma enorme abrangência das palavras do Papa que não 
defende apenas a liberdade religiosa dos cristãos.  
É assim a esperança cristã, corajosa sobrevivente, a afirmar sem 
receio a Verdade. 
Que este 2011, de tão maus prenúncios, seja um ano de esperan-
ça para a nossa Comunidade e para todo o Mundo.  



 
 
 
 

 
 

6 de Janeiro 
Conforme anunciado no nosso Programa Pastoral, a par-
tir deste mês, teremos a exposição do Santíssimo Sacra-
mento todas as primeiras Quintas-feiras de cada mês, 
das 9h às 18h45, para o qual convidamos todas as pes-
soas a visitar, a adorar e louvar Nosso Senhor. Haverá 
também momentos para acolher a graça e a paz, pelo 
Sacramento da Reconciliação: 9h às 10h e das 
17h30 às 18h30. 
 

 
 
 
 
Como habitualmente nos primeiros Sábados de cada mês,  teremos 
no próximo dia 8 de Janeiro, a nossa Formação Paroquial, dirigida a 
toda a Comunidade, das 15h às 18h. 
  
É uma excelente oportunidade de nos evangelizarmos para melhor 
podermos evangelizar. Tome nota na sua agenda dos dias da Forma-
ção durante o ano de 2011: 
 
8 de Janeiro - “A Revelação em si mesma” 
5 de Fevereiro - “A transmissão da Revelação Divina” 
5 de Março - “A Inspiração Divina na Sagrada Escritura” 
3 de Abril - “Quaresma” - Retiro Paroquial (Domingo) 
7 de Maio - “A Sagrada Escritura na vida da Igreja” 
4 de Junho - “A Palavra de Deus em Família” 
 
 
 
 
Relembramos que já se encontra disponível a agenda para marcação de 
intenções de missa para 2011. As marcações deverão ser efectuadas na 
Secretaria Paroquial, de segunda a sexta, das 9h às 18h30. 



 Calendário Paroquial 

  Dia  Local Hora 

Conselho Económico 6 Janeiro Quinta Centro 21.30 

Conselho da Família 7 Janeiro Sexta Centro 21.00 

Oração de Taizé 10 Janeiro Segunda Igreja 21.30 

Reunião Geral de Coordena-
dores da Catequese 11 Janeiro Terça Centro 21.30 

Preparação para pais e 
padrinhos de Baptismo 

11 Janeiro 
13 Janeiro 

Terça 
Quinta 

Centro 21.30 

Contactos:          Pároco - Frei José Fernando da Silva Ferreira, 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              2 -  EPIFANIA DO SENHOR 
Is. 60, 1-6              Sal. 71               Ef. 3, 2-6               Mt. 2, 1-12          Semana II do Saltério 

3 - 2ª Feira - 1Jo. 13 22 — 4, 6       Sal. 2             Mt. 4, 12-25                     
4 - 3ª Feira - 1Jo. 4, 7-10                Sal. 71           Mc. 6, 34-44      
5 - 4ª Feira - 1Jo. 4, 11-18               Sal. 71           Mc. 6, 45-52  
6 - 5ª Feira - 1Jo. 4, 19 — 5, 4         Sal. 71           Lc. 4, 14-22a        
7 - 6ª Feira - 1Jo. 5, 5-13                Sal. 147         Lc. 5, 12-16      
8  - Sábado  - 1Jo. 5, 14-21              Sal. 149         Jo. 3, 22-30      

9 -  BAPTISMO DO SENHOR 
Is. 42, 1-7      Sal. 28        Act. 10, 34-38       Mt. 3, 13-17   III Volume    Semana I do Saltério 

Acontece …  
 

2 de Janeiro - Encerramento da Venda de 
Natal - No fim da Missa das 11h 
 
9 de Janeiro - Concerto de Reis, 16h 


