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palavra …    
 
A liturgia deste Domingo tem como cenário de fundo o projecto salvador de Deus.  
 

A primeira leitura anuncia um misterioso “Servo”, escolhido por Deus e enviado 
aos homens para instaurar um mundo de justiça e de paz sem fim… A história do 
“Servo” mostra-nos, desde já, que Deus actua através de instrumentos a quem Ele 
confia a transformação do mundo e a libertação dos homens.  

Tenho consciência de que como baptizado sou um instrumento de Deus na reno-
vação e transformação do mundo? 

 
Na segunda leitura, Pedro entra em casa de Cornélio, expõe-lhe o essencial da fé e 

baptiza-o, bem como a toda a sua família (Act 10,23b-48). No seu discurso, começa 
por reconhecer que a proposta de salvação oferecida por Deus, trazida por Cristo, é 
universal («Deus não faz acepção de pessoas»), para depois afirmar que a missão de 
Cristo é concretizar um projecto de salvação. Por isso, Ele “passou pelo mundo 
fazendo o bem” e libertando todos os que eram oprimidos.”  

Nós, cristãos, comprometidos com Cristo, desde o nosso baptismo, testemunha-
mos, em gestos concretos, a misericórdia, o perdão e o amor de Deus? 

 
O Evangelho apresenta Jesus a ir ao encontro de João Baptista e a ser baptizado 

no rio Jordão. O diálogo entre João e Jesus explica porque é que Jesus vem ao 
encontro de João para ser baptizado… Pela resposta de Jesus, fica claro que o seu 
baptismo é um passo necessário para que se cumpra o desígnio salvador de Deus 
(«convém que assim cumpramos toda a justiça»). Jesus apresenta-Se, assim, como 
“Filho”, que cumpre rigorosa e absolutamente a vontade do Pai. 
É esta mesma atitude de obediência radical, de entrega incondicional, de confiança 
absoluta que eu assumo na minha relação com Deus? O projecto de Deus é, para 
mim, mais importante de que os meus projectos pessoais ou do que os desafios que o 
mundo me faz?    



comunidade … 
Enquanto este número de “Não esqueça que …”, a “Folha Verde” 
como a tratamos familiarmente (quer dizer, paroquialmente) é posto 
à disposição e distribuído pelos paroquianos de S. Domingos de Ben-
fica, este Sábado e este Domingo, vão ter lugar, entre outras activi-
dades – e para além do nosso acto principal de louvor a Deus que é a 
liturgia dominical – duas actividades na área cultural que são também 
formas de oração: logo no Sábado, a sessão da formação paroquial, 
desta vez sobre “A Revelação em si mesma” e, no Domingo, o Con-
certo de Reis, oferecido pelo Coro Laudate. 
Tentaremos, no próximo número, dar notícia circunstanciada das 
duas actividades, quanto possível dadas as naturais limitações de 
espaço. 
Mas, entretanto, neste clima de reflexão sobre o Baptismo de cada 
um de nós e a maneira como o vivemos no nosso dia a dia de cris-
tãos, que é uma das propostas resultantes das leituras deste Domin-
go, vale a pena incluir esta outra questão. Temos nós consciência, 
enquanto membros de uma Comunidade que se quer viva, do valor 
destas iniciativas? E procuramos partilhar esse valor com as pessoas 
que, à nossa volta, talvez não saibam, sequer, destas ofertas valiosas 
que são para todos? 
Procuramos aprofundar a consciência do que nos tem dado, ao longo 
dos anos, a nós enquanto Comunidade Paroquial, neste sentido 
amplo que a palavra Comunidade assume na expressão, e na irradia-
ção de uma mensagem de Salvação, o trabalho rigoroso e empenha-
do do Coro Laudate e o de tantos outros grupos, serviços ou Comuni-
dades?  
É que o nosso baptismo obriga-nos a ser apóstolos e é insubstituível 
o valor evangelizador que tem o exemplo do dar e aceitar, do pôr a 
render sem limites os dons recebidos, esta imagem da perfeita circu-
lação entre nós da seiva do amor, nesta especialíssima economia. 
Senão as nossas palavras podem soar a mentira. 
E já agora que falamos de Baptismos. Estamos atentos, já penetrou a 
nossa consciência profunda, a responsabilidade que nos cabe, 
enquanto Comunidade – MAS QUE CABE A CADA UM DE NÓS – no 
acompanhamento dos novos baptizados, na criação do clima favorá-
vel ao necessário desenvolvimento da sua Fé, à redução do número, 
infelizmente crescente, dos que não são baptizados e não ouvem 
falar de Jesus Cristo? Ou achamos que isso é SÓ com os outros, com 
os “serviços responsáveis”? 
Irmãos, a Comunidade Paroquial é nossa. Temos de viver com ela e 
de a fazer viver. Façamos a nossa parte que Deus nunca falta aos 
que O procuram de coração sincero.   



