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Palavra …

ESPERANÇA VIGILANTE E ACTIVA

O Advento é um tempo espiritual que nos chama a reanimar a
Esperança que dá sentido à nossa vida e ao nosso Mundo. A Esperança que brota da Fé no Projeto de Salvação que DEUS nos mostra
em Jesus Cristo e que requer também a nossa colaboração. Uma
esperança ativa a exigir de nós duas atitudes fundamentais bem
expressas na Liturgia de hoje: Vigilância e Fidelidade ao Evangelho.
VIGILÂNCIA é despertar do sono, da apatia e do conformismo, é sacudir rotinas, é não se deixar arrastar ou moldar, passivamente, pelo clima social que
nos envolve; é viver com lucidez e espírito crítico, atentos aos sinais dos
Tempos para, através deles, escutar o que DEUS nos quer dizer, hoje.
FIDELIDADE ao Espírito do Evangelho é caminhar pela vida, tendo como Luz
orientadora os Actos e Palavras de JESUS. Só deste modo nos revestiremos
d’ELE, como nos recomenda S. Paulo, e faremos brilhar no nosso Mundo a sua
Luz, como é nossa Missão.
Do cultivo destas duas atitudes resultará a nossa capacidade de abandonar as
obras das trevas e de pôr as nossas faculdades a produzir algo de mais
construtivo em ordem ao Bem comum e à Paz.
Seremos então capazes de transformar as espadas em relhas de arado e as
lanças em foices, como sonhou Isaías. Um sonho que corresponde por inteiro
ao que DEUS quer. Por isso a Obra poderá sempre nascer. E o Advento chama-nos, mais uma vez, a contribuir para esse Nascimento, ou seja, para
esse Natal de Paz e de Amor.
***
O 1º Domingo do Advento é o começo do Ano Litúrgico, esse percurso de celebrações que nos convida a recordar e a viver os acontecimentos fundamentais e centrais da nossa Fé…
Não se trata de voltar, em cada ano, ao ponto de partida para repetir, mecanicamente, os mesmos ritos e palavras… Trata-se de uma caminhada que devemos recomeçar com a intenção e o desejo de nos aproximar cada vez mais de
Jesus Cristo e de participar mais profundamente da sua Vida, da sua Missão e
do seu Destino.
Por isso aí está o Advento com a sua pedagogia tão própria a despertar-nos,
mais uma vez, e a impelir-nos para uma nova arrancada ao seu ENCONTRO,
caminhando à LUZ que ELE é e nos oferece. ELE que veio, que vem e que virá.

Comunidade

SERVIÇO DE ROUPEIRO

Na nossa paróquia existe um serviço de roupeiro, o qual distribui
a mais de 1000 pessoas por ano, roupa e calçado.
Apesar das generosas ofertas que semanalmente recebemos, debatemo-nos neste momento com a falta de roupa de homem.
Os homens representam a grande maioria daqueles que nos procuram, por isso o nosso stock de roupas tem vindo a baixar drasticamente. Agravou-se ainda mais neste tempo em que as temperaturas baixaram bastante.
Se tiver em casa roupa ou calçado, em bom estado, que já não use, principalmente roupa de homem, entregue na recepção da paróquia ou coloque no cesto ao fundo da igreja.

O questionário da Pastoral da Família foi prolongado até ao dia 11 de Dezembro.
Para preencher o questionário basta aceder ao seguinte link:
http://familia.patriarcado-lisboa.pt/sinodofamilia

No dia 25 de Dezembro teremos, como habitualmente, o almoço de Natal com
os paroquianos que estão sós. Inscrições na Recepção.

«Quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua direita, a fim de que a tua esmola permaneça em segredo; e teu Pai, que vê o
oculto, há-de premiar-te.»

Os ofertórios do fim-de-semana 30 Novembro e 1 de Dezembro, destinar-se-ão
à ajuda às Filipinas, recentemente devastadas pelo tufão Haiyan no passado dia
8 de Novembro.

50º Aniversário
da
Associação de Acólitos
de São Domingos de Benfica
No dia 08 de Dezembro de 2013 queremos celebrar os 50 Anos da Associação
de Acólitos com todos os que já por cá passaram.
Entra em contacto connosco. Confirma a tua presença em:

http://www.aasdb.net

Durante o mês de Dezembro apenas haverá a habitual missa das 12h aos Sábados no dia 7. Nos restantes sábados será suprimida.

inFormando

Esta Igreja que somos.
“Neste momento, não nos serve uma ‘simples administração’, sendo preciso um ‘estado permanente de missão’ em todo o mundo”, frisa o Papa na Exortação Apostólica “A alegria do Evangelho” (destaque no sítio do SNPC)
“Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e resgatou o seu
povo, e suscitou-nos um poderoso
Salvador, na casa de
Davi, seu servo (como havia anunciado, desde os
primeiros tempos, mediante os seus santos profetas)
[…] E tu, menino, […]precederás o Senhor e lhe
prepararás o caminho, para dar ao seu povo a conhecer a salvação […]. Graças à ternura e misericórdia de nosso Deus, que nos vai trazer do alto a
visita do Sol nascente, que há-de iluminar os que
jazem nas trevas e na sombra da morte e dirigir os
nossos passos no caminho da paz.”(Lc 1, 68-79)

Virgem e Mãe Maria,
Vós que, movida pelo Espírito,
acolhestes o Verbo da vida
na profundidade da vossa fé humilde,
totalmente entregue ao Eterno,
ajudai-nos a dizer o nosso «sim»
perante a urgência, mais imperiosa do que
nunca,
de fazer ressoar a Boa Nova de Jesus.
Evangelii Gaudium (A Alegria do Evangelho),
início da oração final.

