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• 22 . Domingo 

• Ensaio Coro Stª Cecília (11.30h) 

• Bênção das Imagens do Menino Jesus (Todas as Missas) 

• 23 . Segunda-feira 

• 24 . Terça-feira 

• 25 . Quarta-feira 

• 26 . Quinta-feira  

• 27 . Sexta-feira 

• 28 . Sábado 

• Laudes (10h) 

• 29 . Domingo 

• Ensaio Coro Stª  Cecília (11.30h) 
 
 

 
  

Horário das Missas no Tempo do Natal 
 

Dia 24  
• 9h00     -     12h10      -     19h00   Missa da Vigília  

• 24h00  Missa do Galo 
 

Dia 25 
• 10h30     -     12h00     -     19h00  
 
 

Dia 31 
• 9h00     -     12h10     -     19h00  
 

Dia 1 de Janeiro 

• 10h30      -     12h00     -     19h00  
 

Agenda 
22 a 29 de Dezembro  

Paróquia de Nossa  Senhora do Rosário de Fátima 

Venda de Natal  (2ª a 6ª-11h/19h - Domingos - 11h/13.30h) 

• Concerto de Natal  (17h) 

   

 

 

ANO A. III SÉRIE . Nº 546 
 
 

IV Domingo do Advento 
 

22 de DEZEMBRO de 2019 

Eco de Fátima 

As palavras da Palavra 
1. Leitura do Livro de Isaías (Is 7, 10-14) 
 

Naqueles dias, o Senhor mandou ao rei Acaz a seguinte mensagem: 
«Pede um sinal ao Senhor teu Deus, quer nas profundezas do abismo, 
quer lá em cima nas alturas». Acaz respondeu: «Não pedirei, não 
porei o Senhor à prova». Então Isaías disse: «Escutai, casa de David: 
Não vos basta que andeis a molestar os homens para quererdes tam-
bém molestar o meu Deus? Por isso, o próprio Senhor vos dará um 
sinal: a virgem conceberá e dará à luz um filho e o seu nome será 
Emanuel».  
 

Palavra do Senhor. 
 

«A virgem conceberá»      
   

Deus é, por definição, Aquele que é completamente outro. 
Os Seus pensamentos são diferentes dos nossos.  
 

É, no mínimo, uma veleidade insana  
exigir a Deus que Se manifeste  
de acordo com o que a nossa inteligência  
e o nosso coração conseguem abarcar,  
de acordo com o que achamos lógico e bom.  
 

Aparentemente, Acaz tem razão.  
Mas só aparentemente.  
Porque Acaz serve-se desta verdade inquestionável  
para branquear a ausência de um olhar de fé sobre a realidade.  
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Quando olhamos o mundo à nossa volta com um olhar de fé,  
pululam os sinais da presença de Deus na nossa história.  
 

Os milagres estão sempre a acontecer, nas surpresas da vida.  
Para uns, olhadas como fruto do acaso.  
Para outros, como o sinal de uma presença:  
tantos gestos de dom a negar o egoísmo instintivo que nos habita,  
a alegria a inundar um coração triste porque fechado,  
um pecador a converter-se,  
uma virgem a conceber…  
 

Estás a ser capaz de ler os sinais da presença de Deus na tua vida? 
 
 

SALMO RESPONSORIAL: Salmo 23 (24), 1-2.3-4ab.5-6       
 

Refrão:  Venha o Senhor: é Ele o rei glorioso. 
     

  Do Senhor é a terra e o que nela existe, 
  o mundo e quantos nele habitam. 
  Ele a fundou sobre os mares 
  e a consolidou sobre as águas. Refrão  
 

  Quem poderá subir à montanha do Senhor? 

  Quem habitará no seu santuário? 

  O que tem as mãos inocentes e o coração puro,  

  que não invocou o seu nome em vão nem jurou falso. Refrão  
 

  Este será abençoado pelo Senhor 
  e recompensado por Deus, seu Salvador. 
  Esta é a geração dos que O procuram, 
  que procuram a face do Deus de Jacob. Refrão  

 
 

2. Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos   (Rom 
1, 1-7) 

 

Paulo, servo de Jesus Cristo, apóstolo por chamamento di-
vino, escolhido para o Evangelho que Deus tinha de ante-
mão prometido pelos profetas nas Sagradas Escrituras, 

Paróquia de Nossa  Senhora do Rosário de Fátima 
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Donativo dedutível em IRS 
 

