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Palavra …

ATENTOS PARA O RECONHECER…

Deus continua a surpreender-nos com as suas apresentações tão simples, tão desprovidas de grandeza e tão humanas que se confunde
com qualquer um de nós… Por isso, há que estar atento, disponível,
aberto e livre para O reconhecer onde e como Ele quer apresentarSe. De contrário, passaremos a vida a lamentar a sua ausência, quando
afinal Ele estava ali, tão perto, no meio de nós, ao alcance do nosso
olhar, da nossa mão, da nossa palavra, do nosso amor…

TU VENS A NÓS
“Tu vens a nós na discrição dos excluídos da sala comum, e sobre a palha reservada
aos sem-abrigo.
Tu vens a nós na fragilidade da criança que vacila nos seus primeiros passos sobre a
terra humana.
Tu vens a nós pelas estradas habituais onde o cansaço verga os corpos na poeira de
cada dia.
Tu vens a nós na dança e nos risos e na comunhão das festas.
Tu vens a nós no meio dos esquecidos da alegria e entre os fracassados da vida.
Tu vens a nós vestido de humildade, sem outro poder senão as tuas mãos abertas
para a oferenda.
Tu vens a nós como tantos outros cravado de sofrimento e abandonado ao silêncio
da solidão e do medo.
Tu vens a nós,
Tu a quem é impossível ver sem morrer,
Tu, cujo nome apela à genuflexão,
Tu vens a nós para ser tocado e amado de igual para igual.”

FESTA DA APRESENTAÇÃO DO SENHOR
José e Maria nunca se sentiram criaturas privilegiadas. Conhecem as Leis do seu Povo e cumprem-nas fielmente.
Por isso, 40 dias depois do nascimento de Jesus, levam o Menino ao Templo
para ser apresentado e consagrado a Deus, tal como mandava a Lei de Moisés a respeito de todo o filho primogénito.
É essa apresentação que hoje celebramos. Uma apresentação como tantas outras e
que passaria despercebida, não fosse o encontro com os velhos Simeão e Ana.
Iluminados pelo Espírito, reconheceram naquele Menino o Messias anunciado: a
luz salvadora que Deus põe ao alcance de todos os Povos.
Por isso, nos primeiros séculos, esta festa se chamava: FESTA DO ENCONTRO.

Comunidade

No próximo fim-de-semana, dias 8 e 9, a recolha incidirá sobre
o ARROZ. Os donativos poderão
ser entregues na nossa recepção,
no cesto colocado na Igreja para
esse fim (apenas no fim-desemana 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
Como é do conhecimento geral, no Sábado, 25 de Janeiro, tivemos a alegria de
rever entre nós o nosso Bispo, o Sr. Patriarca, D. Manuel Clemente. Veio falar-nos
do tema “Evangelizar na Caridade”. São conhecidos o enquadramento e a relevância do tema no programa pastoral da Igreja no seu todo e em Portugal, pelo
que não falaremos aqui desse aspecto, nem da organização e ampla participação
que o evento mereceu na Paróquia e na Vigararia.
Diga-se, apenas, que, no seu todo, com o momento musical inicial, protagonizado
pelo Coro Laudate, a Catequese do Sr. Patriarca e o momento musical final, a
cargo do Filipe e do Paulo David, com a interpretação musical do Hino à Caridade,
a sessão consubstanciou uma forma de encontro em que a beleza, a fé e a cultura
estiveram presentes, como é necessário que aconteça.
Tentaremos agora fazer referência, sempre com o risco de empobrecimento, a
alguns tópicos que o Sr. Patriarca propôs à nossa reflexão e como orientação para
uma Igreja que se quer em missão permanente.
O Sr. Patriarca, depois de ter verificado a presença na assistência de catequistas
da Comunidade Paroquial e da Vigararia, chamou a atenção para que todos devemos assumir essa qualidade, sendo a catequese tudo o que, na vida cristã se segue ao primeiro anúncio, o querigma (Kerygma).
Podíamos repetir agora o que há pouco dizia o Papa Francisco e transcrevemos
aqui: como baptizados todos somos “discípulos missionários chamados a levar o
Evangelho ao Mundo”
O que nós, cristãos, vamos sabendo ao longo da nossa vida, continuou o Sr. Patriarca, é que não estamos sós. Sabemos com Quem estamos, porque Cristo está
connosco. Se Catequese pode traduzir-se aproximadamente em português por
fazer eco, o eco do querigma, esse eco vai-se perdendo e é preciso ouvi-lo de
novo, uma e outra vez, de uma maneira especial para cada circunstância da nossa vida. Por isso a Catequese é para toda a vida e tudo se resume em conhecer
Aquele que venceu a Morte. E conhecendo-O e ao Seu exemplo de vida, sabemos
que a morte foi, está, vencida e como é que ela se vence. Vence-se, dando a vida. Sabemo-lo também experiencialmente: dando a vida, ganhamo-la. Sofremos
como todos, sonhamos como todos, mas sabemos que a morte está vencida e
como vencê-la.
Quem acredita nisto, comprova-o pela Caridade. Que é a solidariedade levada ao
extremo, superando-se a si mesma (cf. Sollicitudo Rei Socialis, n.º 40), ao ponto de
ver “a imagem viva de Deus Pai [no próximo], resgatado pelo sangue de Jesus
Cristo e tornada objecto da acção permanente do Espírito Santo.”
Sendo assim, porque é assim, a Caridade tem que estar presente em todo o acto
catequético. Uma Catequese que se pretenda eco do querigma e que não tenha
isto presente, que não inclua esta atitude, não está situada.
A este propósito, o Sr. Patriarca sublinhou dois ou três pontos que procuraremos
referir no próximo número desta folha paroquial pela relevância de que se revestem na vida de qualquer Comunidade e pelo desenvolvimento que vão ter nos
próximos anos na vida do Patriarcado. Como o Sr. Patriarca disse a propósito da
Evangelii Gaudium, temos ali trabalho para muitos anos.

Calendário Paroquial

Dia

Local

Hora

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

Oração de Taizé

11 Fevereiro

Terça

Igreja

21.30

Pastoral da Saúde

12 Fevereiro

Quarta

Centro

16.30

Exposição do Santíssimo Sacramento (c/ oração do Rosário)

13 Fevereiro

Quinta

Igreja

15.00

Acontece …
1 e 2 Fevereiro - Ofertório para a Universidade Católica
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)

3
4
5
6
7
8

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

Is. 58, 7-10

2 - APRESENTAÇÃO DO SENHOR
Sal. 26
1Cor. 1, 10-13. 17
Mt. 4, 12-23

2Sam. 15, 13-14. 30: 16, 5-13a
2Sam. 18, 9-10 — 19, 3
2Sam. 24, 2. 8b-17
1Reis 2, 1-4. 10-12
Is. 53, 1-10
1Reis 3, 4-13
Sal. 111

Sal. 3
Sal. 85
Sal. 31
Sal. 1Cr. 29
Sal. 21
Sal. 118

Semana III do Saltério

Mc. 5, 1-20
Mc. 5, 21-43
Mc. 6, 1-6
Mc. 6, 7-13
Jo. 19, 28-37
Mc. 6, 30-34

9 - DOMINGO V DO TEMPO COMUM
1Cor. 2, 1-5
Mt. 5, 13-16

Contactos:

Semana I 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

