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palavra …    
 

“Quando se aproxima a hora da chegada de alguém 
importante para nós, de repente antecipamos a alegria 
que esperamos sentir e essa alegria transborda. Como 
não há-de ser assim quando se aproxima a comemoração 
da vinda do Senhor e desejamos ardentemente que Ele 
nasça nos nossos corações! Por isso este Domingo da 
Alegria, na espera e na esperança que o Tempo de 
Advento quer fazer-nos viver.  
Deste modo, na esperança, quiseram os profetas que 
vivesse o seu povo, virado para Deus nos tempos difí-

ceis do exílio e da provação. Não para se resignar e deixar cair os braços, não para adiar 
para uma outra vida a liberdade e a felicidade, mas para começar a construir aqui na 
terra essa vida mais humana, portanto mais próxima de Deus, com a certeza da Fé em 
que Deus está do seu lado pela vitória sobre a opressão e o mal. 
“Fortalecei as mãos fatigadas e robustecei os joelhos vacilantes. Dizei aos corações per-
turbados: ‘Tende coragem, não temais: Aí está o vosso Deus ….” (Is 35, 3-4) 
Nós acreditamos que esta vinda se realizou em Jesus Cristo. E temos para as nossas 
dúvidas e para nos confirmar na Fé, como, já na prisão, pretendia João Baptista, a mes-
ma resposta que os seus mensageiros ouviram: “… os cegos vêem, os coxos andam, os 
mortos ressuscitam e a Boa Nova é anunciada aos pobres” (Mt 11, 5). 
Temos “apenas” que fazer a nossa parte para que isso seja realmente verdade na nossa 
vida, na nossa família, na nossa comunidade. E, a partir delas, na vivência da caridade, 
e no anúncio da Boa Nova, o Reino que Cristo inaugurou, de uma espécie nova de reinos 
em que o exemplo do Rei é servir, crescerá à nossa volta. 
Não o faremos nós, mas o Deus que veio que vem e que há-de vir. Mas é connosco que 
Ele o quer fazer. Se estivermos abertos, sem idealismos, no concreto dos pequenos gestos 
difíceis do dia a dia, no acolhimento dos irmãos, na defesa intransigente dos mais fracos, 
na prática da verdade, na luta contra a injustiça. 
Celebremos com alegria a esperança que habita os nossos corações. 



comunidade … 
Continua a decorrer o conjunto de iniciativas que designamos “Formação Paro-
quial”. Não esgota, naturalmente, toda a formação da Fé que na Paróquia se faz, 
e tão necessária é para purificarmos, aprofundarmos e vivenciarmos a nossa Fé. 
Para construirmos e reconstruirmos a resposta de toda uma vida e com toda a 
nossa vida a esta procura fundamental do Deus revelado em Jesus Cristo. Que só 
tem resposta definitiva quando “virmos face a face” (1Cor 13, 12). 
Neste mês de Dezembro, a formação ocorreu, em clima de Advento, no âmbito do 
Retiro que teve lugar no Convento dos frades dominicanos, no Alto dos Moinhos e 
foi orientado pelo Frei Rui Grácio das Neves, O.P. 
Não faria qualquer sentido tentar aqui uma síntese do conteúdo mas apenas a 
notícia de um percurso, num tempo de silêncio reconhecido como um privilégio 
hoje, no sentido de uma aproximação à pessoa de Jesus Cristo. Para isso, percor-
reu-se primeiro brevemente, com o seguro guia que é o Frei Rui Grácio, o contex-
to histórico, geográfico, social e religioso da Palestina no tempo de Jesus, um 
pequeno país com interesse geoestratégico para a potência dominante e opresso-
ra, o Império Romano. 
Jesus neste contexto vem afirmar a sua missão: chama a Deus Pai e vem procla-
mar o Reino de Deus, proclamar a Boa Nova aos pobres, os pobres com Esperan-
ça, os pobres de Yaveh, libertar os oprimidos, também os oprimidos pela Lei. E 
declara, como o faz lendo Isaías na sinagoga de Nazaré, que esta palavra se cum-
pre ali mesmo, perante todos. A prática de Jesus, é pois, a prática do reino de 
Deus, antagónica à prática do império. É a prática do dom, do compartilhar que 
produz a abundância para todos (sobraram “doze cestos cheios dos pedaços de 
pão e de peixes” (Mc 6, 43) , tantos quantas as tribos de Israel). É também a 
prática da diaconia, do serviço, por oposição ao domínio, da igualdade por oposi-
ção à discriminação, da liberdade, por oposição ao medo, do amor ao próximo por 
oposição à exploração, ao desprezo, à mentira e falsidade, ao ódio.  
Ficámos a saber, se ainda não o sabíamos, ou a perceber melhor se porventura já 
o sabíamos, para quem pende preferencialmente o Amor de Deus, no tempo de 
Jesus e em todos os tempos, como Jesus testemunhou. 
O Retiro foi também espaço de reflexão de cada um sobre o que em conjunto 
tinha sido abordado e espaço de oração. Terminou com a Sagrada Eucaristia cele-
brada com todo o grupo.  
Talvez valha a pena deixar duas questões para toda a Comunidade: 
Para além das doenças e de outras impossibilidades supervenientes, porque falta-
ram tantos dos inscritos? E porque faltaram tantos que nem sequer se inscreve-
ram, em particular dos mais jovens? 
 
