
 

 

 

Palavra 
O CHAMAMENTO 

 
A liturgia deste domingo coloca a questão da vocação; e convida
-nos a situá-la no contexto do projeto de Deus para os homens 
e para o mundo. Deus tem um projeto de vida plena para ofere-
cer aos homens; e elege pessoas para serem testemunhas desse 
projeto na história e no tempo. 
A primeira leitura apresenta-nos uma personagem misteriosa - 
Servo de Jahwéh - a quem Deus elegeu desde o seio materno, 

para que fosse um sinal no mundo e levasse aos povos de toda a terra a Boa 
Nova do projeto libertador de Deus. 
A segunda leitura apresenta-nos um "chamado" (Paulo) a recordar aos cris-
tãos da cidade grega de Corinto que todos eles são "chamados à santidade" 
- isto é, são chamados por Deus a viver realmente comprometidos com os 
valores do Reino. 
O Evangelho apresenta-nos Jesus, "o Cordeiro de Deus que tira o pecado do 
mundo". Ele é o Deus que veio ao nosso encontro, investido de uma mis-
são pelo Pai; e essa missão consiste em libertar os homens do "pecado" 
que oprime e não deixa ter acesso à vida plena. 
 

*** 
 

“Viu-se que a formação de estruturas justas não é imediatamente um dever 
da Igreja, mas pertence à esfera da política, isto é, ao âmbito da razão auto-
responsável. Nisto, o dever da Igreja é mediato, enquanto lhe compete contri-
buir para a purificação da razão e o despertar das forças morais, sem as quais 
não se constroem estruturas justas, nem estas permanecem operativas por 
muito tempo. 
Entretanto, o dever imediato de trabalhar por uma ordem justa na sociedade 
é próprio dos fiéis leigos. Estes, como cidadãos do Estado, são chamados a 
participar pessoalmente na vida pública. Não podem, pois, abdicar «da múlti-
pla e variada acção económica, social, legislativa, administrativa e cultural, 
destinada a promover orgânica e institucionalmente o bem comum». [21]Por 
conseguinte, é missão dos fiéis leigos configurar rectamente a vida social, res-
peitando a sua legítima autonomia e cooperando, segundo a respectiva com-
petência e sob própria responsabilidade, com os outros cidadãos. [22] Embora 
as manifestações específicas da caridade eclesial nunca possam confundir-se 
com a actividade do Estado, no entanto a verdade é que a caridade deve ani-
mar a existência inteira dos fiéis leigos e, consequentemente, também a sua 
actividade política vivida como «caridade social». [23]” 

Papa Bento XVI, Deus Caritas est, nº 29. 

NÃO ESQUEÇA QUE ...   
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http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/pt/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20051225_deus-caritas-est.html#_ftn21
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Comunidade 
 

Momento de oração “Estar 
com Cristo” do mês de Ja-
neiro, às 21h do dia 31 de ja-
neiro na Igreja Paroquial de 
São Domingos de Benfica. 

Formação para toda a comu-
nidade a propósito do Domin-
go da Palavra, com o tema 
“Entender a Liturgia da Pa-
lavra”, às 16h do dia 2 de fe-
vereiro. 



Informando 
“O Pai é conhecido pela manifestação do Filho” 

 
Ninguém pode conhecer o Pai sem que o Verbo de Deus, isto é, 
sem que o Filho O revele; e ninguém pode conhecer o Filho sem 
o beneplácito do Pai. É o Filho que cumpre este beneplácito do Pai: 
o Pai envia, e o Filho é enviado e vem. O Pai, embora seja para nós 
invisível e inefável, é conhecido pelo seu próprio Verbo; e, embora se-
ja inexplicável, o Verbo no-l’O dá a conhecer. Reciprocamente, só o Pai 
conhece o seu Verbo. Foi o Senhor quem nos revelou esta dupla ver-
dade. Assim, o Filho revela o conhecimento do Pai pela manifes-
tação de Si mesmo, pois que o Pai é conhecido pela manifesta-
ção do Filho: tudo é revelado por meio do Verbo. 
 
