Agenda

Eco de Fátima
ANO B. III SÉRIE . Nº 433

14 a 21 de Janeiro

II Domingo do Tempo comum - Ano B
14 de Janeiro de 2018

• 14 . Domingo
• Ensaio Coro Stª Cecília (11h)
• Catequese (17.30h)
• 15 . Segunda-feira
• Ginástica Manutenção (11h/12h)
• Catequese de Adultos (19h)
• 16 . Terça-feira
• Aula de Guitarra (18h/20h)
• Reunião V. A. (15h)
• 17 . Quarta-feira
• Aula de Pintura (14.30h/17.30h)
• Catequese (18h)
• 18 . Quinta-feira
• Ginástica Manutenção (11h/12h)
• Aula de Guitarra (19h/20h)
• 19 . Sexta-feira
• Ensaio Coro Stª Cecília (21.15h)
• 20 . Sábado
• Escola de Música (09.00h/14.30h)
• Reunião das Guias (10h)
• Reunião dos Escuteiros (16h/20h)
• 21 . Domingo
• Ensaio Coro Stª Cecília (11h)
• Catequese (17.30h)

• Reunião de Catequistas (10h)

As palavras da Palavra
1. Leitura do Primeiro Livro de Samuel (1 Sam 3, 3b-10.19)
Naqueles dias, Samuel dormia no templo do Senhor, onde se encontrava a arca
de Deus. O Senhor chamou Samuel e ele respondeu: «Aqui estou». E, correndo
para junto de Heli, disse: «Aqui estou, porque me chamaste». Mas Heli respondeu: «Eu não te chamei; torna a deitar-te». E ele foi deitar-se. O Senhor voltou a
chamar Samuel. Samuel levantou-se, foi ter com Heli e disse: «Aqui estou, porque
me chamaste». Heli respondeu: «Não te chamei, meu filho; torna a deitar-te».
Samuel ainda não conhecia o Senhor, porque, até então, nunca se lhe tinha manifestado a palavra do Senhor. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele levantou-se, foi ter com Heli e disse: «Aqui estou, porque me chamaste». Então Heli
compreendeu que era o Senhor que chamava pelo jovem. Disse Heli a Samuel:
«Vai deitar-te; e se te chamarem outra vez, responde: ‘Falai, Senhor, que o vosso
servo escuta’». Samuel voltou para o seu lugar e deitou-se. O Senhor veio, aproximou-Se e chamou como das outras vezes: «Samuel, Samuel!» E Samuel respondeu: «Falai, Senhor, que o vosso servo escuta». Samuel foi crescendo; o Senhor
estava com ele e nenhuma das suas palavras deixou de cumprir-se.

• Conversas com Tempo
Sobre Jesus Cristo(21h)

Palavra do Senhor.
«Falai, Senhor, que o vosso servo escuta»

Atendimento Social (2ª a 5ª - 10h - 2ª, 4ª e 5ª - 15h)
Loja Solidária (2ª, 4ª e 5ª - 15h/18h)
Convívio da 3ª Idade (2ª a 6ª - 15h/18h)
• Escola de Música (2ª, 4ª, 5ª e 6ª - 17.30h/20.30h)
Reunião de NA (2ª, 3ª, 5ª e 6ª- 13h)
Posto de Enfermagem (3ª e 5ª - 17h/18h, 4ª - 10h/12h)
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Não é fácil discernir imediatamente os chamamentos de Deus.
Precisamos sempre da ajuda dos outros.
É sempre através dos outros
que o Senhor nos ajuda a compreender o que quer de nós.
À medida que nos familiarizamos com Ele
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e aprendemos a conhecê-l’O e a sintonizar com o Seu coração
tornamo-nos mais capazes de nos olharmos e olharmos o mundo
como Ele nos olha.
Nessa altura, percebemos também
que não há outra maneira possível de viver bem a vida.
Só nos resta dizer-Lhe: “Falai, Senhor, que o vosso servo escuta”!

