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O BOM CONSELHO…
“Conselheiro admirável!” Eis um dos expressivos nomes
que a liturgia do Natal vai buscar ao Profeta Isaías para aplicar a JESUS. E o que é um cristão senão aquele que escuta e segue os conselhos que d’Ele nos vem? Por isso
bem oportuna é, no princípio de mais um ano, a exortação
de Maria que ressoa hoje, para nós, no Evangelho: “Fazei
tudo o que Ele vos disser”.

Foi o que Ela sempre ousou fazer através de uma atenção
profunda e constante à Palavra e aos Desígnios de Deus, e de uma disponibilidade inteira e pronta para corresponder e servir.
“Fazei tudo o que Ele vos disser”. Seguindo este conselho, como Ela o seguiu,
todas as transformações são possíveis. Não apenas a água em vinho, mas
também o ódio em amizade, o ressentimento em perdão, a guerra em paz,
o egoísmo em generosidade, o desânimo em coragem, a tristeza em alegria, um culto de meras cerimónias numa expressão viva de Fé e de compromisso, uma vida estéril e sem rumo numa vida útil e cheia de sentido…
Por isso a invocamos como Mãe do Bom Conselho!
***
O relato das bodas de Caná (Evangelho) tem como pano de fundo uma passagem
do Profeta Isaías (1ª Leitura) onde Deus se apresenta como um noivo ansioso por desposar a sua Amada. Isto quer dizer que há uma relação profunda
entre os dois textos e que as Bodas de Caná são muito mais do que uma Crónica Social… São o Sinal de que em Jesus Cristo se inicia, de modo irreversível,
a Nova e Eterna Aliança de Deus com todo o seu Povo.
O Vinho abundante, e de qualidade surpreendente, servido no fim, é um símbolo do Espírito Santo: O Espírito que se revela em Jesus Cristo e através d’Ele
se difunde no coração da Humanidade como fermento decisivo do Reino de
Deus. Espírito que atua sempre, como nos lembra S. Paulo, no sentido de
uma união maior e do Bem Comum.

Comunidade
No Domingo em que a Igreja celebrou o Baptismo do Senhor, em todas
as Eucaristias da nossa Paróquia, um grupo de irmãos do Caminho Neocatecumenal fez o anúncio e o convite à comunidade para a participação
nas catequeses que se iniciaram nesta Terça-feira dia 15.
As catequeses, dirigidas a jovens e adultos, foram apresentadas como um
caminho para a redescoberta do baptismo e aprofundamento da fé cristã.
Em pleno Ano da Fé estes encontros são uma resposta aos desafios que a
nova evangelização levanta no seio da Igreja: passar de uma pastoral
baseada exclusivamente nos sacramentos, para uma pastoral de evangelização, onde se torna central a pessoa de Jesus Cristo.
Durante as próximas semanas, às terças e quintas, este grupo de irmãos
reunir-se-á com todos os que desejarem fazer a experiência desta caminhada.
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Em pleno ANO DA FÉ
Trazemos-te a Alegria
de um Boa Noơcia.
JESUS CRISTO AMA-TE!
Tem poder de dar senƟdo à tua vida.
Quer encontrar-se conƟgo!

Encontros para Jovens e Adultos
Terças e Quintas às 21h30
A parƟr de 15 de Janeiro

Igreja de São Domingos de Benfica

inFormando
Nesta maneira própria de o Filho de Deus ser Messias, de que falávamos há uma
semana, sempre seguindo, sobre o Credo, o Catecismo da Igreja Católica (CIC),
“Cristo venceu o Tentador por nós:
‘Nós não temos um Sumo-Sacerdote incapaz de se compadecer
das nossas fraquezas; temos um, que possui a experiência de
todas as provações, tal como nós, com excepção do pecado’” (Heb 4, 15; CIC, 540).
Todos os anos, todos nós em Igreja, na Quaresma, unimo-nos ao mistério de Jesus no deserto.
Que, pelo seu Espirito, Ele nos dê a graça de estarmos disponíveis para
“ouvir” estas palavras que aqui se vão escrevendo, mas, sobretudo, para
ir à procura do texto em que se inspiram e “lê-las” bem no nosso coração.
“O REINO DE DEUS ESTÁ PRÓXIMO” – Esta a proclamação da Boa Nova da
vinda de Deus que começou a ressoar na Galileia para onde Jesus partiu, depois
de João ter sido preso.
“Completou-se o tempo e o Reino de Deus está próximo: convertei-vos e
acreditai na Boa Nova!” (Mt1, 14-15)

