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palavra …
A liturgia deste Domingo coloca no centro da nossa reflexão a Palavra de Deus:
ela é, verdadeiramente, o centro à volta do qual se constrói a experiência cristã.
A questão fundamental sugerida pela primeira leitura tem a ver com a importância
que a Palavra de Deus deve assumir na vida de uma comunidade. Sublinha-se a
convocação de toda a comunidade para escutar a Palavra: os homens, as mulheres e
as crianças em idade “de compreender”. A Palavra de Deus dirige-se a todos sem
excepção, a todos interpela e questiona. Atente-se nos preparativos: um estrado de
madeira feito de propósito que coloca o leitor em plano superior; depois, o Livro da
Lei aberto de forma solene e todos se levantam, em atitude de respeito e veneração.
É a Palavra de Deus no centro da comunidade, onde tudo se conjuga em função do
lugar especial que, nela, a Palavra ocupa.
A segunda leitura apresenta a comunidade gerada e alimentada pela Palavra libertadora de Deus: uma família de irmãos, onde os dons de Deus são repartidos e postos ao serviço do bem comum, numa verdadeira comunhão e solidariedade. Para
tornar mais clara a mensagem, Paulo compara a comunidade cristã a um corpo
constituído por uma pluralidade diversificada de membros, cada um com a sua
tarefa, com o seu “carisma” peculiar. Este corpo é identificado com Cristo: a comunidade cristã é o corpo de Cristo (“Vós sois corpo de Cristo e seus membros”). Neste
corpo tem de manifestar-se o Cristo total. Poderá Cristo estar dividido? Poderá o
corpo de Cristo identificar-se com conflitos e rivalidades? Todos os membros do
corpo desempenham funções importantes para o equilíbrio e harmonia do conjunto
e para a consecução do bem comum: todos temos um papel nesse Corpo e, portanto,
somos responsáveis pelo seu funcionamento.
No Evangelho, Lucas apresenta Cristo como a Palavra que se faz pessoa no meio
dos homens, a fim de levar a libertação e a esperança às vítimas da opressão, do
sofrimento e da miséria. Ele, o Cristo, é o “profeta” que Deus ungiu com o seu Espírito, a fim de concretizar essa missão: gritar a “boa notícia” de que a libertação chegou ao coração e à vida de todos.

comunidade …
O aspecto espiritual do sofrimento no Haiti
Nos últimos dias, todos estivemos horrorizados pelas cenas de
morte e destruição no Haiti. Milhões de nós procuram formas de
compreender e aliviar o sofrimento do povo haitiano. Não há
dúvida de que, nos próximos dias, serão pronunciadas milhares
de homilias para nos ajudar a compreender porque um Deus de
amor pode permitir tamanho sofrimento.
No Antigo Testamento há muitos relatos em que se apresentam
as desgraças sofridas pelas cidades como punição de Deus por
pecados como a idolatria e a injustiça, e alguns cristãos continuam a recorrer a estas histórias para explicar eventos mundiais. Os católicos de hoje, porém, olham numa direcção diferente quando procuram compreender como Deus lida com a
nossa condição humana. O nosso olhar não precisa ir muito
além do crucifixo sobre o altar das igrejas. Deus ligou-se livre e
amavelmente ao sofrimento humano com o sacrifício do Seu
Filho na cruz (“Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para
condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele”,
Jo 3,16).
Muitos têm comparado os eventos no Haiti com o terramoto
ocorrido em Lisboa em 1755. A catástrofe ocorrida em Lisboa,
mudou a forma de pensar de muitos intelectuais influentes do
século XVIII, incluindo Voltaire, Kant e Descartes. O terramoto
ocorreu durante a Festa de Todos os Santos num país de maioria católica, o que fez com que muitos cristãos colocassem em
dúvida a sua própria fé em Deus. Nos próximos tempos, é possível que sejamos testemunhas de um processo similar. Por
isso, o Haiti representa hoje um desafio para a nossa fé mas é,
sobretudo um apelo à nossa oração e à nossa solidariedade.
É importante que compreendamos o significado profundo do
que ocorreu (e do que vai ocorrendo) no Haiti e que acolhamos
o testemunho daqueles cujo sofrimento vai além do que somos
capazes de imaginar e que conseguem, à luz da fé e da esperança no amor de Deus, fazer renascer das cinzas a sua própria
vida e, aos poucos, reconstruir uma nação. Com a ajuda de
todos.

