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Sair com Cristo ao encontro
de todas as periferias CSL n.º 53

Bem-vindo
ano novo de 2020
É ao colo de Santa Maria Mãe de Deus, que agradecemos o
ano passado de 2019 e que saudamos em alegre esperança
o novo ano de 2020. Despojados do passado, seremos capazes de acolher com coragem as novidades e as surpresas de
cada novo dia! ¶ Que a nossa comunidade, aprenda com
Maria, a ser todos os dias do novo ano uma “casa para muitos e uma mãe para todos” (EG 288). ¶ Um muito muito
Feliz 2020.
Pe. Ismael / #ironpriest226

1. TEMA DO MÊS
EPIFANIA: a festa daqueles que
caminham em busca de Deus
Deus, foste tu que nos puseste / nos caminhos do tempo / e disseste à nossa vida que a esperança se cumpre / atravessando a
noite sem bagagens / como os Magos à procura do presépio, /
assim caminhamos para ti; / que nos guie a estrela / para a prática das mãos, dos olhos e da esperança / e nos revele os perigos
tortuosos; / que nos transporte a quadriga da justiça e da fortaleza / e que João Batista, estrela d’alva antes do dia que nasce,
/ nos indique o roteiro do teu Nome e do teu rosto / dá-nos também a companhia de Maria / que nos ajude a descortinar / as
janelas do deserto e da alegria / santifica-nos, Deus, pelo fogo da
tua consolação / e pelo fogo que acendeste entre todos nós aqui
reunidos / na memória da tua Páscoa, / Deus do nosso berço e
do nosso túmulo, / que vens no Pai, no Filho e no Espírito Santo
José Augusto Mourão, Epifania, O nome e a forma, ed. Pedra Angular

O poema “Epifania” é a manifestação, ora límpida, ora subtil,
da presença de Deus “nos caminhos do nosso tempo” e a
certeza de que, após o Seu nascimento, somos herdeiros de
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um projeto de Amor para a Humanidade. ¶ A verdade é
que, na hora do Seu nascimento, ou depois dele, o Deus feito
Menino nem sempre se deixa ver ou encontrar: escondido
na nudez, no frio e na escuridão de um estábulo, só é acessível aos simples, aos pastores, conforme a narrativa poética
do seu nascimento, feita por S. Lucas (Lc 2:8-11), Do mesmo
modo, quantas vezes se esconde de nós, na noite das nossas
inquietações, no nosso caminho em busca do Seu Nome e
do Seu Rosto! ¶ Contudo, há sempre a esperança que “se
cumpre/atravessando a noite sem bagagens”, isto é, apenas
munidos da simplicidade. Além disso, dá-nos os seus sinais:
desafia a nossa busca, ora sob a forma de estrela, como o
faz também poeticamente, S. Mateus (Mt 2:1-2), “como os
Magos à procura do presépio”, ora revelando-se no outro e
exigindo para o mais pobre, o mais doente, a nossa atenção
e “a prática das mãos, dos olhos e da esperança”. E sempre
escudados pela fortaleza, pela justiça e pelo Amor, “pelo fogo
que acendeste em todos nós aqui reunidos (…)”. ¶ E todos
os anos, “nos caminhos do tempo”, o recomeço acontece:
depois de nascermos de novo, com o Deus Menino, transformados cada ano, e convertidos à simplicidade e à nudez
do Seu nascer, esperamos que o Novo Ano seja “o roteiro do
Seu Nome e do Seu rosto” e que, com Maria, Ele “nos ajude
a descortinar/ as janelas do deserto e da alegria”, que o mesmo é dizer, do despojamento e da harmonia. ¶ É por isso
que o nosso itinerário, neste ano que entra, deverá ser “sem
bagagens”, que nos travam os movimentos e retiram a leveza
ao nosso caminhar, em busca de Deus.
Raquel Andrade

