EDITORIAL

O Ano de 2019 já está a bater às portas
das nossas vidas para que com ele
possamos fazer uma caminhada de 365
dias. E cá para nós, que sejam de tal
modo bem vividos, que ao chegar no
final dele possamos dizer valeu a pena
esta caminhada.
Pedimos com fé e esperança a Deus,
nosso Senhor, que nos dê a graça de
viver na paz, no amor, na alegria, com
saúde e repleto de realizações. Com
certeza, Deus, que tanto nos ama, nos
ajudará a alcançar as bênçãos e graças
que precisamos, mas para isso é
preciso que cada um de nós se
movimente para promover a paz, o
amor e a vida.
A Paróquia do Santíssimo Redentor da
Damaia, através dos seus fiéis, está de
coração aberto para acolher e viver
bem este ano de 2019. Uma série de
atividades paroquias movimentarão a
nossa vida e será preciso o sim
generoso de cada um para que tudo
possa correr bem e de acordo com a
vontade de Deus.

Queremos caminhar como uma
família unida, num espírito de amor e
serviço. Muitos são os dons, e quando
são colocados ao serviço, todos são
beneficiados.
Na Primeira Assembleia Paroquial,
realizada em Novembro de 2018,
podemos perceber a vitalidade da
nossa paróquia, através dos fiéis que
sempre rezam e celebram connosco,
das pastorais, grupos e movimentos
que dão uma dinâmica para a nossa
caminhada. Temos uma organização
que vem sendo construída há mais de
cinquenta anos, graças a Deus e ao
sim de tantos irmãos e irmãs que se
colocaram e se colocam a serviço do
bem comum. A Assembleia mostrounos, também, que há muito por fazer,
em todos os setores da paróquia, e
isto é muito bom, pois percebe-se que
não estamos acomodados, mas
queremos melhorar a nossa ação
missionária paroquial.
Que neste Novo Ano de 2019
possamos estar com o espírito aberto
e generoso para dar continuidade à
missão deixada por Nosso Senhor
Jesus Cristo a todos nós, que somos
discípulos e missionários Dele, na
nossa Paróquia e em todos os lugares
onde formos chamados para servir,
em unidade com a Congregação
Redentorista, com o Patriarcado de
Lisboa, e com toda a Igreja.
Pedimos a bênção de Deus, a
proteção de Nossa Senhora da
Conceição, de Santo Afonso e todos
os santos para que possamos viver
bem cada dia deste Novo Ano. Amém.

O Pároco,
Pe. Geraldo de Paula Souza, CSSR.

VIDA PAROQUIAL
No domingo dia 02/12 iniciámos o
Tempo do Advento que nos encaminha
para a Solenidade do Natal. Iniciámos
também o novo Ano Litúrgico durante o
qual, aos domingos, ouviremos com
mais frequência o Evangelho de São
Lucas.
________________________________
Celebrámos a Solenidade da Imaculada
Conceição de Maria, preparada com
um tríduo. No dia da festa, além das
missas
festivas
celebrámos
o
Akathistos, isto é um antigo hino da
Igreja Bizantina, em louvor à Mãe de
Deus. Agradecemos à D. Fernanda e ao
Coro pela preparação e pelo canto do
Akathistos.

Houve também neste dia um retiro para
os paroquianos, coordenado pelo P.
Gomes, o concurso dos Presépios
promovido pela Equipa de Eventos, e a
tradicional Quermesse.
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VIDA PAROQUIAL
Mais uma Jornada de Estudos Bíblicos
aconteceu na sexta feira, dia 07/12. O
próximo encontro será no dia
11/01/2019, e será coordenado por Pe.
Fernando, liturgista da Falagueira.
________________________________
No Sábado, dia 15/12, aconteceu a
Festa de Natal promovida pela nossa
Paróquia e pela Associação dos
Diabéticos da Amadora. E no domingo,
dia 16/12, a Catequese apresentou o
Natal
pelo
Mundo.
Foram
representados 12 países. Neste mesmo
dia o Grupo da Dança fez uma
apresentação no salão paroquial.
________________________________
A partir do dia 16/12 até o dia 24, todas
as noites, às 19h45, foi celebrada a
Novena de Natal, na Capela do Centro
Paroquial. E no dia 17 de dezembro
recebemos a Luz de Belém, trazida
pelos nossos Escuteiros
________________________________________________

