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Palavra ...
O PRECURSOR
A solenidade do nascimento de João Batista leva-nos a pensar no amor proveniente de Deus e na importância das suas preparações para o acolhermos devidamente e com fruto. Deus
prepara o nascimento de João: um anjo anuncia a Zacarias
que a sua mulher, idosa e estéril, vai ter um filho, cujo nascimento alegrará a muitos; inesperadamente, o nome da criança
não é Zacarias, mas João, cujo significado é: “Deus faz graça”;
João é enviado a preparar os caminhos do Senhor, o “ano de
graça” do Senhor, a vinda de Jesus. Como o agricultor prepara o
terreno antes de lhe lançar a semente, assim Deus prepara os
tempos e os corações para receberem os seus dons. É por
isso que havemos de viver vigilantes, de estar atentos à ação de
Deus em nós e nos outros, para a sabermos discernir no meio dos acontecimentos humanos e nas mais variadas situações da nossa vida. João ajuda-nos a
estarmos atentos a Jesus e ao que Ele quer fazer em nós e no nosso mundo.
João acreditou e indicou Jesus aos que o seguiam: “depois de mim, virá alguém maior do que eu… Eis o Cordeiro de Deus!”
Por todas estas razões, a festa de hoje é um dia de alegria para a Igreja. E,
todavia, João foi um profeta austero, que pregou a penitência com uma linguagem pouco amável: “Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da cólera que
está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de conversão e não vos iludais a vós
mesmos, dizendo: ‘Temos por pai a Abraão!’” (Mt 3, 7-8). O profeta exortava a
uma penitência que se torna alegria, alegria da purificação, alegria da vinda do
Senhor.
A missão de João Batista é, de certo modo, a missão de todo o crente: preparar a vinda do Senhor, o que é mais do que simplesmente anunciar. É preciso
pôr ao serviço de Jesus não só as nossas palavras, mas também toda a nossa
vida.
***
João Batista, além da Virgem Maria, é o único santo de quem a Liturgia celebra o nascimento para a terra. João, como “Precursor” de Jesus teve, de fato,
um papel único na História da Salvação. Filho de Zacarias e de Isabel, a sua vida
não desabrochou por iniciativa humana, mas por dom de Deus a dois pais de
idade avançada e, por isso, já sem possibilidade de gerar filhos. Situado na charneira entre o Antigo e o Novo Testamento, como Precursor, João é considerado profeta de um e outro Testamento. O paralelismo estabelecido por Lucas
entre a infância de Jesus e de João Batista levou a Liturgia a celebrar o nascimento de ambos: o de Jesus no solstício de Inverno e o de João no solstício de
Verão.

Comunidade …

Informando
“Em verdade vos digo que, entre os nascidos de mulher, não surgiu
nenhum maior do que João, o Baptista […] Porque todos os profetas
bem como a Lei profetizaram, até João […] (Mt 11, 11-15, cf. )”
”Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo,/ Porque irás à
frente do Senhor, a preparar os seus caminhos./Para dar a conhecer ao seu povo a salvação, pela remissão dos seus pecados. (Lc 1,
76-77)

Não pode ocultar-se a luz do cristão
A Igreja celebra o nascimento de João como acontecimento sagrado: não

há nenhum, entre os nossos antepassados, cujo nascimento seja celebrado solenemente.1 Celebramos o de João, celebramos também o de Cristo:
isto tem sem dúvida uma explicação. E se não a damos tão perfeita como
exige a importância desta solenidade, meditemos ao menos nela, mais
frutuosa e profundamente. João nasce de uma anciã estéril; Cristo nasce
de uma jovem virgem. O futuro pai de João não acredita que este possa
nascer e é castigado com a mudez; Maria acredita, e Cristo é concebido
pela fé. […] E se não formos capazes de perscrutar toda a profundeza de
tão grande mistério, por falta de capacidade ou de tempo, melhor vo-lo
ensinará Aquele que fala dentro de vós, mesmo estando nós ausentes,

