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Palavra …

CHAMADA PARA ATENDER

Neste início de tempo comum, a Liturgia convida-nos a contemplar
Aquele que nos propomos celebrar e seguir ao longo de todo o
tempo: Jesus Cristo. E apresenta-nos, com expressões sugestivas
e nomes reveladores, a sua Identidade mais profunda e a sua
Missão.
João Baptista apresenta-O como “o Cordeiro de Deus que tira o pecado do
Mundo”, uma apresentação tão querida que a repetimos vezes sem conta nas
nossas celebrações. Mas não basta repeti-la: temos de assumir toda a mensagem que ela encerra. O pecado não é somente algo que pode ser perdoado: é
algo que deve ser tirado e arrancado da humanidade.
Na verdade, crer em Jesus não consiste apenas em abrir-se ao perdão de
Deus mas em comprometer-se também na sua luta e no seu esforço por arrancar do coração do Homem tudo o que degrada a vida humana e impede
o desabrochar de relações mais justas e fraternas entre as pessoas e os
povos. A Santidade a que somos chamados consiste fundamentalmente em
testemunhar, com a nossa vida, o poder transformador do Espírito de Deus
– o Espírito de JESUS – quando O deixamos agir em nós. Espírito capaz de transformar o ódio em amor, a vingança em perdão, o egoísmo em solidariedade, a avareza em partilha generosa, a indiferença em atenção dedicada, o
desespero em esperança ativa, as trevas e tristeza em luz e alegria.
Eis pois uma chamada que não pode ficar em lista de espera: É para atender e seguir, dia após dia…
***
“Pecado”, soa-nos hoje a conceito obsoleto, sem cotação. Por isso: palavra
fora de moda…
No entanto, de que é que falamos quando nos referimos a todas essas realidades que envenenam a vida e o mundo em que vivemos e que dão pelos nomes de exploração e miséria, egoísmo e injustiça, ódio e violência, fraudes e mentiras, cupidez e atropelo dos mais débeis, leviandade, corrupção e degradação a todos os níveis, indiferença perante o sofrimento dos
outros, fuga às responsabilidades?
Na linguagem bíblica, falamos de “Pecado”, ou seja: de atos contrários ao
Bem do Homem e da Sociedade e, por isso, contrários também à Vontade
de Deus. É esse Pecado que Jesus denuncia e quer tirar do Mundo.

Comunidade
A recolha de alimentos que decorreu no passado mês de Dezembro, destinada às
famílias carenciadas, rendeu um total de 287,5 Kilos de açúcar (88 recolhidos na
Igreja Paroquial e 199,5 no Convento de São Domingos). Estas ofertas contribuíram para que os sacos de alimentos entregues fossem mais “compostos”. Bem
haja a todos os que contribuíram.
No próximo mês de Fevereiro, no fim-de-semana
de 8 e 9, a recolha incidirá sobre o ARROZ.
Os donativos poderão ser entregues na nossa recepção, no cesto colocados na Igreja
para esse fim (apenas no fim-de-semana indicado) ou na Igreja do Convento de São
Domingos (Alto dos Moinhos).
Participe.
Seja Solidário.

VISITE O NOVO SITE DA CATEQUESE
www.catequese.paroquiasaodomingosdebenfica.pt

Já disponível na nossa Paróquia a Exortação Apostólica
do Papa Francisco, A Alegria
do Evangelho.
Poderá adquiri-la na Recepção Paroquial pelo valor de €
5,80

