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Palavra …

Nº17

PEREGRINOS DA LUZ…
A história dos Magos é uma catequese magnífica sobre a Fé
e o Caminho que nos propõe. Um caminho nem sempre fácil e
que é preciso começar muitas vezes…

1º Passo: Desejar ver, estar aberto para a LUZ. Só assim se
pode captar os seus sinais.
2º Passo: Estar disposto a desinstalar-se, a abandonar a visão
habitual das coisas. Só assim se pode responder às chamadas.
3º Passo: Seguir com fidelidade e constância o rumo que a Fé nos aponta. Só
assim DEUS entrará na nossa vida.
4º Passo: Enfrentar e suportar serenamente as interrogações e as dúvidas que,
de fora e de dentro, nos assaltam. Só assim, com respostas encontradas, a Fé
amadurece em maior profundidade.
5º Passo: Aceitar e interiorizar que DEUS é imprevisível e desconcertante e que
os seus Caminhos não são os nossos. Só assim poderemos pressenti-LO e acolhê-LO onde ELE quiser manifestar-se ou vir ao nosso encontro, mesmo na simplicidade e fragilidade de um recém-nascido…
6º Passo: Abrir os nossos “tesouros” e pô-los, com simplicidade e alegria, ao
serviço dos outros. Só assim se venera e serve a DEUS.
Estes são os passos que os Magos nos recordam e ensinam a dar…
***
Havia muitos modos de dizer que Deus não faz aceção de pessoas, de povos ou de raças… que todos são chamados a ser seu Povo.
Havia muitos modos de dizer que Deus fala por sinais, vindos de fora ou de
dentro, que suscita fomes e sedes de Verdade, e de Sentido, e que há os
atentos que se deixam questionar e aqueles que nunca estão em casa para O
acolher…
Havia muitos modos de dizer que a Fé não é um “certificado” ou “Diploma”
ou “coisa” que se tem, mas uma Luz e um Caminho a seguir, sujeitos à fadiga, à dúvida e à surpresa…
S. Mateus diz tudo isto na história dos Magos provocados por uma
“ESTRELA”… Uma história que é a nossa história…

Comunidade
APRESENTAÇÃO DE CONTAS À COMUNIDADE PAROQUIAL
Terminado o ano de 2012, após ter reunido o Conselho Económico, foram
entregues no Patriarcado as contas da paróquia. Assim, no passado ano
civil, foram estes os resultados:
Receitas: € 172.760,35
Despesas: € 148.367,44
Saldo: € 24.392,91
Qualquer esclarecimento adicional poderá ser obtido junto do Pároco ou
na secretaria paroquial.
A todos os que contribuíram para o bem comum da comunidade agradecemos a generosidade e colaboração.
Tendo em consideração as necessidades verificadas na Igreja e Centro
Paroquial e para melhor continuar a servir a comunidade e quem nos procura, o ofertório do primeiro fim-de-semana de cada mês continuará a
reverter para um fundo destinado às necessidades da paroquia. Desde já
agradeço a vossa generosidade, colaboração e compreensão.
Foram também entregues no Patriarcado os livros respeitantes aos Baptizados, Casamentos e Óbitos. Durante o ano de 2012 foram registados os
seguintes:
Baptizados - 58
Casamentos - 22
Crismas - 20
Óbitos - 447
Vosso Pároco

