Agenda

Eco de Fátima
ANO C. III SÉRIE . Nº 482

2 a 9 de Dezembro

DOMINGO I DO ADVENTO

• 02 . Domingo
• Ensaio C Stª Cecília (11.30h)

2 de DEZEMBRO de 2018

• Benção das Coroas do Advento nas Missas

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

As palavras da Palavra

• Festa da Palavra (19h)
• 03 . Segunda-feira
• Ginástica de Manutenção (10.30h)
• 04 . Terça-feira

1. Leitura do Livro de Jeremias (Jer 33, 14-16)

• Reunião V.A (15h)

• Reunião CPM (21.30h)

• Aula de Guitarra (18h)

• Catequese de Adultos (19h)

Eis o que diz o Senhor: «Dias virão, em que cumprirei a promessa que
fiz à casa de Israel e à casa de Judá: Naqueles dias, naquele tempo,
farei germinar para David um rebento de justiça que exercerá o direito e a justiça na terra. Naqueles dias, o reino de Judá será salvo e Jerusalém viverá em segurança. Este é o nome que chamarão à cidade: ‘O
Senhor é a nossa justiça’».

• 05 . Quarta-feira
• Aulas de Pintura (14.30h)
• Catequese de Infância e Jovens (18h)
• 06 . Quinta-feira
• Reunião V.A (15h)
• Ginástica de Manutenção (11h)
• 07 . Sexta-feira

• Frescos (14.30h)
• Lançamento do Livro
“Igreja de Fátima em Lisboa” (17.30h)

«Farei germinar para David um rebento de justiça»

• 08 . Sábado

A busca de Deus está gravada no nosso coração.
É uma marca indelével que nada pode apagar.
Por mais afastados e esquecidos d’Ele que andemos
durante períodos mais ou menos longos da nossa vida.
Porque todos procuramos o Amor que Deus é em plenitude
e, como dizia Santo Agostinho, “criastes-nos para Vós, Senhor
e o nosso coração não descansa enquanto não repousar em Vós”´.
Ter fé é viver da certeza de que Deus não deixa sem resposta
esta procura que habita o coração de todos.
Foi o próprio Deus que nos fez repetidamente esta Promessa:
“Farei germinar para David um rebento de justiça” .
E concretizou-a em Jesus Cristo.

• Reunião das Guias (9.45h)
• Ensaio do Coro Stª Cecília (17.30h)
• 09 . Domingo
• Ensaio Coro Stª Cecília (11.30h)
• 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

Palavra do Senhor.

A tua vida está centrada na busca de Deus?
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SALMO RESPONSORIAL:
Refrão:

Salmo 24 (25), 4bc-5ab.8-9.10.14

“24 ESTÓRIAS ENTRE VIZINHOS”

Para Vós, Senhor, elevo a minha alma.

Trata-se de uma Exposição que é um projeto do Serviço Educativo do Museu
Calouste Gulbenkian, a decorrer entre 22 Novembro 2018 e 7 Janeiro 2019,
na Fundação Calouste Gulbenkian e na freguesia de Avenidas Novas.

Mostrai-me, Senhor, os vossos caminhos,
ensinai-me as vossas veredas.
Guiai-me na vossa verdade e ensinai-me,
porque Vós sois Deus, meu Salvador. Refrão

24 Estórias Entre Vizinhos é um intervenção artística participativa de Ana
João Romana realizada com os membros do projeto Entre Vizinhos, desenvolvido pelo Museu Calouste Gulbenkian desde 2017, em colaboração com a
população sénior de três Centros de Dia da Freguesia das Avenidas Novas.

O Senhor é bom e recto,
ensina o caminho aos pecadores.
Orienta os humildes na justiça
e dá-lhes a conhecer os seus caminhos. Refrão

Entre Vizinhos é um projeto educativo mediado por Diana Pereira e Joana
Andrade que tem como objetivo reforçar laços de vizinhança e comunidade,
fazendo do museu um espaço de encontros e partilha, de construção de experiências e memórias, um terreno para a audácia e a criatividade.

Os caminhos do Senhor são misericórdia e fidelidade
para os que guardam a sua aliança e os seus preceitos.
O Senhor trata com familiaridade os que O temem
e dá-lhes a conhecer a sua aliança. Refrão
2. Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses (1 Tes 3, 12 – 4, 2)
Irmãos: O Senhor vos faça crescer e abundar na caridade uns para
com os outros e para com todos, tal como nós a temos tido para convosco. O Senhor confirme os vossos corações numa santidade irrepreensível, diante de Deus, nosso Pai, no dia da vinda de Jesus, nosso Senhor, com todos os santos. Finalmente, irmãos, eis o que vos pedimos
e recomendamos no Senhor Jesus: recebestes de nós instruções sobre
o modo como deveis proceder para agradar a Deus e assim estais procedendo; mas deveis progredir ainda mais. Conheceis bem as normas
que vos demos da parte do Senhor Jesus.
Palavra do Senhor.

