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Palavra …
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NÃO DEIXEIS APAGAR O ESPÍRITO

João Batista aceitou serenamente a questão que lhe puseram:
“Quem és tu?”. E a resposta que lhes deu não é, por certo, a de
“uma cana agitada pelo vento”, mas a de alguém que tem
plena consciência da sua identidade e da sua missão. Ele não
era a Luz, mas uma testemunha da Luz. Ela não era a Palavra, mas uma voz que a servia. E a sua missão era ajudar os
homens do seu tempo a conhecerem e a seguirem JESUS.
Em pleno Advento, o seu testemunho vem ao nosso encontro como um
despertador oportuno. Desperta-nos, acima de tudo, para a responsabilidade
de nos dizermos cristãos, pois isso significa que nos assumimos como Testemunhas de Jesus Cristo. Testemunhas que devem procurar conhecê-Lo cada
vez mais profundamente: as suas palavras e os seu atos, os seus passos e os
seus gestos, as prioridades e as suas exigências, mas sobretudo o seu ESPÍRITO.
Esse Espírito de que nos fala hoje o Profeta Isaías. Espírito amigo dos pobres e
atribulados, Espírito que liberta e redime, Espírito que abre caminhos de
Justiça e de Paz. Espírito que é o Fogo que ELE veio trazer à terra e quer ver
espalhar-se como fermento do Reino que anuncia.
E é nossa responsabilidade, como nos lembra hoje S. Paulo, não deixar que
Ele se apague. Por isso, deixemos mais uma vez que Ele entre em nós e vá
ao leme da nossa vida… Esse é também o modo mais eficaz de O dar a conhecer e irradiar…
***
João Batista tinha consciência do que era e da missão que lhe competia: ajudar os homens do seu tempo a conhecer e a seguir Jesus… E realizou essa
missão, empenhadamente, com a sua palavra e com o testemunho da sua vida.
Igual missão temos nós hoje. Pois todo o cristão deve sentir a necessidade e o
gosto de comunicar aos outros a Luz que dá sentido à sua vida. A Luz que é
Jesus Cristo.
Bem a propósito nos convida S. Paulo a examinar a nossa vida, avaliando
tudo à luz da Fé, para sermos o que devemos assumir ou rejeitar como cristãos… Só deste modo o Espírito de Cristo estará aceso em nós.

Comunidade

No próximo fim-de-semana, dias 20 e 21 de Dezembro, teremos entre nós um
jovem palestiniano cristão, proveniente de Belém (Terra Santa), que irá proceder à venda de alguns artigos de artesanato de Belém. O produto da venda destes artigos é a principal fonte de sustentação dos cristão no território da Alta
Autoridade para a Palestina
Convidamos todos aqueles que o puderem que não deixem de adquirir estes
artigos, por forma a auxiliar os nossos irmãos cristãos daquele território que tão
perseguidos têm sido e dependem, em grande parte, destas receitas.

Durante o restante mês de Dezembro não haverá a habitual missa das 12h aos
Sábados. Retomaremos esta missa no dia 10 de Janeiro.

No dia 25 de Dezembro teremos, como tradicionalmente, o almoço de Natal
com os paroquianos que estão sós. Inscrições na Recepção.

Realiza-se no Domingo dia 21 de Dezembro, após a missa das 9h, o sorteio das rifas vendidas pela Pastoral da
Saúde.
Também nesse dia será o sorteio das rifas vendidas na
nossa Venda de Natal.
A todos os que contribuíram o nosso agradecimento.
Lembramos todos aqueles que desejem contribuir com um donativo para as necessidades da paróquia e pretendam um recibo para efeitos de IRS, o deverão fazer até ao dia
31 de Dezembro, dado que no dia 1 de Janeiro as contas da paróquia serão fechadas
e enviadas ao Patriarcado, não podendo por
isso, ser possível passar qualquer recibo,
referente a 2014, depois dessa data.

Informando
1. Neste local, no passado Domingo, o tema ‘Maria, figura do Advento’ foi abordado com um

pequeno conjunto de citações bíblicas, das muitas que se referem a Maria, e outras da definição
dogmática da Imaculada Conceição e de teólogos contemporâneos (Joseph Ratzinger, então Cardeal

e agora Papa emérito, e Hans Urs von Balthasar, que o Senhor chamou a si em 26 de Junho de 1988, com
oitenta e dois anos, dois dias antes de ser sagrado Cardeal). A citação deste último, cortada por razões

de espaço, merece ser aqui transcrita integralmente para ser mais perfeitamente entendida.

