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Palavra …

CHAMADA SEMPRE ACTUAL

SER CRISTÃO e viver como tal é tentar responder bem, dia a dia,
ao apelo que Jesus nos faz no primeiro momento da sua vida pública: “CONVERTEI-VOS E SEGUI-ME”.
CONVERTER-SE E SEGUIR JESUS é, de facto, um programa para
cada dia, pois a nossa IDENTIFICAÇÃO COM ELE é uma meta que
está sempre por alcançar.
O QUE SE NOS PEDE, entretanto, é não desistir de caminhar nem de recomeçar,
é tentar sempre DAR MAIS UM PASSO…
TRATA-SE de ter sempre Jesus diante de nós, contemplá-lo a fundo, dia a dia,
para percebermos e assimilarmos, cada vez melhor, o seu Espírito e a sua Mensagem, e continuarmos hoje, no contexto que nos é dado viver, as grandes linhas e
atitudes que deram sentido à sua existência.
TRATA-SE DE IR ADQUIRINDO o seu estilo de vida, ACREDITANDO no que Ele
acreditou, DANDO IMPORTÂNCIA ao que Ele deu, INTERESSANDO-NOS por
aquilo que Ele se interessou, DEFENDENDO as causas que Ele defendeu,
OLHANDO as pessoas como Ele as olhou, AMANDO o próximo como Ele amou,
CONFIANDO no Pai como Ele confiou, ENFRENTANDO a vida com a esperança
com que Ele a enfrentou, ASSUMINDO a cruz com a coragem e paz com que Ele
assumiu.
***
Não são de claridade radiante os dias que vivemos…
Muitas são as sombras e trevas que envolvem a vida do Mundo e as nossas próprias vidas. E tem muitos nomes a escuridão que sentimos: pobreza e misérias, doenças e epidemias, ódios e violências, guerras e tragédias, injustiças e
egoísmos ferozes, solidão e abandono, depressões e angústias, vidas sem rumo nem esperança…
E no entanto, o Evangelho proclama que sobre esta paisagem de tristeza e
morte há uma Luz que se levanta e não cessa de apontar caminhos de Vida, de renovação, de alegria e de Paz.
Essa Luz é Jesus Cristo: Luz que é preciso e urgente acolher, seguir e espalhar, agindo segundo as suas inspirações… E é para essa missão que, mais
uma vez, Ele nos chama…

Comunidade

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.

Peregrinação
da Catequese
a Fátima
Dia 22 de Fevereiro
Saída às 8h
Chegada prevista às
18h30
Inscrição: €8,50
Inscrições
abertas
na secretaria da catequese.
Mais informações no
site da catequese

inFormando

Na Audiência Geral de 15 de Janeiro, o Papa Francisco retoma a meditação sobre
o Baptismo, “para ressaltar um fruto muito importante deste Sacramento: ele
leva-nos a ser membros do Corpo de Cristo e do Povo de Deus.” Cita, de-

pois, S. Tomás de Aquino, que fala de incorporação a Cristo quase como seus próprios
membros, de quantos recebem o Baptismo e de agregação à comunidade dos fiéis, ou seja,
ao Povo de Deus.

Como dizemos hoje, “na escola do Concílio Vaticano II”, “o Baptismo faz-nos
entrar no Povo de Deus, levando-nos a ser membros de um Povo a caminho, um Povo peregrino na história.” E continua, sublinhando esta ideia, da
maior importância, da continuidade na transmissão da fé:
“Com efeito, assim como a vida se transmite de geração em geração, também
[…], através do renascimento na pia baptismal, é transmitida a graça, e
com esta graça o Povo cristão caminha no tempo como um rio que irriga
a terra e propaga no mundo a bênção de Deus.”
Por mandato de Jesus, “os discípulos partiram para baptizar; […] E cada
um de nós é um elo daquela corrente: um passo em frente, sempre; como um rio
que irriga. Assim é a graça de Deus, assim é a nossa fé, que devemos
transmitir aos nossos filhos, às crianças, para que elas, quando forem
adultas, possam transmiti-la aos seus filhos.”
Retomando, também, uma ideia já expressa na Evangelii Gaudium, o Papa chama
a atenção para que “Em virtude do Baptismo nós tornamo-nos discípulos
missionários, chamados a levar o Evangelho ao mundo”, “independentemente
da própria função na Igreja e do grau de instrução” da nossa fé, somos “ sujeito
(s) activo(s) de evangelização.” “A nova evangelização deve [assim] implicar um novo protagonismo […] de cada baptizado.[…]. Todos na Igreja somos discípulos, […] e todos nós somos missionários […] até o mais pequenino […] e aquele que parece maior é discípulo. […] até os bispos e o Papa devem
ser discípulos, pois se não forem discípulos não farão o bem, não poderão ser
missionários nem transmitir a fé.”
No Sacramento, acolhemos “a acção do Espírito Santo, que leva a confessar a
Jesus como Filho de Deus e a chamar Deus ‘Abba’, Pai” e somos “chamados a
viver e a transmitir a comunhão com a Trindade, pois “a evangelização é um
chamado à participação da comunhão trinitária.”
“Ninguém se salva sozinho”, e esta é a dimensão comunitária da nossa fé,
que não é apenas uma “moldura” “mas constitui uma parte integrante da vida
cristã, do testemunho e da evangelização.” É na Comunidade que
“experimentamos a beleza de compartilhar a experiência de um amor que
nos precede a todos, mas que ao mesmo tempo nos pede para ser «canais» da
graça uns para os outros, apesar dos nossos limites e pecados. […] A fé cristã
nasce e vive na Igreja, e no Baptismo as famílias e as paróquias celebram
a incorporação de um novo membro a Cristo e ao seu corpo, que é a Igreja.”
O Papa conclui com a referência à história exemplar da comunidade cristã no Japão. Mas disso falaremos num próximo dia.

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 …
Ciclo de Conferências “A Alegria do Evangelho”
Dia 9 de Fevereiro - Fr. José Nunes, 16h30
Dia 16 de Fevereiro - Fr. José Manuel Fernandes, 16h30
Dia 23 de Março - D. Joaquim Mendes, 16h30, seguido de Oração
Solene de Vésperas
LEITURAS

Is. 8, 23b — 9, 3 (9, 1-4)

27
28
29
30
31
1

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

2 Mal. 3, 1-4

26 - DOMINGO III DO TEMPO COMUM
Sal. 26
1Cor. 1, 10-13. 17
Mt. 4, 12-23
Semana III do Saltério

2Sam. 5, 1-7. 10
2Sam. 6, 12b-15. 17-19
2Sam. 7, 4-17
2Sam. 7, 18-19. 24-29
2Sam. 11, 1-4a. 5-10a. 13-17
2Sam. 12, 1-7a. 10-17

Sal. 88
Sal. 23
Sal. 88
Sal. 131
Sal. 50
Sal. 50

Mc. 3,
Mc. 3,
Mc. 4,
Mc. 4,
Mc. 4,
Mc. 4,

22-30
31-35
1-20
21-25
26-34
35-41

DOMINGO IV DO TEMPO COMUM - APRESENTAÇÃO DO SENHOR
Sal. 23
Hebr. 2, 14-18
Lc. 2, 22-40
Semana IV 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

