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Palavra …

Nº12

ABRIR CAMINHOS…
A Igreja existe para preparar o Caminho do Senhor, para
anunciar e revelar ao Mundo Jesus Cristo e o seu Evangelho.
E se é esta – como é – a missão da Igreja, é também esta missão de todo o cristão.
O Advento chama-nos, mais uma vez, a uma fidelidade maior a esta missão, gritando-nos que é preciso libertar o Evangelho…

Ele está, de facto, aprisionado, nas nossas vidas e instituições:
- sempre que não vivemos na verdade e na simplicidade;
- sempre que rompemos os laços do amor fraterno que a todos nos deve unir;
- sempre que nos instalamos num estado de omissão ou indiferença face
aos problemas e necessidades dos que nos rodeiam;
- sempre que recuamos ou medimos os passos diante de propostas ou compromissos que possam afectar a nossa tranquilidade ou o nosso comodismo;
- sempre que enveredamos por um cristianismo feito apenas de ritos e
cerimónias mas sem interferência alguma nos diversos âmbitos da nossa vida;
- sempre que JESUS CRISTO não é, de facto, a Luz que nos orienta, o Mestre
que escutamos, o Caminho que seguimos.
ADVENTO: Tempo para libertar o Evangelho vivendo-O com coerência,
alegria, esperança e muita generosidade!
***
Não é fácil esquecer que se aproxima o Natal… Os seus “sinais” estão por todo
o lado e a publicidade multiforme o anuncia a todo o instante, apontando os Centos Comerciais como lugar da sua preparação…
Mas hoje do silêncio do deserto, chega-nos uma voz, clamando que preparar o
Natal é outra coisa: é preparar o Caminho do Senhor… E lembra-nos que as
operações a aprender para se realizar essa tarefa requerem dois meios fundamentais: a Justiça e a Misericórdia, precisamente aqueles que Baruc e Paulo
nos apontam como Esperança e também como tarefa… É que o Senhor não anda, nem vem a nós, por outros caminhos… E é no seu Caminho que, mais
uma vez, nos marca encontro para nos dar a luz e a Paz que o Natal anuncia.

Comunidade

Realiza-se no Domingo dia 20 de Dezembro, após a missa das
9h, o sorteio das rifas vendidas pela Pastoral da Saúde.
Também nesse dia será o sorteio das rifas vendidas na nossa
Venda de Natal.
A todos os que contribuíram o nosso agradecimento.

Lembramos todos aqueles que desejem contribuir com um donativo para as
necessidades da paróquia e pretendam um recibo para efeitos de IRS, o deverão fazer até ao dia 31 de Dezembro, dado que no dia 1 de Janeiro as contas
da paróquia serão fechadas e enviadas ao Patriarcado, não podendo por isso,
ser possível passar qualquer recibo, referente a 2015, depois dessa data.

Informando
1. Antes de concluir o tema II. A inclusão social dos pobres, a Evangelii Gaudium
(EG) interpela ainda a cidade dos homens, o mundo em que vivemos, e a especial
responsabilidade dos cristãos em tudo o que aos homens diz respeito, no subtema
Economia e redistribuição dos rendimentos.
Começa por sublinhar a “necessidade de resolver as causas estruturais da pobreza”
– reconhecendo, com isso, a existência dessas causas – “não apenas por uma exigência pragmática de obter resultados e ordenar a sociedade, mas também para a
curar de uma mazela que a torna frágil e indigna e que só poderá levá-la a novas
crises”.
Nesta linha de raciocínio, afirma que “os planos de assistência que acorrem a determinadas emergências deveriam considerar-se apenas como respostas provisórias”.
E prossegue, apontando caminhos: “Enquanto não forem, radicalmente solucionados os problemas dos pobres, renunciando à autonomia absoluta dos mercados e
atacando as causas estruturais da desigualdade social” (ou, como disse Bento XVI, que
cita, “eliminando as causas estruturais das disfunções da economia mundial”), “não se resolverão os problemas do mundo e, em definitivo, problema algum”.
O Papa, ao mesmo tempo que põe em evidência os grandes princípios, alerta para o
uso abusivo das palavras que os traduzem, como quando questões fundamentais
“que deveriam estruturar toda a política económica”, como a dignidade de cada pessoa humana e o bem comum, “parecem somente apêndices […] para completar um
discurso político”, sem perspectivas de verdadeiro desenvolvimento integral.