«O Senhor confirme os vossos corações no dia de Cristo»

As questões: Quais são as memórias que tem da freguesia? E as memórias
da Fundação? foram o ponto de partida para a recolha de depoimentos realizada pela artista, que se materializa numa intervenção com dois momentos: a publicação de um livro de artista e a instalação de estórias em espaços públicos que se estendem da Fundação Calouste Gulbenkian ao bairro.
Os locais foram escolhidos pelos participantes e o livro de artista é fruto de
um trabalho coletivo que inclui retratos de Eduardo Sousa Ribeiro.
24 Estórias é um dos resultados do projeto Entre Vizinhos, constituindo uma
expressão artística que dá visibilidade às memórias dos participantes, unindo simbólica e artisticamente os espaços da vida quotidiana de todos nós.

ORDENAÇÕES DIACONAIS, 2 de Dezembro, 15.30h
Mosteiros dos Jerónimos
Neste Domingo, dia 2 de Dezembro, às 15.30h, na Igreja do Mosteiro dos
Jerónimos, serão ordenados três novos diáconos (dois da diocese de Lisboa
e um da diocese de Cochim).
Independentemente de conseguirmos ou não marcar presença
nessa celebração, estaremos certamente unidos em oração invocando a bênção de Deus para estes que vão ser ordenados.

A meta da nossa vida é o encontro com Deus.
E Deus é Amor.
Esse encontro com Deus começa já hoje a ser preparado

Paróquia de Nossa Senhora do Rosário de Fátima
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NATAL ENTRE NÓS
A “Pontes de Caridade -Associação de Fieis de Nossa Senhora Fátima”,
apoia presentemente 130 famílias, ou seja, 310 pessoas, das quais 51 são
crianças.
Gostaríamos neste Natal, à semelhança dos anos anteriores, de entregar a
todas as famílias bacalhau para a Ceia de Natal.

Ofereça Bacalhau.
O seu contributo fará a diferença para uma das 130 famílias carenciadas que
apoiamos mensalmente.
Por favor entregue o seu donativo num destes lugares:
- No Secretariado Paroquial
- Na Acção Social, de 2ª a 5ª feira, das 15 ás 17.30.

e vivenciado por cada um de nós na maneira como vivemos o Amor.
É uma construção de todos os dias.
Começa por ser intensamente desejado.
Mas que tem pela frente um longo caminho de crescimento
que permita que os nossos corações se percebam confirmados
no dia do encontro com Cristo, no fim dos tempos.
Como tudo o que diz respeito ao que acontece no nosso íntimo,
é demasiado frágil: demora muito tempo a construir e a consolidar
e pode perder-se num instante, se não cuidarmos dele nem o alimentarmos.
O desejo de crescer é o sinal de que já está presente no nosso coração.
E a dimensão desse desejo
dá para medir a intensidade com que já o vivemos.
É a caridade que está a comandar a tua vida?
Sentes o apelo e a necessidade de crescer no amor a Deus e aos outros?

No “Espaço Criança” também necessitamos de agasalhos de criança.

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
(Lc 21, 25-28.34-36)

FEIRA DE NATAL no Bairro de Santos
A Associação de Comerciantes do Bairro de Santos ao Rego e Avenidas Novas organiza no Bairro de Santos, ao Rego, nos dias 7, 8 e 9 e 14, 15 e 16 de
Dezembro (sexta e sábado das 11h às 19h e Domingo das 9H às 19h) uma
Feira de Natal, no largo perto da Igreja e na Rua da Beneficência.

Além do comércio local colaboram várias entidades, entre as quais a nossa
Comunidade Cristã de Nossa Senhora das Dores.
Haverá animação de rua e barraquinhas com artesanato e comes e bebes.

FESTA DE NATAL—16 de Dezembro, 16h
No próximo dia 16 de Dezembro, Domingo, às 16h, vamos realizar a nossa
Festa de Natal na nossa Igreja Paroquial.
Como é habitual contamos com a participação da Catequese
Paroquial da Infância, dos nossos adolescentes e jovens, dos escuteiros, da Escola de Música...