“Estamos constantemente ocupados em transformar e reformar esta Igreja de acordo com as exigências da
nossa época, as críticas dos opositores e os nossos modelos próprios, mas não estamos com isso a perder de
vista a única medida perfeita, precisamente a sua imagem primordial? Nas nossas reformas não deveríamos
ter mantido constantemente o olhar em Maria, de forma alguma para multiplicar na nossa Igreja as festas, as
devoções ou mesmo as definições marianas, mas sim, muito simplesmente, para sabermos o que são na
verdade a Igreja, o espírito eclesial, a atitude eclesial? Transportar-nos-ia isto da dura actualidade a uma
esfera irreal? Mas a pequena frase de Maria: ‘Já não têm vinho’ e depois: ‘Fazei tudo o que Ele vos disser’ não são suficientes para a caracterizar como a imagem primordial da Igreja que se preocupa com os
pobres, com a sua pobreza escondida, envergonhada? Não vive ela no centro da lei fundamental da Revelação, segundo a qual Deus derruba os poderosos de seus tronos e exalta os humildes, enche de bens os famintos e despede os ricos de mãos vazias? Reencontramos os nossos mais sérios e maiores desejos
na atitude de Maria, mas como parte de algo muito maior: o desejo de seu Filho de que na terra
seja santificado o nome de Deus, de que o seu reino venha e seja feita a sua vontade assim na
terra como no céu.”

Não se trata, pois, de um incentivo ao ou um simples tomar partido pelo imobilismo. Nem de cair
em formas menos verdadeiras, digamos, menos cristãs, de louvor a Maria. Trata-se, apenas, de
centrar e orientar a mudança no sentido essencial. O que hoje, decorridos mais de trinta anos
sobre a publicação deste texto, procuramos igualmente.
2. Também aqui, mas no Domingo, 30 de Novembro, prometíamos continuar a reflectir, depois
dos cinco pontos já enunciados como ressonância pessoal, nas questões que o Guião n.º 1 nos
propõe, para reflexão sobre o Capítulo 1 da Evangelii Gaudium (EG). Continuemos, pois, com a
mesma esperança no Amor salvífico de Deus, a interrogar-nos, sobre cada um de nós e sobre
esta Igreja que somos.
•
Estamos mesmo convencidos da necessidade de renovação permanente da Igreja que se
traduz na abertura às exigências do Evangelho de que decorre a transformação da maneira como nos organizamos?
•
Para além dos sinais que já existam dessa renovação, que outras iniciativas nos parecem
urgentes na linha de uma conversão pastoral em chave missionária?
•
Sabemos viver a dimensão diocesana? O que estamos dispostos a dar? E o que esperamos dos respectivos serviços em termos de apoio/coordenação?
•
Somos capazes de acompanhar “com misericórdia e paciência”, sem julgar, as etapas de
crescimento dos que encontramos, sem omitir a palavra ou o gesto de conforto e incentivo, nem a de correcção fraterna, com o amor que tudo perdoa?
•
Somos uma comunidade suficientemente aberta e acolhedora para não perder os que
uma vez batem à porta ou já estiveram connosco e se afastaram? Ou o nosso grupo é o
dos santos e perfeitos?
Podíamos multiplicar as interrogações centradas nas que constam do Guião, aliás
enumeração aberta. Mas agora limitamo-nos a deixar esse desafio para todos e cada
um dos membros da nossa Comunidade Paroquial. Assim ouçamos a voz do Espírito
e saibamos fazer o caminho do Advento.

Calendário Paroquial

Dia

Local

Hora

Secretariado Permanente

16 Dezembro

Terça

Centro

21.30

Missa na Casa Nª Srª do Rosário

17 Dezembro

Quarta

Centro Dia

12.00

Missa no Lar Pe. Carlos

18 Dezembro

Quinta

Lar

12.00

Reunião do Grupo de Reflexão
sobre o Sínodo

18 Dezembro

Quinta

Centro

21.30

Jantar de Natal dos Catequistas

19 Dezembro

Sexta

Centro

20.00

Festa de Natal do Colégio

20 Dezembro

Sábado

Centro

10.00

Encontro de Leitores

20 Dezembro

Sábado

Centro

16.00

Acontece …
Domingos do Advento:
15h - Exposição do Santíssimo Sacramento
17h20 - Vésperas Solenes
17 de Dezembro - Aniversário Natalício do Papa Francisco
24 de Dezembro - Missa do Galo, 23h30
25 de Dezembro - Almoço dos Paroquianos sós, 13h
LEITURAS

Is. 61, 1-2a. 10-11

15
16
17
18
19
20

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

Sal. Lc. 1

14 - DOMINGO III DO ADVENTO
1Tes. 5, 16-24
Jo. 1, 6-8. 19-28

Num. 24, 2-7. 15-17a
Sof. 3, 1-2. 9-13
Gen. 49, 2. 8-10
Jer. 23, 5-8
Jz. 13, 2-7. 24-25a
Is. 7, 10-14

2Sam. 7, 1-5. 8b-12

Sal. 24
Sal. 33
Sal. 71
Sal. 71
Sal. 70
Sal. 23

21 - DOMINGO IV DO ADVENTO
Sal. 88
Rom. 16, 25-27
Lc. 1, 26-38

Contactos:

Semana III do Saltério

Mt. 21, 23-27
Mt. 21, 28-32
Mt. 1, 1-17
Mt. 1, 18-25
Lc. 1, 5-25
Lc. 1, 26-38
Semana IV 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