O donativo à Paróquia, designado como Contributo Paroquial destina-se a 
fazer face às despesas da Igreja.  
As despesas correntes de uma Paróquia são aquelas que derivam dos gastos 
com o Culto, com o sustento do pároco e a remuneração dos diversos funci-
onários, com a formação, com o Secretariado e Cartório (expediente, cor-
reio, telefone, etc), com as diversas despesas de manutenção (água, eletrici-
dade, gás, artigos de limpeza, pequenas obras, equipamentos, etc.), ou até o 
aquecimento da igreja, tão necessário nestes dias.  
Os ofertórios das Missas não são suficientes para cobrir essas despesas 
E este donativo, sendo um donativo sem contrapartidas traz benefícios fisca-
is para o doador. O donativo em dinheiro tem um benefício fiscal dedutível a 
130 % do seu quantitativo, à colecta de IRS para pessoas singulares.  (Artigo 
63.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais), inserindo-se no âmbito dos donati-
vos concedidos a igrejas. 
O valor do benefício irá corresponder a 25% da doação, até ao limite de 15% 
da colecta de IRS (caso esteja ou não sujeito a alguma limitação). 
Para beneficiar tem de nos indicar os seus dados: a paróquia comunicará à 
Autoridade Tributária o valor do seu donativo e ele aparecerá automatica-
mente na sua declaração de IRS, sem ter mais qualquer preocupação. 
Como contribuir? 
Pode fazê-lo, utilizando o envelope próprio disponibilizado pela paróquia 
ou outro, devidamente identificado, colocando no seu interior dinheiro ou 
cheque e indicando tratar-se do contributo paroquial da sua família, com 
nome, morada, NIF, nº telefone e email (caso tenha).  
Poderá entregar o seu envelope juntamente com o ofertório dominical ou 
diretamente no secretariado paroquial. 
 

Pode também efetuar uma transferência bancária para: 
IBAN: PT50 0036 0065 9910 0088 908 50 
NIB: 0036 0065 9910 0088 9085 0 
 

Por favor envie o comprovativo de transferência para o endereço de email 
paroquiafatima.lisboa@gmail.com ou entregue no Secretaria-
do com os seus dados, necessários para a emissão do recibo e 
desta forma poder beneficiar da dedução em IRS. 
 

O seu donativo é precioso e necessário! 

Paróquia de Nossa  Senhora do Rosário de Fátima 
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JANEIRAS  
 

O Natal está perto. E as Janeiras, como sempre, também… 
 

Este ano as Janeiras serão mais curtas do que habitualmente. 
Vamos cantar as Janeiras na tarde e noite do dia 3 de Janeiro, sexta-feira e 
na tarde do dia 4 de Janeiro, sábado. 
 

À semelhança do que temos feito ultimamente, no dia 3 de Janeiro, sexta-
feira, às 17h vamos cantar as Janeiras na estação de metro de Entrecam-
pos. 
 

À noite cantaremos nas ruas, partindo da Igreja de Fátima às 21.00h e indo 
até à Capela de Santo António (Irmãs Franciscanas Missionárias de Maria) 
que fica na Rua Chaby Pinheiro (junto ao Campo Pequeno) 
 

No dia 4 de Janeiro cantaremos as Janeiras no Bairro de Santos. 
Começaremos na Igreja de nossa Senhora das Dores às 14.30h. 
 

Vamos ensaiar as Janeiras no dia 2 de Janeiro às 21.00h na Igreja de Nossa 
Senhora das Dores. 
São bem vindos todos os que quiserem aparecer!!! 
 
 

10 MILHÕES DE ESTRELAS 
Um gesto pela Paz 

 

A Caritas está a desenvolver mais uma campanha intitulada “10 Milhões de 
Estrelas — Um Gesto pela Paz”. 
 

Trata-se de propor a cada um de nós que em sua casa, na Noite de Natal, 
em lugar bem visível acenda uma vela como gesto simbólico da Paz que 
este Menino nos traz. 
 

Adquirindo essa vela (2 € cada ou 2,5 € se a comprarmos numa pequena 
caixa de cartão para oferecer como Presente Solidário de Natal), estamos a 
contribuir para o auxílio que a Caritas tem vindo a prestar a 
Moçambique, na sequência dos estragos causados pelo ciclone 
Idai. Podemos consultar www.caritas.pt. 
As velas estão à venda no Secretariado Paroquial ou na Venda 
de Natal. 

Paróquia de Nossa  Senhora do Rosário de Fátima 
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acerca de seu Filho, nascido, segundo a carne, da descendência de 
David, mas, segundo o Espírito que santifica, constituído Filho de Deus 
em todo o seu poder pela sua ressurreição de entre os mortos: Ele é 
Jesus Cristo, Nosso Senhor. Por Ele recebemos a graça e a missão de 
apóstolo, a fim de levarmos todos os gentios a obedecerem à fé, para 
honra do seu nome, dos quais fazeis parte também vós, chamados 
por Jesus Cristo. A todos os que habitam em Roma, amados por Deus 
e chamados a serem santos, a graça e a paz de Deus nosso Pai e do 
Senhor Jesus Cristo. 
 

Palavra do Senhor. 
 

Jesus Cristo, nascido da descendência de David, segundo a carne   
 

O Evangelho, a Boa Nova de Jesus, é o encontro entre o Céu e a Terra,  
o encontro entre Deus e os homens.  
 