HORÁRIO DAS CELEBRAÇÕES

6ª Feira

ENTREVISTA

| ASSEMBLEIA PAROQUIAL

AR - Olá Cláudia. Obrigado por aceitares
o nosso convite para nos falares um
pouco da forma como viveste e
participaste na nossa Primeira
Assembleia Paroquial. Queres falar-nos
um pouco de ti?
CC - Chamo-me Cláudia Pereira Cardoso,
tenho 45 anos e sou funcionária pública
e exerço o ministério de leitora nas
celebrações da paróquia há cerca de dois
anos.
AR - Em que qualidade estiveste presente
na Assembleia Paroquial?
CC - Estive como um dos representantes
do grupo de Leitores.
AR - Para elucidar quem não esteve
presente na Assembleia conta-nos como
foram organizados os trabalhos. O que é
que foi feito em cada dia?
CC - Foram dois dias intensos, mas
profícuos. Os participantes conseguiram
ter uma visão abrangente dos diferentes
grupos existentes na Paróquia, conhecer
o trabalho que desenvolvem na
Comunidade, partilhar as dificuldades
que sentem no dia-a-dia e apontar as
melhorias
que
querem
ver
implementadas no futuro. Foi tudo
muito bem organizado, todos tiveram a
oportunidade de expor a sua missão na
comunidade, visão e valores cristãos,
que ao fim e ao cabo são comuns, e ficou
claro que todos juntos constituímos uma
excelente equipa em comunidade.
AR - Quais foram os assuntos de
interesse paroquial mais relevantes que
foram abordados na Assembleia?
CC - A necessidade de trabalhar mais em
conjunto e gradualmente ir eliminando
repetições de ações na comunidade.
Acolher e integrar elementos nos
diferentes grupos, tornará certamente
mais enriquecedora a intervenção lá
fora, motivando os participantes dentro
de portas.

AR - De todos os assuntos abordados na
Assembleia quais foram aqueles que te
surpreenderam mais? Porquê?
CC – Sem duvida, o trabalho desenvolvido
pelos Escuteiros. Porque fazem educação
cristã para a cidadania e esse é um tema
que é muito necessário trabalhar para
termos uma sociedade melhor e mais
cívica.
AR - Depois desta Assembleia, na tua
opinião, quais são os principais desafios
que se colocam à nossa comunidade
paroquial?
CC – Antes de mais, devemos repetir este
encontro e mobilizar mais pessoas a
participar. Amigos, vizinhos, familiares,
conhecidos. É importante trazer mais
pessoas para caminharmos juntos.

AR - Esta foi a primeira e a única
Assembleia Paroquial realizada em meio
século de existência da nossa paróquia.
Que benefícios tem para a vida paroquial?
CC – Imensos. É um abrir para o exterior.
A demonstração de que somos capazes de
refletir em conjunto. A evidência de que
juntos, construímos qualquer coisa de
bom: a Igreja.
AR - Em termos pessoais, gostaste de
participar na Assembleia Paroquial?
Porquê?
CC – Gostei imenso. Gosto de fazer parte
deste grupo. Somos irmãos. Realizo-me
enquanto ser humano e como pessoa. E
sinto
que
tal
pode
contribuir
decisivamente para aprofundar o
conhecimento da minha religião e da
minha fé. Um grande beijinho para todos
e muito bom ano novo.

