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palavra …
A liturgia deste domingo coloca-nos a questão da vocação, da nossa
vocação, e convida-nos a situá-la no contexto do projecto de Deus para os homens e para o mundo.
Deus tem um projecto de vida plena para oferecer aos homens; e elege
pessoas, elege-nos a nós, para sermos testemunhas desse projecto na história e
no tempo
Todavia é Deus que escolhe, que chama, que envia. A eleição e a aliança pressupõem, contudo, a missão e o testemunho.
Somos convidados, assim, a tomar consciência da vocação a que somos
chamados e das suas implicações. Não se trata de uma questão que apenas
atinge e empenha algumas pessoas especiais, com um lugar à parte na comunidade eclesial (os padres, as freiras…); mas trata-se de um desafio que Deus
faz a cada um de nós, que a todos implica.
A nossa vocação é sempre algo que tem origem em Deus e que só se
entende à luz de Deus. Temos consciência de que somos escolhidos por Deus
desde o seio materno, isto é, desde o primeiro instante da nossa existência?
Temos consciência de que é Deus que alimenta a nossa vocação e o nosso compromisso no mundo?
A vocação não se esgota, contudo, na aproximação do homem a Deus,
mas é sempre em ordem a um testemunho e a uma intervenção no mundo
(mesmo que se trate de uma vocação contemplativa).
É preciso estarmos cientes de que toda a vocação tem origem em Deus,
é alimentada por Deus, e de que Deus se serve, muitas vezes, da nossa fragilidade para actuar no mundo. Aquilo que fazemos de bom e de bonito não resulta, portanto, das nossas forças ou das nossas qualidades, mas de Deus. Será
que nos lembramos disso?

comunidade …

Como vimos na “palavra” deste número, a Liturgia de Domingo propicia uma
reflexão sobre a nossa vocação, de cada um de nós. E a nossa vocação de
cristãos, não é uma parte sobreposta à vocação profissional, familiar, seja o
que for. Deus toma a iniciativa de nos chamar (vocação) e nós temos de procurar conhecer o plano de Deus a nosso respeito. Corresponder à nossa vocação é seguir esse plano, na nossa vida toda. Preparemo-nos. Deixemos um
bocadinho de lado a crise de que tanto se fala.
Três destaques que têm certamente a ver com isso. Os dois primeiros respigados, com a devida vénia, da Ecclesia. (Assim, com a indicação da fonte, é
fácil interessarmo-nos e irmos ver) O terceiro fica mais cá por casa.
1. Atenção jovens.
“Madrid, 12 Jan (Ecclesia) - Delegados de pastoral juvenil de todo o mundo e
representantes de movimentos juvenis reúnem desde hoje até sábado, em
Madrid, para preparar as Jornadas da Juventude 2011.Portugal está representado pelo padre António Jorge Almeida, director do Secretariado de Pastoral Juvenil de Viseu e membro da Equipa permanente do Departamento Nacional da Pastoral Juvenil (DNPJ), e pelo padre Pablo Lima, director do mesmo
Departamento. ………”.
2. Para todos, com especial chamada à relevância das mulheres na
vida da Igreja.
“Cidade do Vaticano, 12 Jan (Ecclesia) – Bento XVI sublinhou hoje no Vaticano que o purgatório é “uma verdade fundamental da fé” que convida os católicos a “rezar pelos defuntos”. Na audiência geral desta manhã, o Papa falou
de Santa Catarina de Génova (1447-1510) e da sua perspectiva sobre o purgatório, que para a Igreja Católica é uma fase de purificação por que passam
as almas dos que morreram em união com Deus, antes da total comunhão
com ele. Para Bento XVI, os “escritos inspirados” da santa sobressaem por se
centrarem na existência terrena, e não na vida após a morte, o que na época
foi uma novidade.
……….
O Papa baseou-se na acção de Catarina de Génova em favor dos doentes e
dos pobres para salientar a importância das mulheres para a sociedade e para a Igreja. “O serviço humilde, fiel e generoso” da santa “é um luminoso
exemplo da caridade para todos e um encorajamento especialmente para as
mulheres que dão um contributo fundamental à sociedade e à Igreja com a
sua preciosa obra, enriquecida pela sua sensibilidade e pela atenção aos mais
pobres e mais necessitados”, disse Bento XVI.
………
Ao dirigir-se aos peregrinos de língua portuguesa presentes na sala Paulo VI,
o Papa endereçou uma “saudação amiga de boas vindas”, convidando os fiéis
a aderir “sempre mais a Jesus Cristo” e a fazerem da sua palavra “o guia” do
“pensamento” e da “vida”. “Então sereis, na sociedade, aquele fermento de
vida nova que a humanidade precisa para construir um futuro mais justo e
solidário, que sonhais e servis com a vossa actividade”, concluiu Bento XVI.”

