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MEMBROS DE UM MESMO CORPO

A Igreja é uma comunidade formada por todos aqueles que,
pela Fé, aderem a Jesus Cristo, se abrem ao seu Espírito e se
deixam conduzir por Ele.
Comunidade onde ninguém pode manter uma atitude passiva
ou individualista, mas onde todos se devem sentir responsáveis e solidários, ainda que assumindo lugares e tarefas diferentes, de acordo com os dons recebidos e as suas circunstâncias.
É para essa diversidade de dons e serviços que S. Paulo
nos chama a atenção, nestes últimos Domingos, através da sugestiva
comparação com o Corpo Humano. Na verdade, é de formas muito diversas,
mas sempre complementares, que somos chamados a participar na Vida e ma
Missão da Igreja. E o programa fundamental dessa Vida e dessa Missão
continua a ser aquele que Jesus proclama e assumiu na Sinagoga de Nazaré:
Anunciar Deus como Boa Notícia para todos. Fonte do sentido que buscamos, Fonte de Dignidade, Liberdade e Comunhão, e em seu nome e em nome
da sua Palavra lutar contra injustiças e opressões, confortar e aliviar os
que sofrem, solidarizar-se com os mais pobres e marginalizados e ser,
em toda a parte, Fermento de aproximação, de Fraternidade e de Paz.
***
- A Palavra de DEUS não só deve ser escutada com atenção e acolhida com
Fé, mas há-de ser também celebrada festivamente, com alegria, amor e gratidão. Ela é o fundamento da nossa Fé e a razão da nossa Esperança.
- O texto de Neemias hoje proclamado deixa bem explícitos os frutos de uma
verdadeira Celebração da Palavra:
• Congrega o Povo e gera comunidade, criando sintonia de sentimentos e atitudes.
• Ilumina a vida do Povo, apontando-lhe os caminhos seguros para um Mundo
onde reine a Justiça e a Paz.
• Suscita partilha dos bens, impelindo o Povo para uma convivência mais
fraternal, onde os pobres e os mais débeis merecem atenção respeitosa e
eficaz.
Daí uma pergunta pertinente:
Dá frutos assim a nossa Celebração?

Comunidade

Esta oração vicarial é dirigida, em especial, a todos os jovens da nossa
vigararia, mas é aberta a toda a comunidade.
Convidamos pois todos a participarem e rezarem com os nossos jovens.

Ofertórios
O ofertório do próximo fim-de-semana, o primeiro do mês, destina-se,
como habitualmente, às necessidades da nossa paróquia.
No fim-de-semana de 9 e 10 destinar-se-á à Universidade Católica.

inFormando
Santo Agostinho (Confissões, Liv I, 1), retoma a Carta de Paulo aos Romanos: “
Mas como poderiam invocar aquele em quem não creram? E como poderiam crer naquele
que não ouviram? E como poderiam ouvir sem pregador? (Rom 10, 14).