No decurso da semana que ontem terminou, no passado dia 8 de Dezembro, cele-
brámos, como em todo o Mundo Católico, a Festa da Imaculada Conceição da Vir-
gem Maria. Em Portugal, essa é também a Festa da Padroeira principal de Portu-
gal.  
Mãe de Deus, Mãe da Igreja e Mãe nossa, não nos esqueçamos de lhe pedir que 
interceda por nós e de lhe dar graças. De facto, como se diz na Antífona da 
Comunhão, “Grandes coisas / se dizem de Vós, / ó Virgem Maria, / porque de 
Vós / nasceu o Sol da justiça, / Cristo nosso Deus. 
Na Eucaristia das onze horas renovaram ou fizeram o seu compromisso os Acóli-
tos da Associação de Acólitos de S. Domingos de Benfica. Além da saudação devi-
da ao serviço que todos prestam, saudemos aqui a renovação que se vai verifi-



cando e que se expressou na investidura dos jovens Alexandre Alberto, André 
Lopes, Beatriz e Clara Valério. 
Seguiu-se a bênção dos bebés e a sua Consagração a Nossa Senhora, bem como 
das suas famílias. 
Também foram apresentados à Comunidade como ministros extraordinários das 
exéquias a Irmã Inês e o Tiago Fernandes. Como o Pároco recordou, é um serviço 
voluntário e gratuito que exige grande dedicação e disponibilidade. Este ministério 
foi criado por Decreto do Senhor Patriarca, de 18 de Fevereiro de 2004. 

 

 
 

“CAMINHA PARA VISITAR O MENINO” 
 

3ª SEMANA * PRODUTOS HIGIENE DE CASA 
 

A Campanha deste ano visa contribuir para a instituição “Ajuda de Berço”, 
que recebe bebés sem família ou cujas famílias não têm possibilidades de os 
criar. Assim, nesta semana iremos recolher produtos como: Leite (de vaca, 
em pó e normal), Azeite, Esparguete, Massas, Enlatados (salsichas, 
atum, …), Papa de Arroz, Papas para bebé, (entre outros) …. Todas as 
ofertas deverão ser colocadas à frente do altar, no início de cada Eucaristia 
do fim-de-semana, ou então entregues na Secretaria ou na Recepção, até ao 
dia 19 de Dezembro. 
 
 
 
 
 
Como habitualmente, faremos no dia de Natal o almoço com todos os paro-
quianos que se encontram sós neste Natal. 
Se está sozinho, venha almoçar connosco. Inscreva-se na Recepção. 
Todos quantos desejarem contribuir para o almoço, quer em géneros, quer 
monetariamente, poderão fazê-lo na Secretaria ou junto do pároco. Desde já 
o nosso agradecimento. 
 
 
 
 

Celebrar o Natal no acolhimento da Paz e do Amor com o Perdão de 
Deus.  

 
23 de DEZEMBRO 

 

RECONCILIAÇÃO - CONFISSÕES 
 

DAS 9.00 HORAS ATÉ 11.00 HORAS 
e 

DAS 16.00 HORAS ATÉ 19.00 HORAS 



 Calendário Paroquial 

  Dia  Local Hora 

Encontro de Formação 
Jovens 12 Dezembro Domingo Centro 16.00 

Rosário com exposição do 
Santíssimo Sacramento 13 Dezembro Segunda Igreja 15.00 

Oração de Taizé 13 Dezembro Segunda Igreja 21.30 

Reunião de preparação para 
pais e padrinhos Baptismo 

14 Dezembro 
16 Dezembro 

Terça 
Quinta 

Centro 21.30 

Acampamento de Natal - 
Escuteiros 

18 Dezembro 
19 Dezembro 

Sábado 
Domingo 

  

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              12 -  DOMINGO III DO ADVENTO 
Is. 35, 1-10           Sal. 145              Tg. 5, 7-10            Mt. 11, 2-11         Semana III do Saltério 

13 - 2ª Feira - Num. 24, 2-17a         Sal. 24           Mt. 21, 23-27   S. Luzia                      
14 - 3ª Feira - Sof. 3, 1-13              Sal. 33           Mt. 21, 28-32    S. João da Cruz      
15 - 4ª Feira - Is. 45, 6b-25            Sal. 84           Lc. 7, 19-23  
16 - 5ª Feira - Is. 54, 1-1  0             Sal. 29           Lc. 7, 24-30        
17 - 6ª Feira - Gen. 49, 2-10            Sal. 71            Mt. 1, 1-17      
18  - Sábado  - Jer. 23, 5-8             Sal. 71            Mt. 1, 18-25         

19 -  DOMINGO IV DO ADVENTO 
Is. 7, 10-14           Sal. 23              Rom. 1, 1-7            Mt. 1, 18-24         Semana IV do Saltério 

Acontece …  
18 de Dezembro - Festa de Natal do Colégio S. 
Domingos - 10h (Não haverá a missa das 12h15) 
 

19 de Dezembro - Festa de Natal Catequese - 15h30 
Na Missa das 18h - Bênção dos Meninos Jesus. 
 

24 de Dezembro - Missa da Vigília do Natal (Missa do 
Galo) -23h30 


