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FAMÍLIA:
OBRA SEMPRE EM CONSTRUÇÃO

Uma verdadeira Família é aquela onde se pressentem os sentimentos e as atitudes que a Palavra de DEUS põe, hoje, em destaque:
·
aquela onde se cultiva e se vive a compreensão, a ternura, a bondade, a humildade, a paciência, o perdão, a gratuidade…
·
aquela onde os mais idosos e debilitados merecem um especial respeito, atenção, amor e serviço…
· aquela onde Deus é escutado e louvado e onde Jesus Cristo é o inspirador dos sentimentos, das atitudes e das palavras com que nos exortamos,
corrigimos e animamos mutuamente…
· aquela onde nos sentimos membros de um mesmo corpo, chamados a
colaborar no bem de todos, partilhando alegrias e penas, sonhos e projectos...
· aquela que, sendo assim, se torna escola de abertura e diálogo, de
acolhimento e de solidariedade, de corresponsabilidade e de participação, constituindo, por isso, “o lugar e o instrumento mais eficaz de humanização e de personalização da sociedade”.
É evidente que uma FAMÍLIA assim não existe nem nunca existiu: é ideal! e o
Ideal, como o Horizonte, nunca se alcança, mas faz-nos caminhar… Por isso
BOA FAMILIA é aquela que o deseja ser e não desiste nunca de procurar ser…
***
FESTA DA SAGRADA FAMILIA
A Festa que hoje celebramos convida-nos a uma oportuna reflexão sobre a importância fundamental da Família: instituição sempre em crise mas, insubstituível.
Ela constrói-se como comunidade de respeito e de serviços a partir de um
amor mútuo; como espaço primeiro e essencial onde adquirimos a consciência de que não estamos sós, de que dependemos uns dos outros e de que os
nossos atos e omissões, as nossas palavras e atitudes têm importância e ressonância na vida dos outros.
A Família é, por isso, a 1ª e insubstituível Escola de relações humanas, a
1ª e insubstituível Escola da Vida e para a Vida.

Comunidade

Venda de Natal
A venda de Natal deste ano rendeu € 3.900,96. A todos os que colaboraram, 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.

Sacramento do Crisma
Continuam abertas as inscrições para o Sacramento de Crisma
(destinado a adultos). Os encontros de preparação realizam-se todas
as 5ª Feiras às 19h.

Agenda
Paroquial
Já se encontra disponível
a agenda para marcação
de intenções de missa
para 2013. As marcações deverão ser efectuadas na Secretaria Paroquial, de segunda a sexta, das 9h às 18h.

Contribuição Paroquial
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 2012, depois
dessa data.

inFormando
Estamos a viver o Tempo de Natal e reflectimos aqui sobre os Mistérios da Vida de
Cristo, da sua infância e da sua vida oculta, primeiro, da sua vida pública, depois,
acompanhando o Catecismo da Igreja Católica (CIC).
Em particular sobre o mistério do Natal, nunca é demais sublinhar a humildade
deste nascimento, no seio de uma família pobre, tendo por primeiras testemunhas
simples pastores. “E é nesta pobreza que se manifesta a glória do céu.” (CIC 525). Para
nos aproximarmos deste Mistério, não é preciso grande teologia mas um coração
simples, como dizia o nosso Prior na Noite de Natal. Ou, poucos dias antes, Frei
Francisco, sublinhando a fragilidade deste Deus que nasceu para nós : “ … um
bébé; entregou-se nas nossas mãos; é o nosso Salvador”. De outro modo: “‘Tornar
-se criança’ diante de Deus é a condição para entrar no Reino […]tornar-se pequeno. […]
nascer de Deus, para se ‘tornar filho de Deus’. (Jo 1, 12) O mistério do Natal cumpre-se

