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palavra … 
 
Neste primeiro Domingo do Tempo Comum, a 
liturgia relembra-nos o episódio do Baptismo 
do Senhor, sublinhando, através das leituras 
escolhidas para este Ano C,, o triplo significa-
do que o acontecimento transporta: a eleição 
de Jesus como o ‘Servo’ de Deus (Is 42,1); a 
manifestação do Pai apontando-O como Seu 
‘Filho muito amado’ (Lc 3, 22); a clarificação 
da missão do Cristo, enviado ao seio da huma-
nidade para ‘abrir os olhos aos cegos, libertar 
do cárcere os prisioneiros e da prisão os que 
vivem nas trevas’ (Is 42,7). E anuncia a forma 
como Ele cumprirá a Sua missão, não no 
triunfalismo, mas na simplicidade e no respei-

to pelos homens: “não gritará, nem levantará a voz, não quebrará a cana fendida, 
nem apagará a torcida que ainda fumega” (Is 42,2-3). Por outro lado, nos Actos dos 
Apóstolos, Pedro recorda o que aconteceu depois do baptismo de Jesus, o Filho de 
Deus que ‘não faz acepção de pessoas e veio para todos, sem excepção: “passou 
fazendo o bem e curando todos os que eram oprimidos (...) porque Deus estava com 
Ele” (Act 10,38). 
Pelo nosso Baptismo somos membros de Cristo e participantes da Sua missão: teste-
munhamos, em gestos concretos, a bondade, a misericórdia, o amor de Deus pelos 
homens, nossos irmãos? Empenhamo-nos, pessoal e comunitariamente, em promover 
a libertação de todos os que são oprimidos pelo ‘demónio’ da desesperança, do egoís-
mo, da injustiça, da exploração, da solidão, do analfabetismo, do sofrimento? 
Hoje, a Palavra sugere-nos que renovemos o compromisso do nosso Baptismo, corres-
pondendo ao amor infinito que Deus tem por cada um de nós e abraçando sem reser-
vas a missão a que nos chama, numa entrega incondicional e plena de confiança, aos 
Seus projectos. 



comunidade … 
 

No ano de 2009 registaram-se, na nossa paróquia, 113 bap-
tismos. Conforme lembra o próprio ritual do Baptismo, a 
comunidade compromete-se, juntamente com os pais e 
padrinhos, a acolher no seu seio e a velar, activamente, 
pelo crescimento, na fé, destes seus novos membros. 
Assumamos, conscientemente, este compromisso, rezando 
por eles (e uns pelos outros), recordando aos pais o dever 
de trazer os seus filhos à catequese mas, também, colabo-
rando na integração dos mais novos nas celebrações comu-
nitárias e nos grupos, com a tolerância e a exigência que 
esta integração supõe. 
 
********************************************** 
Recordamos, de novo, a necessidade de preparar com 
tempo e cuidado o próximo Conselho Pastoral Paro-
quial, a realizar a 7 de Fevereiro. No exercício da corres-
ponsabilidade comunitária, somos convidados a colaborar 
nesta preparação: todos pela oração; alguns mais envolvi-
dos nos diferentes grupos paroquiais, promovendo a neces-
sária renovação dos respectivos grupos quer pela inclusão 
de novos membros quer pela eleição dos responsáveis de 
grupo e de Sector que integrarão, nessa qualidade, o novo 
Conselho Pastoral Paroquial. A todos os grupos será solicita-
do que reúnam os dados que nos permitam conhecer melhor 
a comunidade para melhor a servirmos. 
 
*********************************************** 
Como nos lembra a liturgia deste domingo, todos têm uma 
missão que se desenvolverá individual e comunitaria-
mente de acordo com os carismas de cada um. A 
comunidade precisa do empenhamento de todos nos diver-
sos grupos e serviços que já existem mas, também, naque-
les outros que o Espírito for sugerindo como resposta às 
necessidades dos irmãos e da missão evangelizadora. 
 