2. COMUNIDADE(S)
EM MOVIMENTO(S)
Porque quisemos “Sair com Cristo ao encontro de todas as
periferias”, a nossa comunidade empenhou-se e viveu alguns momentos de verdadeiro Natal. ¶ Queremos Agradecer a todos e a cada um dos que colaboraram na campanha dos Cabazes de alimentos a quem deles precisou.
Queremos agradecer aos que colaboraram na ceia de Natal com os Sem Abrigo da nossa cidade, que aconteceu na
quarta 18 de Dezembro na Nossa Paróquia. ¶ Queremos
agradecer também às empresas e aos seus responsáveis,
que se envolveram generosamente com a paróquia de SM.
Queremos agradecer também a quem participou e ajudou
na « Venda de Natal » que entregou à paróquia em pouco
mais de duas semanas a quantia de 1350 Euros. ¶ Que o
Bom Deus a todos recompense cem por um.
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Hossana
Junquem de flores o chão do velho mundo:
Vem o futuro aí!
Desejado por todos os poetas
E profetas
Da vida,
Deixou a sua ermida e meteu-se a caminho.
Ninguém o viu ainda, mas é belo.
É o futuro...
Ponham pois rosmaninho
Em cada rua,
Em cada porta,
Em cada muro,
E tenham confiança nos milagres
Desse Messias que renova o tempo.
O passado passou.
O presente agoniza.
Cubram de flores a única verdade
Que se eterniza!
Miguel Torga, in Cântico do Homem, 1950

3. AMAR MAIS A NOSSA IGREJA
Órgão Cavaillé-Coll
Órgão construído pelo mais importante organeiro francês do séc. XIX, Aristide Cavaillé-Coll (1811-1899), com
data de 30 de Junho de 1884. ¶ Este órgão fazia parte da
capela do palácio dos Duques de Palmela, situado na rua
do Sol ao Rato em Lisboa. Na década de 1950 esta capela
foi desmanchada e, em 1956, o então Duque de Palmela,
D. Domingos de Sousa Holstein Beck, doou o órgão à
igreja de São Mamede. ¶ Em Portugal existem apenas
2 órgãos deste prestigiado organeiro, estando o outro na
igreja de São Luís
dos Franceses em
Lisboa.
Mariana
Castelo Branco
Iniciamos o Restauro
do órgão em Abril
de 2019. Precisamos
de 25 mil euros para
pagar o restauro.
Já conseguimos
juntar 15 mil...
Prevemos terminar
o restauro no próximo
Abril pela Pascoa.
O nib para ajudar ao
restauro do órgão é :
IBAN: 0018 0003
4585 3496 0200 5
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4. CALENDÁRIO LITÚRGICO
Indicação das leituras [dia]

DIA

1

DIA

5

DIA

12

DIA

19

DIA

26

Santa Maria, Mãe de Deus

Num 6,22-27 • Sl 66 • Gal 4,4-7 • Lc 2,16-21

Epifania do Senhor

Is 60,1-6 • Sl 71 • Ef 3,2-3a.5-6 • Mt 2,1-12

Baptismo do Senhor

Is 42,1-4.6-7 • Sl 28 • Act 10,34-38 • Mt 3,13-17 ou
Is 55,1-11 • Is 12,2-6 • 1 Jo 5,1-9 • Mt 3,13-17

II Domingo do Tempo Comum

Is 49,3.5-6 • Sl 39 • 1 Cor 1,1-3 • Jo 1,29-34

III Domingo do Tempo Comum

Is 8,23b – 9,3 • Sl 26 • 1 Cor 1,10-13.17 • Mt 4,12-23

5. AGENDA
DIA 1

		
		
DIA 5

		
		

		
DIA 8

		
		
DIA 12

		
DIA 15

		
DIA 31

12 H e 18H30 Saudar juntos com Santa

Maria Mãe de Deus nas duas missas
o Ano Novo que inicia.
12 H e 18H30 Domingo da partilha
de alimentos nas duas missas
19H20 Cantata de Natal Lusófona com
Pierre aderne e a comunidade rua das pretas
21H30 Clube de leitura SM com a partilha
da leitura do Livro “ Uma vida inteira”
de Robert Seethaler
11H00 Encontro de preparação para
o Crisma de Adultos
19H e as 20H Encontro de Preparação
para os Batismos
Início do Retiro de Emaús Mulheres

TODAS AS QUINTAS FEIRAS: 18H30 Eucaristia seguida
de adoração diante da Eucaristia até as 19h40

Fazer da Igreja uma rede
de relações fraternas CSL n.º 60
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 838221

secretariasmamede@gmail.com

