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palavra …  
MEDIAÇÕES PARA UM ENCONTRO… 

 

O encontro com Jesus Cristo dá-se por muitos e diferentes caminhos: 
 

- Às vezes – muito poucas – é uma espécie de encontro imediato, de cha-
mamento directo. É o caso da vocação de Samuel, de Paulo e de outros… 
- Outras vezes – quase sempre – é um chamamento indirecto que nos 
vem através de amigos, pais, familiares, mestres… como no Evangelho de 
hoje, ou através das inquietações e anseios que nos levam à procura de 
um sentido mais profundo para a nossa vida, ou ainda através dos aconte-
cimentos e situações que vamos vivendo ou testemunhando. 
 

O importante é que o SENHOR nos encontre em condições de sintoni-
zar a sua voz e os seus apelos, atentos e disponíveis como Samuel: “Falai, Se-
nhor, que o vosso servo escuta”, livres e prontos para O seguir e estar 
com Ele, lá onde Ele continua a “morar”: 
 

- No Evangelho: Palavra com que nos fala. 
- Nos Sacramentos: Prolongamento e actualização dos seus gestos de amor 
e de salvação. 
- Nos cristãos reunidos em seu Nome: Templo que Ele habita e de que 
nós somos as pedras vivas. 
- No próximo carente e sofredor: Onde nos chama a uma vida mais aten-
ta e de comunhão fraterna. 
- Na Missa Dominical: onde convergem todas estas formas de estar para 
um ENCONTRO festivo e renovador. 

*** 
“Era por volta das 4 horas da tarde”. Esta referência horária, quase única 
no Evangelho, quer assinalar um desses momentos que marcam a vida para 
sempre… Assim foi o encontro de André e de João com Jesus, naquela 
tarde. 
 

Foi o início de uma vida nova: uma vida com novos olhos e novos horizon-
tes, com novos sentimentos e novas motivações… 
 

A vida cristã começa ou recomeça quando, de facto, nos encontramos 
verdadeiramente com Jesus, quando estabelecemos com Ele uma rela-
ção de abertura, de confiança e de amizade, de contemplação e de 
diálogo, e nos dispomos a viver n’Ele e com Ele num só e mesmo Espírito. 
 

E é para esse ENCONTRO que Ele nos convida mais uma vez… 



Comunidade ...  
 
Como é sabido, e também já aqui foi sublinhado, o Santo Padre, pela Car-
ta Apostólica Porta Fidei, de 11 de Outubro de 2011, convocou um Ano 
da Fé, para ter início em 11 de Outubro deste ano de 2012, data em 
que se comemora o cinquentenário da abertura do Concílio Vaticano II. 
Na mesma data, completam-se também vinte anos da publicação do Ca-
tecismo da Igreja Católica, um “verdadeiro fruto do Concílio”, promulgado 
pelo Beato Papa João Paulo II. Este Ano da Fé será “ocasião propícia 
para […] um tempo de particular reflexão e redescoberta da fé”. 
 
Por seu lado, a Congregação para a Doutrina da Fé correspondeu já ao 
convite do Papa no sentido de “redigir, de comum acordo com os compe-
tentes Organismos da Santa Sé, uma Nota, através da qual se ofere-
çam à Igreja e aos crentes algumas indicações para viver, nos 
moldes mais eficazes e apropriados, este Ano ao serviço do crer e 
do evangelizar”. 
 
Sabemos já, assim, por esse meio que durante o Sínodo, também convo-
cado para Outubro e que terá por tema a “Nova evangelização para a 
transmissão da fé cristã”, acontecerá uma celebração solene da inau-
guração do Ano da Fé. Também sabemos que linhas ou que cami-
nhos se propõe sejam percorridos, de modo coerente e articulado, 
quer a nível da Igreja universal, quer a nível das Conferências episcopais, 
quer a nível diocesano (haverá, também a este nível, uma celebração de 
abertura do Ano e uma solene conclusão), quer a nível das paróquias/
comunidades/associações/movimentos.  
 
Reflectindo sobre esta convocatória, este convite, do Santo Padre 
a toda a Igreja, pareceu evidente que deveríamos começar, desde 
já, a nossa preparação para bem celebrarmos o Ano da Fé.  
 
