
 

 

 

Palavra 
 

DIZER SIM A DEUS 
 

A liturgia deste último Domingo do Advento refere-se repetidamen-
te ao projeto de vida plena e de salvação definitiva que Deus tem 
para oferecer aos homens. Esse projeto, anunciado já no Antigo 
Testamento, torna-se uma realidade concreta, tangível e plena com 
a Incarnação de Jesus. 
A primeira leitura apresenta a "promessa" de Deus a David. Deus 
anuncia, pela boca do profeta Natã, que nunca abandonará o seu 
Povo nem desistirá de o conduzir ao encontro da felicidade e da 
realização plenas. A "promessa" de Deus irá concretizar-se num 

"filho" de David, através do qual Deus oferecerá ao seu Povo a estabilidade, a 
segurança, a paz, a abundância, a fecundidade, a felicidade sem fim. 
A segunda leitura chama a esse projeto de salvação, preparado por Deus desde 
sempre, o "mistério"; e, sobretudo, garante que esse projeto se manifestou, em 
Jesus, a todos os povos, a fim de que a humanidade inteira integre a família de 
Deus. 
O Evangelho refere-se ao momento em que Jesus encarna na história dos ho-
mens, a fim de lhes trazer a salvação e a vida definitivas. Mostra como a concreti-
zação do projeto de Deus só é possível quando os homens e as mulheres que Ele 
chama aceitam dizer "sim" ao projeto de Deus, acolher Jesus e apresentá-l'O ao 
mundo. 
 

*** 
 

Não somos nós a preparar o presépio para Deus nascer,  
é Ele que nos prepara para nascermos 

 
Ganharíamos muito em compreender porque é que as leituras bíblicas do tempo 
do Advento e do Natal insistem na dimensão visiva. Nós vemos o próprio Deus, o 
Deus transcendente, fazer-se próximo, e este é o motivo da alegria. Como dirá o 
prólogo do Evangelho de João: «Contemplámos a sua glória».  
 
Com efeito, o Natal é a antiabstração, é o oposto das generalizações vagas. Cada 
um de nós, com as interrogações que são as suas, com a serenidade ou o tumulto 
que traz dentro de si, com a situação concreta de vida que experimenta, é cha-
mado a ver Deus. É chamado a contemplá-lo naquele Deus connosco, naquele 
nascituro em carne e osso, naquele Filho que nos é dado.  
 
Em Jesus de Nazaré, Deus não vem de maneira indefinida: Ele vem ao encontro 
de mim, de ti, de cada ser humano, dando-nos, na fé, a possibilidade de nos tor-
narmos filhos de Deus. 
 

(Continua na página 3) 
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Tweets do Papa Francisco 
 
 
 
"Nossa alma espera o Senhor: ele é o nosso 
amparo e o nosso escudo. É nele que se alegra 
o nosso coração" (Sl 32,20-21). A espera confi-
ante do Senhor faz encontrar conforto e cora-
gem nos momentos escuros da existência. 
#Advento     

… 
 

A Virgem Maria esperou no silêncio a Palavra 
de salvação de Deus; a ouviu, acolheu e conce-
beu. Nela, Deus se fez próximo. Por isso, a 
Igreja chama Maria "causa da nossa alegria". 
#Angelus       

… 
 

Abençoo as imagens do Menino Jesus que se-
rão colocadas no presépio. Quando rezarem 
em casa, diante do presépio com seus familia-
res, deixem-se atrair pela ternura do Menino 
Jesus, que nasceu pobre e frágil no meio de 
nós, para nos dar o seu amor.    

… 
 

Rezar é acender uma luz na noite. A #oração desperta da fraqueza de uma vida hori-
zontal, levanta o olhar para o alto, sintoniza-nos com o Senhor; permite a Deus estar 
perto de nós, por isso liberta da solidão e dá esperança. 

… 
 

Amar o próximo como a si mesmo significa também empenhar-se na construção de 
um mundo onde todos tenham acesso aos bens da terra e a possibilidade de realizar-
se como pessoa e como famílias, onde os direitos fundamentais e a dignidade sejam 
garantidos a todos. #MigrantsDay    

Campanha “Atreve-te a ajudar” 
 

Agradecemos a todos as contribuições que fizeram 
chegar à paróquia e que permitirão ajudar muitas 
famílias. Foi possível recolher: 

 1 kg de Batatas; 
 1 bacalhau; 
 79 enlatados diversos; 
 43 pacotes de Massa; 
 27 pacotes de Arroz; 
 11 pacotes de Farinha; 
 13 pacotes de Açúcar; 
 17 litros de Leite 
 4 garrafas de Azeite; 
 4 garrafas de Óleo; 
 8 embalagens de bolachas; 
 8 pacotes de Cereais; 
 10 doces diversos; 
 5 pacotes de papas Cerelac; 
 1 caixa de Leite em pó; 
 1 sumo; 
 3 embalagens de Café solúvel. 



