Agenda

Eco de Fátima
ANO B. III SÉRIE . Nº 478

4 a 11 de Novembro

XXXI DOMINGO DO TEMPO COMUM
4 de NOVEMBRO de 2018

• 04 . Domingo
• Ensaio Coro Stª Cecília (11.30h)

• Catequese de Infância, Jovens e adultos (17.30h)

As palavras da Palavra

• 05 . Segunda-feira
• Ginástica de Manutenção (10.30h)
• 06 . Terça-feira

1. Leitura do Livro do Deuteronómio (Deut 6, 2-6)

• Aula de Guitarra (18h)
• Curso de Catequese Mod.II (21h/23h)
• Reunião CPM (21.30h)
• 07 . Quarta-feira

Moisés dirigiu-se ao povo, dizendo: «Temerás o Senhor, teu Deus, todos os dias da tua vida, cumprindo todas as suas leis e preceitos que
hoje te ordeno, para que tenhas longa vida, tu, os teus filhos e os teus
netos. Escuta, Israel, e cuida de pôr em prática o que te vai tornar feliz
e multiplicar sem medida na terra onde corre leite e mel, segundo a
promessa que te fez o Senhor, Deus de teus pais. Escuta, Israel: o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás o Senhor, teu Deus, com
todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças.
As palavras que hoje te prescrevo ficarão gravadas no teu coração».

• Reunião V.A (15h)
• Catequese de Adultos (19h)

• Aulas de Pintura (14.30h)
• Catequese de Infância e Jovens (18h)
• 08 . Quinta-feira
• Reunião V.A (15h)
• 09 . Sexta-feira

• Ginástica de Manutenção (11h)

• 10 . Sábado
• Reunião das Guias (9.45h)

Palavra do Senhor.

• Reunião de Escuteiros (15h)

• Ensaio do Coro Stª Cecília (17.30h)
• 11 . Domingo
• Ensaio Coro Stª Cecília (11.30h)

Escuta, Israel: Amarás o Senhor, teu Deus, com todo o teu coração
Amar a Deus com todo o coração.
Não há outra maneira de O amar.
Porque Deus é, por definição, Aquele que Se impõe como Absoluto
E, por isso, relativiza tudo o mais.
E porque é essa também a maneira que Deus tem de nos amar:
dando tudo por nós!
Amara a Deus assim não é uma imposição.
E muito menos uma limitação.
É condição da nossa felicidade!!!

• Almoço de S. Martinho 13.30h

• Catequese Infância e Jovens (17.30h)
Escola de Música (2ª a 6ª - 17.30h - Sábado - 9h)
Ponto de Acolhimento (2ª a 6ª - 9.30h/12.30h)
Convívio 3ª Idade (2ª a 6ª - 15h/18h)
Atendimento Social (2ª, 4ª - 15h)
Loja Solidária (2ª, 3ª, 4ª e 5ª - 15h/18h)
Espaço Criança (2ª e 4ª - 15h)
Reunião de NA (2ª, 3ª, 5ª e 6ª- 13h)
Posto de Enfermagem (3ª e 5ª - 17h/18h)
Paróquia de Nossa Senhora do Rosário de Fátima

O amor é a palavra que melhor define a tua relação com Deus?

8

SALMO RESPONSORIAL: Salmo 17 (18), 2-3.4.47.50-51ab

7 - Ei! You!... arriscas? Quem não arrisca não petisca
8 - Ei! You!... acreditas? Fé
9 - Ei! You!... estás a ouvir? Vocação
10 - Ei! You!... põe-te a mexer! Missão
11 - Ei! You!... entra em ti! Silêncio-Oração

Refrão: Eu Vos amo, Senhor: Vós sois a minha força.
Eu Vos amo, Senhor, minha força,
minha fortaleza, meu refúgio e meu libertador,
meu Deus, auxílio em que ponho a minha confiança,
meu protector, minha defesa e meu salvador. Refrão

A inscrição faz-se através dos grupos paroquiais de adolescentes.

Invoquei o Senhor – louvado seja Ele –
e fiquei salvo dos meus inimigos.
Viva o Senhor, bendito seja o meu protector;
exaltado seja Deus, meu salvador. Refrão

3 Milhões de Nós. Um congresso DE jovens e PARA jovens.
Um momento onde se escuta, conhece e interpela os jovens

Aula Magna - 10 de Novembro

Senhor, eu Vos louvarei entre os povos
e cantarei salmos ao vosso nome.
O Senhor dá ao seu rei grandes vitórias
e usa de bondade para com o seu Ungido Refrão