Foi para isto que o Pai revelou o Filho, isto é, para Se dar a co-
nhecer a todos por meio d’Ele e para que merecessem ser rece-
bidos no lugar da incorruptibilidade e da consolação eterna os 
que n’Ele acreditassem (acreditar n’Ele é fazer a sua vontade). 
 
De facto, já pela criação, o Verbo revela Deus Criador; pela existência 
do mundo, o Senhor que o fabricou; pela matéria modelada, o Artífice 
que a modelou; e pelo Filho, o Pai que O gerou. Sobre isto, todos fa-
lam de maneira semelhante, mas nem todos crêem de maneira seme-
lhante. O Verbo anunciava-Se a Si mesmo e ao Pai através da 
Lei e dos Profetas; e todo o povo o ouviu de maneira semelhan-
te, mas nem todos acreditaram de maneira semelhante. E o Pai 
manifestou-Se a Si mesmo, por meio do Verbo feito visível e 
palpável, e nem todos acreditaram de maneira semelhante; 
mas todos viram o Pai no Filho, porque a realidade invisível que 
viam no Filho era o Pai, e a realidade visível em que viam o Pai 
era o Filho. 
 
É o Filho que, servindo o Pai, leva à perfeição todas as coisas 
do princípio ao fim, e sem Ele ninguém pode conhecer Deus. O 
conhecimento do Pai é o Filho, e o conhecimento do Filho está 
no Pai e é revelado pelo Filho. Neste sentido dizia o Senhor: Nin-
guém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o 
Filho e aquele a quem o Filho O revelar. A palavra revelar não diz 
respeito apenas ao futuro, como se o Verbo só tivesse começa-
do a manifestar o Pai quando nasceu de Maria; antes, de um 
modo geral, diz respeito a todo o tempo. De facto, o Pai é revela-
do pelo Filho, presente desde o princípio na sua obra da criação, a 
quem o Pai quer, quando quer e como quer. E assim, em todas as 
coisas e através de todas as coisas, há um só Deus Pai, e um só 
Verbo, o Filho, e um só Espírito, como há também uma só sal-
vação para todos os que crêem n’Ele.” 
 

(Breviário, do Tratado de Santo Ireneu, bispo, «Contra as heresias», Sec. II) 



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, 12h, 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          19 - DOMINGO II DO TEMPO COMUM 

Is. 49, 3. 5-6   /  Sal. 39 (40)  /  1 Cor. 1, 1-3  /  Jo. 1, 29-34 /  Semana II Saltério  

 

26 - DOMINGO III DO TEMPO COMUM 

Is. 8, 23b - 9, 3 (9, 1-4)   /  Sal. 26 (27)  /  1 Cor. 1, 10-13. 17  /  Mt. 4, 12-23 /  Semana III Saltério  

Sal. 49 (50) 
Sal. 88 (89) 
Sal. 143 (144) 
Sal. 55 (56) 
Sal. 56 (57) 
Sal. 116 

Mc. 2, 18-22 
Mc. 2, 23-28 
Mc. 3, 1-6 
Mc. 3, 7-12 
Mc. 3, 13-19 
Mc. 16, 15-18 

1 Sam. 15, 16-23 
1 Sam. 16, 1-13 
1 Sam. 17, 23-33. 37. 40-51 
1 Sam. 18, 6-9: 19, 1-7 
1 Sam. 24, 3-21 
Act. 22, 3-16 

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

20 
21 
22 
23 
24 
25 

Acontece … 
 

22 Janeiro - São Vicente, Padroeiro Principal do Patriarcado -    

       Solenidade 
2 de Fevereiro - Formação “Entender a Liturgia da Palavra”, às  

      16h no Centro Paroquial. 

 Calendário Paroquial Dia  Local Hora 

Secretariado Permanente 23 Janeiro Quinta Centro 21h30 

Peregrinação da Catequese a Fá-
tima 

25 e 26  
Janeiro 

Sábado  
Domingo Fátima  

Renovação dos Ministros Extra-
ordinários da Comunhão 26 Janeiro Domingo Benfica 15h30 

Estar com Cristo - Momento de 
Oração 31 Janeiro Sexta Igreja 21h00 

Festa das Bem-aventuranças - 
Catequese 1 Fevereiro Sábado Igreja 12h00 