cursora da introdução de Cuidados Paliativos no Serviço Nacional de Saúde
vai estar À mesa com(nosco) no dia 26 de Janeiro.
Precisamos de saber escutar, interpretar, responder ao tanto que ouviremos
certamente falar sobre este tema, sobretudo se vier a ocorrer um referendo. Não queremos ser confundidos ou desinformados. Para isso, a Dra. Isabel Galriça Neto far-se-á acompanhar de um profissional de comunicação –
João Reis – que nos deixará pistas para que possamos ser pessoas interventivas na nossa sociedade, vozes ativas em prol da dignidade da vida humana
em todas as suas etapas, incluindo no sofrimento e na morte.

Já vives em permanente escuta de Deus?
Ou ainda não O conheces tanto assim?

SALMO RESPONSORIAL:
Refrão:

Salmo 39 (40), 2.4ab.7-11

Vai ficar em casa dia 26 de Janeiro?!

Eu venho, Senhor, para fazer a vossa vontade.

Começaremos com o jantar que terá lugar no salão paroquial da Igreja de
Nossa Senhora de Fátima, pelas 20h15. Seguir-se-á a conversa com Isabel
Galriça Neto e João Reis e o habitual espaço de debate.
O custo é simbólico: 7€ por pessoa, mas que este não seja o impedimento
para estar presente!

Esperei no Senhor com toda a confiança
e Ele atendeu-me.
Pôs em meus lábios um cântico novo,
um hino de louvor ao nosso Deus. Refrão
Não Vos agradaram sacrifícios nem oblações,
mas abristes-me os ouvidos;
não pedistes holocaustos nem expiações,
então clamei: «Aqui estou». Refrão
«De mim está escrito no livro da Lei
que faça a vossa vontade.
Assim o quero, ó meu Deus,
a vossa lei está no meu coração». Refrão
«Proclamei a justiça na grande assembleia,
não fechei os meus lábios, Senhor, bem o sabeis.
Não escondi a justiça no fundo do coração,
proclamei a vossa bondade e fidelidade». Refrão

Os interessados devem inscrever-se até dia 25 para o endereço de email: a.conversa.com.paroquiafatima@gmail.com ou no Secretariado Paroquial (217928300).
Caso queira trazer crianças basta que o diga no momento da inscrição.
Providenciaremos quem as acompanhe durante a conferência e o debate.
Até lá!

RETIRO PAROQUIAL—17 e 18 de Fevereiro

2. Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios (1 Cor 6, 13c-15a.17-20)
Irmãos: O corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor é
para o corpo. Deus, que ressuscitou o Senhor, também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos
são membros de Cristo? Aquele que se une ao Senhor constitui
com Ele um só Espírito. Fugi da imoralidade. Qualquer outro pecado que o homem cometa é exterior ao seu corpo; mas o que
Paróquia de Nossa Senhora do Rosário de Fátima

