Eco de Fátima

Agenda

ANO C. III SÉRIE . Nº 495

10 a 17 de Fevereiro

Domingo V do Tempo Comum

• 10 . Domingo

10 de FEVEREIRO de 2019

• Ensaio C Stª Cecília (11.30h)
• Catequese de Infância, Jovens e adultos (17.30h)

As palavras da Palavra

• 11 . Segunda-feira
• Ginástica de Manutenção (10.30h)

• Reunião CSVP (15h)

• 12 . Terça-feira
• Reunião CPM (21.30h)

1. Leitura do Livro de Isaías (Is 6, 1-2a.3-8)

• 17 . Domingo

No ano em que morreu Ozias, rei de Judá, vi o Senhor, sentado num trono alto e sublime; a fímbria do seu manto enchia o templo. À sua volta
estavam serafins de pé, que tinham seis asas cada um e clamavam alternadamente, dizendo: «Santo, santo, santo é o Senhor do Universo. A sua
glória enche toda a terra!». Com estes brados as portas oscilavam nos
seus gonzos e o templo enchia-se de fumo. Então exclamei: «Ai de mim,
que estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, moro no
meio de um povo de lábios impuros e os meus olhos viram o Rei, Senhor
do Universo». Um dos serafins voou ao meu encontro, tendo na mão um
carvão ardente que tirara do altar com uma tenaz. Tocou-me com ele na
boca e disse-me: «Isto tocou os teus lábios: desapareceu o teu pecado, foi
perdoada a tua culpa». Ouvi então a voz do Senhor, que dizia: «Quem
enviarei? Quem irá por nós?». Eu respondi: «Eis-me aqui: podeis enviarme».

• Ensaio Coro Stª Cecília (11.30h)

Palavra do Senhor.

• Aula de Guitarra (18h)

• Noite de Oração (21.30h)

• Catequese de Adultos (19h)
• 13 . Quarta-feira
• Aulas de Pintura (14.30h)

• Catequese de Infância e Jovens (18h)
• 14 . Quinta-feira
• Ginástica de Manutenção (11h)
• 15 . Sexta-feira
• 16 . Sábado
• Reunião das Guias (9.45h)
• Reunião dos Escuteiros (15h)
• Ensaio do Coro Stª Cecília (17.30h)

• Catequese Infância, Jovens e adultos (17.30h)

«Eis-me aqui: podeis enviar-me»

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 encontro com Deus traz consigo a inevitável consciência da nossa pequenez…
Percebemos a nossa insignificância e, ao mesmo tempo,
a grandeza infinita de Deus como que nos esmaga:
“Ai de mim, que estou perdido”…
Mas a surpresa é ainda maior
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quando percebemos que Deus vence essa distância
e se afirma na nossa vida
como Alguém que toma a iniciativa de vir ao nosso encontro,
porque quer partilhar connosco a Sua Vida: “Quem enviarei?”
Nessa altura, não nos resta outra alternativa
senão colocarmo-nos completamente ao dispor do Senhor:
“Eis-me aqui: podeis enviar-me”.

projecto com a organização de mais um Coro Participativo, sob a orientação
do Professor António Ramos e acompanhado pelo Quinteto “Allabreve”.
O Concerto, intitulado “Momentos de Paz”, realizar-se-á apenas no dia 7 de
Abril, às 15h.
Mas os ensaios vão começar brevemente.
Estão programados os seguintes dias para os ensaios, sempre das 21.30h às
22.30h, com horário escrupulosamente cumprido:
•
26 de Fevereiro
•
7 de Março
•
11 de Março
•
19 de Março
•
28 de Março
•
5 de Abril

Estás disponível para servir o Senhor?
És capaz de reconhecer os Seus chamamentos na voz da Igreja?

SALMO RESPONSORIAL: Salmo 137 (138), 1-2a.2bc-3.4-5.7c-8
Refrão: Na presença dos Anjos, eu Vos louvarei, Senhor.
Eu Vos louvarei, Senhor.

O número de participantes no Coro é limitado.
E requer-se um número de presenças mínimas aos ensaios.

