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CARTA DOS PAIS
No dia do Baptismo dos seus filhos

“Meu filho,
Nesta carta, que poderás ler mais tarde, ficam as razões pelas
quais nós, hoje, te fizemos baptizar: Não foi para te marcar ou
impor um caminho, nem para te prender a um Credo ou a uma
Doutrina.
Quisemos baptizar-te para que te possas sentir não apenas nosso filho, mas também e sobretudo Filho de Deus; pois temos a
consciência de que a tua vida e o teu destino nos ultrapassam e
só encontram o seu verdadeiro sentido em Deus, nosso Pai.
Quisemos baptizar-te para que, além da nossa pequena família, tenhas uma
grande Família: a Igreja de Jesus Cristo que é a Comunidade dos que creem n’Ele
e seguem o seu caminho de amor e de fraternidade sem fronteiras, rumo à Casa
do Pai.
Quisemos baptizar-te para que o Espírito Santo de Jesus seja a tua Luz, o teu
Guia e a tua Força: Luz e Guia para andares sempre no caminho do Bem; Força para superares obstáculos e empreenderes novas e construtivas ações em ordem a
um Futuro novo para a nossa Terra.
Quisemos baptizar-te pensando que poderás compartilhar com os outros o amor e a
alegria de que todos precisamos.
Isto tudo na esperança de que um dia assumirás, livremente e com gosto, o Baptismo que hoje pedimos para ti.”
***
O Baptismo de JESUS completa o ciclo das Festas Natalícias, assinala o início
da sua Vida Pública, proclamando solenemente a sua Identidade e a sua
Missão.
Isaías descreve-O e exalta-O como o Servo bem amado de DEUS: Servo dócil, paciente, justo, libertador, Luz para todos os Povos.
Pedro mostra-nos JESUS como realização perfeita do Servo anunciado por Isaías e que deixa transparecer com nitidez o Espírito de DEUS que O habitava. Por
isso, “Passou fazendo o Bem”.
Marcos apresenta-O, finalmente, no seu mistério mais profundo: o Filho muito
amado de DEUS! Recordar a Identidade e a Missão de JESUS, é tomar consciência da identidade e da missão a que o nosso Baptismo nos associou e associa: ser e viver como Membro de Cristo.

Comunidade
VISITA DO MESTRE GERAL DA ORDEM DOMINICANA
FR. BRUNO CADORÉ
8 de Janeiro de 2013
No passado dia 8 de Janeiro, a nossa comunidade viveu um acontecimento especial: a visita de Fr. Bruno Cadoré, Mestre da Ordem dos
Pregadores (Dominicanos). Fr. Bruno, de origem francesa, foi eleito a 5 de Setembro de
2010 como o 87º sucessor de São Domingos.
Permaneceu em Portugal, para realizar a
"Visita Canónica", de 3 a 9 de Janeiro, percorrendo as quatro comunidades dos frades dominicanos (duas em Lisboa, uma em Fátima e
outra no Porto), manteve também contato
com as monjas dominicanas (em Lisboa e Fátima), assim como encontros com a Família
Dominicana, nos distintos ramos. Um desses
encontros realizou-se na nossa paróquia. Dirigindo-se a todos nós, ofereceu uma reflexão
sobre a Nova Evangelização. Falou da contemplação e da amizade. Focou
a ideia de que não dialogamos só com o mundo mas dialogamos no mundo. Houve em seguida a Missa e depois um jantar com alguns representantes da Família Dominicana. No final do jantar o Mestre da Ordem pediu para falar. Agradeceu o jantar, o acolhimento, e terminou com este
pedido: "Não procurem vocações porque vocês precisam de ser substituídos; procurem vocações porque o Evangelho de Deus precisa de ser
anunciado". Convictos, rezemos todos os dias ao Senhor para que nos
conceda novas vocações.