IDADE DE OURO | O AMOR DE DEUS
O nosso mundo cria um sentimento de isolamento. Isolamento esse que se reflete nas pessoas de terceira idade. São muitas vezes
excluídas da sociedade. Mas se formos a ver bem essas pessoas, percebemos que elas já foram mais fortes, capazes e inseridas na
comunidade. Infelizmente, há um sentimento de isolamento, em muitas delas. Por isso, é importante que elas tenham o verdadeiro
reconhecimento por tudo o que já viveram e fizeram. Todos os seres humanos têm um desejo de amar e ser amados. Às vezes há tensões,
impulsos e também existem dificuldades. O amor implica perdão. Crescer humanamente é aprender a perdoar. No amor devemos ver o
outro como alguém responsável como é o caso dos nossos idosos. Amar para um Cristão; é amar como Jesus nos ama. Até os nossos
inimigos. Temos por isso descobrir o caminho da Fé. E este caminho, esta espiritualidade é alimentada pela EUCARISTIA e pela Oração.
Para muitos idosos poderá ser o momento de meditação ou de silêncio no contexto de uma fé religiosa. DEUS Ama cada pessoa e chama
cada um a crescer no seu amor. Jesus é nosso amigo. Ele ama cada um de nós, seja ele qual for, a sua cultura, a sua religião as suas
capacidades e incapacidades. Existe uma beleza e ternura escondida nos mais velhos. Assim sendo cabe-nos a nós ter por elas um amor
capaz de despertar o que há de mais belo nelas. É importante que elas se sintam belas, queridas e importantes nesta vida que DEUS nos
deu. Senhor, quando deixar o leme, será o momento de o tomares em tuas mãos: E acontecerá, ao natural, o que tiver de ser feito. Como
é vã a minha luta.

SABIAS QUE…
Vieira Lusitano, pintor português, ilustrador e académico de mérito, de seu verdadeiro nome
Francisco Vieira de Matos, (1699-1783). Deu o seu nome a uma rua na Damaia. Ainda jovem partiu
para Itália, onde se dedicou ao estudo da pintura e teve grandes mestres como Benedetto
Francesco Trevisani. A sua vasta obra é a mais importante do século XVIII português
Muitos dos seus trabalhos perderam-se com o terramoto de 1775. Os restantes encontram-se no
Museu de Arte Antiga, em Lisboa, no Museu de Évora e integrados em diversos monumentos como
a Sé de Évora.

Cantinho da Criança
Nasceu para a Igreja
Este ano, o presépio da nossa paróquia, está ligado ao tema proposto pelo
Patriarcado de Lisboa que nos convida a viver a Liturgia como Lugar de
Encontro, encontro com Deus, encontro com os outros, encontro em
Igreja, encontro que se faz através dos sinais do amor de Deus na nossa
vida, que no presépio estão presentes nos sete símbolos que representam
cada um dos sacramentos.

Mas de que forma estão interligados, entre si, o Presépio, a
Liturgia e os Sacramentos?
Presépio - é uma tradição instituída por S. Francisco de Assis, que em 1223
encenou o nascimento de Jesus em Greccio, na Itália. Ao fazermos o nosso
Presépio fazemos memória desse acontecimento extraordinário que é o
nascimento do Salvador – Jesus, o Filho de Deus que veio até nós. Sendo
Deus como o Pai, Ele aceitou vir até nós e assumir a nossa natureza humana
e mortal para nos salvar do pecado e da morte. É esta a grande alegria do
Natal que celebramos todos os anos em dezembro e recordamos todos os
anos no Presépio!

Liturgia - no segundo número deste jornal, vimos que são todos os gestos,
palavras, ritos e orações das celebrações da Igreja, principalmente da
celebração Eucaristia, que tornam Jesus presente no meio de nós pela ação
do Espírito Santo. Jesus continua, hoje, pela liturgia, a vir ao nosso
encontro, a vir até nós para nos salvar e santificar, para unidos a Ele,
darmos glória a Deus Pai. Jesus, que é o centro do Presépio, é também o
centro da Liturgia.
E cada sacramento é uma ação litúrgica, com os seus gestos, palavras,
ritos e orações próprias, são o amor de Deus a agir na nossa vida, pela ação
do Espírito Santo.
Através deles recebemos a força e a
graça de Deus nas nossas vidas, para
pensar e agir em sintonia com o
Evangelho, para nos santificarmos e
sermos no mundo a Luz de Jesus Cristo,
que continua presente no meio de nós
e a todos quer salvar!