APRESENTAÇÃO DE CONTAS À COMUNIDADE PAROQUIAL 
 

Terminado o ano de 2010, após ter reunido o Conselho Económico, 
foram entregues no Patriarcado as contas da paróquia. Assim, no 
passado ano civil, foram estes os resultados: 
 

Receitas - € 152.892,90 
Despesas - € 145.725,63 

Saldo - €  7.167.27 
 
Qualquer esclarecimento adicional poderá ser obtido junto do Pároco 
ou na secretaria paroquial. 
 

A todos os que contribuíram para o bem comum da comunidade 
agradecemos a generosidade e colaboração. 
 

Tendo em consideração as necessidades verificadas na Igreja e Cen-
tro Paroquial e para melhor servir a comunidade e quem nos procura, 
o ofertório do primeiro domingo de cada mês continuará a reverter 
para um fundo destinado às obras paroquiais. Desde já agradeço a 
vossa generosidade, colaboração e compreensão.  
 

Neste ano de 2011 iremos continuar com as obras no nosso Centro, 
nomeadamente na melhoria das condições nas capelas mortuárias. 
 

Foram também entregues no Patriarcado os livros respeitantes aos 
Baptizados, Casamentos e Óbitos. Neste ano de 2010 foram regista-
dos os seguintes: 

Baptizados - 75 
Casamentos - 28 

Crismas - 17 
Óbitos - 410 

 
      O vosso Pároco e amigo 
 
       Fr. José Fernando da Silva Ferreira, OP. 

 
 

 

A venda de Natal deste ano rendeu € 7.280,60. A todos os que cola-
boraram, principalmente à equipa de voluntárias que durante o ano 
prepararam esta venda, queremos agradecer pelo seu empenho e 
dedicação. Também a todos os que generosamente contribuíram para 
atingirmos este valor o nosso muito obrigado. 



 Calendário Paroquial 

  Dia  Local Hora 

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 

Reunião da pastoral da  
Saúde 12 Janeiro Quarta Centro Dia 16.30 

Rosário com Exposição do 
Santíssimo Sacramento 13 Janeiro Quinta Igreja 15.00 

Reunião Geral de Pais da 
Catequese 15 Janeiro Sábado Centro 11.00 

Reunião da Obra da  
Sagrada Família 15 Janeiro Sábado Centro 15.00 

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

10 - 2ª Feira - Hebr. 1, 1-6                Sal. 96          Mc. 1, 14-20                     
11 - 3ª Feira - Hebr. 2, 5-12              Sal. 8            Mc. 1, 21-28      
12 - 4ª Feira - Hebr. 2, 14-18            Sal. 104         Mc. 1, 29-39  
13 - 5ª Feira - Hebr. 3, 7-14             Sal. 94           Mc. 1, 40-45        
14 - 6ª Feira - Hebr. 4, 1-5. 11           Sal. 77          Mc. 2, 1-12      
15  - Sábado  - Hebr. 4, 12-16            Sal. 18B        Mc. 2, 13-17      

16 -  DOMINGO II DO TEMPO COMUM 
Is. 49, 3. 5-6          Sal. 39             1Cor. 1, 1-3            Jo. 1, 29-34          Semana II do Saltério 

Acontece …  
 

9 de Janeiro - Concerto de Reis, 16h 


