
 

 

 

Palavra 
 

A ALEGRIA DE VIVER 
 

As leituras do III Domingo do Advento garantem-nos que 
Deus tem um projeto de salvação e de vida plena para 
propor aos homens e para os fazer passar das "trevas" à 
"luz". 
Na primeira leitura, um profeta pós-exílio apresenta-se 
aos habitantes de Jerusalém com uma "boa nova" de 
Deus. A missão deste "profeta", ungido pelo Espírito, é 
anunciar um tempo novo, de vida plena e de felicidade 

sem fim, um tempo de salvação que Deus vai oferecer aos "pobres". 
O Evangelho apresenta-nos João Baptista, a "voz" que prepara os ho-
mens para acolher Jesus, a "luz" do mundo. O objetivo de João não é 
centrar sobre si próprio o foco da atenção pública; ele está apenas inte-
ressado em levar os seus interlocutores a acolher e a "conhecer" Jesus, 
"aquele" que o Pai enviou com uma proposta de vida definitiva e de li-
berdade plena para os homens. 
Na segunda leitura Paulo explica aos cristãos da comunidade de Tessa-
lónica a atitude que é preciso assumir enquanto se espera o Senhor 
que vem... Paulo pede-lhes que sejam uma comunidade "santa" e irre-
preensível, isto é, que vivam alegres, em atitude de louvor e de adora-
ção, abertos aos dons do Espírito e aos desafios de Deus. 
 

*** 
 

Celebrar o Natal em tempo de pandemia 
Nota do Conselho Permanente da Conferência Episcopal Portuguesa 

 
1. Damos graças a Deus que neste Natal de 2020 nos convoca a um 
encontro mais íntimo e essencial com o Emanuel que veio salvar-nos. 
Queremos levar até ao presépio principal das nossas igrejas – o altar 
onde o Verbo encarnado se faz nosso Pão – a oferenda da dor e solidão 
de tantas famílias que vivem horas de sobressalto ou de luto, a genero-
sidade de tantos homens e mulheres que de muitos modos e nos mais 
diversos âmbitos se dedicam a aliviar esses sofrimentos, os progressos 
da investigação científica e da solidariedade humana que fazem acen-
der um farol de esperança no horizonte da família humana. 
 

(continua na página 3) 
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Tweets do Papa Francisco 
 
 
 
A conversão é uma graça, a ser pedida a Deus 
com força. Nos convertemos verdadeiramente 
na medida em que nos abrimos à beleza, à 
bondade, à ternura de Deus. Então deixamos o 
que é falso e efêmero, para o que é verdadei-
ro, belo e dura para sempre. 
#EvangelhodeDomingo    

… 
 
A beleza incontaminada da nossa Mãe é inimi-
tável, mas ao mesmo tempo nos atrai. Confi-
emo-nos a Ela e digamos uma vez por todas 
"não" ao pecado e "sim" à Graça. #Angelus      

… 
 
Deus ouve o grito de quem O invoca. Inclusive 
as nossas súplicas balbuciadas, que permane-
ceram no fundo do coração. O Pai quer nos 
doar o seu Espírito, que anima toda #oração e 
transforma todas as coisas. É questão de paci-
ência, de aguentar a espera. #AudiênciaGeral   

… 
 

Cada um é chamado a contribuir com coragem e determinação ao respeito dos 
#DireitosHumanosfundamentais de cada pessoa, especialmente daquelas "invisíveis": 
de quem tem fome e sede, quem está nu, doente, estrangeiro ou detido (Mt 25,35-
36).   

Campanha  
“Atreve-te a ajudar” 

 

 
Apelamos a todos para que entre os dias 1 e 
19 de dezembro, contribuam com bens es-
senciais como arroz, massa, enlatados di-
versos, leite, açúcar, sal, bolachas, leite em 
pó, papas lácteas para bebé, café solúvel, 
chá, barras energéticas, entre outros.  
Com o mote “Atreves-te a ajudar?”, a cam-
panha sensibiliza para a partilha de alimen-
tos com as muitas famílias que enfrentam 
carências alimentares todos os dias, uma 
situação agravada com o impacto económico 
e social da pandemia, sublinhando a impor-
tância do contributo e envolvimento de cada 
um de nós.  
Os contributos poderão ser deixados na cai-
xa, à porta do Centro Paroquial, ou, aten-
dendo aqueles que não têm a possibilidade 
de se deslocarem para fora da residência, 
poderão fazer o seu contributo através da 
aplicação do MB Way, para o MB Way do 
Pároco, com a descrição “atreve-te”: 
 

Nº : 919 242 888 



Informando 
 

(continuação da página 1) 
 

2. Acolhemos as orientações anunciadas pelas autoridades civis e sanitá-
rias: permitir às famílias algum reencontro e celebração comum das pró-
ximas festas do Natal. E fazemos nossa a recomendação que as acompa-
nha: que a alegria da festa e dos encontros familiares seja acompanhada 
de todas as cautelas, de modo que às festividades não suceda nova vaga 
de contágios com os consequentes sofrimentos e lutos. 
 