…………………
A Nota pastoral a que temos vindo a referir-nos conclui, antes da oração final a
Maria, com uma chamada de atenção ao povo de Deus a quem se dirige, com a
força da evidente ressonância do Shema Israel:
“G) A ter sempre diante dos olhos e no coração - Escuta bem, com toda a
atenção, Igreja em Portugal:
— reúne-te à volta de Jesus, aprende a rezar e, com Jesus e como Jesus, vai
com alegria e ousadia sempre renovadas à procura e ao encontro dos teus
filhos e filhas;
— reveste-te sem ostentação nem riquezas, mas com humildade e verdade e
com a ternura de Jesus Cristo;
— acolhe e vive o Evangelho como uma graça recebida, transmite-o com
amor e fidelidade, e não como um produto para publicitar ou para colocar no
mercado;
— põe todo o esmero a preparar e oferecer, com carinho, verdadeiros itinerários de iniciação e de formação cristã para crianças, adolescentes jovens
e adultos;
— redobra o teu empenho na preparação dos candidatos ao sacerdócio;
— fica sempre atenta e vigilante e sê persistente em tudo o que diz respeito à
formação permanente dos teus sacerdotes;
— reconhece os consagrados pela riqueza dos seus carismas como membros ativos e indispensáveis no crescimento e na ação do Povo de Deus;
— cuida também da formação dos fiéis leigos, com especial atenção aos mais
comprometidos na vida da Igreja e da sociedade, e estimula-os a serem verdadeiros discípulos de Jesus e seus missionários apaixonados e felizes no
coração do mundo;
— vela sempre, com afeto maternal, por todos os teus filhos e filhas, e
nunca deixes que se transformem em meros funcionários, perdendo o ardor e o
primeiro amor.”
EM CLIMA DE ADVENTO, PROCUREMOS SER MEMBROS VIVOS DESTA IGREJA,
QUE TEM DE ESTAR “EM CONVERSÃO PERMANENTE”

Calendário Paroquial

Dia

Local

Hora

Exposição do Santíssimo
Sacramento

1 Dezembro

Domingo

Igreja

15.00

Vésperas Solenes

1 Dezembro

Domingo

Igreja

17.20

Fraternidade Leiga S. Domingos

3 Dezembro

Terça

Centro

17.00

Reunião de preparação para pais
e padrinhos - Baptismo

3 Dezembro
5 Dezembro

Terça
Quinta

Centro

21.30

Encontro de Leitores

7 Dezembro

Sábado

Centro

16.00

Exposição do Santíssimo
Sacramento

8 Dezembro

Domingo

Igreja

15.00

Vésperas Solenes

8 Dezembro

Domingo

Igreja

17.20

Acontece …
8 de Dezembro - Imaculada Conceição da Virgem Santa Maria - Não
haverá a missa das 12h30.
LEITURAS

1 -

Is. 2, 1-5

2
3
4
5
6
7

Sal. 121

- 2ª Feira - 3ª Feira - 4ª Feira - 5ª Feira - 6ª Feira - Sábado -

Gen. 3, 9-15. 20

DOMINGO I DO ADVENTO - ANO A
Rom. 13, 11-14
Mt. 24, 37-44
Semana I do Saltério

Is. 4, 2-6
Is. 11, 1-10
Is. 25, 6-10a
Is. 26, 1-6
Is. 29, 17-24
Is. 30, 19-21. 23-26

8 -

Mt. 8, 5-11
Lc. 10, 21-24
Mt. 15, 29-37
Mt. 7, 21. 24-27
Mt. 9, 27-31
Mt. 9, 35 — 10, 1.6-8

IMACULADA CONCEIÇÃO DA VIRGEM SANTA MARIA
Sal. 97
Rom. 15, 4-9
Lc. 1, 26-38
Semana II do Saltério

Contactos:

R. Raul Carapinha, 15
1500-541 LISBOA

Sal. 121
Sal. 71
Sal. 22
Sal. 117
Sal. 26
Sal. 146

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, 19h * Sábados: 9h, 12h, 18h, 21h30 * Domingos e Dias Santos: 9h, 11h, 12h30, 18h
Igreja Nª Srª do Rosário: Domingos e Dias Santos: 10h, 12h

Horário das Confissões:

3ª e 5ª: 17h30 às 18h30