2. Leitura da Epístola aos Hebreus (Hebr 7, 23-28)
Irmãos: Os sacerdotes da antiga aliança sucederam-se em grande número, porque a morte os impedia de durar sempre. Mas Jesus, que
permanece eternamente, possui um sacerdócio eterno. Por isso pode
salvar para sempre aqueles que por seu intermédio se aproximam de
Deus, porque vive perpetuamente para interceder por eles. Tal era,
na verdade, o sumo sacerdote que nos convinha: santo, inocente, sem
mancha, separado dos pecadores e elevado acima dos céus, que não
tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia
sacrifícios, primeiro pelos seus próprios pecados, depois pelos pecados do povo, porque o fez de uma vez para sempre quando Se ofereceu a Si mesmo. A Lei constitui sumos sacerdotes homens revestidos
de fraqueza, mas a palavra do juramento, posterior à Lei, estabeleceu
o Filho sumo sacerdote perfeito para sempre
Palavra do Senhor.

3 milhões de jovens portugueses com menos de 25 anos.
São o futuro do nosso país, por isso é essencial conhecê-los, envolvê-los nos
temas que fazem parte da actualidade, compreender o que pensam, o que
sentem, o que os motiva, quais os seus sonhos e como vêem o futuro.
O que caracteriza a juventude, actualmente? Quais as perspectivas futuras?
Para dar resposta a este desafio nasce a iniciativa 3 Milhões de Nós, focada
inteiramente na juventude actual.
Durante a maior parte do dia irá decorrer no auditório da Aula Magna um
conjunto de palestras sobre os temas centrais do encontro.
Em determinado momento do programa decorrerão vários debates, em três
espaços diferentes e em simultâneo, com possibilidade de interpelação por
parte do público aos convidados.
Ricardo Araújo Pereira, Catarina Furtado, Zé Diogo Quintela ou o pediatra
Paulo Oom são alguns dos oradores que vão estar presentes na Aula Magna.
Em palestras e mesas redondas vão ser discutidos temas tão distintos como
espiritualidade, voluntariado, empreendedorismo ou universidade.
Pensado para jovens dos 16 aos 25 anos, mas também para pais, professores, educadores e pessoas que “lidam com a juventude”, a iniciativa pretende fornecer ferramentas para os momentos decisivos que acontecem durante este período.
Mais informação : https://www.facebook.com/3milhoesdenos/
Bilhetes à venda em www.blueticket.pt (custo 5€ com almoço
incluído)

«Porque permanece para sempre,
possui um sacerdócio eterno»
Paróquia de Nossa Senhora do Rosário de Fátima
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Até ao Natal estão todos convidados a indicar no Secretariado o nome de
possíveis interessados em participar num “Curso Alpha”, indicando também
a maneira de os contactarmos.
Se houver um número significativo de pessoas realizaremos um “Curso
Alpha” em Março.

ENCONTRO DIOCESANO DE ADOLESCENTES
YOUCAT BIBLE DAY — 10 de Novembro

Pela sua ressurreição Jesus está vivo para sempre!
E é por isso que Ele continua hoje presente na nossa vida.
A fazer aquilo que sempre fez
e foi a razão de ser da sua vinda ao meio de nós:
Interceder por nós junto do Pai
e abrir-nos as portas do coração de Deus
para que n’Ele possamos repousar eternamente...
A tua vida é marcada pelo encontro com Jesus Vivo?

De há uns anos a esta parte o Sector da Catequese realiza um encontro diocesano de adolescentes.
Estes encontros têm mobilizado várias centenas de adolescentes.
Desta vez será na Baixa de Lisboa e tem como tema YOUCAT BIBLE DAY.
Ao longo do dia os adolescentes serão convidados a reflectir sobre a sua experiência de vida à luz da Palavra de Deus (catequeses), a anunciar a Palavra
(missão de rua), a fazer festa (Youcat party) e a celebrar a fé (Eucaristia).
O programa é o seguinte:
09h00 - Acolhimento numa Igreja da baixa de Lisboa, onde se realiza a catequese na qual o grupo se inscreveu
09h30 – Catequese
11h00 - Conclusão das catequeses e entrega do Kit missão
- Tempo de missão na rua
- Almoço
13h00 - Concentração no Terreiro do Paço: Youcat Party
14h30 - Caminhada conjunta para a igreja de S. Domingos
16h00 - Eucaristia (igreja de S. Domingos)
17h30 - Conclusão

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos
(Mc 12, 28b-34)
Naquele tempo, aproximou-se de Jesus um escriba e perguntou-Lhe:
«Qual é o primeiro de todos os mandamentos?». Jesus respondeu: «O
primeiro é este: ‘Escuta, Israel: O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor, teu Deus, com todo o teu coração, com toda a
tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças’.
O segundo é este: ‘Amarás o teu próximo como a ti mesmo’. Não há
nenhum mandamento maior que estes». Disse-Lhe o escriba: «Muito
bem, Mestre! Tens razão quando dizes: Deus é único e não há outro
além d’Ele. Amá-l’O com todo o coração, com toda a inteligência e
com todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, vale mais do
que todos os holocaustos e sacrifícios». Ao ver que o escriba dera
uma resposta inteligente, Jesus disse-lhe: «Não estás longe do reino
de Deus». E ninguém mais se atrevia a interrogá-l’O.
Palavra da salvação.

