NÃO ESQUEÇA QUE ...
PARÓQUIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA
FOLHA SEMANAL

DOMINGO I DO ADVENTO
30.Novembro.2014

Palavra …

Nº12

CAMINHOS E ATITUDES…

Hoje não é apenas mais um Domingo. É o 1º Domingo do ADVENTO. E o Advento - 1ª etapa do Ano Litúrgico - é um tempo
especialmente sugestivo, provocante e mobilizador.
Fala-nos de Esperança e de Futuro; fala-nos dos Projetos de
Deus e das tarefas que neles nos atribui; fala-nos de sonolências
a vencer e de vigilâncias a ativar; fala-nos de renovação e de caminhos a preparar e a percorrer.
CAMINHOS DE FÉ E DE ESPERANÇA
Como Paulo, nós acreditamos que a vida humana tem sentido. Não é uma paixão inútil, nem um caminho sem meta. Faz parte de um Projeto de Deus.
Projeto de Comunhão e de Vida a que, incessantemente, nos chama em e por
JESUS CRISTO.
CAMINHOS DE CONVERSÃO E DE MUDANÇA
Como Isaías, nós reconhecemos que frequentemente nos desviamos dos Caminhos de Deus, pretendendo construir a vida sobre bases falsas, geradores de instabilidades e ruínas. Por isso nos propomos deixar que sua Palavra entre em
nós e nos modele os sentimentos e os atos.
CAMINHOS DE VIGILÂNCIA E DE FIDELIDADE
“Vigiai” – é a palavra de ordem do Evangelho de hoje e do Advento, chamando-nos a uma atitude lúcida e crítica face ao Mundo que nos envolve e
aos valores que nos propõe, e a uma atenção permanente ao que a Fé nos inspira
e aponta nas circunstâncias concretas da nossa vida.
***
Existe na nossa vida um pecado fundamental: não caminhar. Ou melhor, desistir de recomeçar… Atitude que pode nascer do cansaço ou do desânimo,
do comodismo ou da resignação, ou ainda do convencimento paralisante de já
se ter feito tudo o que se podia ou devia fazer… Em todo o caso, não caminhar
é parar e parar é morrer… Por isso, deixemos entrar em nós, mais uma vez,
o grito do ADVENTO que hoje principia:
Desperta das tuas sonolências. Presta atenção aos sinais e aos apelos de
Deus!
ELE É AQUELE QUE VEM!
Abre-te à sua presença e deixa-te modelar e guiar pelo seu Espírito!
ELE É O OLEIRO E TU O BARRO.

Comunidade

inFormando
Acabámos, no passado Domingo, a tentativa de trazer para aqui uma leitura da parte introdutória e depois do
Capítulo I de A Alegria do Evangelho – Evangelii Gaudium(EG), a Exortação Apostólica do Papa Francisco que
nos foi proposta como tema de estudo e reflexão, em ordem à preparação do Sínodo Diocesano de Lisboa.
Esperamos que a natural insuficiência destas linhas tenha contribuído para que muitos, porventura ainda não
motivados para ler na íntegra o texto original, tenham ido à sua procura. E assim prossigam com os capítulos
seguintes, nesta longa caminhada que a Igreja de Lisboa iniciou. Mas queríamos ainda referir o apelo do Santo
Padre no final do Capítulo citado:
“ Saiamos, saiamos para oferecer a todos a vida de Jesus Cristo! […] Se alguma coisa nos deve
santamente inquietar e preocupar a nossa consciência é que haja tantos irmãos nossos que vivem
sem a força a luz e a consolação da amizade com Jesus Cristo, sem uma comunidade de fé que os
acolha, sem um horizonte de sentido e de vida.”

Pois bem, entramos neste Domingo no tempo litúrgico do Advento. Nas leituras do dia, podemos
ver a lamentação sobre os pecados, as infidelidades e as misérias de um tempo concreto e de
todos os tempos, bem como a esperança no nosso Deus e a necessidade de estarmos vigilantes,
isto é activos e empenhados na construção do Reino.
Talvez mais que em outros momentos, podemos sentir no nosso tempo histórico essas dificuldades e misérias mas também, e por isso mesmo, a esperança e a confiança inabaláveis no Senhor que veio, vem e há-de vir. E a consciência da nossa missão que não tem objectivos diferentes dos que são assinalados à Igreja, desde a Ressurreição de Cristo até ao fim dos tempos: acolher o dom de Deus “com humildade e coração agradecido”, para assumir um “compromisso
activo e efectivo na construção do Reino”. (cf. reflexão sobre as leituras do 1.º Dom do Advento dos SCJ
(dehonianos))