em nós quando Cristo ‘Se forma’ em nós. O Natal é o mistério desta ‘admirável
permuta’”
“Oh admirável permuta! O Criador do género humano, tomando corpo e alma, dignou-Se nascer duma Virgem; e, feito homem sem progenitor humano, tornou-nos participantes da sua divindade!” (Solenidade de Santa Maria Mãe de Deus, Lit. Horas, 1.º Antífona, I e II
Vésperas; CIC 526).
A circuncisão de Jesus (Na brevíssima referência de Lucas 2, 21, “Quando se completaram os oito dias para a circuncisão do menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, conforme o
chamou o anjo, antes de ser concebido.”) “ … é sinal da sua inserção na descendência
de Abraão, no povo da Aliança, da sua submissão à Lei [“… enviou Deus o seu Filho,
nascido de mulher, nascido sob a Lei, para resgatar os que estavam sob a Lei, a fim de que
recebêssemos a adopção filial.” Gl 4, 4)], da sua devoção ao culto de Israel, no qual

participará durante toda a sua vida. Este sinal prefigura a circuncisão espiritual
instituída por Cristo, que é o Baptismo. (cf Gl 2, 11-13 e nota Bíblia de Jerusalém, bem
como CIC 527)

Em Mateus 2, 1-21, encontramos a vinda dos “magos do Oriente” para homenagear o Menino de quem tinham visto “a estrela em seu surgir”. O Evangelho vê
nestes magos as primícias das nações [de todo o mundo] que acolhem a BoaNova da Salvação e procuram, como os magos, “em Israel, a luz messiânica da
estrela de David, Aquele que será o rei das nações. Todos os povos entram por
essa via na família dos patriarcas e adquirem […] a dignidade própria do povo
eleito”. (CIC 528)
A apresentação de Jesus no templo (v. Lc 2, 22-38) mostra Jesus “como primogénito que pertence ao Senhor”. O reconhecimento de Jesus, por Simeão e Ana,
“como o Messias tão longamente esperado, ‘luz das nações’ e ‘glória de Israel’,
mas também como sinal de contradição” (nas palavras de Simeão), faz que seus
pais fiquem “admirados com o que diziam dele”. Como Lucas sublinha, Maria e
José cuidam de “fazer tudo conforme a lei do Senhor”. Duas atitudes, admiração
pelo mistério e conformidade à lei do Senhor, que podem servir-nos de exemplo
na nossa vida.

Calendário Paroquial

Dia

Local

Hora

Reunião de coordenadores da
catequese

4 Janeiro

Sexta

Centro

20.00

Oração de Taizé

8 Janeiro

Terça

Igreja

21.30

Reunião de preparação para pais
e padrinhos - Baptismo

8 Janeiro
10 Janeiro

Terça
Quinta

Centro

21.30

Pastoral da Saúde

9 Janeiro

Quarta

Centro

16.30

Acontece …
31 de Dezembro - Missa de passagem de Ano, com as Comunidades Neocatecumenais, 22h (aberto à Paróquia)
6 de Janeiro - Concerto de Reis, 16h
8 de Janeiro - Visita do Mestre Geral da Ordem Dominicana, Fr. Bruno Cadoré.
Encontro com a Família Dominicana às 17h30
Celebração Eucarística às 18h30 (não haverá a missa das 19h)
LEITURAS

30 Sal. 127

Sir. 3, 3-7. 14-17a

SAGRADA FAMÍLIA DE JESUS, MARIA E JOSÉ
Col. 3, 12-21
Lc. 2, 41-52
Semana do Natal do Saltério

31 - 2ª Feira - 1Jo. 2, 18-21
1 - 3ª Feira – Num. 6, 22-27 Sal. 66
2 - 4ª Feira - 1Jo. 2, 22-28
3 - 5ª Feira - 1Jo. 1, 29 — 3, 6
4 - 6ª Feira - 1Jo. 3, 7-10
5 - Sábado - 1Jo. 3, 11-21
Is. 60, 1-6

Sal. 71

6 -

Jo. 1, 1-18
Lc. 2, 16-21
Jo. 1, 19-28
Jo. 1, 29-34
Jo. 1, 35-42
Jo. 1, 43-51

DOMINGO DA EPIFANIA DO SENHOR
Ef. 3, 2-3a. 5-6
Mt. 2, 1-12

Contactos:

R. Raul Carapinha, 15
1500-541 LISBOA

Sal. 95
Gal. 4, 4-7
Sal. 97
Sal. 97
Sal. 97
Sal. 99

Santa Maria

Semana II 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

Horário das Confissões:

3ª e 5ª: 17h30 às 18h30

