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Palavra ...            
 

“CARPE DIEM” 
APROVEITA O DIA… 

 
MIGUEL TORGA, num dos seus diários (XVI) oferece-
nos esta bela reflexão e que nos pode servir de estímulo 
para um bom aproveitamento do NOVO ANO: 
 
“Carpe diem – (aproveita o dia)… 
O velho Horácio disse-o, provavelmente, quando, como eu 
agora, já não podia recuperar nenhuma das muitas horas 
perdidas. Porque, desgraçadamente, é sempre o que acon-
tece. Poucos chegamos ao fim contentes de termos respon-
dido a todos os acenos da vida. Levamos connosco 

para a sepultura o pesadelo dos gestos que não fizemos, das pala-
vras que não proferimos, dos actos que não praticámos, dos sen-
timentos a que não damos expressão. A cruciante consciência de 
que a grande parte das oportunidades que tivemos foram desperdiçadas. 
E a íntima e desesperante certeza de que tê-las aproveitado, seria o 
melhor da nossa existência.” 
 
Aproveitemos então muito bem os dias do Ano que agora principia procu-
rando corresponder o melhor possível ao que Deus e os outros esperam 
de nós… 
 
O FUTURO CONSTRÓI-SE: 
VAMOS AO TRABALHO! 
 

*** 
 

Celebramos neste dia aquela Humilde Serva onde a Palavra de 
DEUS encontrou pleno acolhimento e encarnou para habitar no meio de 
nós na Pessoa de JESUS CRISTO. 
 
Por isso hoje a proclamamos: “Santa Maria, Mãe de Deus!” Por es-
sa razão Ela é também nossa Mãe. E sob a sua bênção e proteção coloca-
mos a nossa vida e o novo ano, dispostos a corresponder, como Ela, às 
esperanças que DEUS e os outros põem em nós. Será o modo mais 
eficiente de contribuirmos para que o novo Ano seja, de facto, um BOM 
ANO para todos.  



Comunidade 
 
 

 
 



Informando 
 
1. Este ano de 2017 começa a um Domingo, como a semana cristã. E nesse dia 1 
de Janeiro, em que celebramos a Solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, cele-
bramos também o Dia Mundial da Paz, instituído por Paulo VI há 50 anos. 
(Mensagem para o 1.º Dia Mundial da Paz, 1.º de Janeiro de 1968) 

Como acontece anualmente desde aquela data, o Papa dirige não apenas aos fiéis 
católicos mas a todos os homens, uma mensagem de paz: votos de paz e a sua 
oração para que “a imagem e semelhança de Deus em cada pessoa nos permitam 
reconhecer-nos mutuamente como dons sagrados com uma dignidade imensa.” 
São, pois, cinquenta anos desta oferta e desta proposta que a Igreja faz por esta 
forma ao mundo, no sentido de construir a paz. Uma proposta que “não tem a preten-
são de ser qualificada como exclusivamente nossa, religiosa ou católica. Antes, seria para 
desejar que ela encontrasse a adesão de todos os verdadeiros amigos da Paz, co-
mo se se tratasse de uma iniciativa sua própria” (Paulo VI – Mensagem para o 1.º Dia Mun-

dial da Paz) 

A atitude da Igreja Católica na defesa da paz, não se limita, naturalmente à inici-
ativa deste Dia Mundial. Basta referir a Carta Encíclica de João XXIII Pacem in 
Terris, de Abril de 1963, que exalta “o sentido e o amor da paz, baseada na verda-
de, na justiça, na liberdade, no amor”, como muitos outros textos do magistério   
Este apelo à Paz não é alguma coisa que a Igreja tenha inventado no século passa-
do, “arrasado por duas guerras mundiais devastadoras”, que “conheceu a ameaça da guer-
ra nuclear e um grande número de outros conflitos” nem em que insista apenas hoje, 
quando “nos encontramos a braços com uma terrível guerra mundial aos peda-
ços”, a ponto de não ser fácil “saber se o mundo de hoje é mais ou menos violen-
to que o de ontem, nem se os meios modernos de comunicação e a mobilidade 
que caracteriza a nossa época nos tornam mais conscientes da violência ou mais 
rendidos a ela.” 
A Igreja limta-se a seguir a Palavra e o exemplo do seu Senhor. “Ele pregou incan-
savelmente o amor incondicional de Deus, que acolhe e perdoa e ensinou os seus 
discípulos a amar os inimigos (cf. Mt 5, 44) e a oferecer a outra face (cf. Mt 5, 39). 
Quando impediu aqueles que acusavam a adúltera de a lapidar (cf João 8, 1-11) e na 
noite antes de morrer, quando disse a Pedro para repor a espada na bainha (cf. Mat 