3. O anúncio é auspicioso não apenas para as famílias – Igrejas domésti-
cas – mas também para a grande família eclesial que vê, assim, amplia-
das as possibilidades de celebrar em comunidade festas tão marcantes na 
vida da fé. Congratulamo-nos porque as orientações anunciadas nos per-
mitem celebrar em assembleia não apenas nas manhãs dos dias de Natal, 
do Domingo da Sagrada Família (27 de dezembro) e da Solenidade de 
Santa Maria Mãe de Deus (1 de janeiro), mas também na véspera desses 
dias festivos e na tarde dos dias de Natal e de Ano Novo. 
 

4. Desde já agradecemos a disponibilidade generosa dos Sacerdotes para 
proporcionarem aos fiéis ocasiões ampliadas de participação na Liturgia 
festiva desta quadra, ao mesmo tempo que os exortamos a manter todos 
os cuidados, conforme as nossas orientações de 8 de maio. Coerente-
mente, abstenham-se da prática tradicional de dar a imagem do Menino a 
beijar, substituindo esse gesto de veneração afetuosa por qualquer outro 
que não implique contacto físico e previna aglomerações. 
 

5. A todos os que se enquadram nas chamadas «situações de risco» e a 
quantos estão de facto impedidos de participar presencialmente na Euca-
ristia, convidamo-los a santificar estes dias pela oração e pela caridade, 
pondo no centro da sua vivência natalícia a fé em Jesus Cristo, Deus que 
se fez nosso irmão, e o amor ao próximo. 
 

6. Por fim, exortamos todas as famílias cristãs a avivarem a consciência 
da principal razão de ser destes seus encontros e convívios – o nascimen-
to de Jesus, que introduz a humanidade na Família do próprio Deus, reali-
zando na terra a fraternidade e a paz – e os enriqueçam com algum mo-
mento de oração em redor da mesa ou junto ao presépio e, se possível, 
com a participação conjunta na Eucaristia festiva das suas comunidades. 
 

Fátima, 9 de dezembro de 2020 
 

 

Contributo Paroquial 

 

Lembramos todos aqueles que desejem contribuir com um donativo 
para as necessidades da paróquia e pretendam um recibo para efeitos 
de IRS, o deverão fazer até ao dia 31 de Dezembro, dado que no dia 1 
de Janeiro as contas da paróquia serão fechadas e enviadas ao Patri-
arcado, não podendo por isso, ser possível passar qualquer recibo, re-
ferente a 2020, depois dessa data.  



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 
 

IBAN: PT50 0033 0000 5009 9957 9650 5 

Horário das Missas em tempo do Estado de Emergência…  
 
2ª-6ª: 19h * Sábados: 12h  *  Domingos e Dias Santos: 9h e 11h 
 
Igreja Nª Srª do Rosário - Domingos e Dias Santos: 12h 
 

Convento de S. Domingos - Domingos: 10h e 12h 
 
 

Horário das Confissões:         5as: 17h30. Outros dias, marcar na secretaria. 
 

Horário do Cartório:         3as e 5as: 17h00 às 19h00  

 Calendário Hora  Dia   

Celebração Regional da Luz da Paz de Belém, 
Sé Patriarcal  15 Dezembro Terça 21h00 

Aniversário Natalício do Papa Francisco 17 Dezembro Quinta  

Vigília do Natal 24 Dezembro Quinta 23h00 

Links para a transmissão das Missas: 
 
 

Link de acesso à transmissão online do Youtube (clicar aqui):  
https://www.youtube.com/channel/UCmBdcwrNHRTE0-P2n6LgPzA/live  
 
Link de acesso à transmissão online do Facebook (clicar aqui):  
https://www.facebook.com/profile.php?id=712897124  

LEITURAS            13 - DOMINGO III DO ADVENTO 

Is. 61, 1-2a. 10-11   /  Sal. Lc. 1, 46b-54  /  1 Tes. 5, 16-24  /  Jo. 1, 6-8. 19-28  /  Semana III do Saltério  

 

20 - DOMINGO IV DO ADVENTO 
2 Sam. 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16   /  Sal. 88  /  Rom. 16, 25-27  /  Lc. 1, 26-38  /  Semana IV do Saltério  

Sal. 24 (25) 

Sal. 33 (34) 

Sal. 84 (85) 
Sal. 71 (72) 

Sal. 71 (72) 

Sal. 70 (71) 

Mt. 21, 23-27 

Mt. 21, 28-23 

Lc. 7, 19-23 
Mt. 1, 1-17 

Mt. 1, 18-25 

Lc. 1, 5-25 

Num. 24, 2-7. 15-17a 

Sof. 3, 1-2. 9-13 

Is. 45, 6b-8. 18. 21b-25 
Gen. 49, 2. 8-10 

Jer. 23, 5-8 

Jz. 13, 2-7. 24-25a 

- 2ª Feira - 

- 3ª Feira - 

- 4ª Feira - 
- 5ª Feira - 

- 6ª Feira - 

- Sábado  - 

14 
15 

16 

17 

18 

19 

https://www.youtube.com/channel/UCmBdcwrNHRTE0-P2n6LgPzA/live
https://www.facebook.com/profile.php?id=712897124

