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BEM-AVENTURANÇAS DA FAMÍLIA
1. Bem-aventurados vós que vos amais e pondes o vosso amor
acima do ouro e do brilho das joias, porque sois os mais afortunados da Terra e a vossa riqueza não perde valor.
2. Bem-aventurados vós que vos amais e sois fiéis ao vosso
amor numa fidelidade a toda a prova porque a vossa alegria
será como uma fonte inesgotável.

3. Bem-aventurados vós que vos amais com um amor no meio de provas e
dificuldades porque as vossas lágrimas compartilhadas se converterão em
chuva de Graça e Misericórdia.
4. Bem-aventurados vós que vos amais com um amor paciente e compassivo,
um amor que suporta e perdoa porque sereis sempre queridos e perdoados.
5. Bem-aventurados vós que vos amais com um amor inteiramente gratuito
que se dá e não passa fatura, porque a vossa recompensa será o amor e sereis como deuses na Terra.
6. Bem-aventurados vós que vos amais com um amor exigente e comprometido faminto de verdade e de justiça, porque os vossos anseios serão saciados.
7. Bem-aventurados vós que vos amais com um amor aberto a toda a vida
porque nunca morrereis e os vossos nomes permanecerão vivos nos vossos filhos e nos filhos dos vossos filhos.
***
Este provérbio alemão: “A tua casa pode substituir o Mundo. O Mundo nunca substituirá a tua casa”, exprime bem o valor insubstituível da Família.
Claro que a Família a que nos referimos é muito mais do que um simples grupo de pessoas a viver sob um mesmo Teto.
Na Família, como em outras coisas, “o essencial é invisível para os olhos”…
Aqui o essencial é o Espírito que as habita, as reúne e as anima.
É desse Espírito que nos fala a Leitura de hoje: “Espírito de Misericórdia, de
Bondade,
de Humildade, de Mansidão e de Paciência”. Um Espírito que é preciso acolher e cultivar e d’Ele nos revestirmos, dia após dia. Ele é, na verdade, a Alma da Família.

Comunidade

Concerto Solidário de Natal
No passado dia 13 realizou-se na nossa paróquia o Concerto Solidário de Natal,
com o tema “Atreve-te a Ajudar”.
Este concerto, organizado por jovens da nossa comunidade, teve como principais
objetivos a reunião num mesmo evento os diversos grupos corais, da catequese e
escuteiros da nossa paróquia, bem como a recolha de diversos bens para ajuda a
famílias carenciadas da nossa comunidade.
Pudemos
Vozes de
alegria e
Símbolos

contar com a participação dos coros da ULTI, Monte Sinai, Escuteiros,
São Domingos e dos Jovens, que contribuíram para uma tarde de muita
animação. Da parte dos grupos de catequese tivemos um desfile de
do Natal.

Como valor da entrada para o concerto pedimos que todos contribuíssem com
bens de higiene pessoal ou para a casa, alimentos, roupa e brinquedos. Conseguimos reunir bastantes coisas, com a ajuda de todos e já iniciamos a distribuição às
famílias, para que possam passar um Natal melhor.
Não posso deixar de dar um grande OBRIGADA a todos os que estiveram connosco, a todos os que contribuíram com a sua alegria e com o seu trabalho para que
tudo funcionasse como funcionou.
Foi emocionante e inesquecível!! Em 2015 haverá mais! “Atreve-te a Ajudar” não
ficará por aqui…
Maria João Morais Caldas

Sacramento do Crisma
Continuam abertas as inscrições para o Sacramento de Crisma
(destinado a adultos). Os encontros de preparação realizam-se todas as
6ª Feiras às 21h30.

Durante o restante mês de Dezembro não haverá a habitual missa das
12h aos Sábados. Retomaremos esta missa no dia 10 de Janeiro.
A venda de Natal deste ano rendeu 2.874,35€.
A todos os que colaboraram, principalmente à
equipa de voluntárias que durante o ano prepararam esta venda, queremos agradecer pelo seu
empenho e dedicação. Também a todos os que
generosamente contribuíram para atingirmos
este valor o nosso muito obrigado.

MENSAGEM DE NATAL
Sempre Natal!

Se tens tristeza,
alegra-te!
Natal é alegria.

Se tens compromissos,
cumpre-os!
Natal é justiça!

Se tens inimigos,
reconcilia-te!
Natal é paz.

Se tens pecados,
reconhece-os e converte-te!
Natal é Graça.

Se tens amigos,
procura-os!
Natal é encontro.

Se tens escuridão,
prepara a tua lâmpada!
Natal é Luz.

Se tens pobres a teu lado,
ajuda-os!
Natal é dom.

Se tens erros ou ambiguidades,
reflete!
Natal é verdade.

Se tens orgulho,
abate-o!
Natal é humildade.

Se tens ódio,
ultrapassa-o e esquece-o!
Natal é amor.

SANTO NATAL

Calendário Paroquial

Dia

Local

Hora

Festa dos Reis - Catequese da
Infância

3 Janeiro

Sábado

Centro

15.30

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

Encontro de Adolescentes e Jovens com a Ajuda à Igreja que
Sofre

10 Janeiro

Sábado

Centro

16.00

Exposição do Santíssimo Sacramento (c/ oração do Rosário)

13 Janeiro

Terça

Igreja

15.00

Pastoral da Saúde

14 Janeiro

Quarta

Centro

16.30

Secretariado Permanente

20 Janeiro

Terça

Centro

21.30

Acontece …
4 de Janeiro - Concerto de Reis, 16h
LEITURAS

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

29
30
31
1
2
3

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

Is. 60, 1-6

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

1Jo. 2, 3-11
1Jo. 2, 12-17
1Jo. 2, 18-21
Num. 6, 22-27
1Jo. 2, 22-28
1Jo. 2, 29 — 3, 6
Sal. 71

Sal. 66

Sal. 95
Sal. 95
Sal. 95
Gal. 4, 4-7
Sal. 97
Sal. 97

4 - EPIFANIA DO SENHOR
Ef. 3, 2-3a. 5-6
Mt. 2, 1-12

Contactos:

Lc. 2, 22-35
Lc. 2, 36-40
Jo. 1, 1-18
Lc. 2, 16-21
Jo. 1, 19-28
Jo. 1, 29-34
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

