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Palavra …

BERÇO, ESCOLA, FAROL…

A respeito da Democracia, dizia Churchil que era, realmente, um
regime com muitas deficiências e perigos, mas que, de facto, não
havia melhor. O mesmo se pode afirmar sobre a Família: é uma
instituição com deficiências e limitações, perigos e armadilhas… mas
não há melhor e é insubstituível.
Claro que a família, como tudo o que é vivo, passa por evoluções
e convulsões, por crises e instabilidades várias, por mudanças nem sempre no
melhor sentido. Mas é e será sempre verdadeiro Património da Humanidade.
Assim o proclama o artigo 16 da Declaração dos Direitos Humanos: “A família é
o elemento natural e fundamental da sociedade e tem direito à protecção
desta e do Estado”.
Não se trata de supervalorizar a Família. Trata-se de reconhecer o seu papel
único, um papel que não passa de moda, pois está enraizado na própria essência da Natureza Humana.
Mas a família não nasce feita: faz-se e desfaz-se todos os dias; solidifica ou
enfraquece conforme a qualidade dos sentimentos ou atitudes que nela se vivem e se cultivam… E a Palavra de Deus que hoje escutamos aponta-nos,
com toda a clareza, quais as atitudes e os sentimentos que a constroem e
que é preciso cultivar.
Constroem-na de facto, “os sentimentos de misericórdia e de bondade, de
humildade e de paciência”, a consciência da interligação da interdependência e complementaridade, o espírito de colaboração e de submissão ao Bem
comum, o exercício da compreensão e do perdão, a atenção e o cuidado pelos mais débeis, o diálogo adequado entre as gerações…
***
Realmente, quem é o “Elo mais fraco”? Numa Sociedade cuja cultura, em
crescente promoção, é particularmente sensível aos valores relacionados com a
vitalidade, a eficácia, a produtividade e a sedução…, o elo mais fraco é, sem
dúvida, o idoso… E a tentação, como no tal concurso, é pô-lo de lado, impiedosamente…
Contra esta tentação, vem hoje a palavra de Deus, pela boca de Ben-Sirá, promovendo e valorizando infinitamente tudo o que é feito aos mais idosos e pelos mais idosos, na Família como na sociedade.
É um apelo veemente à justiça e à compaixão únicos valores que poderão
construir um Mundo melhor.

Comunidade

Venda de Natal
A venda de Natal deste ano rendeu € 3.684,26. A todos os que colaboraram, principalmente à equipa de voluntárias que durante o ano prepararam esta venda, queremos agradecer pelo seu empenho e dedicação.
Também a todos os que generosamente contribuíram para atingirmos este valor o nosso muito obrigado.

Sacramento do Crisma
Continuam abertas as inscrições para o Sacramento de Crisma
(destinado a adultos). Os encontros de preparação realizam-se todas
as 3ª Feiras às 19h30.

Agenda
Paroquial
Já se encontra disponível
a agenda para marcação
de intenções de missa
para 2014. As marcações deverão ser efectuadas na Secretaria Paroquial, de segunda a sexta, das 9h às 18h.

Contribuição Paroquial
Lembramos todos aqueles que desejem
contribuir com um donativo para as necessidades da paróquia e pretendam um recibo para efeitos de IRS, o deverão fazer
até ao dia 31 de Dezembro, dado que no
dia 1 de Janeiro as contas da paróquia serão fechadas e enviadas ao Patriarcado,
não podendo por isso, ser possível passar
qualquer recibo, referente a 2013, depois
dessa data.

inFormando

Uma das características que nos parece bem evidente na primeira e ainda recente
Exortação Apostólica do Papa Francisco de que já aqui falámos é a tranquila coragem, a verdade com que aborda as questões, não hesitando em debruçarse sobre aspectos menos positivos ou claramente negativos desta Igreja que somos, que só tem paralelo na alegria com que sublinha os aspectos positivos.
Não apenas pelo que diz – e aí encontraríamos certamente paralelos, que não
deixa de citar, em muitos documentos anteriores – mas no modo como
‘traduz’, concretizando em exemplos, essas apreciações ou as correspondentes orientações pastorais e os seus fundamentos doutrinais. Para que
toda a gente entenda e não seja possível, ou para que se torne muito mais difícil,
refugiarmo-nos em afirmações de princípios, em relação aos quais a concordância
não ‘dói’.
É muito claro aquilo a que o Papa diz sim, o que quer ver no rosto desta
Igreja, que prefere “acidentada, ferida e enlameada por ter saído pelas estradas”
que “enferma pelo fechamento e a comodidade de se agarrar às próprias seguranças” (n.º49).
De muitos modos, directa ou indirectamente, afirma esses seus “sins”
que têm a ver com “a transformação missionária da Igreja”(cap.I), vista como “a totalidade do povo de Deus que evangeliza” (cap.III – O Anúncio do
Evangelho), não esquecendo a “Dimensão social da Evangelização” (cap.IV)
com o forte sublinhado no sentido de que “cada cristão e cada comunidade
são chamados a ser instrumentos de Deus ao serviço da libertação e promoção dos pobres, para que possam integrar-se plenamente na sociedade; isto
supõe estar docilmente atentos, para ouvir o clamor do pobre e socorrê-lo” (n.º
187)