De todo o coração, Senhor, eu Vos dou graças,
porque ouvistes as palavras da minha boca.
Na presença dos Anjos Vos hei-de cantar
e Vos adorarei, voltado para o vosso templo santo. Refrão
Hei-de louvar o vosso nome pela vossa bondade e fidelidade,
porque exaltastes acima de tudo o vosso nome e a vossa promessa.
Quando Vos invoquei, me respondestes,
aumentastes a fortaleza da minha alma. Refrão

PEREGRINAÇÃO A PÉ A FÁTIMA
24 a 28 de Abril
Como já vem sendo hábito, a nossa paróquia organiza uma Peregrinação a
Pé a Fátima no final de Abril.
Desta vez será de 24 a 28 de Abril.

Todos os reis da terra Vos hão-de louvar, Senhor,
quando ouvirem as palavras da vossa boca.
Celebrarão os caminhos do Senhor,
porque é grande a glória do Senhor. Refrão

O número de inscrições é limitado por razões de ordem logística.

A vossa mão direita me salvará,
o Senhor completará o que em meu auxílio começou.
Senhor, a vossa bondade é eterna,
não abandoneis a obra das vossas mãos. Refrão

Calculamos que os custos de participação, com refeições e dormidas incluídas, rondem os 110,00 € por pessoa.

Asseguramos sempre um bom banho quente no final de cada dia e, a maior
parte das vezes dormimos no chão, em espaços amplos, umas vezes com
colchões outras não…

Os interessados poderão inscrever-se no Secretariado Paroquial
(tel. 217928300) ou para o endereço de e-mail peluisalberto@gmail.com.
Paróquia de Nossa Senhora do Rosário de Fátima
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O encontro realiza-se, como sempre, na paróquia de São João de Brito
(salão paroquial) e começa às 21.30h.

RETIRO — 1 a 3 de Março
Vamos aproveitar o fim de semana de Carnaval (dias 1 a 3 de março) para
preparar a nossa entrada em Quaresma, tão necessária para vivermos bem a
Páscoa, com um retiro.
O retiro será de silêncio!
Já temos um bom número de inscritos para o Retiro.
Mas ainda há lugar.
Quem quiser poderá, por isso, ainda inscrever-se.
Deverão fazê-lo, durante os próximos dias, no Secretariado Paroquial (tel.
217928300) ou para o endereço de e-mail peluisalberto@gmail.com.
Há quartos individuais e quartos duplos.
O Retiro começará na sexta-feira, dia 1 de Março, com o jantar e terminará
a meio da tarde do dia 3 de Março, Domingo.
Quanto ao transporte não haverá dificuldade em arranjar boleia, se tal for
necessário.
O Retiro realizar-se no Centro de Espiritualidade (Casa de Retiros) da nossa
diocese, no Turcifal, e o custo ficará em 50,00 € por pessoa.
Mas, no fim, arranjaremos forma de, anonimamente, cada um contribuir
apenas o que puder.
Arranjamos sempre maneira de nos apoiarmos mutuamente!

CORO PARTICIPATIVO
7 de Abril, 15h
A experiência feliz que fizemos até agora de Coros Participativos, com poucos ensaios, e muito focados num programa bem
definido e relativamente simples (o Concerto Mariano e o Concerto de Natal), levou-nos a pensar em dar continuidade a este

2. Leitura da Primeira Epístola do apóstolo S. Paulo aos Coríntios
(1 Cor 15, 1-11)

Recordo-vos, irmãos, o Evangelho que vos anunciei e que recebestes,
no qual permaneceis e pelo qual sereis salvos, se o conservais como
eu vo-lo anunciei; aliás teríeis abraçado a fé em vão. Transmiti-vos em
primeiro lugar o que eu mesmo recebi: Cristo morreu pelos nossos
pecados, segundo as Escrituras; foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos Doze.
Em seguida apareceu a mais de quinhentos irmãos de uma só vez, dos
quais a maior parte ainda vive, enquanto alguns já faleceram. Posteriormente apareceu a Tiago e depois a todos os Apóstolos. Em último
lugar, apareceu-me também a mim, como o abortivo. Porque eu sou o
menor dos Apóstolos e não sou digno de ser chamado Apóstolo, por
ter perseguido a Igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou aquilo
que sou, e a graça que Ele me deu não foi inútil. Pelo contrário, tenho
trabalhado mais que todos eles, não eu, mas a graça de Deus, que está comigo. Por conseguinte, tanto eu como eles, é assim que pregamos; e foi assim que vós acreditastes.
Palavra do Senhor.
«É assim que pregamos e foi assim que acreditastes»
Fazemos parte de uma cadeia de testemunhos
que começou muito antes de nós e que se continua através de nós.
Primeiro transmitimos a herança intocável que recebemos da Igreja,
o depósito da fé: “Transmiti-vos em primeiro lugar o que eu mesmo recebi”.
Depois transmitimos a nossa própria experiência pessoal,
que arranca dela e é confirmada por ela.
O essencial da Boa Nova é o anúncio do mistério pascal,
traduzido na nossa vida, com a consciência de que tudo o que somos
é fruto da acção de Deus em nós: “
pela graça de Deus sou aquilo que sou”...
Confrontas permanentemente a tua fé com a fé da Igreja?
Estás atento ao que a Igreja diz sobre as exigências da fé?
Paróquia de Nossa Senhora do Rosário de Fátima
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Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Lucas (Lc 5, 1-11)