inFormando
Procuramos aqui acompanhar, correspondendo ao pedido do Santo Padre de,
neste Ano da Fé, se ter em especial atenção uma renovada reflexão sobre o Credo, o Catecismo da Igreja Católica (CIC), na sua abordagem de A Profissão de
Fé Cristã (Segunda Secção da Primeira Parte), agora sobre os MISTÉRIOS DA
VIDA PÚBLICA DE JESUS. Teremos, cada um de nós, ocasião de aprofundar
essa reflexão, em clima de oração e celebração, na continuidade do ano litúrgico.
O BAPTISMO DE JESUS é o início da sua vida pública. Pois que ouviremos a
Palavra sobre este tema já este Domingo, Festa do Baptismo do Senhor, e sobre
ele nos falarão vozes autorizadas nas homilias, sublinhemos aqui apenas algumas notas.
Entre a multidão heterogénea que se aproxima do baptismo de penitência de
João, encontra-se Jesus. João hesita. Julgamos ver nesta hesitação o eco de
uma outra voz, a de Isabel visitada por Maria: “Donde me vem que a mãe do
meu Senhor me visite?” (Lc 1, 43) Jesus insiste, “ … pois assim nos convém
cumprir toda a justiça”, como se lê em Mateus (Mt 3, 15). Convém que se cumpra a vontade de Deus. Deus manifesta-se: “Este é o meu Filho muito amado” (Mt 3, 13-17) e esta teofania é “a manifestação (“epifania”) de Jesus como
Messias de Israel e Filho de Deus.” (CIC, 535)
Da parte de Jesus, o seu baptismo é a aceitação e a inauguração da sua missão
de Servo sofredor, que “antecipa já o ‘baptismo’, da sua morte sangrenta […]
para a remissão dos nossos pecados” (CIC, 535). “No Baptismo de Cristo,
‘abriram-se os céus’ (Mt 3, 16) que o pecado de Adão tinha fechado, e as águas
são santificadas pela descida de Jesus e do Espírito, prelúdio da nova criação.” (CIC, 536)
Lembremo-nos de que, pelo nosso baptismo fomos sacramentalmente
sepultados com Cristo para com Ele ressuscitarmos.
A TENTAÇÃO DE JESUS. Este mistério é narrado pelos evangelhos de Mateus,
Marcos e Lucas, num tempo de solidão de Jesus no deserto, imediatamente a
seguir ao baptismo, querendo evidenciar o sentido salvífico deste acontecimento
misterioso. Como novo Adão, Jesus mantém-se fiel naquilo em que o primeiro
sucumbiu à tentação e cumpre a vocação de Israel, contrariamente aos que outrora durante quarenta anos provocaram a Deus no deserto. (Sl 95, 10) “Cristo
revela-Se o Servo de Deus totalmente obediente à vontade divina” (cf. CIC
539).
“Ao mesmo tempo, manifesta a maneira própria de o Filho de Deus ser Messias” (cf. CIC 540) Não, certamente valendo-se da sua condição divina para matar
a sua fome humana. Não certamente para pôr Deus ao seu serviço, como ai de
nós, tantas vezes caímos na tentação de procurar. Não certamente pelo poder,
ainda que sobre todos os reinos da terra, porque veio para servir.
E só assim pode começar o convite ao arrependimento e a pregação do Reino.
(cf. Mt 4, 17) Não nos esqueceremos, às vezes, desta necessidade de purificação e conversão, quando nos dispomos a cumprir o mandato de falar de Cristo aos nossos irmãos que não O conhecem ou não O reconhecem, para sermos testemunhas credíveis?
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Hora

Secretariado Permanente

15 Janeiro

Terça

Centro

21.30

Reunião do Conselho de Pais da
Catequese

16 Janeiro

Quarta

Centro

21.30

Dia de Agrupamento - Escuteiros

20 Janeiro

Domingo

Igreja

18.00

Formação para novos Ministros
Extraordinário da Comunhão

26 Janeiro
27 Janeiro

Sábado
Domingo

S. João de
Brito

14.30
15.00

Caminhada por Lisboa - Zonas de
Alcântara e Santo Amaro

27 Janeiro

Domingo

Estação
Marítima
Alcântara

14.00

Acontece …
12/13 de Janeiro - Anúncio das Catequeses de Adultos, nas missas dominicais
22 de Janeiro - Solenidade de São Vicente - Padroeiro Principal do Patriarcado de Lisboa. Celebração solene na Sé Patriarcal de Lisboa, 19h
LEITURAS

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 I do Saltério

Sal. 96
Sal. 8
Sal. 104
Sal. 94
Sal. 77
Sal. 18 B

14 - 2ª Feira - Hebr. 1, 1-6
15 - 3ª Feira – Hebr. 2, 5-12
16 - 4ª Feira - Hebr. 2, 14-18
17 - 5ª Feira - Hebr. 3, 7-14
18 - 6ª Feira - Hebr. 4, 1-5. 11
19 - Sábado - Hebr. 4, 12-16
Is. 62, 1-5

Sal. 95

20 -

DOMINGO II DO TEMPO COMUM
1Cor. 12, 4-11
Jo. 2, 1-11
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Mc. 2, 13-17
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Semana II do Saltério
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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

