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Palavra …

FAÇA-SE EM MIM…

Podemos dizer com razão que a era cristã começou com o SIM
de MARIA ao Projeto de DEUS: “Faça-se em mim segundo a tua
Palavra!”
Estas palavras de Maria resumem, de forma completa, a atitude
fundamental que manteve perante DEUS, durante toda a sua vida. Por isso,
com toda a razão, lhe chamamos: Virgem fiel!
A sua fidelidade não se alterou ao sabor das circunstâncias: manteve-se firme,
serena, confiante, em todos os caminhos e em todas as horas, mesmo no
caminho do Calvário, mesmo na hora das trevas.
A inteira disponibilidade de Maria para com DEUS completou-se, de forma
admirável, com sua abertura e atenção aos outros, com a sua presença e a
sua vontade de lhes ser útil na resolução dos seus problemas ou necessidades.
Assim o mostra o Evangelho para com sua prima Isabel, para com os jovens
esposos de canã, para com JESUS junto à cruz, para com a Igreja nascente…
O SIM contínuo de Maria a DEUS e ao Próximo é a expressão viva de um
AMOR sem sombra de egoísmo, sem mancha de pecado… Um Amor sempre
em sintonia com o AMOR de DEUS. Por isso Ela é, como hoje proclamamos, o Espelho imaculado da Justiça!
***
Todos os anos, neste Domingo, ouvimos aquele apelo do Profeta: “Preparai o
caminho do Senhor!” Este ano, esse apelo vem-nos pela figura e pelo exemplo
de Maria: Ninguém como Ela se preparou tão bem para O receber nem o
desejou tão profundamente.
Ninguém como Ela se comprometeu tanto com a sua vinda nem se pôs
tão inteiramente ao seu serviço…
É Ela que nos diz hoje: - Abri as portas ao Redentor. Ide ao seu encontro
pelos caminhos do silêncio e da escuta, do diálogo e da oração, da simplicidade e do desprendimento, da atenção e da misericórdia, do serviço e da
partilha…

Comunidade
Neste fim-de-semana, 7 e 8 de Dezembro, a
recolha de alimentos recairá no AÇÚCAR. Os
donativos poderão ser entregues na nossa recepção, no cesto colocado na Igreja para esse
fim (apenas no fim-de-semana indicado) ou na
Igreja do Convento de São Domingos (Alto dos
Moinhos). Participe. Seja Solidário.

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 próximo dia 14 não haverá catequese no horário habitual.
O ensaio do coro será às 14h30.
A catequese será às 16h30, seguindo-se a missa de Natal, às 18h

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 ou na Igreja do Convento de São Domingos (Altos dos
Moinhos)

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

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. Talvez possa dizer-se que os jovens têm pressa e os
velhos urgência. A pressa resultaria, se assim é, da natureza dos jovens, da vivacidade que lhes é própria. Do mesmo passo a urgência teria a ver, nos velhos,
com a consciência da proximidade do horizonte, da circunstância de quererem
ainda participar na construção, quem sabe ver a caminho, alguma coisa que consideram importante. Como no Cântico de Simeão: ”Agora, Soberano Senhor, podes
despedir/em paz o teu servo, segundo a tua palavra;/porque meus olhos viram tua salvação,/que preparaste em face de todos os povos,/ luz para iluminar as nações,/e glória de
teu povo, Israel” (Lc 2, 29-32)