Dirigindo-se a Deus, na longa e vibrante oração que se estende pelos cinco primeiros capítulos, pergunta- Lhe: “Mas quem é que Vos invoca se antes não
vos conhece? Esse, na sua ignorância, corre perigo de invocar a outrem –
ou porventura não sois antes invocado para depois serdes conhecido?”
Cremos que a dúvida que a última interrogação exprime traduz bem o caminho de
uma vida de fé: procura de conhecer, invocação - variáveis intermutáveis busca constante de afastar de cada um de nós as falsas imagens, os falsos conceitos que podemos ir criando do Deus de Amor que é o nosso
Deus. Procura de identificação com Cristo, imagem e sacramento do Pai.
Esta é a tentativa de caminho que humildemente, em medida limitada, temos vindo a propor-vos aqui, sempre remetendo para o Catecismo da Igreja Católica
(CIC) especificamente na meditação que nos oferece sobre os artigos do Credo.
Recordemos que, como disse João Paulo II, o Catecismo nos permite “… conhecer o que a Igreja professa, celebra vive e reza na sua vida quotidiana” (Carta Apostólica “Laetamur Magnopere”) e que, dado que o “projecto se tornou objecto de vasta consulta a todos os bispos católicos, às suas conferências
episcopais ou aos seus sínodos, aos institutos de teologia e de catequética”, “o
concurso de tantas vozes exprime verdadeiramente aquilo que se pode chamar a “sinfonia” da fé. A realização deste Catecismo reflecte, deste modo, a
natureza colegial do Episcopado: testemunha a catolicidade da Igreja” (Const
Apostólica “Fidei Depositum”, 2).
Continuemos, pois, reconfortados com este guia, a reflectir sobre os mistérios da
vida pública de Jesus, em particular, agora sobre
OS SINAIS DO REINO DE DEUS. Referíamos, na passada semana, que “Jesus
chama para entrar no Reino, por meio de parábolas, traço característico do seu
ensino”. (CIC, 546). De facto “Jesus e a presença do Reino neste mundo estão
secretamente no coração das parábolas. É preciso entrar no Reino, quer dizer,
tornar-se discípulo de Cristo, “para conhecer os mistérios do Reino dos
céus”(Mt 13, 11). Para os que ficam “fora” tudo permanece enigmático” (idem).
Ora, Jesus acompanha as suas palavras com numerosos “milagres prodígios e sinais”(Act 2, 22). Manifestam, assim, que o Reino está presente
n’Ele. Comprovam que Ele é o Messias anunciado: “Ide contar a João o que estais
vendo e ouvindo: os cegos recuperam a vista, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e aos pobres é anunciado o Evangelho; e feliz aquele que não ficar escandalizado por causa de mim!” (Lc 7, 22).

O texto ajuda a sintetizar e a perceber. Estes Sinais do Reino de Deus fortificam a Fé n’Aquele que faz as obras de seu Pai: testemunham que Ele é o
Filho de Deus, que concede o que Lhe pedem os que se lhe dirigem com Fé.
Mas esses sinais não pretendem satisfazer a curiosidade nem desejos mágicos, apenas revelar que o mal foi vencido, liberto o homem da escravidão
do pecado. Feliz (Bem–aventurado) só o que não se escandalizar por causa
d’Ele – isto é aquele que acreditar.
Não andaremos nós, às vezes, à procura de um “milagre” apenas à medida dos nossos desejos, duvidando da presença de Deus, logo que Ele parece ocultar-se, sempre que as dificuldades parecem superar as nossas
forças?
Os sinais “antecipam a grande vitória de Jesus sobre “o príncipe deste mundo”. É
pela cruz de Cristo que o Reino de Deus vai ser definitivamente estabelecido: “Regnavit a ligno Deus” – Deus reinou desde o madeiro”(CIC, 550).

Calendário Paroquial

Dia

Local

Hora

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

Fraternidade Leiga de São Domingos

5 Fevereiro

Terça

Centro

18.00

Reunião de preparação para pais
e padrinhos - Baptismo

5 Fevereiro
7 Fevereiro

Terça
Quinta

Centro

21.30

Acontece …
27 de Janeiro - Caminhada por Lisboa, Estação Marítima de Alcântara, 14h
1 de Fevereiro - Oração Vicarial de Jovens (aberta a toda a comunidade),
21h30
LEITURAS

Ne. 8, 2-4a. 5-6. 8-10

27 Sal. 18B

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

Sal. 97
Sal. 39
Sal. 109
Sal. 23
Sal. 36
Sal. 23

28 - 2ª Feira - Hebr. 9, 15. 24-28
29 - 3ª Feira – Hebr. 10, 1-10
30 - 4ª Feira - Hebr. 10, 11-18
31 - 5ª Feira - Hebr. 10, 19-25
1 - 6ª Feira - Hebr. 10, 32-39
2 - Sábado - Mal. 3, 1-4
Jer. 1, 4-5. 17-19

3 Sal. 70

R. Raul Carapinha, 15
1500-541 LISBOA

Mc. 3, 22-30
Mc. 3, 31-35
Mc. 4, 1-20
Mc. 4, 21-25
Mc. 4, 26-34
Lc. 2, 22-40

DOMINGO IV DO TEMPO COMUM
1Cor. 12, 31 — 13, 13
Lc. 4, 21-30

Contactos:

Semana III do Saltério
S. Tomás de Aquino

S. João Bosco
Apresentação do Senhor

Semana IV 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