inFormando

Na semana passada, começámos a “ler” o texto da Catequese do Papa sobre o
Baptismo, a primeira das que vai dedicar aos Sacramentos. Entretanto, no próprio dia da Festa do Baptismo do Senhor, no Angelus, o Papa falou da circunstância de ter baptizado, nessa manhã, trinta crianças e de como lhe agrada baptizar
crianças: “Agrada-me tanto! Cada criança que nasce é um dom de alegria
e de esperança e cada criança que é baptizada é um prodígio da fé e uma
festa para a família de Deus.” Trata-se de uma natural manifestação de júbilo
que encontra fundamento na continuidade do texto daquela Catequese. Vejamos.
“Com efeito, é em virtude do Baptismo que, libertados do pecado original,
somos inseridos na relação de Jesus com Deus Pai; que somos portadores
de uma esperança nova, […] : a esperança de percorrer o caminho da salvação, a vida inteira. É esta esperança que nada e ninguém pode desiludir, […].
Recordai-vos: a esperança no Senhor nunca desilude.
Inseridos nesta relação, estamos por isso mesmo em relação de irmãos. “É graças ao Baptismo que somos capazes de perdoar e amar também quem
nos ofende e nos faz mal; que conseguimos reconhecer nos últimos e nos
pobres o rosto do Senhor que nos visita e se faz próximo. O Baptismo ajuda-nos a reconhecer no rosto dos necessitados, dos sofredores, também do nosso
próximo, a face de Jesus. Tudo isto é possível graças à força do Baptismo!”
Por outro lado, o Papa, continuando na mesma perspectiva relacional comunitária
e para abordar um último elemento que considera importante, faz uma pergunta
muito simples: “uma pessoa pode baptizar-se a si mesma?” A resposta é, naturalmente que ninguém pode baptizar-se a si mesmo. Mas pergunta e resposta servem ao Papa para reforçar a ideia conclusiva: “Podemos pedi-lo, desejá-lo, mas
temos sempre a necessidade de alguém que nos confira este Sacramento
em nome do Senhor. Porque o Baptismo é um dom que é concedido num
contexto de solicitude e de partilha fraterna.”
Para além, digamos, do hoje da Igreja, o Papa sublinha outro ângulo da catolicidade/universalidade da Igreja de Cristo, presente nesta perspectiva do Baptismo.
“Ao longo da história sempre um baptiza outro, outro, outro... é uma corrente . […] de Graça. […] É um acto de fraternidade, um acto de filiação à
Igreja. Na celebração do Baptismo podemos reconhecer os traços mais
característicos da Igreja, a qual como uma mãe continua a gerar novos
filhos em Cristo, na fecundidade do Espírito Santo.”
E termina com um pedido ao Senhor para que possamos “experimentar cada
vez mais, na vida diária, esta graça que recebemos com o Baptismo. Que
os nossos irmãos ao encontrar-nos possam encontrar verdadeiros filhos
de Deus, verdadeiros irmãos e irmãs de Jesus Cristo, verdadeiros membros da Igreja.”
E um apelo simples, como que um trabalho para casa, a “tarefa de hoje”:
“procurar, perguntar a data do próprio Baptismo. Assim como eu conheço a
data do meu nascimento, devo conhecer também a data do meu Baptismo, porque é um dia de festa.” Que devíamos celebrar.

Calendário Paroquial

Dia

Local

Hora

Caminhada por Lisboa

1 Fevereiro

Sábado

14.30

Formação para novos Ministros
Extraordinários da Comunhão

1 Fevereiro
2 Fevereiro

Sábado
Domingo

S. João
de Brito

15.00

Fraternidade Leiga S. Domingos

4 Fevereiro

Terça

Centro

18.00

Reunião de preparação para pais
e padrinhos - Baptismo

4 Fevereiro
6 Fevereiro

Terça
Quinta

Centro

21.30

Acontece …
22 de Janeiro - Solenidade de São Vicente, Padroeiro principal do
Patriarcado de Lisboa.
25 de Janeiro - Ciclo de Formação “Evangelizar na Caridade,
D. Manuel Clemente, 15h
LEITURAS
Is. 49, 3. 5-6

20
21
22
23
24
25

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

19 - DOMINGO II DO TEMPO COMUM
1Cor. 1, 1-3
Jo. 1, 29-34
Semana II do Saltério

Sal. 39

1Sam. 15, 16-23
1Sam. 16, 1-13
1Sam. 17, 32-33. 37. 40-51
1Sam. 18, 6-9: 19, 1-7
1Sam. 24, 3-21
Act. 22, 3-16

Is. 8, 23b — 9, 3 (9, 1-4)

26 - DOMINGO III DO TEMPO COMUM
Sal. 26
1Cor. 1, 10-13. 17
Mt. 4, 12-23
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Sal. 49
Sal. 88
Sal. 143
Sal. 55
Sal. 56
Sal. 116

Mc. 2, 18-22
Mc. 2, 23-28
Mc. 3, 1-6
Mc. 3, 7-12
Mc. 3, 13-19
Mc. 16, 15-18
Semana III do Saltério
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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