APRESENTAÇÃO DE CONTAS À COMUNIDADE PAROQUIAL 
 

Terminado o ano de 2009, após ter reunido o Conselho Económico, 
foram entregues no Patriarcado as contas da paróquia. Assim, nestes três 
meses de pároco, são estes os seguintes resultados: 
 

Receitas - € 36.196,79 
Despesas - € 40.177,38 

Saldo - € - 3.980.59 
 

Este saldo negativo resulta em boa parte das obras de melhoramentos dos 
espaços do Centro Paroquial e dos objectos de culto. 
 

Qualquer esclarecimento adicional poderá ser obtido na secretaria paro-
quial. 
 

A todos os que contribuíram para o bem comum da comunidade agrade-
cemos a generosidade e colaboração. 
 

Tendo em consideração as necessidades verificadas na Igreja e Centro 
Paroquial e para melhor servir a comunidade e quem nos procura, este 
ano o ofertório do primeiro domingo de cada mês reverterá para um fun-
do destinado às obras paroquiais. Desde já agradeço a vossa generosida-
de, colaboração e compreensão. Espero brevemente apresentar à comuni-
dade alguns projectos a concretizar. 
 
      O vosso Pároco e amigo 
 
       Fr. José Fernando da Silva Ferreira, OP. 
__________________________________________________ 



 Calendário Paroquial 

  Dia  Local Hora 

Oração de Taizé 11 Janeiro Segunda Igreja 21.30 

Reunião Pastoral Social 12 Janeiro Terça Centro 19.00 

Reunião Pastoral da Saúde 13 Janeiro Quarta Centro Dia 16.30 

Rosário com exposição do 
Santíssimo Sacramento 13 Janeiro Quarta Igreja 15.00 

Reunião da Obra da Sagrada 
Família 14 Janeiro Quinta Centro 15.30 

Reunião Geral Catequistas 16 Janeiro Sábado Centro 18.00 

Reunião Pais das crianças da 
Catequese 23 Janeiro Sábado Centro 15.00 

Acontece …       
 

10 de Janeiro - Concerto de Reis pelo Coro Laudate 
Na nossa Igreja paroquial, pelas 16h 

Contactos:          Pároco - Frei José Fernando da Silva Ferreira 
Morada: R. Raul Carapinha, 15 - 1500-541 LISBOA 

Telf. 217221350 - Fax 217221355 
Site da Paróquia - www.paroquia-saodomingosdebenfica.org 

Email:  Pároco   - paroco@paroquia-saodomingosdebenfica.org 
Secretaria - secretaria@paroquia-saodomingosdebenfica.org 

Cartório  - cartorio@paroquia-saodomingosdebenfica.org 
Catequese - catequese@paroquia-saodomingosdebenfica.org 

LEITURAS           10 -  DOMINGO DO BAPTISMO DO SENHOR 
Is. 42, 1-7       Sal. 28      Act. 10, 34-38      Lc. 3, 15-22        Semana I do Saltério, III Volume 

11 - 2ª Feira - 1Sam. 1, 1-8                          Sal. 115              Mc. 1, 14-20  
12 - 3ª Feira - 1Sam. 1, 9-20                        Sal. 1Sam 2        Mc. 1, 21-28             
13 - 4ª Feira - 1Sam. 3, 1-20                        Sal. 39                Mc. 1, 29-39        
14 - 5ª Feira - 1Sam. 4, 1-11                        Sal. 43                Mc. 1, 40-45     
15 - 6ª Feira - 1Sam. 8, 4-22                        Sal. 88                Mc. 2, 1-12                   
16 - Sábado -  1Sam. 9, 1-19: 10. 1a            Sal. 20                Mc. 2, 13-17      

17 -  DOMINGO II DO TEMPO COMUM 
Is. 62, 1-5            Sal. 95             1Cor. 12, 4-11            Jo. 2, 1-11            Semana II do Saltério 