Esta Palavra cumpriu-se e continua a cumprir-se hoje. Com efeito, Cristo, “a fim
de cumprir a vontade do Pai [que é “elevar os homens à participação da vida divina” ... "reunindo os homens em torno do Seu Filho”] deu começo na terra
ao Reino dos céus.”
Para isso, Cristo, no centro desta reunião dos homens na família de Deus,
que é a Igreja, na terra germe e princípio do Reino de Deus, reúne-os
“pela sua palavra, pelos sinais que manifestam o Reino, pelo envio dos discípulos. E realizará a vinda do seu Reino sobretudo pelo grande mistério da sua
Páscoa: a sua morte de cruz e a sua Ressurreição.(cf. CIC 542).
“E Eu, uma vez elevado da Terra, atrairei todos a Mim” (Jo 12, 32)
Todos os homens são chamados a esta união com Cristo.
O ANÚNCIO DO REINO DE DEUS – O Reino é, assim, para os homens de
todas as nações: basta acolher a Palavra de Jesus que é como a semente lançada à terra. O Reino é dos pobres e pequenos, quer dizer dos que o acolheram
com um coração humilde, com os quais Jesus se identifica. Faz mesmo do
amor activo para com eles condição de entrada no Reino. Jesus convida os
pecadores para a mesa do Reino. Ele não veio chamar os justos mas os pecadores
que convida à conversão e a quem mostra a Misericórdia sem limites do Seu
Pai. É este mesmo amor sem limites que O leva a dar a vida “pela remissão dos
pecados”. Chama para entrar no Reino por meio de parábolas. Mas é preciso dar
tudo, não apenas palavras mas actos. É preciso tornar-se discípulo de Cristo para
conhecer os mistérios do Reino (Mt 13, 11).
Também nós somos sempre e a todo o tempo convidados para este percurso de vida que é a identificação com a pessoa de Jesus Cristo no amor
pelos irmãos.

Calendário Paroquial

Dia

Local

Hora

Dia de Agrupamento - Escuteiros

20 Janeiro

Domingo

Igreja

18.00

Secretariado Permanente

22 Janeiro

Terça

Centro

21.30

Formação para novos Ministros
Extraordinários da Comunhão

26 Janeiro
27 Janeiro

Sábado
Domingo

S. João de
Brito

14.30
15.00

Festa das Bem Aventuranças (7º
Ano)

2 Fevereiro

Sábado

Igreja

12.15

Conselho de Liturgia

2 Fevereiro

Sábado

Centro

15.00

Encontro de Leitores

2 Fevereiro

Sábado

Centro

16.30

Acontece …
22 de Janeiro - Solenidade de São Vicente - Padroeiro Principal do Patriarcado de Lisboa. Celebração solene na Sé Patriarcal de Lisboa, 19h
27 de Janeiro - Caminhada por Lisboa, Estação Marítima de Alcântara, 14h
LEITURAS
Is. 62, 1-5

20 Sal. 95

DOMINGO II DO TEMPO COMUM
1Cor. 12, 4-11
Jo. 2, 1-11

Sal. 109
Sal. 110
Sal. 109
Sal. 39
Sal. 116
Sal. 95

21 - 2ª Feira - Hebr. 5, 1-10
22 - 3ª Feira – Hebr. 6, 10-20
23 - 4ª Feira - Hebr. 7, 1-3. 15-17
24 - 5ª Feira - Hebr. 7, 25 — 8, 6
25 - 6ª Feira - Act. 22, 3-16
26 - Sábado - 2Tim. 1, 1-8
Ne. 8, 2-4a. 5-6. 8-10

R. Raul Carapinha, 15
1500-541 LISBOA

Mc. 2, 18-22
Mc. 2, 23-28
Mc. 3, 1-6
Mc. 3, 7-12
Mc. 16, 15-18
Mc. 3, 20-21

27 - DOMINGO III DO TEMPO COMUM
Sal. 18B
1Cor. 12, 12-30
Lc. 1, 1-4: 4, 14-21

Contactos:

Semana II do Saltério

Sta. Inês
S. Vicente
S. Francisco Sales
Conversão de S. Paulo
S. Timóteo e S. Tito

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, 12h15, 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