A tela de Deus
No princípio, Deus criou os céus, a Terra e tudo o que nela
existe (Gen. 1).
No sétimo dia descansou, e abençoou este dia (Gen. 2,3).
Foi criador, inventor, decorador e...pintor.
Um dia, ficou aborrecido com as atitudes dos homens, e
fez chover durante quarenta dias e quarenta noites.
Depois, compadeceu-Se, e resolveu perdoar-lhes, como
sempre o faz.
Querendo, então, demonstrar o seu grande amor pela
humanidade, deu-lhe um sinal: desenhou no céu, um
grande arco, pintou-o de sete cores, e deu a cada uma
delas um significado:
Vermelho - amor e coragem
Laranja - comunicação e cordialidade
Amarelo - luz, alegria, otimismo
Verde - esperança, calma, saúde e boas energias
Azul - simboliza o céu e o infinito
Anil - sinceridade, respeito
Violeta - espiritualidade
Terminada a sua “pintura”, chamou-lhe Arco-Iris.
De quando em quando, este sinal aparece no firmamento.
E é lindo ver o Arco-Iris abraçando o céu do nosso planeta!
Tão grandes são as maravilhas de Deus!

TESTEMUNHOS DE FÉ | Beato Pedro Donders (14 de janeiro)
Nasceu em Tiburg, Holanda a 27 de Outubro de 1815, nascido de uma família pobre, pouco pode estudar,
teve que trabalhar para ajudar ao sustento da família. Desde muito novo tinha o desejo de ser sacerdote.
Com o auxílio do clero da paróquia aos vinte anos pôde começar os estudos no seminário. Foi ordenado
sacerdote dia 5 junho de 1841. Durante os seus estudos foi orientado pelos seus superiores do seminário para
as missões da colónia holandesa do Suriname. Chegou a Paramaribo, capital da colónia, a 16 de Setembro de
1842 e dedicou-se imediatamente aos trabalhos pastorais que haviam de ocupá-lo até à morte. Na sua
caridade ele oferecia aos pacientes leprosos os benefícios da religião e cuidava deles pessoalmente. Através
da sua energia conseguiu melhorar as condições de vida dos leprosos e levar as necessidades deles ao
conhecimento das autoridades da colónia. Quando em 1866 os Redentoristas chegaram para assumir a
missão do Suriname, o Padre Donders e um outro sacerdote seu companheiro pediram admissão na
Congregação, professaram os votos em 24 de Junho 1867. Como Redentorista, pode dedicar a sua atenção
aos povos indígenas do Suriname. Aprendeu a língua dos nativos e assim pode instruí-los na fé, até ao declínio
das suas forças. Morreu a 14 janeiro de 1887. A fama da sua santidade espalhou-se no Suriname e na Holanda.

EPISÓDIOS DA VIDA |SONHO DE CRIANÇA

HISTÓRIA
PAROQUIAL EM GOTAS

O Natal passa… ficam as memórias.

A formação da comunidade paroquial da Damaia
acompanhou, em termos gerais, a formação da sua estrutura
urbana. Todavia, a par do aparecimento de novas habitações,
verificou-se um declarado atraso na disponibilidade de
serviços públicos: as escolas, o mercado municipal, os
transportes coletivos, o centro de saúde, a esquadra da polícia,
etc. que só apareceram em anos posteriores.
Perante um tal quadro de carências, a paróquia da Damaia,
dispôs-se a colaborar no apoio dos seus habitantes,
disponibilizando ao Ministério da Educação o piso térreo do
complexo paroquial, que ainda se encontrava em construção,
para utilização do 1º. e 2º. ano do ciclo preparatório – hoje 4ª.
e 5ª. classe - e que, à data, ainda não existiam na Damaia.
As instalações da paróquia foram disponibilizadas de forma
provisória e gratuita, durante os anos letivos de 1978/79 e
1979/80 até estarem construídos, ainda também provisórios,
os pavilhões, para utilização escolar, no espaço que,
presentemente está ocupado com o Centro de Saúde.

