
 

 

 

Palavra 
DEUS CONNOSCO 

 
A liturgia deste domingo diz-nos, fundamentalmente, que Jesus 
é o "Deus-connosco", que veio ao encontro dos homens para 
lhes oferecer uma proposta de salvação e de vida nova. 
Na primeira leitura, o profeta Isaías anuncia que Jahwéh é o 
Deus que não abandona o seu Povo e que quer percorrer, de 
mãos dadas com ele, o caminho da história... É n'Ele (e não nas 
sempre falíveis seguranças humanas) que devemos colocar a nos-
sa esperança. 

O Evangelho apresenta Jesus como a incarnação viva desse "Deus connos-
co", que vem ao encontro dos homens para lhes apresentar uma proposta 
de salvação. Contém, naturalmente, um convite implícito a acolher de braços 
abertos a proposta que Ele traz e a deixar-se transformar por ela. 
Na segunda leitura, sugere-se que, do encontro com Jesus, deve resultar 
o testemunho: tendo recebido a Boa Nova da salvação, os seguidores de 
Jesus devem levá-la a todos os homens e fazer com que ela se torne uma 
realidade libertadora em todos os tempos e lugares. 
 

*** 
 
“Com o passar dos anos e a progressiva difusão da Igreja, a prática da cari-
dade confirmou-se como um dos seus âmbitos essenciais, juntamente com a 
administração dos Sacramentos e o anúncio da Palavra: praticar o amor para 
com as viúvas e os órfãos, os presos, os doentes e necessitados de qualquer 
género pertence tanto à sua essência como o serviço dos Sacramentos e o 
anúncio do Evangelho. A Igreja não pode descurar o serviço da caridade, tal 
como não pode negligenciar os Sacramentos nem a Palavra. Para o demons-
trar, bastam alguns exemplos. O mártir Justino († por 155), no contexto da 
celebração dominical dos cristãos, descreve também a sua actividade caritati-
va relacionada com a Eucaristia enquanto tal. As pessoas abastadas fazem a 
sua oferta na medida das suas possibilidades, cada uma o que quer; o Bispo 
serve-se disso para sustentar os órfãos, as viúvas e aqueles que por doença 
ou outros motivos passam necessidade, e também os presos e os forastei-
ros. [12] O grande escritor cristão Tertuliano († depois de 220) conta como a 
solicitude dos cristãos pelos necessitados de qualquer género suscitava a ad-
miração dos pagãos. [13] E, quando Inácio de Antioquia († por 117) designa a 
Igreja de Roma como aquela que «preside à caridade (agape)», [14] pode-se 
supor que ele quisesse, com tal definição, exprimir de qualquer modo tam-
bém a sua actividade caritativa concreta.” 
 

Papa Bento XVI, Deus Caritas est, nº 22. 

NÃO ESQUEÇA QUE ...   
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Comunidade 

Partilha da Luz da Paz de Belém, 
na missa do Galo, com toda a co-
munidade Paroquial de São Do-
mingos de Benfica. Traga a sua 
vela e receba a luz que veio desde 
a gruta da Natividade. 

O X Festival Paroquial da Can-
ção Cristã realizar-se-á no próxi-
mo dia 7 de Março com o tema: 
“Sair com Cristo ao encontro de 
todas as periferias”. A data limite 
de inscrição é dia 10 de Janeiro. 

 
 
 
 
A venda de Natal deste ano rendeu 3.172,91€. A todos os que colabo-
raram, principalmente à equipa de voluntárias que durante o ano pre-
pararam esta venda, queremos agradecer pelo seu empenho e dedica-
ção. Também a todos os que generosamente contribuíram para atin-
girmos este valor o nosso muito obrigado. 



Informando 
Santa Maria, Mãe de Deus 

 
Continuamos a ler alguns n.os do Cap. VIII - A Bem-Aventurada Virgem Maria, 
Mãe de Deus, no Mistério de Cristo e da Igreja, da Const. Dogmát. Lumen 
Gentium, para que remete, na parte transcrita na passada semana, a Solene 
Profissão de Fé – Credo do Povo de Deus (CPD), de 30 de Junho de 1968, de 
S. Paulo VI. Seria bom podermos reler os textos completos. 
                    
