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Nascemos,
nascemos, nascemos

Enganam-se os que pensam que só nascemos uma vez.
¶ Para quem quiser ver a vida está cheia de nascimentos. ¶ Nascemos muitas vezes ao longo da infância ¶
quando os olhos se abrem em espanto e alegria. ¶ Nascemos nas viagens sem mapa que a juventude arrisca.
¶ Nascemos na sementeira da vida adulta, ¶ entre invernos e primaveras maturando ¶ a misteriosa transformação que coloca na haste a flor ¶ e dentro da flor
o perfume do fruto. ¶ Nascemos muitas vezes naquela
idade ¶ onde os trabalhos não cessam, mas reconciliam-se ¶ com laços interiores e caminhos adiados.
¶ Enganam-se os que pensam que só nascemos uma
vez. ¶ Nascemos quando nos descobrimos amados e
capazes de amar. ¶ Nascemos no entusiasmo do riso
e na noite de algumas lágrimas. ¶ Nascemos na prece
e no dom. ¶ Nascemos no perdão e no confronto. ¶
Nascemos em silêncio ou iluminados por uma palavra.
¶ Nascemos na tarefa e na partilha. ¶ Nascemos nos
gestos ou para lá dos gestos. ¶ Nascemos dentro de
nós e no coração de Deus. ¶ O que Jesus nos diz é:
"Também tu podes nascer", ¶ pois nós nascemos, nascemos, nascemos.
José Tolentino Mendonça
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1. TEMA DO MÊS
Olhar o Menino

São bem conhecidas as palavras de São Paulo: «todos nós,
que fomos baptizados para Cristo Jesus, para a morte dele
fomos baptizados» (Romanos 6:3). ¶ E se, em vez de sermos baptizados para a morte de Jesus, fôssemos baptizados para o seu nascimento? Que cristianismo seria então
esse – um cristianismo do presépio, e não um cristianismo
da cruz? ¶ Num texto escrito há uns anos para o Expresso, chamei ao Natal «a verdade de uma ficção», apostando
conscientemente no oximoro para exprimir a ideia de que
as histórias em torno do Menino nascido de uma virgem
em Belém podem ser ficção, mas encerram uma verdade
que é preciosa para a espécie humana. ¶ Aquilo de que não
precisamos no Natal é do consumismo e do patético «Papai
Noel»; mas do Menino, que vem trazer luz e esperança ao
mundo, precisamos – cada vez mais. ¶ Ao celebrarmos o
nascimento de Jesus, estamos a festejar a entrada no mundo de uma mensagem nunca antes veiculada: «amai os
vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, abençoai
os que vos amaldiçoam, rezai pelos que vos caluniam. A
quem te bater numa das faces, oferece-lhe também a outra;
e a quem te levar a capa, não impeças <de levar> também a
túnica» (Lucas 6:28-29). ¶ O Menino vem trazer-nos uma
mensagem passível de extirpar a raiz dupla da maldade humana, que é o materialismo ordinário e o auto-convencimento da importância própria. O Menino vem ensinar-me
a não pagar na mesma moeda: a responder com mansidão
à agressividade alheia. Vem ensinar-me a não dar valor a
objectos materiais. Vem ensinar-me esta coisa contra-intuitiva: tenho de gostar das pessoas que não gostam de mim; e
tenho de fazer bem a quem me faz mal – e isto «sem nada
esperar em troca» (Lucas 6:35). ¶ Todos nós que somos
ou já fomos cristãos temos de reconhecer, no nosso íntimo,
como esta mensagem está, por um lado, ferida de gigantesca inexequibilidade, ao mesmo tempo que não negamos,

BOLETIM MENSAL / JANEIRO 2019

por outro lado, o seu potencial como meio para resolver,
de uma só penada, todos os problemas da humanidade –
caso fosse posta em prática por cada ser humano à face da
terra. ¶ Tenho muitas razões para não ser aderente do cristianismo (a religião nascida, no fundo, da ideologia de São
Paulo), mas continuo a aderir incondicionalmente a Jesus.
¶ E vejo, no presépio de Belém onde ele provavelmente não
nasceu, uma imagem mais forte da sua mensagem do que
Frederico Lourenço
a cruz em que ele, de facto, morreu.