Hoje é a vez de homenagear os CTT pelo seu trabalho em Natais da
década de 90.
Foi um período que encheu de esperança e alegria muitas crianças.
As cartas eram endereçadas ao Pai Natal que vivia no Polo Norte e este
Pai Natal da imaginação dos pequeninos respondia-lhes. Que bom!
Foi assim em 1990:

No país e espaço lusófono:
A 'Missão Lx', no Campo Grande (Lisboa) traduz-se no
trabalho de jovens a evangelizar esta zona da cidade até 1
de janeiro: a missão inclui atos solidários para com os mais
pobres, frágeis e idosos, numa quadra propícia à
entreajuda.
No Brasil, o coordenador de Economia e Finanças da Rede
Eclesial Pan-Amazónica, Mons. Nereudo Henrique, disse
que “a Igreja profética precisa cada vez mais estar
fundamentada na Palavra de Deus" e lamentou que “os
povos indígenas estejam cada vez mais ameaçados, tal
como os negros, e que, nas periferias das grandes cidades,
o povo não tenha dignidade".

No resto do mundo:
A Santa Sé divulgou a Mensagem do Papa para o Dia
Mundial da Paz, 1 de janeiro, a qual cita as palavras de
Cristo, ao enviar os seus discípulos pelo mundo: «Ao
entrardes em qualquer casa, dizei: “A paz esteja nesta casa!
Se lá houver um homem de paz, sobre ele repousará a
vossa paz; se não, voltará para vós» e sublinha a seguir: "A
paz dirige-se a toda a gente, no meio dos seus dramas e
violências". Francisco lembra que a «casa», de que fala
Jesus, é cada pessoa e o planeta Terra, do qual devemos
cuidar.
Madrid é palco do 41º Encontro Europeu de Taizé, entre 28
de dezembro e 1 de janeiro/19, com milhares de jovens, em
nova etapa da «peregrinação de confiança na Terra»,
iniciada pelo irmão Roger no final dos anos 1970. Depois de
Lisboa, Barcelona e Valência, é a 4ª vez que a Península
Ibérica é escolhida para este tipo de evento, marcado pela
interação com as comunidades locais na oração, seja em
silêncio ou com cânticos.

AGENDA DO MÊS | JANEIRO
01 - Solenidade da Santa Maria, Mãe de Deus / Oitava do Natal.
Missas: às 09h30; às 11h e às 19h.
04 - 1ª Sexta Feira. Missas com a bênção do Santíssimo Sacramento.
Reunião do Conselho Permanente (21h)
05 - Memoria de S. João Nepomuceno Neumann, redentorista
Apresentação da Orquestra de Sintra (16h)
06 - Solenidade da Epifania do Senhor. Festa da Infância Missionária
Formação Litúrgica na Amadora (15:30)
07 - Capítulo Provincial dos Redentoristas em Gaia.
PL/Encontro de Leitores (19h)
09 - Reunião da Equipa de Comunicação (21h)
11 - JEB (21h)
12 - Formação para Leitores (14h30-17h30)
Rito de Admissão ao Catecumenato (19h)
13 - Festa do Batismo do Senhor.
Festa da Palavra 4º Catecismo (11h)
14 - Memória do Bem-Aventurado Pedro Donders, redentorista
Reunião da Eq. de Formação (21h)
18 - Conselho Pastoral (21h)
20 - Profissão religiosa Sérgio (16h) – V.N de Gaia
21 - Encontro de Leitores (19h)
26 - Mil Ave Marias (09:30 – na Capela)
Rito da Tradição da Oração do Credo (19h)
27 - Formação para MEC (17h)
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