Não é, porém, seguramente, pela pertença a uma ou outra dessas faixas etárias
que os nossos Pastores vêm apelando, constante e sistematicamente à urgência
de renovação da Igreja. É certamente porque o mandato de Cristo, se não pode estar à mercê de activismos, também não se compadece com quietismos, quer
se expressem no “sempre se fez assim” (cf “A alegria do Evangelho” (EG) do Papa
Francisco, n.º ) quer em qualquer outro argumento do mesmo tipo.
Não deixa de ser significativo que o Santo Padre, para o dizer cite abundantemente Paulo VI, designadamente a sua primeira Encíclica Ecclesiam Suam (ES), do
início dos anos 60 do século passado. Essa renovação tem um modelo, com o
qual constantemente se confronta a Igreja que somos: ”a imagem ideal da Igreja,
qual Cristo a viu, quis e amou como sua Esposa santa e imaculada (Ef 5,27)”(ES,
n.º 4). E, por isso mesmo, uma direcção: “toda a renovação da Igreja há-de
ter como alvo a missão, para não cair vítima duma espécie de introversão eclesial.”
Aliás, no mesmo número da sua Exortação Apostólica em que cita esta última
afirmação de João Paulo II aos Bispos da Oceânia, o Papa Francisco confessa o
seu sonho com “uma opção missionária capaz de transformar tudo, para
que os costumes, os estilos, os horários, a linguagem e toda a estrutura eclesial
se tornem um canal proporcionado mais à evangelização do mundo actual
que à auto-preservação”(EG, n.º 27).
Nessa linha, não hesita em dizer, passando em revista brevemente toda a Igreja:
“dado que sou chamado a viver aquilo que peço aos outros, devo pensar
também numa conversão do papado”. E conclui que “Pouco temos avançado “
no sentido do pedido de João Paulo II, de que o ajudassem a encontrar “uma
forma de exercício do primado que, sem renunciar de modo algum ao que
é essencial da sua missão, se abra a uma situação nova”.
Pela parte que mais directamente nos diz respeito, considera que “a Paróquia
não é uma estrutura caduca”; “precisamente porque possui uma grande
plasticidade, pode assumir formas muito diferentes que requerem a docilidade e
a criatividade missionária do Pastor e da comunidade.” Assim, poderá continuar
a ser “a própria Igreja que vive no meio das casas dos seus filhos e das
suas filhas” (Christifideles Laici, de João Paulo II, n.º 26) desde que : seja “capaz
de se reformar e adaptar constantemente”; “esteja realmente em contacto
com as famílias e com a vida do povo”; “não se torne uma estrutura complicada, separada das pessoas, nem um grupo de eleitos que olham para
si mesmos”.
NADA DE NOVO, REALMENTE, SENÃO, TALVEZ, A CLAREZA QUASE RUDE E PATERNAL DA LINGUAGEM QUE NOS INTERPELA TÃO FORTEMENTE.

Calendário Paroquial

Dia

Local

Hora

Domingo

Igreja

15.00

8 Dezembro

Domingo

Igreja

17.20

Oração de Taizé

10 Dezembro

Terça

Igreja

21.30

Pastoral da Saúde

11 Dezembro

Quarta

Centro

16.30

Exposição do Santíssimo Sacramento (c/ oração do Rosário)

13 Dezembro

Quarta

Igreja

15.00

Festa do Colégio São Domingos

14 Dezembro

Sábado

Salão

10.00

Exposição do Santíssimo
Sacramento

15 Dezembro

Domingo

Igreja

15.00

Vésperas Solenes

15 Dezembro

Domingo

Igreja

17.20

Exposição do Santíssimo
Sacramento

8 Dezembro

Vésperas Solenes

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

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

Gen. 3, 9-15. 20

9
10
11
12
13
14

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

Sal. 84
Sal. 95
Sal. 102
Sal. 144
Sal. 1
Sal. 79

Is. 35, 1-10
Is. 40, 1-11
Is. 40, 25-31
Is. 41, 13-20
Is. 48, 17-19
Sir. 48, 1-4. 9-11

Is. 35, 1-6a. 10

15 Sal. 145

DOMINGO III DO ADVENTO
Tg. 5, 7-10
Mt. 11, 2-11

Contactos:

R. Raul Carapinha, 15
1500-541 LISBOA

Lc. 5, 17-26
Mt. 18, 12-14
Mt. 11, 28-30
Mt. 11, 11-15
Mt. 11, 16-19
Mt. 17, 10-13
Semana III do Saltério

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