Aquele em quem pensais com amor filial, que recebestes no vosso coração e de quem vos tornastes templos. João apareceu como o ponto de
encontro entre os dois testamentos, o Antigo e o Novo. O próprio Senhor
o testemunha quando diz: A Lei e os Profetas até João Baptista. João representa o Antigo e anuncia o Novo. Porque representa o Antigo, nasce
de pais velhos; porque anuncia o Novo, é declarado profeta quando está
ainda nas entranhas de sua mãe. Na verdade, ainda antes de nascer,
exultou de alegria no ventre materno, à chegada de Santa Maria. Já então
ficava assinalada a sua missão, ainda antes de nascer; revelava-se de
quem era o precursor, ainda antes de O ver. São realidades divinas que
excedem a limitação humana. Por fim, nasce; é-lhe dado o nome e solta-

se a língua do pai. Reparemos no simbolismo que estes factos representam. Zacarias cala-se e perde a fala até ao nascimento de João, o precursor do Senhor; e então recupera a fala. Que significa o silêncio de Zacarias senão que antes da pregação de Cristo o sentido das profecias estava,
em certo modo, latente, oculto e fechado? Mas tudo se abre e faz claro
com a vinda d’Aquele a quem elas se referiam. O facto de Zacarias recu-

perar a fala ao nascer João tem o mesmo significado que o rasgar-se do
véu no templo, ao morrer Cristo na cruz. Se João se anunciasse a si mesmo, Zacarias não abriria a boca. Solta-se a língua porque nasce aquele
que é a voz. Com efeito, quando João já anunciava o Senhor, perguntaram-lhe: Quem és tu? E ele respondeu: Eu sou a voz de quem clama no
deserto. João é a voz; mas o Senhor, no princípio era a Palavra. João é a
voz passageira; Cristo é, no princípio, a Palavra eterna.
(Breviário, dos Sermões de Santo Agostinho, bispo (Sec. V))
_________
“Com a excepção da Virgem Maria, o Baptista é o único santo do qual a liturgia
festeja o nascimento, e isto porque ele está estreitamente relacionado com o mistério da Encarnação do Filho de Deus.” (Bento XVI, Angelus, 24Junho 2012)
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Calendário Paroquial

Dia

Local

Hora

Assembleia Geral de Acólitos

1 Julho

Domingo

Centro

16.30

Reunião Geral de Catequistas

7 Julho

Sábado

Centro

10.00

Secretariado Permanente

10 Julho

Terça

Centro

21.30

Acontece …
24 de Junho - Solenidade de S. João Baptista. Celebração dos Crismas,
11h (não haverá a missa das 12h30).
30 de Junho - Conselho Pastoral Paroquial, 9h30. Os conselheiros deverão
levantar a convocatória na recepção.
1 de Julho - Encerramento do Ano Pastoral (Não haverá as missas das 9h e
12h30, nem a das 10h na Igreja Nª Srª do Rosário).
Lembramos que, com o final da Catequese, a missa das 12h de Sábado,
apenas voltará no final de Setembro. Também na Igreja Nª Srª do Rosário, não haverá a missa das 10h até ao dia 29 de Setembro
LEITURAS

24 - NASCIMENTO DE SÃO JOÃO BAPTISTA
Is. 49, 1-6 / Sal. 138 / Ac. 13, 22-26 / Lc. 1, 57-66. 80 / Semana IV Saltério

25
26
27
28
29
30

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

-

2Reis 17, 5-8. 13-15a. 18
2Reis 19, 9b-11. 14-21. 31-36
2Reis 22, 8-13; 23, 1-3
2Reis 24, 8-17
Act. 12, 1-11
Sal. 33
Lam. 2, 2. 10-14. 18-19

Sal. 59
Sal. 47
Sal. 118
Sal. 78
2Tim. 4, 6-18
Sal. 73

Mt. 7, 1-5
Mt. 7, 6. 12-14
Mt. 7, 15-20
Mt. 7, 21-29
Mt. 16, 13-19
Mt. 8, 5-17

1 - DOMINGO XIII DO TEMPO COMUM
Sab. 1, 13-15: 2, 23-24 / Sal. 29 / 2Cor. 8, 7. 9. 13-15 / Mc. 5, 21-43 / Semana I Saltério

Horário das Missas:
2ª-6ª: 9h, 19h * Sábados: 9h, 12h, 19h, 21h30 * Domingos e Dias Santos: 9h, 11h, 12h30, 19h
Igreja Nª Srª do Rosário: Domingos e Dias Santos: 10h, 12h

Horário das Confissões:

3ª: 17h30 às 18h30 * 4ª: 9h30 às 10h30

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