A nossa comunidade paroquial não pode ficar indiferente a este
desafio. Por isso, desenvolveremos diversas acções de solidariedade para com o povo do Haiti:
- promovendo momentos de oração individual e comunitária;
- fazendo reverter para a ajuda ao Haiti, o produto dos ofertórios
das missas do próximo fim-de-semana;
- realizando, no próximo fim-de-semana, 30 e 31 de Janeiro de
2010, as “Jornadas de Solidariedade com o Haiti” em que serão
desenvolvidas diversas actividades para que estamos todos convidados, com o propósito de angariar fundos para o mesmo fim.
São convidados a participar todos os grupos e movimentos paroquiais, assim como outros que se queiram associar.

Próximos Ofertórios
30/31 Janeiro - Fim de Semana Solidário - Haiti
6/7 Fevereiro - Universidade Católica
13/14 Fevereiro - Obras da Paróquia
Recordamos, de novo, a necessidade de preparar com tempo e
cuidado o próximo Conselho Pastoral Paroquial, a realizar a 7
de Fevereiro. No exercício da corresponsabilidade comunitária, somos
convidados a colaborar nesta preparação: todos pela oração; alguns
mais envolvidos nos diferentes grupos paroquiais, promovendo a
necessária renovação dos respectivos grupos quer pela inclusão de
novos membros quer pela eleição dos responsáveis de grupo e de
Sector que integrarão, nessa qualidade, o novo Conselho Pastoral
Paroquial. A todos os grupos será solicitado que reúnam os dados que
nos permitam conhecer melhor a comunidade para melhor a servirmos.
Pedimos, uma vez mais, aos responsáveis dos diferentes grupos da
paróquia, que, o mais urgentemente possível, forneçam uma lista
actualizada dos membros de cada grupo, com a indicação do responsável e representante no Conselho Pastoral Paroquial.
Essa lista deverá ser entregue antes do dia 7 de Fevereiro, na
Secretaria Paroquial.

Calendário Paroquial
Dia

Local

Hora

Sábado

Centro

17.30

24 Janeiro

Domingo

Centro

15.00

Reunião Obra Sagrada
Família

27 Janeiro

Quarta

Centro

16.00

Reunião Coordenadores da
Catequese

27 Janeiro

Quarta

Centro

21.00

Reunião Conselho Evangelização

30 Janeiro

Sábado

Centro

17.30

Conselho Pastoral Paroquial

7 Fevereiro

Domingo

Centro

16.00

Conselho Alargado da
Pastoral Familiar

23 Janeiro

Encontro Ecuménico

Acontece …
24 de Janeiro - Encontro Ecuménico e Solidário - S. Paulo e a Palavra com presença de Sr. D. Joaquim Mendes. Centro Paroquial às 15h.
30/31 de Janeiro - S. Domingos de Benfica solidário com o Haiti
Programa em breve disponível. Todos estão convidados a participar.
Associa-te ao convívio e à partilha com os mais necessitados.

LEITURAS

Ne. 8, 2-10

Sal. 18 B

24 - DOMINGO III DO TEMPO COMUM
1Cor. 12, 12-30
Lc. 1, 1-4: 4, 14-21
Semana III do Saltério

25 - 2ª Feira - Act. 22, 3-16
26 - 3ª Feira - 2Tim. 1, 1-8
27 - 4ª Feira - 2Sam. 7, 4-17
28 - 5ª Feira - 2Sam. 7, 18-29
29 - 6ª Feira - 2Sam. 11, 1-17
30 - Sábado - 2Sam. 12, 1-17
Jer. 1, 4-19

Sal. 70

Contactos:

Sal. 116
Sal. 95
Sal. 88
Sal. 131
Sal. 50
Sal. 50

Mc. 16, 15-18
Lc. 10, 1-9
Mc. 4, 1-20
Mc. 4, 21-25
Mc. 4, 26-34
Mc. 4, 35-41

Conversão S. Paulo
S. Timóteo e S. Tito
S. Tomás de Aquino

31 - DOMINGO IV DO TEMPO COMUM
1Cor. 12, 31 — 13,13
Lc. 4, 21-30
Semana IV do Saltério

Pároco - Frei José Fernando da Silva Ferreira
Morada: R. Raul Carapinha, 15 - 1500-541 LISBOA
Telf. 217221350 - Fax 217221355
Site da Paróquia - www.paroquia-saodomingosdebenfica.org
Email: Pároco - paroco@paroquia-saodomingosdebenfica.org
Secretaria - secretaria@paroquia-saodomingosdebenfica.org
Cartório - cartorio@paroquia-saodomingosdebenfica.org
Catequese - catequese@paroquia-saodomingosdebenfica.org

