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Palavra …

LUZ DAS NAÇÕES

A Epifania, culminação do Natal, é a Festa da Manifestação da
Vontade salvadora de DEUS na Pessoa, na Vida e na Palavra de JESUS,
verdadeira Luz das Nações.
Luz que não se deixa esconder no “alqueire” de nenhum Povo, de nenhuma raça ou cultura, mas que brilha lá bem no Alto, para que todos a possam descobrir e deixarem-se chamar e guiar por ela.
Luz que é e quer ser ponto de convergência e de encontro de todos os Povos,
chamados a serem, na mesma Fé e Esperança, um só Povo, um só Corpo e uma
só Família.
Os Magos representam os homens de boa vontade: homens honestos, amantes da
justiça, limpos e abertos de coração, consequentes com as suas convicções, solidários para com todos os necessitados; homens que caminham pela vida em busca da luz e da verdade. Homens que Deus ama, ilumina e guia ao encontro de seu
FILHO, mesmo que o não saibam. Por isso a Epifania é, também, a Festa dos que,
como os Magos, sabem descobrir, respeitar, amar e servir a DEUS no homem,
seu irmão.
A Epifania vem também, mais uma vez, despertar-nos para a nossa responsabilidade
missionária: apontar, com o testemunho da vida e com a palavra, a Luz salvadora de Jesus Cristo. Porque se os cristãos não são manifestação (Epifania) do
DEUS que é AMOR, fonte de Justiça e de Solidariedade, de Esperança e de Libertação, de Fraternidade e de Paz, estão a esconder a Luz que devem espalhar. Na
senda dos Magos, caminhemos e vivamos esta LUZ
***
A história dos Magos que hoje recordamos não é uma história qualquer: é uma
profunda e rica meditação sobre a Fé.
Fé que é Dom de Deus, Luz que a todos se oferece, mas que é também resposta do Homem, caminhada que se assume… Caminhada que nem sempre é fácil:
- Exige atenção e abertura à Verdade e à Justiça e aos seus apelos.
- Exige liberdade e disponibilidade para responder a tais apelos…
- Exige fidelidade e constância no rumo assumido, apesar de todas as dificuldades e cansaços.
- Exige a aceitação serena de que Deus é imprevisível e desconcertante e,
por isso, também a disposição de O acolher onde e como queira manifestar-se
ou interpelar-nos.
Porque assumiram todas estas exigências, os Magos levaram a bom termo a sua
Caminhada.

Comunidade
APRESENTAÇÃO DE CONTAS À COMUNIDADE PAROQUIAL
Terminado o ano de 2013, após ter reunido o Conselho Económico, foram
entregues no Patriarcado as contas da paróquia. Assim, no passado ano
civil, foram estes os resultados:
Receitas: € 219.440,17
Despesas: € 114.161,65
Saldo: € 105.278,52
Qualquer esclarecimento adicional poderá ser obtido junto do Pároco ou
na secretaria paroquial.
A todos os que contribuíram para o bem comum da comunidade agradecemos a generosidade e colaboração.
Tendo em consideração as necessidades verificadas na Igreja e Centro
Paroquial e para melhor continuar a servir a comunidade e quem nos procura, o ofertório do primeiro fim-de-semana de cada mês continuará a
reverter para um fundo destinado às necessidades da paróquia. Desde já
agradeço a vossa generosidade, colaboração e compreensão.
Foram também entregues no Patriarcado os livros respeitantes aos Baptizados, Casamentos; Crismas e Óbitos. Durante o ano de 2013 foram registados os seguintes:
Baptizados - 86
Casamentos - 16
Crismas - 19
Óbitos - 445
Vosso Pároco

