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Palavra ...            
MUDAR DE CAMINHO 

 
A celebração da manifestação do Senhor aos povos sub-
linha o carácter universal da encarnação: esta acontece 
no seio de Israel, mas ultrapassa Israel; é confessada 
pela Igreja, mas não diz respeito apenas à Igreja. Assim, 
a peregrinação das pessoas para Jerusalém (Is 60) e 
a chegada dos magos a Jerusalém e, depois, a Belém 
(Mt 2), parecem dois momentos constitutivos do mes-
mo aspeto universalista do “mistério” divino (Ef 3). 
“Pela encarnação, o Filho de Deus uniu-se de certo modo a 
cada homem” (Gaudium et Spes 22). Na particularidade do 
homem Jesus de Nazaré – o judeu Jesus –, Deus en-

contra a universalidade da humanidade. O texto do Evangelho diz que 
Jesus não é apenas o Messias enviado a Israel (“o rei dos Judeus”), 
mas também aquele que é procurado pelos povos.  Mas, para encontra-
lo, os magos, que representam as pessoas que procuram, têm de passar 
por Jerusalém e encontrar as Escrituras judaicas, que orientam a sua 
procura. A Escritura é luz para o caminho do homem e caminho que 
conduz a Cristo. E Cristo, desde o nascimento, é espaço de encontro 
entre Judeus e pagãos. 
Os magos procuram a verdade: são sábios que, com a sua elaboração 
cultural e religiosa, com a sua investigação do livro da criação, fazem ca-
minho seguindo Cristo. Eles representam as pessoas que têm uma glória 
sua a levar a Jerusalém (cf. Is 60), um tesouro espiritual seu a levar ao 
Messias, para quem esse tesouro as orienta. De resto, a estrela que guia 
os magos assemelha-se mais a um anjo do que a um cometa. 
 

*** 
 
A epifania de Cristo aos povos é também o mistério da luz que ilumina 
todo o homem e o guia no seu caminho. Esta luz, reflexo da luz saída 
do sepulcro na alvorada da ressurreição, quer transfigurar o olhar hu-
mano, tornando-o capaz de ver a presença de Deus na carne de um 
recém-nascido, de reconhecer a grandeza de Deus na pobreza e fragi-
lidade de um menino. O escândalo e o paradoxo da fé cristã estão já 
plenamente ativos no momento do nascimento do Messias. 
O encontro dos magos com o Messias não significa o fim da procura de-
les, mas a reorientação do seu caminho: “regressaram por outro cami-
nho”. Encontrar Cristo leva a mudar de caminho, a converter-se.  



Comunidade 
 

APRESENTAÇÃO DE CONTAS  
À COMUNIDADE PAROQUIAL 

 
Terminado o ano de 2017, após ter reunido o Conselho Eco-
nómico, foram entregues no Patriarcado as contas da paró-
quia. Assim, no passado ano civil, foram estes os resultados: 
 

Receitas:   € 95.650,12 
Despesas:   € 86.619,31 

Saldo:    €  9.030,81 
 

Qualquer esclarecimento adicional poderá ser obtido junto do 
Pároco ou na secretaria paroquial. 
 
A todos os que contribuíram para o bem comum da comuni-
dade agradecemos a generosidade e colaboração. 
 
Tendo em consideração as necessidades verificadas na Igreja 
e Centro Paroquial e para melhor continuar a servir a comu-
nidade 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 respeitan-
tes aos Baptizados, Casamentos, Crismas e Óbitos. Durante 
o ano de 2017 foram registados os seguintes: 

 
Baptizados - 60 
Casamentos - 28 

Crismas - 49 
Óbitos - 485 

      
Vosso Pároco 



Informando 



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: 17h30 às 18h30 * 4ª: 9h30 às 10h30  

 Calendário Paroquial Dia  Local Hora 

Reunião de preparação para pais 
e padrinhos - Baptismo 

9 Janeiro 
11 Janeiro 

Terça 
Quinta 

Centro 21.30 

Pastoral da Saúde 11 Janeiro Quinta Centro 16.30 

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

13 Janeiro Sábado Igreja 15.00 

Formação de Leitores (grupo I) 20 Janeiro Sábado Centro 15.00 

LEITURAS                 7 - EPIFANIA DO SENHOR 

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

 

14 - DOMINGO II DO TEMPO COMUM 

1Sam. 3, 3b-10. 19   /  Sal. 39  /  1Cor. 6, 13c-15a. 17-20  /  Jo. 1, 35-42  /  Semana II do Saltério 

Sal. 28 

Sal. 1Sam. 1 

Sal. 39 

Sal. 43 

Sal. 88 

Sal. 20 

Mc. 1, 7-11 

Mc. 1, 21-28 

Mc. 1, 29-39 

Mc. 1, 40-45 

Mc. 2, 1-12 

Mc. 2, 13-17 

Is. 42, 1-4. 6-7       
1Sam. 1, 9-20  

1Sam. 3. 1-10. 19-20 

1Sam. 4, 1-11 

1Sam. 8, 4-7. 10-22a  

1Sam. 9, 1-4. 17-19 : 10, 1a 

- 2ª Feira - 

- 3ª Feira - 

- 4ª Feira - 

- 5ª Feira - 

- 6ª Feira - 

- Sábado  - 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Acontece … 
 

7 Janeiro - Concerto de Reis, 16h 
 

22 Janeiro - Solenidade de S. Vicente - 

Padroeiro Principal do Patriarcado 


