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Comunidade ...            
FAMÍLIA 

OBRA SEMPRE EM CONSTRUÇÃO 
 

Uma verdadeira Família e ́aquela onde se pressentem os 
sentimentos e as atitudes que hoje a Palavra de DEUS põe em 
destaque: 
· aquela onde se cultiva e se vive a compreensão, a ternura, a 
bondade, a humildade, a paciência, o perdão, a gratuidade...  
· aquela onde os mais idosos e debilitados merecem um especial 
respeito, atenção, amor e serviço...  
· aquela onde Deus é escutado e louvado e onde Jesus Cristo é o 
inspirador dos sentimentos, das atitudes e das palavras 
com que nos exortamos, corrigimos e animamos mutuamente...  
· aquela onde nos sentimos membros de um mesmo corpo, cha-

mados a colaborar no bem de todos, partilhando alegrias e penas, sonhos e 
projetos...  
· aquela que, sendo assim, se torna escola de abertura e diálogo, de acolhi-
mento e de solidariedade, de corresponsabilidade e de participação, 
constituindo, por isso, “o lugar e o instrumento mais eficaz de humaniza-
ção e de personalização da sociedade”.  
É evidente que uma FAMIĹIA assim não existe, nem nunca existiu. É o ideal! E 
o ideal, como o horizonte, nunca se alcança, mas faz-nos caminhar... 
Por isso, BOA FAMÍLIA é aquela que o deseja ser e não desiste nunca de pro-
curar ser...  
 

*** 
 

FESTA DA SAGRADA FAMÍLIA 
 

A Festa que hoje celebramos convida-nos a uma oportuna reflexão sobre a im-
portância fundamental da Família: instituição sempre em crise mas, 
insubstituível. 
 
Ela constrói-se como comunidade de respeito e de serviços a partir de 
um amor mútuo; como espaço primeiro e essencial onde adquirimos a consci-
ência de que não estamos sós, de que dependemos uns dos outros e de 
que os nossos atos e omissões, as nossas palavras e atitudes têm importância 
e ressonância na vida dos outros.  
 
A Família é, por isso, a primeira e insubstituível Escola de relações hu-
manas, a primeira e insubstituível Escola da Vida e para a Vida.  



Comunidade 

 
 

 

A venda de Natal deste ano rendeu 3.536,95€. A todos os que colaboraram, 
principalmente à equipa de voluntárias que durante o ano prepararam esta 
venda, queremos agradecer pelo seu empenho e dedicação. Também a todos 
os que generosamente contribuíram para atingirmos este valor o nosso muito 
obrigado. 

 

Lembramos todos aqueles que desejem contribuir com um donativo para as 

necessidades da paróquia e pretendam um recibo para efeitos de IRS, o deve-

rão fazer até ao dia 31 de Dezembro, dado que no dia 1 de Janeiro as contas 

da paróquia serão fechadas e enviadas ao Patriarcado, não podendo por isso, 

ser possível passar qualquer recibo, referente a 2015, depois dessa data. 

 
 
 
A Universidade de Lisboa para a Terceira Idade tem a honra de convidar todos 
os paroquianos a assistir à conferência "O Futuro da Saúde" proferida pelo Dr. 
Paulo Macedo, ex-Ministro da Saúde, no dia 14 de Janeiro, 5ª feira, pelas 16 
horas, no Salão Paroquial da Igreja de S. Domingos de Benfica. 
Estarão presentes outras personalidades de reconhecido mérito. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste Jubileu, deixemo-nos surpre-

ender por Deus.  

Ele nunca Se cansa de escancarar 

a porta do seu coração, para repe-

tir que nos ama e deseja partilhar 

connosco a sua vida. 



Contactos:                               Pároco - Frei José Manuel Correia Fernandes, OP 

R. Raul Carapinha, 15 - 1500-541 LISBOA                                       Telf. 217221350 - Fax 217221355 

www.paroquiasaodomingosdebenfica.pt 

www.catequesesdb.pt               

paroco@paroquiasaodomingosdebenfica.pt                    secretaria@paroquiasaodomingosdebenfica.pt            

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, 12h 
 

Horário das Confissões:             3ª e 5ª: 17h30 às 18h30  

 Calendário Paroquial Dia  Local Hora 

Reunião de preparação para pais 
e padrinhos - Baptismo 

5 Janeiro 
7 Janeiro 

Terça 
Quinta 

Centro 21.30 

Reunião de Coordenadores da  
Catequese da III Vigararia 

5 Janeiro Terça Estrela 21.30 

Fraternidade Leiga S. Domingos 6 Janeiro Quarta Centro 17.00 

Festa dos Reis 9 Janeiro Sábado Centro 10.00 

Abertura da Visita Pastoral à 
III Vigararia 

9 Janeiro Sábado S. Francisco 
Xavier 

15.30 

Secretariado Permanente 12 Janeiro Terça Centro 21.30 

Exposição do Santíssimo Sacra-
mento (c/ oração do Rosário) 

13 Janeiro Quarta Igreja 15.00 

LEITURAS       27 - SAGRADA FAMÍLIA DE JESUS, MARIA E JOSÉ 
Sir. 3, 3-7. 14-17a               Sal. 127           Col. 3, 12-21          Lc. 2, 41-52          Semana I do Saltério 

 

3 - EPIFANIA DO SENHOR 

Is. 60, 1-6                Sal. 71               Ef. 3, 2-3a. 5-6            Mt. 2, 1-12            Semana II do Saltério 

Sal. 123 

Sal. 95 

Sal. 95 

Sal. 95 

Gal. 4, 4-7 

Sal. 97 

Mt. 2, 13-18 

Lc. 2, 22-35 

Lc. 2, 36-40 

Jo. 1, 1-18 

Lc. 2, 16-21 

Jo. 1, 19-28 

1Jo. 1, 5 — 2, 2  

1Jo. 2, 3-11               

1Jo. 2, 12-17                           

1Jo. 2, 18-21 

Num. 6, 22-27          Sal. 66  

1Jo. 2, 22-28 

- 2ª Feira - 

- 3ª Feira - 

- 4ª Feira - 

- 5ª Feira - 

- 6ª Feira - 

- Sábado  - 

28 

29 

30 

31 

1 

2 

Acontece …  
 
 
 
 
 
 

31 de Dezembro - Missa de Fim de Ano, seguida de Réveillon,       
                     22h30 


