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palavra …
O Reino de Deus está próximo
A liturgia deste domingo apresenta-nos o projecto de salvação e de vida plena
que Deus tem para oferecer: o projecto do “Reino”.
Na primeira leitura, o profeta Isaías anuncia uma “luz” que Deus irá fazer brilhar por cima das montanhas e que porá fim às trevas que submergem todos aqueles
que estão prisioneiros da morte, da injustiça, do sofrimento, do desespero.
O texto, construído sobre um jogo de oposições - os negativos para a situação
actual, enquanto os conceitos positivos definem a situação futura – revela Deus
como a fonte da origem da “luz” que conduz à passagem para a situação futura.
A segunda leitura apresenta as vicissitudes de uma comunidade de discípulos,
que esqueceram Jesus e a sua proposta, dividindo-se em função dos diferentes mestres. Paulo, o apóstolo, exorta-os veementemente a redescobrirem os fundamentos da
sua fé e dos compromissos assumidos no baptismo.
A vivência da nossa fé não pode, portanto, depender do carisma da pessoa tal, ou
estar ligada à personalidade brilhante deste ou daquele indivíduo que preside à comunidade. Que sentido é que faz, neste contexto, dizer que só se vai à missa se for
tal padre a presidir?
O Evangelho descreve a realização da promessa: Jesus é a luz que começa a brilhar na Galileia e propõe a todos homens a Boa Nova da chegada do “Reino”.
Para que o “Reino” seja possível, Jesus pede a “conversão”. Ela é, antes de mais,
um refazer a existência, para que só Deus ocupe o primeiro lugar na vida do homem.
Então, o “Reino” pode nascer e tornar-se realidade.
Ao apelo de Jesus, respondem os discípulos. Através da sua resposta pronta para
seguir Jesus sem condições, propõe-se um exemplo da conversão radical ao “Reino” e
de adesão às suas exigências («[…] deixaram logo as redes e seguiram-n’O»).
Como respondemos ao chamamento para fazer do “Reino” prioridade essencial?
Logo, como os apóstolos, ou dizemos, como relata Lucas, «eu vou seguir-te, Senhor,
mas primeiro permite que me despeça da minha família»? (Lc 9,57-62)

comunidade …

Termina no próximo dia 25 de Janeiro, dia em que se celebra a
Conversão de S. Paulo, o Oitavário de Oração pela Unidade
dos Cristãos. Durante esta semana, instituída há mais de um
século (1908), por sugestão de um pastor anglicano, Paul
Wattson, as Igrejas cristãs (re)únem-se em reflexão e oração
num esforço conjunto de valorizar o (muito) que as une em detrimento do que as separa.
Um pouco por todo o mundo, multiplicam-se as iniciativas que
juntam, na oração e na partilha fraterna, aqueles que acreditam no mesmo Deus e têm Jesus, o Cristo, como Senhor e Salvador. Este ano, é-nos proposto que meditemos sobre a comunidade dos primeiros cristãos, em Jerusalém, conforme nos é
apresentada pelos Actos dos Apóstolos (Act 2,42): “Assíduos
ao ensinamento dos apóstolos, à comunhão fraterna, à fracção
do pão e às orações”. Uma Comissão mista nomeada pelo Conselho Pontifício para a Promoção da Unidade dos Cristãos e a
Comissão Fé e Constituição do Conselho Mundial de Igrejas
preparou alguns materiais para serem usados pelas Igrejas locais, com as necessárias adaptações, a partir da proposta de
um grupo ecuménico de Jerusalém. Neles se sublinha a necessidade de reflectir sobre o quotidiano do cristão abordando,
neste sentido, a coragem do testemunho, a partilha e a oração,
com destaque para o Pai-Nosso, a Ressurreição, a certeza da
presença do Espírito Santo, a esperança e a reconciliação.
Somos convidados a unir-nos a esta intenção e a questionar a
vivência da unidade na nossa própria comunidade, aceitando o
apelo à esperança e à reconciliação.
Bento XVI encerrará a Semana, no dia 25 de Janeiro, como é
tradição, presidindo às Vésperas ecuménicas na Basílica de São
Paulo Extra-Muros, em Roma.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Conforme foi já anunciado, terá lugar em Assis, em Outubro
próximo, um encontro ecuménico que reunirá cristãos de dife-

rentes confissões e representantes de tradições religiosas, na
passagem do 25.º aniversário do primeiro promovido pelo Papa
João Paulo II no mesmo local. O Papa Bento XVI, afirmando-se
convicto de que “as grandes religiões podem constituir um factor importante de unidade e de paz para a família humana”,
estende o convite a todos os homens de boa vontade.

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

Noite de Oração para
agentes da Liturgia

29 Janeiro

Sábado

S. João de
Deus

21.30

Reunião Geral de Coordenadores da Catequese

8 Fevereiro

Terça

Centro

21.00

Reunião preparação pais e
padrinhos de Baptismo

8 Fevereiro
10 Fevereiro

Terça
Quinta

Centro

21.30

Reunião Pastoral da Saúde

9 Fevereiro

Quarta

Centro Dia

16.00

Acontece …

29 de Janeiro - Conselho Pastoral Paroquial
Missa - 12h15; Almoço - 13h; Reunião - 14h30

5 de Fevereiro - Formação Paroquial - 15h/18h
“A transmissão da Revelação Divina”
LEITURAS

Is. 8, 23b — 9, 3

23 - DOMINGO III DO TEMPO COMUM
Sal. 26
1Cor. 1, 10-17
Mt. 4, 12-23
Semana III do Saltério

24 - 2ª Feira - Hebr. 9, 15-28
25 - 3ª Feira - Act. 22, 3-16
26 - 4ª Feira - 2Tim. 1, 1-8
27 - 5ª Feira - Hebr. 10, 19-25
28 - 6ª Feira - Hebr. 10, 32-39
29 - Sábado - Hebr. 11, 1-19
Sof. 2, 3; 3, 12-13

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

Sal. 97
Sal. 116
Sal. 95
Sal. 23
Sal. 36
Sal. Lc. 1

Mc. 3, 22-30
S. Francisco Sales
Mc. 16, 15-18
Conversão S. Paulo
Lc. 10, 1-9
S. Timóteo e S. Tito
Mc. 4, 21-25
Mc. 4, 26-34 S. Tomás de Aquino
Mc. 4, 35-41

30 - DOMINGO IV DO TEMPO COMUM
Sal. 145
1Cor. 1, 26-31
Mt. 5, 1-12a
Semana IV do Saltério

Pároco - Frei José Fernando da Silva Ferreira, OP
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