inFormando

Continuemos a ver estes “nãos” conclusivos, presentes na Exortação
Apostólica “A Alegria do Evangelho”, verdadeiros sinais de alerta, por isso
recomendações positivas, no sentido “vigiai e orai”, dirigidas a todos nós, povo de
Deus, ministros ordenados, consagrados ou simples fiéis leigos, corresponsáveis
por esta nossa Igreja de que procuramos ser pedras vivas.
Antes, um outro alerta geral, que nos é certamente evidente, referido também na
Exortação (n.º 12), e que devia ser lema a iniciar tudo o que fazemos:
“Embora esta missão [evangelizadora] nos exija uma entrega generosa, seria um
erro considerá-la como uma heróica tarefa pessoal, dado que ela é, primariamente e acima de tudo o que possamos sondar e compreender, obra de Deus.
Jesus é «o primeiro e o maior evangelizador».
“Não nos deixemos roubar o entusiasmo missionário” (n.º 80, fim). A ameaça
pode advir de um certo relativismo prático, “ainda mais perigoso que o
doutrinal”, que “consiste em agir como se Deus não existisse, decidir como se os pobres não existissem, sonhar como se os outros não existissem, trabalhar como se aqueles que não receberam o anúncio não existissem.” Dizendo isto, o Papa sublinha, ainda, que deste mal não conseguem
muitas vezes fugir mesmo os mais preparados e como é “impressionante“ que
“até aqueles que aparentemente dispõem de sólidas convicções doutrinais e espirituais” acabem, muitas vezes, por cair “num estilo de vida que os leva a agarrarem-se a seguranças económicas ou a espaços de poder e de glória humana que
se buscam por qualquer meio, em vez de dar a vida pelos outros na missão.”
“Não deixemos que nos roubem a esperança” (n.ºs 84 a 86, fim) Para isso temos
que saber dizer “não ao pessimismo estéril”. “Os males do nosso mundo – e
os da Igreja – (insiste o Papa) não deveriam servir como desculpa para reduzir a nossa entrega e o nosso ardor. Vejamo-los como desafios para
crescer.” É verdade que há muitas situações de “deserto”, no mundo, no nosso
trabalho, até na família, mas também há “… inúmeros sinais da sede de Deus, do
sentido último da vida, ainda que muitas vezes expressos implícita ou negativamente. E, no deserto, existe sobretudo a necessidade de pessoas de fé que, com
suas próprias vidas, indiquem o caminho para a Terra Prometida, mantendo assim viva a esperança” (Bento XVI cit. no n.º 86) E o Papa conclui: “Em todo o caso, lá somos chamados a ser pessoas-cântaro para dar de beber aos outros. Às vezes
o cântaro transforma-se numa pesada cruz, mas foi precisamente na Cruz que o
Senhor, trespassado, Se nos entregou como fonte de água viva”.
“Não deixemos que nos roubem a comunidade!”(n.º 92, fim) Este tema é de tal
modo importante que procuraremos voltar a ele. Mas anotemos por hoje, neste
início de ano, o apelo a que “fujamos ao isolamento, ao fechamento em nós mesmos”, a que “não procuremos escapar dos outros” fechando-nos na nossa
“privacidade confortável ou no círculo reduzido dos mais íntimos” e renunciando
“ao realismo da dimensão social do Evangelho”. Tomemos consciência de que “a
solução nunca consistirá em escapar de uma relação pessoal e comprometida com Deus que ao mesmo tempo nos comprometa com os outros” (n.º94)
Digamos “Sim às relações novas geradas por Jesus Cristo.”

Calendário Paroquial

Dia

Local

Hora

Fraternidade Leiga S. Domingos

7 Janeiro

Terça

Centro

17.00

Secretariado Permanente

7 Janeiro

Terça

Centro

21.30

Reunião de preparação para pais
e padrinhos - Baptismo

7 Janeiro
9 Janeiro

Terça
Quinta

Centro

21.30

Pastoral da Saúde

8 Janeiro

Quarta

Centro

16.30

Exposição do Santíssimo Sacramento (c/ oração do Rosário)

13 Janeiro

Segunda

Igreja

15.00

Oração de Taizé

14 Janeiro

Terça

Igreja

21.30

Acontece …
5 de Janeiro - Concerto de Reis com o Coro Laudate, 16h
25 de Janeiro - Ciclo de Formação “Evangelizar na Caridade,
D. Manuel Clemente, 14h45
LEITURAS
Is. 60, 1-6

6
7
8
9
10
11

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

Is. 42, 1-4. 6-7

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

Sal. 71

Sal. 2
Sal. 71
Sal. 71
Sal. 71
Sal. 147
Sal. 149

1Jo. 3, 22 — 4, 6
1Jo. 4, 7-10
1Jo. 4, 11-18
1Jo. 4, 19 — 5, 4
1Jo. 5, 5-13
1Jo. 5, 14-21

Mt. 4, 12-17. 23-25
Mc. 6, 34-44
Mc. 6, 45-52
Lc. 4, 14-22a
Lc. 5, 12-16
Jo. 3, 22-30

12 - BAPTISMO DO SENHOR
Act. 10, 34-38
Mt. 3, 13-17
Semana I do Saltério (Vol. III)

Sal. 28

Contactos:

R. Raul Carapinha, 15
1500-541 LISBOA

Semana II 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, 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