Organizámos um Retiro Paroquial para marcar o início da Quaresma.
O Retiro terá lugar na casa das Irmãs Franciscanas de Nossa Senhora das
Vitórias, na Apelação (Quinta de Santa Isabel, Av. 25 de Abril, 2).
O retiro, orientado pelo prior, começará no dia 17 de Fevereiro às 09.30h e
terminará no dia 18 de Fevereiro pelas 17h.
Precisamos de confirmar a marcação da casa até dia 31 de Janeiro.
O custo da inscrição é de 30 € por pessoa.
As inscrições são limitadas.
Inscreve-te já!
Paróquia de Nossa Senhora do Rosário de Fátima
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marcado com a entrada no Parlamento de um anteprojeto, apresentado por
um grupo parlamentar, sobre morte assistida. Está em cima da mesa. Haverá um referendo sobre este tema que divide o país político e a sociedade?
Falar de eutanásia é falar de uma prática pela qual um técnico de saúde põe
fim à vida de um doente incurável, de maneira controlada e assistida. Já o
suicídio assistido verifica-se quando um médico, ou outra pessoa preparada
para tal, fornece ao doente a substância que lhe irá causar a morte sem, no
entanto, participar diretamente na ação. Não são a mesma coisa. Ambas
levam à morte do doente para quem já não havia cura, para quem o sofrimento era o tudo, para quem a vida perdera o sentido.
Porém não é assim tão simples. Para falar de eutanásia e de suicídio assistido temos de falar de morte. E nós não gostamos de falar da morte. Incómodo. Não gostamos de encarar o sofrimento. Não conseguimos de forma imediata aceitar que ele faz parte da vida e que esta é digna até ao fim, mesmo
nos cenários mais dolorosos. Temos medo da doença. Ou melhor porque
temos medo da doença e do rosto do sofrimento, comportamo-nos como se
tivéssemos medo do doente. E por vezes ouvimos dizer que a morte será
para ele a melhor solução. Porque não cabe na nossa conceção a ideia de o
acolher no seu sofrimento, de o cuidar na sua dignidade até que Deus o
acorde para a Vida, no sono profundo da existência terrena. Não descobrimos ainda, enquanto sociedade, que ao falar de morte se descobre o
grande mistério da vida e tantas vezes se aflora o segredo da felicidade. É
um caminho duro este de olhar a morte sem medo, de aceitar o sofrimento
e a dor com sentido, conferindo dignidade à nossa humanidade. Acompanhar quando não se pode curar. Estar. Fazer silêncio. Ver mais além.
Mas como cuidar de quem sofre? Como não perder a esperança? Como acolher o sofrimento e abraçar o sofredor, minimizando a sua dor? Cuidados
Paliativos. Cuidados globais, prestados aos doentes e às suas famílias por
uma equipa pluridisciplinar, quando a doença já não responde ao tratamento curativo e a expectativa de vida é curta. Há 7 centros em Portugal. Insuficiente...
Para nos falar sobre este tema contaremos com a presença da
médica que tem sido no nosso país a voz que não se cansa de
dizer que há muito a fazer pelos doentes que não têm cura, que
a resposta a estes doentes e famílias não é a eutanásia mas sim
uma aposta nos Cuidados Paliativos. Isabel Galriça Neto, a pre-

pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Não sabeis que o vosso
corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós e vos foi dado por
Deus? Não pertenceis a vós mesmos, porque fostes resgatados por grande
preço: glorificai a Deus no vosso corpo.
Palavra do Senhor.
«Os vossos corpos são membros de Cristo»
Somos de Deus.
E, por isso, “não pertencemos a nós mesmos”...
A nossa harmonia como pessoas só é possível,
só conseguiremos sentirmo-nos bem connosco próprios,
quando em nós existir a unificação interior
própria de quem se compreende a si mesmo
como pertencendo totalmente ao Senhor.
Não há nada em nós que possa ficar de fora.
Não pode haver gavetas na nossa vida,
realidades em que Deus não tenha uma palavra a dizer
e, por isso, não reine em nós: tudo em nós é d’Ele e para Ele!!!
Tudo o que procuras na vida se pode resumir a Deus?

