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palavra …
Aquele menino, nascido num abrigo de acaso, na pobreza de uma família, de uma
pequena nação do mundo antigo, é na verdade o Emanuel, o
Deus que vem viver no meio dos homens para lhes manifestar o
seu Amor.
Os “magos vindos do oriente” sabem ter nascido o rei dos
judeus – notícia que perturba Herodes e toda a cidade de Jerusalém - e vêm adorá-Lo (cf. Mt. 2, 1, 2).
Jesus manifesta-se (Epifania), assim, “como Messias de Israel,
Filho de Deus e salvador do Mundo” (CIC 528), não apenas de
um povo mas de todas as nações.
Rei, também Ele, nascido em Belém, terra de David, e da sua linhagem, mas de um
reino que não é deste mundo (Jo, 18, 36), Rei que não veio para ser servido mas para
servir e dar a vida em resgate por muitos. (Mt 20, 28).
Verdadeiramente, “os gentios recebem a mesma herança que os judeus, pertencem ao
mesmo corpo e participam da mesma promessa, em Cristo Jesus, por meio do Evangelho” (Ef 3, 6). Por isso, “Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há
homem nem mulher ...” pois todos somos um só em Cristo.Jesus” (Gl 3, 28).
Este valor universal da Revelação de Cristo, interpela-nos fortemente na nossa vida
pessoal e comunitária e obriga-nos a um profundo exame de consciência. Estamos nós,
por palavras por actos ou por omissões a negar na prática o que dizemos acreditar?
Somos testemunhas autênticas de Cristo, ou mantemos as separações, as divisões, a
discriminação de um mundo antigo, prisioneiro das suas dúvidas, das suas fronteiras e
preconceitos, que a esperança cristã veio libertar?
Deixamos nós a Graça actuar de forma a que sejamos manifestações autênticas de
Cristo?
Peçamos ao Senhor que nos inspire para podermos dizer, como Simeão:
... meus olhos viram a tua salvação,
que preparaste em face de todos os povos,
luz para iluminar as nações,
e glória do teu povo, Israel.
(Lc 2, 30, 32.)

comunidade …
O ano civil começou sob a protecção de Maria Mãe de Deus,
cuja Solenidade celebrámos no dia 1 de Janeiro. É uma Solenidade importante, talvez uma das mais antigas invocações de
Maria, Mãe de Deus, nossa Mãe e Mãe da Igreja. Que responsabilidade a nossa! A Maternidade de Maria nada diminui “a
única mediação de Cristo” e manifesta antes a sua eficácia
(LG., n.º 60). Mas é bom termos quem nos encaminhe para
Cristo.
Ao mesmo tempo, celebrou-se o dia Mundial da Paz. Como
nestes 43 anos desde a sua criação pelo Papa Paulo VI, conforme proposta da sua mensagem de 8 de Dezembro de 1967, o
Papa dirige-se a todos os homens e mulheres de boa vontade
do Mundo inteiro, com votos de paz e uma reflexão que aborda sempre novos aspectos dessa viva aspiração do mundo.
Para este ano, como sabemos, o tema proposto é “Se queres
cultivar a paz, preserva a criação”. Um filme que corre em
cinemas de Lisboa, goste-se ou não do género, desenvolve o
seu enredo à volta deste e de outros temas. É preciso olhar à
volta e ver.
Que o Deus da Paz ilumine o coração dos homens.

Na nossa Comunidade, aproxima-se um momento importante
de balanço e reflexão: falta um mês e dois ou três dias para o
Conselho Pastoral Paroquial (7 de Fevereiro de 2010) que permitirá certamente esse balanço e o arranque para a concretização do muito que temos em Programa.

Houve uma mudança significativa. Estaremos no caminho certo para fazer de S. Domingos de Benfica uma Comunidade
cada vez mais consciente da necessidade da sua conversão permanente, para que possa ser uma comunidade que Acolhe e
que se encontra em Missão?
Devemos recordar que, no anterior CPP foram tomadas decisões e definidas orientações importantes. Precisamos de
conhecer com rigor os nossos grupos, comunidades serviços.
Precisamos de os reforçar e promover eleições, com espírito
aberto à mudança, sempre na perspectiva de quem está para
servir. Pode ser outra a nossa atitude, quando essa é a atitude
que Cristo – Ele que é o Senhor – nos ensinou?
Vamos então, conforme orientação que ficou definida:
procurar avançar com algum reforço dos grupos;
preencher, com dados actualizados, as fichas de cada grupo;
proceder a eleições nos grupos na primeira quinzena de
Janeiro;
É preciso que o Conselho conheça cada vez melhor a comunidade cristã e toda a comunidade humana desta zona geográfica. E que a comunidade cristã “reconheça” o Conselho. Exige-o o exercício da corresponsabilidade,
Desejemo-nos um bom ano de 2010. Que seja um ano de paz.
Que consigamos viver a Comunidade e dá-la a conhecer como
uma comunidade verdadeiramente cristã.

Calendário Paroquial
Dia
Encontro de Leitores

Local

Hora

2 Janeiro

Sábado

Centro

17.00

5 e 7 Janeiro

Terça/
Quinta

Centro

21.30

Concerto de Reis

10 Janeiro

Domingo

Igreja

16.00

Oração de Taizé

11 Janeiro

Segunda

Igreja

21.30

Reunião Pastoral da Saúde

13 Janeiro

Quarta

Centro Dia

16h30

Reunião de Preparação de
Baptismos

Acontece …
9 de Janeiro - Recomeço da Catequese
10 de Janeiro - Concerto de Reis pelo Coro Laudate
Na nossa Igreja paroquial, pelas 16h
LEITURAS

3 -

Is. 60, 1-6

Sal. 71

Ef. 3, 2-6

4 - 2ª Feira - 1Jo. 3, 22 — 4, 6
5 - 3ª Feira - 1Jo. 4, 7-10
6 - 4ª Feira - 1Jo. 4, 11-18
7 - 5ª Feira - 1Jo. 4, 19 — 5, 4
8 - 6ª Feira - 1Jo. 5, 5-13
9 - Sábado - 1Jo. 5, 14-21
10 Is. 42, 1-7

Sal. 28

Contactos:

DOMINGO DA EPIFANIA DO SENHOR

Sal. 2
Sal. 71
Sal. 71
Sal. 71
Sal. 147
Sal. 149

Mt. 2, 1-12

Semana II do Saltério

Mt. 4, 12-25
Mc. 6, 34-44
Mc. 6, 45-52
Lc. 4, 14-22a
Lc. 5, 12-16
Jo. 3, 22-30

DOMINGO DO BAPTISMO DO SENHOR

Act. 10, 34-38

Lc. 3, 15-22

Semana I do Saltério, III Volume
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