inFormando
Continuamos a acompanhar o Catecismo da Igreja Católica (CIC), na sua abordagem de A Profissão de Fé Cristã (Segunda Secção da Primeira Parte), ainda sobre os
Mistérios da vida oculta de Jesus.
Mais de dois mil anos depois daquele nascimento que mudou realmente a história
do mundo, os homens ainda não aprenderam, ou ainda não conseguem praticar, a
lição de paz verdadeira que decorre do presépio de Belém.
Assim, logo depois do nascimento de Jesus, e partilhando o destino comum dos
mais pobres e desprotegidos, ontem como hoje, Maria e José, sabendo por revelação do anjo que o Menino poderia ser morto pelo tirano, têm que se pôr em fuga
para o Egipto.
De pobres agenciando a vida no seu país, passam a refugiados em terra estranha.
De onde só regressam - lembrando o Êxodo, o Menino como um novo Moisés,
agora o “libertador definitivo” (CIC 530) - após a morte de Herodes, sabida por novo aviso do anjo a José. O regresso indicado pelo anjo, isto é, segundo o plano de
Deus, faz-se para Nazaré “para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas: Ele
será chamado Nazareno” (Mt 2, 23). Com Ele, os seus discípulos serão chamados
nazarenos no mundo semítico. Cristãos no mundo greco-romano, nome que ganharam em Antioquia (Act 11, 26) porque os gentios tomaram o título Cristo, o Ungido, por nome próprio.
Esta condição de perseguido, que acompanhará toda a vida de Cristo, atinge muitas vezes os seus discípulos, como se lê em João (Jo 15, 20): “Se eles me perseguiram/também vos perseguirão”. E pode ver-se, ainda hoje, nas notícias de muitos lugares do Mundo.
Na sua vida oculta, a maior parte da sua vida, “Jesus partilhou a condição da
imensa maioria dos homens: uma vida quotidiana sem grandeza aparente, vida de
trabalho manual, vida religiosa judaica sujeita à lei de Deus, vida na comunidade” (CIC 531)
“De todo este período, é-nos revelado que Jesus era ‘submisso’ a seus pais (Lc 2,
51) e que ‘ia crescendo em sabedoria, em estatura e em graça, diante de Deus e
dos homens’” (Lc 2, 52, CIC 531). “Cumprimento perfeito do quarto mandamento”,
esta submissão de Jesus a sua Mãe e ao seu pai legal “é a imagem temporal da
sua obediência filial ao Pai celeste” (CIC 532). Na vida em Nazaré, lição de silêncio,
lição de vida familiar – celebrámos na semana passada o Domingo da Sagrada
Família – lição de trabalho, tudo nos permite, na experiência da nossa vida quotidiana, entrar em comunhão com Jesus. (cf. CIC 533)
Neste silêncio quase total dos Evangelhos sobre a ‘vida oculta’ de Jesus, ainda
assim talvez só quebrado, como alguém diz, após a morte da Mãe, única possível
transmissora dessas vivências, ressalta o episódio do reencontro de Jesus no
templo, contado em Lc 2, 41-52.
Pela primeira vez Jesus deixa entrever o mistério da sua consagração total à missão decorrente da sua filiação divina: “Não sabíeis que eu tenho de estar na casa
do meu Pai?” Maria e José “não compreenderam” esta palavra mas acolheram-na
na fé.
Maria guardava em seu coração a lembrança de todos estes factos (cf, Lc 2, 51) E
vai duramente experimentar, com o seu coração de Mãe, aprendendo como discípula na escola de seu Filho, até que ponto - até à morte na cruz - Ele irá corresponder à exigência dessa missão, decidida na plenitude da Trindade. Por nós,
homens, e para nossa salvação.

Calendário Paroquial

Dia

Local

Hora

Oração de Taizé

8 Janeiro

Terça

Igreja

21.30

Reunião de preparação para pais
e padrinhos - Baptismo

8 Janeiro
10 Janeiro

Terça
Quinta

Centro

21.30

Pastoral da Saúde

9 Janeiro

Quarta

Centro

16.30

Reunião Geral de Catequistas

12 Janeiro

Sábado

Centro

15.30

Exposição do Santíssimo Sacramento (c/ oração do Rosário)

13 Janeiro

Domingo

Igreja

15.00

Acontece …
6 de Janeiro - Concerto de Reis, 16h
8 de Janeiro - Visita do Mestre Geral da Ordem Dominicana, Fr. Bruno Cadoré.
Encontro com a Família Dominicana às 17h30
Celebração Eucarística às 18h30 (não haverá a missa das 19h)
LEITURAS
Is. 60, 1-6

6 Sal. 71

DOMINGO DA EPIFANIA DO SENHOR
Ef. 3, 2-3a. 5-6
Mt. 2, 1-12
Semana II do Saltério

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

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

13 Sal. 28

DOMINGO DO BAPTISMO DO SENHOR
Act. 10, 34-38
Lc. 3, 15-16. 21-22
Semana III do Saltério

Contactos:

R. Raul Carapinha, 15
1500-541 LISBOA

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

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 e 19h * Sábados: 9h, 12h15 e 18h * Domingos e Dias Santos: 9h, 11h, 12h30 e 18h
Igreja Nª Srª do Rosário: Domingos e Dias Santos: 10h e 12h

Horário das Confissões:

3ª e 5ª: 17h30 às 18h30