26, 52), Jesus traçou o caminho da não violência  que Ele percorreu até ao fim, até à 
cruz, tendo assim estabelecido a paz e destruído a hostilidade (cf. Ef 2, 14-16). 
É este caminho da não violência que Francisco propõe, considerando que “hoje ser 
verdadeiro discípulo de Jesus significa aderir também à sua proposta de não vio-
lência. Esta, como afirmou o meu predecessor Bento XVI, ‘é realista pois considera 
que no mundo existe demasiada violência, demasiada injustiça e, portanto, não se pode 
superar esta situação, excepto se lhe contrapuser algo mais de amor, algo mais de bonda-
de. Este algo mais vem de Deus’ E acrescentava sem hesitação: a não-violência para os 
cristãos não é um mero comportamento tático, mas um modo de ser da pessoa, 
uma atitude de quem está tão convicto do amor de Deus e do seu poder que não 
tem medo de enfrentar o mal somente com as armas do amor e da verdade. O amor 
aos inimigos constitui o núcleo da revolução cristã”. Muito mais nos dá a mensagem de 
Francisco mas fiquemos a reflectir sobre o modo de aprendizagem desta difícil 
atitude. 
 
2. Recordemos ainda que, já na intenção de Paulo VI, “Esta celebração não há-de 
alterar o calendário litúrgico, que reserva o dia de «Ano Bom» ao culto da Mater-
nidade Divina de Maria e ao Santíssimo Nome de Jesus; pelo contrário, estas san-
tas e suaves comemorações religiosas devem projectar a sua luz de bondade, de 
sabedoria e de esperança sobre o modo de pedirmos, de meditarmos e de promo-
vermos o grande e desejado dom da Paz, de que o mundo tem tanta necessidade. 
Que Nossa Senhora, Rainha da Paz, nos ajude, e a todos os homens, a conformar 
os nossos corações ao de Seu Filho para sermos obreiros da paz. 



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                    secretaria@paroquiasaodomingosdebenfica.pt            

cartorio@paroquiasaodomingosdebenfica.pt                                                  catequesesdb@gmail.com 

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  

 Calendário Paroquial Dia  Local Hora 

Fraternidade Leiga S. Domingos 4 Janeiro Quarta Centro 17.00 

Secretariado Permanente 10 Janeiro Terça Centro 21.30 

Pastoral da Saúde 12 Janeiro Quinta Centro 16.30 

Exposição do Santíssimo Sacra-
mento (c/ oração do Rosário) 

13 Janeiro Sexta Igreja 15.00 

Reunião de pais da 1ª Comunhão e 
da Profissão de Fé 

13 Janeiro Sexta Centro 21.30 

LEITURAS                1 - SANTA MARIA, MÃE DE DEUS 

Num. 6, 22-27   /  Sal. 66  /  Gal. 4, 4-7   /  Lc. 2, 16-21  /  Semana II do Saltério 

 

8 - EPIFANIA DO SENHOR 

Is. 60, 1-6   /  Sal. 71  /  Ef. 3, 2-3a. 5-6   /  Mt. 2, 1-12  /  Semana III do Saltério 

Sal. 97 

Sal. 97 

Sal. 97 

Sal. 99 

Sal. 147 

Sal. 149 

Jo. 1, 19-28 

Jo. 1, 29-34 

Jo. 1, 35-42 

Jo. 1, 43-51 

Mc. 1, 7-11 

Jo. 2, 1-11 

1Jo. 2, 22-28  

1Jo. 2, 29 — 3, 6  

1Jo. 3, 7-10  

1Jo. 3, 11-21             

1Jo. 5, 5-13 

1Jo. 5, 14-21 

- 2ª Feira - 

- 3ª Feira - 

- 4ª Feira - 

- 5ª Feira - 

- 6ª Feira - 

- Sábado  - 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Acontece … 
 
 

8 de Janeiro - Concerto de Reis, 16h 