Vários “nãos” categóricos exprimem, por outro lado, a forte crítica de
certas características da “realidade contemporânea”, sobre a qual o Papa
se propõe debruçar-se “brevemente e numa perspectiva pastoral” já que alguns
desses aspectos “podem deter ou enfraquecer os dinamismos de renovação missionária da Igreja” (n.º 51).
Assim, o “não a uma economia de exclusão”, o “não à nova idolatria do
dinheiro”, o “não a um dinheiro que governa em vez de servir”, o “não à
desigualdade social que gera a violência”
Talvez possam, interessar-nos particularmente outro tipo de “nãos”. Como os
primeiros, traduzem avisos salutares, muito mais que simples proibições
normativas. Porém, constituindo a frase final de alguns números ou conjuntos
de números, denunciam tentações ou atitudes negativas que insidiosamente nos atacam, enquanto membros desta Igreja que somos, se não
estivermos atentos e vigilantes.
“Não deixemos que nos roubem a alegria da evangelização” (n.º 83) O diagnóstico do que pode conduzir a esta situação é complexo e longo. Mas a resultante é a acédia/tristeza depressiva (“Não à acédia egoísta”, titula a Exortação este
grupo de questões) que advém de uma certa atitude de defesa dos nossos
“espaços de autonomia”, “como se uma tarefa de evangelização fosse um
veneno perigoso e não uma resposta alegre ao amor de Deus que nos
convoca para a missão e nos torna completos e fecundos” (n.º 81) Talvez a
melhor aproximação seja esta: “O problema não está sempre no excesso de actividades, mas sobretudo nas actividades mal vividas, sem as motivações adequadas, sem uma espiritualidade que impregne a acção e a torne desejável”. Fiquemos hoje por aqui

Calendário Paroquial

Dia

Local

Hora

Fraternidade Leiga S. Domingos

7 Janeiro

Terça

Centro

17.00

Secretariado Permanente

7 Janeiro

Terça

Centro

21.30

Reunião de preparação para pais
e padrinhos - Baptismo

7 Janeiro
9 Janeiro

Terça
Quinta

Centro

21.30

Pastoral da Saúde

8 Janeiro

Quarta

Centro

16.30

Exposição do Santíssimo Sacramento (c/ oração do Rosário)

13 Janeiro

Segunda

Igreja

15.00

Oração de Taizé

14 Janeiro

Terça

Igreja

21.30

Acontece …
5 de Janeiro - Concerto de Reis com o Coro Laudate, 16h
LEITURAS

29 Sal. 127

Sir. 3, 3-7. 14-17a

30
31
1
2
3
4

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

Is. 60, 1-6

1Jo. 2, 12-17
1Jo. 2, 18-21
Num. 6, 22-27
1Jo. 2, 22-28
1Jo. 2, 29 — 3,6
1Jo. 3, 7-10

SAGRADA FAMÍLIA DE JESUS, MARIA E JOSÉ
Col. 3, 12-21
Mt. 2, 13-15. 19-23
Semana I do Saltério

Sal. 66

5 - EPIFANIA DO SENHOR
Ef. 3, 2-3a. 5-6
Mt. 2, 1-12

Sal. 71

Contactos:

R. Raul Carapinha, 15
1500-541 LISBOA

Sal. 95
Sal. 95
Gal. 4, 4-7
Sal. 97
Sal. 97
Sal. 97

Lc. 2, 36-40
Jo. 1, 1-18
Lc. 2, 16-21
Jo. 1, 19-28
Jo. 1, 29-34
Jo. 1, 35-42
Semana II 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