Nesta visão verdadeiramente profética, o Papa sabe que está longe de irrealismo,
longe de “propor um populismo irresponsável”, mas reafirma que “a economia não
pode mais recorrer a remédios que são um novo veneno, como quando se pretende
aumentar a rentabilidade reduzindo o mercado de trabalho e criando assim novos
excluídos”.

Na perspectiva de cada parcela da Igreja no mundo, o Papa alerta mesmo para
que, “qualquer comunidade da Igreja, na medida em que pretender subsistir tranquila sem se ocupar criativamente nem cooperar de forma eficaz para que os pobres
vivam com dignidade e haja a inclusão de todos, correrá também o risco da sua dissolução”.

O Guião interpela-nos apenas com duas questões:

•
•

Qual é a nossa prioridade na gestão dos nossos bens e/ou das nossas empresas?
Será que a caridade está presente nas nossas relações laborais?

2. Maria é figura do Advento. Pelo seu sim fundador, primeiro acolheu o Deus que
veio habitar entre nós foi-nos dada como Mãe pelo seu próprio Filho. Comemoramos
esta semana a sua Imaculada Conceição. Pedir-lhe que interceda por nós é uma forma de louvor e de reconhecimento e revela esperança neste caminho tão difícil de
sermos verdadeiramente irmãos, vencendo o nosso medo da diferença, da exigência, da verdade.
Fiquemos com algumas linhas da oração a Maria que encerra a Evangelii Gaudium:
Estrela da nova evangelização,/ ajudai-nos a refulgir com o testemunho da comunhão,/ do serviço, da fé ardente e generosa,/ da justiça e do amor aos pobres,/ para que a alegria do Evangelho/ chegue até aos confins da terra/ e nenhuma periferia
fique privada da sua luz. Mãe do Evangelho vivo, manancial para os pequeninos, rogai por nós. Ámen. Aleluia!

Calendário Paroquial

Dia

Local

Hora

Pastoral da Saúde

10 Dezembro

Quinta

Centro

16.30

Exposição do Santíssimo Sacramento (c/ oração do Rosário)

13 Dezembro

Domingo

Igreja

15.00

Secretariado Permanente

15 Dezembro

Terça

Centro

21.30

Festa de Natal do Colégio
S. Domingos

19 Dezembro

Sábado

Salão

10.00

Acontece …
7 de Dezembro - Celebração pelos 40 anos do Caminho neocatecumenal na Paróquia. Eucaristia às 21h
8 de Dezembro - Início do Ano da Misericórdia
Investidura e compromisso dos Acólitos
12 de Dezembro - Concerto Solidário, 15h
13 de Dezembro - Abertura da Porta da Misericórdia, Sé
17 de Dezembro - Aniversário natalício do Papa Francisco
LEITURAS

Bar. 5, 1-9

7
8
9
10
11
12

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

Sof. 3, 14-18a

6 - DOMINGO II DO ADVENTO
Filip. 1, 4-6. 8-11
Lc. 3, 1-6

Sal. 125

Is. 35, 1-10
Gen. 3, 9-15. 20
Is. 40, 25-31
Is. 41, 13-20
Is. 48, 17-19
Sir. 48, 1-4. 9-11

Sal. 97

Sal. 84
Ef. 1, 3-6. 11-12
Sal. 102
Sal. 144
Sal. 1
Sal. 79

13 - DOMINGO III DO ADVENTO
Sal. Is. 12
Filip. 4, 4-7
Lc. 3, 10-18

Semana II do Saltério

Lc. 5, 17-26
Lc. 1, 26-38
Mt. 11, 28-30
Mt. 11, 11-15
Mt. 11, 16-19
Mt. 17, 10-13
Semana III do Saltério

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

Contactos:

Pároco - Frei José Manuel Correia Fernandes, OP

R. Raul Carapinha, 15 - 1500-541 LISBOA

Telf. 217221350 - Fax 217221355

www.paroquiasaodomingosdebenfica.pt
www.catequesesdb.pt

paroco@paroquiasaodomingosdebenfica.pt
cartorio@paroquiasaodomingosdebenfica.pt

secretaria@paroquiasaodomingosdebenfica.pt
catequesesdb@gmail.com