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Haverá sinais no sol,
na lua e nas estrelas e, na terra, angústia entre as nações, aterradas
com o rugido e a agitação do mar. Os homens morrerão de pavor, na
expectativa do que vai suceder ao universo, pois as forças celestes
serão abaladas. Então, hão-de ver o Filho do homem vir numa nuvem,
com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, erguei-vos e levantai a cabeça, porque a vossa libertação está
próxima. Tende cuidado convosco, não suceda que os vossos corações
se tornem pesados pela intemperança, a embriaguez e as preocupações da vida, e esse dia não vos surpreenda subitamente como uma
armadilha, pois ele atingirá todos os que habitam a face da terra. Portanto, vigiai e orai em todo o tempo, para que possais livrar-vos de
tudo o que vai acontecer e comparecer diante do Filho do homem».
Palavra da salvação.

«A vossa libertação está próxima»
A vida rejeita espontaneamente
Paróquia de Nossa Senhora do Rosário de Fátima
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tudo o que tem a ver com a morte.
A natureza não pode deixar de encarar com angústia a perspectiva do fim:
“Os homens morrerão de pavor,
na expectativa do que vai suceder ao universo...”
Mas, para quem vive da fé, o fim é apenas uma passagem,
o alcançar da meta que aprendemos a esperar com alegria:
“Quando estas coisas começarem a acontecer,
erguei-vos e levantai a cabeça, porque a vossa libertação está próxima”.
Assim será,
a não ser que entretanto tenhamos deixado que os nossos corações
“se tornem pesados pela intemperança, a embriaguez
e as preocupações da vida”.
A maneira como vivemos as adversidades da vida
é um bom teste para avaliar o estado em que nos encontramos…
Quando os problemas e o sofrimento te batem à porta,
deixas-te abater por eles ou “ergues-te e levantas a cabeça”,
iluminado pelo mistério pascal?

Este ensaio destina-se principalmente àqueles que irão cantar as Janeiras
pela primeira vez.
Basta-nos um ensaio porque as canções são fáceis de aprender.
Os que tiverem instrumentos devem trazê-los também.
Os que já cantam habitualmente as Janeiras terão um ensaio, lá mais perto
das Janeiras, em data a marcar, em Nossa Senhora das Dores.

LANÇAMENTO de 2 LIVROS do Diác. Tomás Lima
6 de Dezembro, 17.30h
Na sequência do livro editado o ano passado, por ocasião da comemoração
do centenário das aparições de Nossa Senhora em Fátima, intitulado
“Fátima em Lisboa, Visita guiada”, o Diácono Tomás Machado Lima, por
ocasião da celebração do 80º aniversário da Igreja e da paróquia de Nossa
Senhora do Rosário de Fátima em Lisboa, editou 2 novos livros que vêm
complementar o anterior, intitulados “Fátima em Lisboa, o Baptistério”,
com prefácio da Pintora Emília Nadal e da Prof. Maria Isabel Roque e
“Fátima em Lisboa, o Presépio”, com prefácios do Prof. António Martins e
Dr. José Cruz.
O lançamento destes dois livros efectuar-se-á no dia 6 de Dezembro, quintafeira, na sala Cónego Abranches (Centro Paroquial, 2º andar) às 17.30h,
com apresentação do Padre António Martins.

Por estes dias...

Nessa mesma 5ªfeira, à mesma hora, haverá na Igreja um Concerto promovido pelo Colégio de S. Tomás e por isso não haverá a habitual Exposição do
Santíssimo.

ENSAIO PARA AS JANEIRAS
3 de Dezembro, 21.30h

BENÇÃO DAS GRÁVIDAS—16 de Dezembro

Este ano vamos dar uma maior dimensão às Janeiras!
De 4 a 6 de Janeiro, vamos tentar provocar um impacto missionário bem
mais relevante, contando para isso com um maior número de participantes.
Precisamos, por isso, de mais gente para cantar (não é preciso ter grande
voz…) e para tocar qualquer instrumento (também não é preciso ser um virtuoso…).
Haverá um ensaio na próxima segunda-feira, 3 de Dezembro,
às 21.30h, no Centro Paroquial (1º andar).

No próximo dia 16 de Dezembro, Domingo, na Missa das 12h, procederemos à Benção das grávidas.
Trata-se de um momento celebrativo que temos vindo a realizar nos últimos
anos em que nos associamos à alegria dos futuros pais e invocamos a Benção de Deus para as grávidas e suas famílias.
Pedimos às grávidas e suas famílias que se sentem nos bancos
da frente do lado do ambão das leituras.
Paróquia de Nossa Senhora do Rosário de Fátima
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