É também isso que somos convidados a fazer na citada Nota, logo no pri-
meiro ponto a nível paroquial: “Em preparação para o Ano da Fé, to-
dos os fiéis são convidados a ler e meditar atentamente a Carta 
Apostólica Porta Fidei do Santo Padre Bento XVI”. Certamente a Pa-
róquia pode disponibilizar esse texto, mesmo antes de começarem a apa-
recer as primeiras edições no mercado. É um extraordinário hino à Fé 
e um apelo forte à necessidade de conversão, sobre o qual também 
aqui procuraremos ir deixando algumas reflexões. Seria útil também a 
leitura da referida Nota, até como guião de trabalho, para este e o próxi-
mo ano, e como preparação para a nossa própria disponibilidade interior e 
para a nossa participação no Programa específico que a Diocese e a Paró-
quia (ainda revisão do Programa Pastoral deste ano?) não deixarão de 
apresentar. 

(continua na próxima semana) 



APRESENTAÇÃO DE CONTAS À COMUNIDADE PAROQUIAL 
 

Terminado o ano de 2011, após ter reunido o Conselho Económico, foram 
entregues no Patriarcado as contas da paróquia. Assim, no passado ano civil, 
foram estes os resultados: 
 

Receitas:   € 171.927,69 
Despesas:   € 256.426,95 

Saldo:    €  - 84.499.26 
 

O Saldo tão negativo justifica-se principalmente pelas obras nas capelas da 
Ressurreição, que já se encontram totalmente liquidadas, bem como todas as 
obras efectuadas no nosso Centro Paroquial. 
 
No que diz respeito aos resultados apenas desde que tomei posse como páro-
co de São Domingos, são os seguintes: 

 
Receitas:   € 64.997,96 
Despesas:   € 63.821,95 

Saldo:   €  1.176.01 
 

Qualquer esclarecimento adicional poderá ser obtido junto do Pároco ou na 
secretaria paroquial. 
 
A todos os que contribuíram para o bem comum da comunidade agradece-
mos a generosidade e colaboração. 
 
Tendo em consideração as necessidades verificadas na Igreja e Centro Paro-
quial e para melhor continuar a servir a comunidade e quem nos procura, o 
ofertório do primeiro fim-de-semana de cada mês continuará a reverter para 
um fundo destinado às necessidades da paroquia. Desde já agradeço a vossa 
generosidade, colaboração e compreensão.  
 
 
Foram também entregues no Patriarcado os livros respeitantes aos Baptiza-
dos, Casamentos e Óbitos. Durante o ano de 2011 foram registados os se-
guintes: 

Baptizados - 73 
Casamentos - 32 

Crismas - 27 
Óbitos - 390 

       
O Pároco 



 Calendário Paroquial 

  Dia  Local Hora 

Secretariado Permanente 17 Janeiro Terça Centro 21.30 

Reunião de preparação para 
pais e padrinhos - Baptismo 

17 Janeiro 
19 Janeiro 

Terça 
Quinta 

Centro 21.30 

Reunião de pais Catequese 21 Janeiro Sábado Centro 11.00 

Reunião do Conselho  
Sócio-Caritativo 2 Fevereiro Quinta Centro 17.00 

Reunião do Conselho de 
Evangelização 2 Fevereiro Quinta Centro 18.00 

Reunião do Conselho da  
Formação da Fé 2 Fevereiro Quinta Centro 21.30 

Reunião do Conselho da  
Família 3 Fevereiro Sexta Centro 18.00 

Reunião do Conselho de  
Liturgia 4 Fevereiro Sábado Centro 15.00 

Contactos:                        Pároco - Frei José Manuel Correia Fernandes, 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            15 -  DOMINGO II DO TEMPO COMUM 
1Sam.  3, 3b-10. 19    Sal. 39     1Cor. 6, 13c-15a. 17-20    Jo. 1, 35-42     Semana II do Saltério  
16 - 2ª Feira - 1Sam. 15, 16-23 
17 - 3ª Feira - 1Sam. 16, 1-13  
18 - 4ª Feira - 1Sam. 17, 32-51           
19 - 5ª Feira - 1Sam. 18, 6-9: 19, 1-7 
20 - 6ª Feira - 1Sam. 24, 3-21      
21 - Sábado  - 2Sam. 1, 1-27             

22 -  DOMINGO III DO TEMPO COMUM — SÃO VICENTE 
Jonas  3, 1-5. 10        Sal. 24         1Cor. 7, 29-31        Mc. 1, 14-20         Semana III do Saltério  

Sal. 49 
Sal. 88 
Sal. 143 
Sal. 55 
Sal. 56 
Sal. 79 

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

 
 

Sto. Antão 
 
 
 
 
Sta. Inês 

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  


