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Palavra …

Nº15

A CASA QUE DEUS QUER…
O Rei David, essa figura bíblica tão densa e tão rica, mas também
tão humana e tão frágil, compreendeu, finalmente, que DEUS
não precisa de Casa para viver no meio do seu Povo, e que a
sua presença e ação não se confinam a lugares determinados:
“Tenho estado contigo por onde quer que tens andado” – diz
-lhe o Senhor pela boca do Profeta.
Não é o homem – seja quem for – que decide o modo de Deus se tornar
presente e atuante. O próprio Deus escolhe o modo de estar connosco. E sempre o
faz muito para além das expectativas humanas. Que o diga Maria de Nazaré…
Pela sua Fé, pela sua atenção aos sinais de Deus, pela sua disponibilidade total
para dizer Sim à sua Vontade, Maria deu-nos o verdadeiro Templo de Deus,
o Sinal vivo e definitivo da sua presença salvadora no meio de nós: JESUS CRISTO – o “DEUS CONNOSCO”.
N’Ele e por Ele, Deus coloca a sua morada entre os homens: torna-se próximo
de cada um de nós, acessível, interiorizável… N’Ele e por Ele, Deus chama-nos
a ser também sua morada, pedras vivas do seu Templo e templos do seu
Espírito.
Eis, a Mensagem do Natal que se avizinha: Deus não tem, nem quer, Casa
própria. É no seio de uma Comunidade (2 ou 3…) reunida em seu Nome ou no
coração de quem escuta e guarda a sua Palavra que Ele quer habitar e ser Deus
connosco para sempre.
Maria disse “Sim”… E nós?
***
E por último, nesta caminhada do Advento, surge-nos Aquela que é sua figura
central: MARIA!
Ela é, para sempre, o exemplo vivo das Maravilhas que DEUS pode operar através de quem se abre, confiante, à ação do seu Espírito e se dispõe a colaborar
com ELE.
Maria disse SIM, silenciando os seus projetos pessoais, para que se realizassem, n’Ele por Ela, os projetos de DEUS. E através d’Ela, pela sua humilde, mas
necessária colaboração, DEUS tornou-SE, em JESUS CRISTO, um de nós,
“Deus connosco”, nosso próximo, nosso companheiro, nosso Salvador
para sempre.
HOJE, esta presença e ação de Deus passam também pela atenção, pelo acolhimento e pelo Sim que soubermos dar à sua PALAVRA e ao que ELA nos pede e
nos inspira, no concreto da Vida.

Comunidade

Durante este fim-de-semana 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 este Domingo, dia 21 de Dezembro, após a
missa das 9h, o sorteio das rifas vendidas pela Pastoral
da Saúde.
Também neste 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
“ ‘José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua
mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito
Santo. Ela dará à luz um filho e tu o chamarás com
o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos
seus pecados.’
Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: ‘Eis que a virgem
conceberá e dará à luz um filho/ e o chamarão com
o nome de Emanuel’. O que traduzido significa
‘Deus está connosco’. (Mt1, 20-21)
“Também José, deixando a cidade de Nazaré, na
Galileia, subiu até à Judeia, à cidade de David,
chamada Belém, por ser da casa e linhagem de
David, a fim de se recensear com Maria, sua esposa, que se encontrava grávida.” (Lc 2, 4-5)
“ E encarnou pelo Espírito Santo, no seio da
Virgem Maria, e Se fez homem.”

E o Verbo se fez carne,
e habitou entre nós.
E nós vimos a sua glória,
glória que ele tem junto
ao Pai
como Filho único,
cheio de graça e de verdade.
[…]

Pois de sua plenitude
todos nós recebemos
graça por graça.
Porque a Lei foi dada
por meio de Moisés;
a graça e a verdade
vieram por Jesus Cristo.
(Jo 1,14.16-17)

1. Sabemos todos como foi à extraordinária luz da Páscoa que a vida de Jesus se nos foi revelando inteira, para lá de todos os medos que fizeram fugir os seus próprios discípulos – e como nós
teríamos fugido, homens de pouca Fé que somos! – para lá de todas as incompreensões que
ainda tapavam os olhos dos que se afastavam para Emaús.
Até ao fim dos tempos, do tempo de cada um de nós e do tempo da Igreja toda até à vinda final
do seu Senhor, iremos descobrindo como essa luz ilumina a vida inteira d’Aquele que por nós e
para nós venceu a morte para nos dar a Vida.
Fê-lo tornando-Se um de nós, “Concebido pelo Espírito Santo, nascido da Virgem Maria”, assumindo a nossa condição para nos tornar semelhantes a Si.
Por isso nos curvamos reverentes ao simples enunciado, no Credo, de tão grande mistério. Por
isso celebramos o Natal.
2. Uma vez por todas, nasceu em Belém da Judeia Aquele que vinha para fazer a vontade do
Pai. Celebramos o Natal para dizer que estamos prontos a abrir o nosso coração a esta sua vinda
de todos os dias que se traduz, nas nossas imperfeições e nas nossas quedas, a acolhê-lo para
fazer como Ele, a confiar sem limites no Amor infinito. Porque “o acontecimento que é Cristo”,
“único e irrepetível na sua dimensão histórica” é, “na sua força salvífica, desde então, contemporâneo de todos os tempos, abrindo-os ao carácter permanente da eternidade”
3. Celebrar, então, como? Uma resposta possível vem de Santo Agostinho, através de uma cadeia de citações que não vale a pena trazer para aqui. Há duas formas de celebrar a festa: apenas como uma lembrança anual, a repetição de uma determinada data, ou sob a forma de mistério. Nesta trata-se da “entrada na realidade íntima de um acontecimento exterior, tornando-se
um com essa realidade”
É naturalmente esta última a forma que gostaríamos revestisse a nossa celebração do Natal de
Cristo. E é esse o voto que formulamos para todos.

Calendário Paroquial

Dia

Local

Hora

Concerto de Reis

4 Janeiro

Domingo

Igreja

16.00

Fraternidade Leiga S. Domingos

6 Janeiro

Terça

Centro

17.00

Reunião de preparação para pais
e padrinhos - Baptismo

6 Janeiro
8 Janeiro

Terça
Quinta

Centro

21.30

10 Janeiro

Sábado

Centro

16.00

13 Janeiro

Terça

Igreja

15.00

14 Janeiro

Quarta

Centro

16.30

Encontro de Adolescentes e Jovens com a Ajuda à Igreja que
Sofre
Exposição do Santíssimo Sacramento (c/ oração do Rosário)
Pastoral da Saúde

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

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

22
23
24
25
26
27

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

Sir. 3, 3-7. 14-17a

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

1Sam. 1, 24-28
Mal. 3, 1-4. 23-24
2Sam. 7, 1-5. 8b-12
Is. 52, 7-10
Sal. 97
Act. 6, 8-10; 7, 54-59
1Jo. 1, 1-4

Sal. 1Sam. 2
Sal. 24
Sal. 88
Hebr. 1, 1-6
Sal. 30
Sal. 96

Semana IV do Saltério

Lc. 1, 46-56
Lc. 1, 57-66
Lc. 1, 67-79
Jo. 1, 1-18
Mt. 10, 17-22
Jo. 20, 2-8

28 - SAGRADA FAMÍLIA DE JESUS, MARIA E JOSÉ
Sal. 127
Col. 3, 12-21
Lc. 2, 22-40
Semana I do Saltério

Contactos:

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