“Durante a pregação de Seu Filho, acolheu as palavras com que Ele, pon-
do o reino acima de todas as relações de parentesco, proclamou bem-
aventurados todos os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prá-
tica (cfr. Mc. 3,35 e paral.; Luc. 11, 27-28); coisa que ela fazia fielmente 
(cfr. Luc. 2, 19 e 51). Assim avançou a Virgem pelo caminho da fé, man-
tendo fielmente a união com seu Filho até à cruz. Junto desta esteve, não 
sem desígnio de Deus (cfr. Jo.19,25), padecendo acerbamente com o seu 
Filho único, e associando-se com coração de mãe ao Seu sacrifício, consen-
tindo com amor na imolação da vítima que d'Ela nascera; finalmente, Jesus 
Cristo, agonizante na cruz, deu-a por mãe ao discípulo, com estas pa-
lavras: mulher, eis aí o teu filho. (cfr. Jo 19, 26-27)” (n.º 58) 
“Virgem Santíssima, predestinada para Mãe de Deus desde toda a 
eternidade simultaneamente com a encarnação do Verbo, por disposi-
ção da divina Providência foi na terra a nobre Mãe do divino Redentor, a 
Sua mais generosa cooperadora e a escrava humilde do Senhor. Con-
cebendo, gerando e alimentando a Cristo, apresentando-O ao Pai no templo, 
padecendo com Ele quando agonizava na cruz, cooperou de modo singu-
lar, com a sua fé, esperança e ardente caridade, na obra do Salvador, 
para restaurar nas almas a vida sobrenatural. É por esta razão nossa 
mãe na ordem da graça.” (n.º 61) 
“Esta maternidade de Maria na economia da graça perdura sem inter-
rupção, desde o consentimento, que fielmente deu na anunciação e 
que manteve inabalável junto à cruz, até à consumação eterna de to-
dos os eleitos. De facto, depois de elevada ao céu, não abandonou esta 
missão salvadora, mas, com a sua multiforme intercessão, continua a 
alcançar-nos os dons da salvação eterna. Cuida, com amor materno, dos 
irmãos de seu Filho que, entre perigos e angústias, caminham ainda na terra, 
até chegarem à pátria bem-aventurada. Por isso, a Virgem é invocada na 
Igreja com os títulos de advogada, auxiliadora, socorro, medianeira. 
Mas isto entende-se de maneira que nada tire nem acrescente à dig-
nidade e eficácia do único mediador, que é Cristo. (n.º 62) 
“Efectivamente, nenhuma criatura se pode equiparar ao Verbo encar-
nado e Redentor; mas, assim como o sacerdócio de Cristo é participado de 
diversos modos pelos ministros e pelo povo fiel, e assim como a bondade de 
Deus, sendo uma só, se difunde variamente pelos seres criados, assim tam-
bém a mediação única do Redentor não exclui, antes suscita nas cria-
turas cooperações diversas, que participam dessa única fonte. 
Esta função subordinada de Maria, não hesita a Igreja em proclamá-
la; sente-a constantemente e inculca-a aos fiéis, para mais intima-
mente aderirem, com esta ajuda materna, ao seu Mediador e Salva-
dor.” (n.º 62) 
Meditemos com Maria em tudo isto, enquanto procuramos acolher nos nossos 
corações este dom desproporcionado de Deus que veio e vem habitar no 
meio de nós. 



Contactos:                              Pároco - Frei José Manuel Correia Fernandes, OP 

R. Raul Carapinha, 15 - 1500-541 LISBOA                                     Telf.: 217221350 - Fax: 217221355 
www.paroquiasaodomingosdebenfica.pt 

paroco@paroquiasaodomingosdebenfica.pt                    secretaria@paroquiasaodomingosdebenfica.pt            

cartorio@paroquiasaodomingosdebenfica.pt                                                  catequesesdb@gmail.com  

Horário das Missas: 
 

2ª-6ª: 9h, 19h * Sábados: 9h, 18h, 21h30  *  Domingos e Dias Santos: 9h, 11h, 12h30, 18h 
 

Igreja Nª Srª do Rosário: Domingos e Dias Santos: 10h e 12h 
 
 

Horário das Confissões:         3ª: 17h30 às 18h30 * 4ª: 9h30 às 10h30  
 
Horário do Cartório:         3ª e 5ª: 16h00 às 19h00  

LEITURAS             22 - DOMINGO IV DO ADVENTO 

Is. 7, 10-14   /  Sal. 23 (24)  /  Rom. 1, 1-7  /  Mt. 1, 18-24 /  Semana IV Saltério  

 

25 - NATAL DO SENHOR 

Is. 52, 7-10   /  Sal. 97 (98)  /  Hebr. 1, 1-6  /  Jo. 1, 1-18 /  Missa do dia  

 

29 - SAGRADA FAMÍLIA DE JESUS, MARIA E JOSÉ - FESTA 

Sir. 3, 3-7. 14-17a   /  Sal. 127 (128)  /  Col. 3, 12-21  /  Mt. 2, 13-15. 19-23 /  Semana I Saltério  

Sal. 24 (25) 
SaL. 88 (89) 

Lc. 1, 57-60 
Lc. 1, 67-79 

Mal. 3, 1-4. 23-24 
2 Sam. 7, 1-5. 8b-12. 14a 

- 2ª Feira - 
- 3ª Feira - 

23 
24 

Acontece … 
 24 de Dezembro - Missa da Noite às 23h30 

 25 de Dezembro - Solenidade do Natal do Senhor às 11h00  

 Calendário Paroquial Dia  Local Hora 

Missa de Fim de Ano, seguida de 
Réveillon 31 Dezembro Terça Centro 22h30 

Início do 2º período - Catequese 4 Janeiro Sábado Centro 10.00 

Jantar de Reis - Escuteiros 4 Janeiro Sábado Centro 20.00 

Concerto de Reis - Coro Laudate 5 Janeiro Domingo Igreja 16.00 

Sal. 30 (31) 
Sal. 96 (97) 
Sal. 123 (124) 

Mt. 10, 17-22 
Jo. 20, 2-8 
Mt. 2, 13-18 

Act. 6, 8-10; 7, 54-59 
1 Jo. 1, 1-4 
1 Jo. 1, 5 - 2, 2 

- 5ª Feira - 
- 6ª Feira - 
- Sábado  - 

26 
27 
28 