2. COMUNIDADE(S)
EM MOVIMENTO(S)
Porque a nossa Fé sem obras é vã!

A comunidade empenhou-se e viveu alguns momentos de
verdadeiro Natal. ¶ Agradecemos a todos e a cada um
dos que colaboraram na campanha dos 200 Cabazes de
alimentos a quem deles precisou. ¶ Agradecemos aos
que colaboraram na ceia de Natal com os Sem Abrigo da
nossa cidade, que aconteceu no sábado 22 na Igreja de
NSDC do largo do Rato. ¶ Agradecemos também às empresas e aos seus responsáveis, que se envolveram generosamente com a paróquia de SM. ¶ Que o Bom Deus a
todos recompense cem por um.
Pe. Ismael

O AMOR É UM BEM
QUE SE MULTIPLICA
QUANDO DIVIDIMOS

Em Janeiro vamos recolher brinquedos em todas as missas.
Traga os seus e faça mais crianças felizes.

PARÓQUIA DE SÃO MAMEDE

3. BEM-VINDO ANO NOVO!
É ao colo da Santa Mãe de Deus, que agradecemos o ano
passado de 2018 e que saudamos em jubilosa esperança
o novo ano de 2019! ¶ Despojados do passado, seremos
capazes de acolher sem medo as novidades e as surpresas
que vêm de Deus e do Céu! ¶ Que a nossa comunidade,
aprenda da Santa Mãe de Deus, a ser todos os dias do novo
ano uma “casa para muitos e uma mãe para todos” (EG
288). ¶ Um muito muito Feliz 2019.
Pe. Ismael

4. CALENDÁRIO LITÚRGICO
Indicação das leituras [dia]

DIA

Santa Maria, Mãe de Deus

DIA

Epifania do Senhor

DIA

Baptismo do Senhor

1
6

13

Num 6,22-27 • Sl 66 • Gal 4,4-7 • Lc 2,16-21
Is 60,1-6 • Sl 71 • Ef 3,2-3a.5-6 • Mt 2,1-12
Is 42,1-4.6-7 • Sl 28 • Act 10,34-38 • Lc 3,
15-16.21-22 ou Is 40,1-5.9-11 • Sl 103 • Tit 2,11-14;
3,4-7 • Lc 3,15-16.21-22

DIA

II Domingo do Tempo Comum

DIA

Conversão de S. Paulo

DIA

III Domingo do Tempo Comum

20
25
27

Is 62,1-5 • Sl 95 • 1 Cor 12,4-11 • Jo 2,1-11
Act 22,3-16 ou Act 9,1-22 • Sl 116 • Mc 16,15-18
Ne 8,2-4a.5-6.8-10 • Sl 18 • 1 Cor 12,12-30
• Lc 1,1-4; 4,14-21

5. AGENDA
DIA 1 Início da campanha de recolha de brinquedos

		

para doar a crianças pobres.

DIA 6 Domingo da partilha de alimentos

		

nas duas missas.

		

16h00 Concerto de Reis com os dois coros Regina

		

Coeli de Lisboa e Coro Infantil Regina Coeli

DIA 13 11h00 Encontro de preparação para o Crisma
DIA 15 CPB: Curso de Preparação para os Batismos

		

de Fevereiro ( 18h30 e as 20h )

DIA 17 21h30 Clube de leitura SM, partilha do livro

		

Diante de ti os meus caminhos de Tomás Alík

DIA 19 16h00 Concerto com Grupo coral de Vilar Formoso
TODAS AS QUINTAS FEIRAS: 18h30 Eucaristia seguida
de adoração até as 19h40

6. INFORMAÇÕES
Seja solidário com a comunidade
IBAN: 0033 0000 0001 8050 4400 5

Ajude nas obras da nossa igreja
IBAN: 0018 0003 4585 3496 0200 5

Os nossos contactos
213 838222

secretariasmamede@gmail.com

