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QUEM NÃO AMA NÃO VÊ…

A história dos Magos é uma explicação simples, bela e luminosa da caminhada da Fé, desde o seu despertar aos seus ulteriores desenvolvimentos…
A Fé, antes de tudo, é Dom de DEUS que se manifesta e nos
chama por sinais. Os magos souberam captar esses sinais e
apelos e, para lhes responder, souberam desinstalar-se, abandonando os horizontes habituais e seus esquemas de vida…
Souberam pôr-se a caminho e procurar. Souberam enfrentar dificuldades,
crises e dúvidas. Souberam interrogar-se e interrogar. Souberam dialogar,
ouvir, confiar. Souberam refletir e decidir. Souberam recomeçar. Souberam ultrapassar preconceitos, libertar-se dos cenários que sonharam e acolher os
que DEUS lhes propôs, disponíveis para seguirem novos caminhos… Por isso
foram capazes de pressentir o mistério da sua presença no meio de nós em manifestações de simplicidade, humildade e dependência; por isso foram capazes
de O reconhecer, respeitar, amar e servir no mais frágil dos seres humanos…
No principio de mais um Ano saibamos nós também captar os sinais e apelos de DEUS, as esperanças que ELE tem em nós através das legítimas expectativas daqueles que nos rodeiam… E, como os Magos, saibamos igualmente
corresponder com determinação e generosidade
***
Trazemos dentro de nós perguntas cruciais e que andam, frequentemente
adormecidas. E aumenta, cada vez mais a oferta de “soporíferos”… Por isso vamos vivendo sem densidade, movidos a partir de fora…
Mas há factos e circunstâncias que, de repente, as podem despertar e despertam… Felizes, então, aqueles que as escutam e se lançam com perseverança e sem preconceitos, na busca de respostas válidas.
Os Magos que hoje recordamos pertencem ao número desses bemaventurados, e são, para sempre, um exemplo e um estímulo. Como eles,
temos de estar atentos aos sinais dos Tempos com que Deus nos acena, nos
provoca e nos chama. Como eles, temos de estar disponíveis para a mudança
de rumo ou de atitudes, para as roturas e recomeços necessários…

Comunidade
APRESENTAÇÃO DE CONTAS À COMUNIDADE PAROQUIAL
Terminado o ano de 2014, após ter reunido o Conselho Económico, foram
entregues no Patriarcado as contas da paróquia. Assim, no passado ano
civil, foram estes os resultados:
Receitas: € 129.727,33
Despesas: € 174.688,60
Saldo: € - 44.961,27
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 2014 foram registados os seguintes:
Baptizados - 77
Casamentos - 17
Crismas - 69
Óbitos - 419
Vosso Pároco

Informando
E se neste início de ano civil, vivendo ainda as alegrias de um Natal verdadeiro, não desse
esvaziado de sentido que nos querem vender, seguíssemos a sério um dos últimos documentos do Papa Francisco, o Discurso proferido no “Encontro com os cardeais e colaboradores da cúria romana para a troca de bons votos de Natal”, em 22 de Dezembro passado, em que o Papa elencou quinze doenças da Igreja? Porquê a sério? Os nossos amigos
mais críticos, tantas vezes com razão, ai de nós, já por esta altura nos terão dirigido todo
o tipo de mensagens mais ou menos com este conteúdo: “Vês, eu não te dizia?! Uma
Igreja cheia de pecados!” Claro que a estes não é difícil responder no mesmo tom, como
alguém dizia: “Pois, como querias que fosse? Se a nossa porta não se fecha para ninguém!” Mas claro que eles merecem uma resposta não mais verdadeira mas mais profunda e nós todos merecemos – e temos o dever – de uma mais profunda reflexão.
Deixemos de lado, por razões de espaço, a síntese sobre o sentido do Natal, os votos e agradecimentos que a todos dirige pelo empenho demonstrado no serviço da Igreja, a exemplar lembrança, “por
que somos pessoas e não números ou meros nomes” de todos os que “terminaram o seu serviço por
razões de idade, por terem assumido outras funções, ou porque foram chamados para a Casa do Pai.”

A atitude é, desde logo, de comunhão e louvor, de agradecimento ao Senhor pelo ano
que acaba, pelo “bem que Ele quis generosamente realizar” (d’Ele e não nosso é todo o
bem que fazemos) “pedindo-Lhe humildemente perdão pelas falhas cometidas
‘por pensamentos e palavras, actos e omissões.’”
É no contexto desse acto de contrição e de uma Igreja Corpo Místico de Cristo, de uma
Igreja una com Cristo que, como corpo vivo, “não pode viver sem se alimentar e tratar
[…] não pode viver sem manter uma relação vital, pessoal, autêntica e sólida com Cristo”,
que Francisco propõe, como exame de consciência, o tal ‘catálogo’, como os faziam os
padres do deserto, de “prováveis doenças, doenças curiais, doenças e tentações que enfraquecem o nosso serviço ao Senhor.”
Feito o enunciado, reconhece que “naturalmente todas estas doenças e tentações são um
perigo para todo o cristão e para cada cúria, comunidade, congregação, paróquia, movimento eclesial, e podem atingir seja a nível individual seja comunitário”.
Teremos então uma Igreja, velha senhora achacada, prisioneira dos seus males e incapaz
de sair deles? Estejam descansados os tais críticos:
“É preciso deixar claro que o único que pode curar qualquer uma destas doenças é o
Espírito Santo, a alma do Corpo Místico de Cristo, […] ‘Creio no Espírito Santo, Senhor
que dá a vida’. […] É Ele o promotor da harmonia. […] ‘Enquanto uma parte adere ao
corpo, a sua cura não é impossível; pelo contrário, o que foi cortado, não pode ser tratado nem curado.’”

Antes da oração final, o Papa regista ainda uma nota de humor, embora talvez magoado:
“Li uma vez que os sacerdotes são como os aviões: são notícia apenas quando caem, mas há tantos que voam. Muitos criticam e poucos rezam por eles. É uma frase simpática mas também muito
verdadeira, porque esboça a importância e a delicadeza do nosso serviço sacerdotal e o grande mal
que um só sacerdote que ‘cai’ pode causar a todo o corpo da Igreja”.

Poderíamos, talvez, ressalvadas as diferenças, dizer isto de todos os fiéis. Por isso voltaremos ainda ao assunto.

Calendário Paroquial

Dia

Local

Hora

Festa dos Reis - Catequese da
Infância

3 Janeiro

Sábado

Centro

15.30

Fraternidade Leiga S. Domingos

6 Janeiro

Terça

Centro

17.00

Reunião de preparação para pais
e padrinhos - Baptismo

6 Janeiro
8 Janeiro

Terça
Quinta

Centro

21.30

Encontro de Adolescentes e Jovens com a Ajuda à Igreja que
Sofre

10 Janeiro

Sábado

Centro

16.00

Acontece …
4 de Janeiro - Concerto de Reis, 16h
Nos dias 3, 4, 10 e 11 deste mês realizam-se em todas as
Missas os anúncios a convidar para os encontros de aprofundamento da fé que têm início no dia 13 de Janeiro às 21h no
nosso Centro Paroquial.
LEITURAS

Is. 60, 1-6

5
6
7
8
9
10

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

Is. 42, 1-4. 6-7

Sal. 71

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

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
Sal. 28

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

Semana II do Saltério

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

11 - BAPTISMO DO SENHOR
Act. 10, 7-11
Mc. 1, 7-11
Semana I do Saltério - Volume III

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