Nada que venha mais ao encontro do espírito que se nos afigura presidir às questões que nos
são formuladas no Guião n.º 1, (acessível na recepção da Paróquia) preparado, como se disse, na
perspectiva do Sínodo Diocesano. Vamos enunciar alguns aspectos, que correspondem mais à
ressonância que a leitura nos provoca que às questões em si mesmas.
Como ponto prévio, atrever-nos-íamos a sublinhar que a atitude que nos parece poderia ser
menos positiva seria a de considerar que tudo está bem. Não está, não pode estar quando o
Papa faz o apelo urgente que faz. Não seremos certamente excepção. De resto, a Igreja de Cristo, sabemo-lo, tem de estar em permanente conversão até ao fim dos tempos, para se aproximar do seu modelo que é Cristo.
Partindo desse ponto e dessa inquietação, que só encontra repouso na esperança e na confiança
no Amor de Deus que tudo perdoa e tudo cria, interroguemo-nos então.
•
Sobre o nosso próprio dinamismo missionário: precisamos de saber se ele existe em nós
e se expressa “apenas” – e já seria tão bom – numa atitude ade acolhimento, ou se vamos à procura dos afastados e excluídos;
•
Idêntica questão é válida do ponto de vista comunitário, da nossa família, do nosso grupo, do nosso serviço, da nossa pequena comunidade ou da Paróquia;
•
Sobre a nossa disponibilidade para ouvir os que se nos dirigem, as críticas e os apelos que
nos são formulados e sobre a nossa capacidade de aceitar a mudança necessária, em nós
e nas estruturas, optando por critérios configurados com Cristo;
•
Sobre a nossa capacidade de ter como centro de toda a evangelização “a beleza do amor
salvífico de Deus manifestado em Jesus Cristo, morto e ressuscitado”.
•
Sobre a nossa percepção e prática da necessária unidade e complementaridade de todos
na Paróquia e desta às outras instituições eclesiais, para que ela possa ser fonte para os
sedentos e centro de constante envio missionário.
Continuaremos a interrogar-nos.

Calendário Paroquial

Dia

Local

Hora

Fraternidade Leiga S. Domingos

2 Dezembro

Terça

Centro

17.00

Reunião de preparação para pais
e padrinhos - Baptismo

2 Dezembro
4 Dezembro

Terça
Quinta

Centro

21.30

Reuniões Pais Catequese 3º ano

3 Dezembro

Quarta

Centro

18.30

Reuniões Pais Catequese “Eu
Creio” - Adolescentes I

3 Dezembro

Quarta

Centro

21.30

Encontro com Jesus - Crianças
da Catequese (4º ao 9º ano)

6 Dezembro

Sábado

Centro

10.00

Reuniões Pais Catequese 3º e 5º
ano

6 Dezembro

Sábado

Centro

10.30

Reuniões Pais Catequese 2º ano

6 Dezembro

Sábado

Centro

11.00

Acontece …
30 de Novembro - Ordenações Diaconais, Mosteiro dos Jerónimos, 15h30
Domingos do Advento:
15h - Exposição do Santíssimo Sacramento
17h20 - Vésperas Solenes
LEITURAS

Is. 63, 16b-17. 19b; 64, 2b-7

1
2
3
4
5
6

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

Is. 40, 1-5. 9-11

30 - DOMINGO I DO ADVENTO
Sal. 79
1Cor. 1, 3-9
Mc. 13, 33-37

Is. 4, 2-6
Is. 11, 1-10
Is. 25, 6-10a
Is. 26, 1-6
Is. 29, 17-24
Is. 30, 19-21. 23-26
Sal. 84

Sal. 121
Sal. 71
Sal. 22
Sal. 117
Sal. 26
Sal. 146

7 - DOMINGO II DO ADVENTO
2Pedro 3, 8-14
Mc. 1, 1-8

Contactos:

Semana I do Saltério

Mt. 8, 5-11
Lc. 10, 21-24
Mt. 15, 29-37
Mt. 7, 21. 24-27
Mt. 9, 27-31
Mt. 9, 35 — 10, 1.6-8
Semana II do Saltério

Pároco - Frei José Manuel Correia Fernandes, OP

R. Raul Carapinha, 15 - 1500-541 LISBOA

Telf. 217221350 - Telm. 912466559 - Fax 217221355

www.paroquiasaodomingosdebenfica.pt
www.catequese.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