3. Para todos, com especial chamada aos jovens, incluindo os jovens
escuteiros e Acólitos, aos Catequistas e a todos os formadores e responsáveis.
Decorreu, conforme programado e com o interesse que se esperava a sessão
da Formação Paroquial sobre a “Revelação em si”, da responsabilidade do
Cón. Nuno Brás, Reitor do Seminário dos Olivais e Professor da Universidade
Católica. Não acham que esteve pouca gente? Poucos mas bons? Certamente. E os “outros” bons? Certamente cada um terá uma justificação. Mas …
estaremos preparados? O Senhor chama-nos!

Convidamos todos os paroquianos (grupos, movimentos,
jovens, famílias e adultos), a participarem na primeira
parte do próximo Conselho Pastoral Paroquial a realizar às
14h30 do dia 29 de Janeiro, no nosso salão paroquial.
Este Conselho Pastoral Paroquial será presidido pelo Sr.
Bispo D. Joaquim Mendes, que nos irá apresentar e falar
sobre a carta “Nova Evangelização” - Um desafio pastoral,
do Sr. Cardeal Patriarca, D. José Policarpo, que este ano
celebra as suas bodas de ouro sacerdotais.
Este será um momento rico para melhor conhecermos as
intenções do nosso bispo e com ele também nós podermos melhor colaborar na construção da Igreja e da Comunidade, solidificando a unidade e a comunhão da missão.
Os conselheiros deverão levantar a carta convocatória na
Recepção. Na impossibilidade da sua presença, solicita-se
que informe na secretaria ou junto do pároco.

Calendário Paroquial
Dia

Local

Hora

Secretariado Permanente

18 Janeiro

Terça

Centro

21.30

Conselho da Formação da Fé

21 Janeiro

Sexta

Centro

21.00

Conselho de Evangelização

22 Janeiro

Sábado

Centro

16.00

Vigília Ecuménica Jovem

22 Janeiro

Sábado

Campo
Grande

21.00

Acontece …

22 de Janeiro - São Vicente - Padroeiro do
Patriarcado de Lisboa
Missa Solene em S. Vicente de Fora - 11h30

29 de Janeiro - Conselho Pastoral Paroquial
Missa - 12h15; Almoço - 13h; Reunião - 14h30
LEITURAS
Is. 49, 3. 5-6

16 Sal. 39
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1Cor. 1, 1-3
Jo. 1, 29-34
Semana II do Saltério

17 - 2ª Feira - Hebr. 5, 1-10
18 - 3ª Feira - Hebr. 6, 10-20
19 - 4ª Feira - Hebr. 7, 1-17
20 - 5ª Feira - Hebr. 7, 25 — 8, 6
21 - 6ª Feira - Hebr. 8, 6-13
22 - Sábado - Hebr. 9, 2-14
Is. 8, 23b — 9, 3

Contactos:
R. Raul Carapinha, 15
1500-541 LISBOA

Sal. 109
Sal. 110
Sal. 109
Sal. 39
Sal. 84
Sal. 46

Mc. 2, 18-22
Mc. 2, 23-28
Mc. 3, 1-6
Mc. 3, 7-12
Mc. 3, 13-19
Mc. 3, 20-21

S. Antão

S. Vicente

23 - DOMINGO III DO TEMPO COMUM
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1Cor. 1, 10-17
Mt. 4, 12-23
Semana III do Saltério
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