Daí a naturalidade com que “deixaram tudo e seguiram Jesus”...

Naquele tempo, estava a multidão aglomerada em volta de Jesus, para
ouvir a palavra de Deus. Ele encontrava-Se na margem do lago de Genesaré e viu dois barcos estacionados no lago. Os pescadores tinham deixado os barcos e estavam a lavar as redes. Jesus subiu para um barco, que
era de Simão, e pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra. Depois
sentou-Se e do barco pôs-Se a ensinar a multidão. Quando acabou de
falar, disse a Simão: «Faz-te ao largo e lançai as redes para a pesca». Respondeu-Lhe Simão: «Mestre, andámos na faina toda a noite e não apanhámos nada. Mas, já que o dizes, lançarei as redes». Eles assim fizeram
e apanharam tão grande quantidade de peixes que as redes começavam
a romper-se. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para os virem ajudar; eles vieram e encheram ambos os barcos, de tal
modo que quase se afundavam. Ao ver o sucedido, Simão Pedro lançouse aos pés de Jesus e disse-Lhe: «Senhor, afasta-Te de mim, que sou um
homem pecador». Na verdade, o temor tinha-se apoderado dele e de
todos os seus companheiros, por causa da pesca realizada. Isto mesmo
sucedeu a Tiago e a João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de
Simão. Jesus disse a Simão: «Não temas. Daqui em diante serás pescador
de homens». Tendo conduzido os barcos para terra, eles deixaram tudo
e seguiram Jesus.

Em que aspectos da tua vida é que Jesus te diz hoje “faz-te ao largo”?

Palavra da salvação.

Durante este ano particularmente centrado na liturgia (o tema do ano é “A
Liturgia como lugar de encontro com Deus e com os outros”) temos tido uma
série de encontros de formação sobre a liturgia, abertos a todos os que desejarem participar.
Cada encontro vale por si.
Por isso, mesmo que não tenham participado nos encontros anteriores, vale
sempre a pena aparecer!

“Deixaram tudo e seguiram Jesus”
O desafio a fazer-se ao largo era incompreensível…
Mas, contrastando com uma noite em que, entregues a si próprios,
não tinham pescado nada,
aquela pesca tão abundante ajudou-os a perceber que só com Jesus
é que a sua vida seria verdadeiramente fecunda.
Foi uma experiência de tal maneira rica e marcante
que não mais a quiseram perder.
Ficou claro para eles que nada na vida se podia comparar
àquilo que experimentavam com Jesus.
E, por isso, valia a pena investir tudo n’Ele!

Por estes dias...
NOITE DE ORAÇÃO—12 de Fevereiro, 21.30h
Na próxima terça-feira, dia 12 de Fevereiro, às 21.30h, teremos a nossa já
habitual Noite de Oração.
Nunca é demais sublinhar a importância da oração na nossa vida cristã, nas
suas diversas vertentes (individual e comunitária).
Não tem sido fácil para nós criar hábitos de oração comunitária para além
da celebração da Missa.
Vamos tentar mais uma vez...
Desta vez, a Noite de Oração será animada pela Comunidade das Irmãs
Franciscanas Missionárias de Maria.

FORMAÇÃO LITÚRGICA—A MISSA (Parte II)

No próximo dia 15 de Fevereiro, sexta-feira, teremos o último encontro de
formação sobre a liturgia.
O tema é a Eucaristia (depois de no último encontro se ter falado sobre a Missa, mas centrado na primeira parte, a Celebração
da Palavra).
Paróquia de Nossa Senhora do Rosário de Fátima
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