Daí a importância de sublinhar o mistério da incarnação,  
de um Deus que, em Jesus,  
é verdadeiramente Deus e verdadeiramente Homem.  
 

Jesus é o ponto de chegada  
de toda uma história de busca de Deus por parte da humanidade,  
sempre desejosa de um fidelidade nunca plenamente vivida,  
mas finalmente alcançada no sim definitivo de Jesus ao Pai,  
pronunciado na Cruz. 
 

Ao mesmo tempo, é portador de uma novidade absoluta  
que transcende infinitamente tudo o que o homem pode sonhar,  
mas que brilha para nós na Sua ressurreição,  
que é promessa e convite para cada um de nós… 
 

Jesus e as nossas expectativas de salvação: como as articulamos? 
 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São 
Mateus  (Mt 1, 18-24) 

 

O nascimento de Jesus deu-se do seguinte modo: Maria, 
sua Mãe, noiva de José, antes de terem vivido em comum, 

Paróquia de Nossa  Senhora do Rosário de Fátima 
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encontrara-se grávida por virtude do Espírito Santo. Mas José, seu es-
poso, que era justo e não queria difamá-la, resolveu repudiá-la em 
segredo. Tinha ele assim pensado, quando lhe apareceu num sonho o 
Anjo do Senhor, que lhe disse: «José, filho de David, não temas rece-
ber Maria, tua esposa, pois o que nela se gerou é fruto do Espírito 
Santo. Ela dará à luz um Filho e tu pôr-Lhe-ás o nome de Jesus, por-
que Ele salvará o povo dos seus pecados». Tudo isto aconteceu para 
se cumprir o que o Senhor anunciara por meio do Profeta, que diz: «A 
Virgem conceberá e dará à luz um Filho, que será chamado ‘Emanuel’, 
que quer dizer ‘Deus connosco’». Quando despertou do sono, José fez 
como o Anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua esposa.    
 

Palavra da salvação. 

Jesus nascerá de Maria, noiva de José, filho de David  
 

Maria e José. 
A mesma discrição, como é próprio de tudo o que tem a marca de Deus… 
Em José ainda mais notória do que em Maria  
(menos referências evangélicas e nem sequer uma palavra pronunciada…) 
 

A mesma incompreensão do mistério que lhes é anunciado. 
Em Maria, traduzida numa pergunta: “Como será isso possível?” 
Em José, expresso no desejo do afastamento,  
tradução concreta da consciência do mistério que o ultrapassa, 
porque é de Deus, 
e diante do qual ele se sente demasiado pequeno  
para poder sequer imaginar participar… 
 

A mesma aceitação, para lá de tudo o que se compreende e se sente ou não, 
só porque vem de Deus. 
Em Maria, afirmada explicitamente:  
“Faça-se em mim segundo a tua palavra”. 
Em José, na simplicidade de quem faz tudo “como o anjo lhe ordenara”,  
como se nada de especial tivesse acontecido... 
 

Chamado por Deus, como Maria e José, a participar deste mis-
tério da salvação, que faz nascer a vida de Deus em ti e nos 
outros, como reages? 

Paróquia de Nossa  Senhora do Rosário de Fátima 
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MISSAS NO TEMPO DO NATAL 
 

No dia 24, véspera de Natal, teremos a Missa da Vigília às 19h, tanto na 
Igreja de Fátima como em Nossa Senhora das Dores. 
Nesse dia 24, na Igreja de Fátima, não haverá missa às 16.30h 
 

A Missa do Galo, como de costume, será às 24h, na Igreja de Nossa Senho-
ra de Fátima. 
No dia de Natal não haverá missa às 09.00h 
 

No dia 1 de Janeiro, dia de Ano Novo, dia da Festa de Santa Maria, Mãe de 
Deus, as missas têm o horário habitual das missas de Domingo. 
No dia 1 de Janeiro não haverá missa às 09.00h. 
 

No dia 31 de Dezembro haverá também a missa vespertina às 19h, tanto na 
Igreja de Fátima como em Nossa Senhora das Dores. 
Nesse dia 31, na Igreja de Fátima, não haverá missa às 16.30h 
 
 

EXPOSIÇÃO DO SANTÍSSIMO — 2 de Janeiro, 18h 
 

No dia 2 de Janeiro, primeira quinta-feira do mês, como é habitual, teremos 
um tempo de Exposição e Adoração do Santíssimo, das 18.00h às 18.50h. 
É pouco, o tempo de oração. 
E devia ser mais aproveitado... 
 
 

PRIMEIRO SÁBADO — 4 de Janeiro, 09.30H 
 

No dia 4 de Janeiro, como é habitual, celebraremos o primeiro sábado do 
mês, com o seguinte programa: 
 

09.30h — Exposição do Santíssimo 
09.40h — Recitação meditada do Terço 
          Tempo de Confissões 
10.20h — Benção do Santíssimo 
10.30h — Missa 

Paróquia de Nossa  Senhora do Rosário de Fátima 

Por estes dias... 