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
(Jo 1, 35-42)
Naquele tempo, estava João Baptista com dois dos seus discípulos e, vendo
Jesus que passava, disse: «Eis o Cordeiro de Deus». Os dois discípulos ouviram-no dizer aquelas palavras e seguiram Jesus. Entretanto, Jesus voltou-Se;
e, ao ver que O seguiam, disse-lhes: «Que procurais?». Eles responderam:
«Rabi – que quer dizer ‘Mestre’ – onde moras?». Disse-lhes Jesus: «Vinde
ver». Eles foram ver onde morava e ficaram com Ele nesse dia. Era por volta
das quatro horas da tarde. André, irmão de Simão Pedro, foi um dos que
ouviram João e seguiram Jesus. Foi procurar primeiro seu irmão Simão e
disse-lhe: «Encontrámos o Messias» – que quer dizer ‘Cristo’ –; e levou-o a
Jesus. Fitando os olhos nele, Jesus disse-lhe: «Tu és Simão, filho
de João. Chamar-te-ás Cefas» – que quer dizer ‘Pedro’.
Palavra da salvação.
Paróquia de Nossa Senhora do Rosário de Fátima
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«Foram ver onde morava e ficaram com Ele»
A Fé é uma experiência de vida.
É um encontro com Alguém
que vamos aprendendo a conhecer cada vez melhor.
Os conhecimentos são a consequência de um encontro.
Na nossa vida tudo se resume a conhecer verdadeiramente Deus, ou não.
E isso é fruto do encontro com Ele.
Primeiro precisamos de ver onde Ele mora,
conhecê-l’O por dentro, na intimidade…
E depois, porque Deus é Deus,
quando isso acontece, o fruto não pode ser outro senão o deslumbramento.
É o fascínio e a atracção que Deus exerce em nós
(que é tanto maior quanto mais de perto O conhecemos)
que faz com que, no coração daquele que vê onde Ele mora,
não possa ter lugar outro desejo senão o de ficar com Ele!...
A exigência de ficar com o Senhor é assim, ao mesmo tempo,
fruto e condição para O conhecermos de verdade...
Qual é o lugar que a contemplação, a escuta de Deus, ocupa na tua vida?

Recordamos que não se trata de nenhuma palestra ou conferência.
Pelo contrário é sobretudo uma conversa onde todos são convidados a participar partilhando com simplicidade as suas opiniões e as dúvidas ou inquietações que o tema de conversa lhe sugira.
Desta vez o tema é Jesus Cristo.
Propomo-nos conversar com tempo sobre a maneira como cada um olha
para Jesus e se relaciona com Ele.

Diante de Jesus Cristo, a questão verdadeiramente decisiva a que cada um
de nós tem de responder é aquela mesma que Jesus um dia pôs aos seus
discípulos: “Quem dizeis vós que Eu sou?”.
Este será também, naturalmente, o nosso ponto de partida:
O que é que cada um pensa sobre Jesus Cristo?
Quem é Ele para nós?
Que importância tem Ele na nossa vida?
As conversas que vou tendo ao longo do ano com aqueles que procuram a
Igreja motivados pelo baptismo dos filhos ou pelo casamento, são muitas
vezes ocasião para cada um deixar vir ao de cima o desejo de aprofundar a
fé e de se reaproximar da vida da Igreja.
Não deixem escapar esta oportunidade!

Por estes dias...

À MESA COM ISABEL GALRIÇA NETO
“Eutanásia? Cuidados Paliativos”
26 de Janeiro, 20.15h

CONVERSAS COM TEMPO sobre Jesus Cristo
20 de Janeiro, 21h, Centro Paroquial
No próximo dia 20 de Janeiro, sábado, às 21h, no Centro Paroquial (porta 3,
1º andar), vamos dar continuidade à série de encontros que iniciámos no
passado dia 18 de Novembro.
Chamámos-lhe “Conversas com Tempo” porque a ideia é mesmo essa: encontrar um tempo para conversar com calma, sem pressas, sobre o que julgamos ser mais importante na vida cristã.
Estes encontros têm como destinatários principais todos os
que, estando um pouco afastados da vida da Igreja, sintam a
necessidade de aprofundar questões relacionadas com a Fé.

A eutanásia ou o suicídio assistido são práticas legais na Holanda, Bélgica,
Suíça, Luxemburgo, Colômbia, Canadá e em cinco estados norte-americanos.
A Holanda foi o primeiro país europeu a legalizar e regulamentar a prática
da eutanásia, em 2002, dando contornos legais a uma prática que já era tolerada. Em 2014, a Bélgica avançou com uma polémica alteração
à já em vigor legislação que permitia a eutanásia, permitindo a
sua aplicação a menores de qualquer idade. Em Portugal a eutanásia e o suicídio assistido são crimes. Desde há alguns anos que
o tema ronda a esfera política sendo que o ano de 2017 ficou
Paróquia de Nossa Senhora do Rosário de Fátima
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