«Amarás o Senhor, teu Deus. Amarás o teu próximo»
Amar Deus e amar os outros são dois mandamentos indissociáveis.
E é por isso que quando Lhe perguntam qual é o maior mandamento da Lei
Jesus responde referindo estes dois e não apenas um.
De facto, o Amor é o mesmo.
E tem de ser vivido de uma maneira inteira.
Não pode ser compartimentado!
O amor dos irmãos passar a ser para nós

Catequeses previstas para participar:
1 - Ei! You!... não fiques no sofá! Pertencer e participar
2 - Ei! You!... olha à tua volta! Uma multidão de testemunhas
3 - Ei! You!... vamos à luta? Confronto aberto entre pares
4 - Ei! You!... ganda monotonia! Viver sem Deus
5 - Ei! You!... estás desmembrado? Viver sem Igreja
6 - Ei! You!... estás offline? Hiperconectados
Paróquia de Nossa Senhora do Rosário de Fátima
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o critério de avaliação da qualidade e autenticidade do nosso amor a Deus.

CONSELHO PASTORAL PAROQUIAL
18 de Novembro, 15.30h, Salão Paroquial

Como vives a relação com todos os irmãos, sem excepção?

No próximo dia 18 de Novembro, às 15.30h, vamos reunir o nosso Conselho
Pastoral Paroquial.

Por estes dias...
CATEQUESE — REUNIÃO DE PAIS — Domingo, dia 4

Num ano que tem como lema “Viver a Liturgia como lugar de encontro”, e
que é particularmente dedicado à missão, vamos, naturalmente, tentar perceber melhor os desafios deste ano pastoral.

Neste Domingo, dia 4, às 17.30h, na cave do Salão Paroquial, teremos uma
reunião de pais das crianças de toda a nossa Catequese Paroquial.

A oração será uma maneira muito importante de o fazermos.
É sempre!

Numa primeira parte da reunião abordaremos o tema da missão, fulcral no
programa pastoral deste ano, no contexto da Família: “Família e Missão”.

Mas há já duas sugestões concretas de darmos corpo à Missão.

Num segundo momento reunir-nos-emos por volumes de Catequese, abordando temáticas específicas de cada volume, onde o 4º Catecismo preparará
a Festa da Palavra.

ALMOÇO DA VENDA DE NATAL — 11 de Novembro
No próximo dia 11, Domingo, às 13h, a Venda de Natal promove um almoço com fados no Salão Paroquial aberto a todos os que quiserem participar.
A poucos dias da inauguração da Venda de Natal deste ano, que será no
próximo dia 14 de Novembro às 15h.
Inscrições no Secretariado Paroquial (tel. 217928300)

Coro Participativo — Concerto de Advento/Natal
Na passada segunda-feira tivemos o nosso primeiro ensaio para o concerto
de Natal com que vamos este ano iniciar o nosso Advento, o nosso tempo
de preparação para o Natal.
O Concerto de Natal realizar-se-á no dia 1 de Dezembro, sábado, às 17.30h.

A primeira é o aproveitamento das Janeiras, que realizamos todos os anos,
dando-lhes uma maior dimensão em número de participantes, provocando
assim um maior impacto.
Marcaríamos assim a época do Natal tanto nos grandes espaços públicos (e
aí a dimensão do grupo é importante) como em visitas mais pequenas
(lares, por exemplo), tão mais numerosas quanto a nossa capacidade de nos
dividirmos em vários grupos...
A segunda é a tentativa de retomar o “Curso Alpha” na nossa Comunidade.
Realizámos já vários destes cursos em anos sucessivos mas depois tivemos
de interromper porque eram já poucos os que se inscreviam.
O Curso Alpha destina-se prioritariamente a gente que, estando um pouco
desligada da vida da Igreja, acaba a fazer uma experiência feliz de encontro
com Deus e com os outros, uma experiência de Comunidade.
À volta de uma refeição, escutando e reflectindo sobre um tema básico e
fundamental da nossa fé, há muita gente que tem a possibilidade de vir a
redescobrir a fé e partir depois para outros caminhos de aprofundamento
da mesma.
E o desafio que desde já colocamos a todos é este:
que cada um faça esta proposta de frequentar um “Curso
Alpha” a uma pessoa sua conhecida.

O próximo ensaio é já quarta feira, dia 7 de novembro.
Paróquia de Nossa Senhora do Rosário de Fátima
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