Informando 

(Continuação da página 1) 
 

A mulheres e homens frágeis, imperfeitos e atormentados como nós, Deus ofere-
ce a possibilidade de ser filhos seus. Ou seja, de viver uma vida que não seja uni-
camente a expressão da nossa carne e do nosso sangue, mas que se revele como 
consequência do impacto da vida divina. 
 
Neste sentido, não somos nós a fazer o presépio, para que Deus nele nasça: é 
Deus que prepara as condições de um nascimento para cada um de nós. 
 

Card. José Tolentino Mendonça In Avvenire  
Publicado em 17.12.2020 - Trad.: Rui Jorge Martins  

 
*** 

 

Conselhos de José 
 
Volta a olhar o tempo com inocência, como uma tarefa que as crianças conhecem 
melhor que tu. 
Aprende a procurar a sabedoria como quem constrói uma ponte quando seria 
mais fácil a distância. 
Aprende a elogiar a vida, que é sempre a oportunidade mais bela, em vez de a 
desvalorizar com desencorajamentos e lamúrias. 
Aprende a transformar, no teu quotidiano, a hostilidade em hospitalidade frater-
na. 
Não de detenhas a condenar a obscuridade: acende no centro da vida uma estrela 
que dança. 
Compreende que a tua é condição de guardião e não de dono, e que isto te re-
quer, a cada instante, a disponibilidade a um amor sem cálculos nem desgastes. 
Exercita a arte de permanecer com humildade ao lado dos teus semelhantes, cui-
dando deles com dedicação, mas sem protagonismos, sem forçar os outros a na-
da, mas esperando por eles com delicadeza, servindo-lhes de corrimão. 
Confia na verdade dos gestos essenciais, na força destas coisas de nada que de-
pois são quase tudo. 
Que o mundo nunca te apareça como um lugar indiferente. 
Que a concreta presença do amor de Deus te ilumine e faça de ti a maravilhosa 
transparência em que este amor se contempla. 
Que a tua oração de Advento seja o irresistível desejo que faz gritar à alma: 
«Vem!». 
 

Card. José Tolentino Mendonça In Avvenire  
Publicado em 14.12.2020 - Trad.: Rui Jorge Martins  

 

Contributo Paroquial 

 

Lembramos todos aqueles que desejem contribuir com um do-
nativo para as necessidades da paróquia e pretendam um reci-
bo para efeitos de IRS, o deverão fazer até ao dia 31 de De-
zembro, dado que no dia 1 de Janeiro as contas da paróquia se-
rão fechadas e enviadas ao Patriarcado, não podendo por isso, 
ser possível passar qualquer recibo, referente 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 

Horários…  
 

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

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

   Horário da Receção:          2a a 6a: 8h00 às 19h00  

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               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  

 

24 - MISSA DA NOITE DE NATAL 
Is. 9, 1-6   /  Sal. 95 (96)  /  Tito. 2, 11-14  /  Lc. 2, 1-14 

25 - NATAL DO SENHOR 
Is. 52, 7-10   /  Sal. 97 (98)  /  Hebr. 1, 1-16  /  Jo. 1-18  

 

27 - FESTA DA SAGRADA FAMÍLIA DE JESUS, MARIA E JOSÉ 
Sir. 3, 3-7. 14-17a   /  Sal. 127 (128)  /  Col. 3, 12-21  /  Lc. 2, 22-40  /  Semana I do Saltério  

Sal. 32 (33) 

Sal. 1 Sam. 2, 1-8 

Sal. 24 (25) 

Lc. 1, 39-45 

Lc. 1, 46-56 

Lc. 1, 57-66 

Cânt. 2, 8-14 

1 Sam. 1, 24-28 

Mal. 3, 1-4. 23-24 

- 2ª Feira - 

- 3ª Feira - 

- 4ª Feira - 

21 

22 

23 

Sal. 30 (31) Mt. 10, 17-22 Act, 6, 8-10; 7, 54-59 - Sábado  - 26 

Horário das Missas em tempo do Estado de Emergência…   
 

 21 de Dez. às 19h 

 22 de Dez. às 19h 

 23 de Dez. às 19h 

 24 de Dez. às 23h - ”Missa do Galo” 

 25 de Dez. às 9h e 11h - Natal 

 26 de Dez. às 12h 

 27 de Dez. às 9h e 11h 

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

