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VENDA DE NATAL  
 

A nossa tradicional  Venda de Natal já está a funcionar. 
Comprar os presentes na Venda de Natal é uma forma de ajudar a Paróquia! 
A Venda de Natal está aberta nos seguintes horários: 
De Segunda a Sexta –Feira: Das 11h às 18h 
Aos Domingos: das 11h às 13.30h 
 

CURSO SOBRE O APOCALIPSE — 17 de Novembro 
 

Na próxima 3ª Feira, dia 17, teremos um novo encontro com o Pe João Lourenço 
sobre o Livro do Apocalipse de S. João. 
Como sempre, será das 18.30h às 19.30h. 
 

BANCO ALIMENTAR — 28 e 29 de Novembro 
 

Nos próximos dias 28 e 29 de Novembro o Banco Alimentar Contra a Fome vai 
realizar uma nova Campanha de recolha de alimentos. 
São necessários voluntários para ajudar a fazer essa recolha. 
E é muito necessária a generosidade de todos na doação de bens! 

 

CONCERTO DE ORGÃO — 22 DE NOVEMBRO — 16.30H 
 

No próximo Domingo, dia 22 de Novembro, às 16.30h, David Denher, que já tem 
acompanhado algumas das nossas missas das 12h de Domingo, dará um concer-
to de órgão na nossa Igreja. 
 

INICIAÇÃO CRISTÃ DE ADULTOS 2015/2016 
 

Há 3 grupos de preparação de adultos para Baptismo, e/ou Crisma e/ou Primeira 
Comunhão:  Domingo, das 17.30h às 18.30h; 2ª Feira, das 21h às 22h; 4ª Feira, 
das 18.30h às 19.30h. Quem estiver interessado ainda pode aparecer!. 
  

FACEBOOK DA PARÓQUIA 
 

A Paroquia já tem uma  página no facebook! .  
Faça um “gosto” na página da paróquia e convide os seus amigos! 
 

https://www.facebook.com/Paróquia-de-Nossa-Senhora-do-Rosário-
de-Fátima-de-Lisboa-427716450748248/ 
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Preparando o Natal… 
 

Podemos pensar que o Natal ainda vem longe. 
Mas para o podermos viver bem temos de começar desde já a prepará-lo. 
 

Daqui por quinze dias, no final deste mês começa o Advento. 
E com ele a preparação litúrgica do Natal. 
Mas a Liturgia só é autêntica se corresponder a um esforço real de preparar o 
nosso coração para acolher Jesus todos os dias da nossa vida. 
E isso é sinónimo de alimentar a intimidade com Ele, vivida em Comunidade e 
no zelo missionário de dar a todos a oportunidade de serem tocados pelo Seu 
Amor. 
 

O secretariado da Catequese preparou um pequeno opúsculo para ajudar a 
viver bem o Advento e o Natal em família.. 
Em linguagem acessível às crianças (e, por isso mesmo também aos adultos…) 
apresenta-se uma conjunto de pequenas reflexões e sugestões de oração e 
compromissos práticos que podem ajudar a enriquecer a vivência do Advento 
e do Natal. 
Todos os interessados em se servirem deste instrumento simples para os 
ajudar a fazer caminho de fé neste tempo poderão procurar essa pequena 
publicação na sacristia ou, durante a semana, no Secretariado Paroquial. 
 

Mas a preparação e vivência do Natal não acontece apenas no coração de 
cada um ou no seio do ambiente familiar. 
Esta família que é a Comunidade alargada, também tem as suas expressões e 
actividades que estimulam e alimentam esse âmbito mais restrito do coração 
de cada um e dos pequenos grupos em que nos inserimos. 
Há actividades que vamos promover a nível de toda a Comunidade, antes de 
mais nada para celebrarmos com mais verdade o Natal. 
Mas depois, simultaneamente, numa perspectiva missionária, procurarmos 
partilhar com todos a alegria da nossa fé! 

ANO B . III SÉRIE . Nº 325 
 

Domingo XXXIII do Tempo Comum 
Ano B 

15 de Novembro de 2015 

Eco de Fátima 

https://www.facebook.com/Par%C3%B3quia-de-Nossa-Senhora-do-Ros%C3%A1rio-de-F%C3%A1tima-de-Lisboa-427716450748248/
https://www.facebook.com/Par%C3%B3quia-de-Nossa-Senhora-do-Ros%C3%A1rio-de-F%C3%A1tima-de-Lisboa-427716450748248/


 2 

Assim sendo, aqui ficam desde já anunciados uma série de eventos (convém 
colocá-los já na nossa agenda!) com que vamos procurar marcar a nossa vivên-
cia do Advento e do Natal. 
 

Começaremos com uma acção de missão: 
 

1) Nos dias 4 e 5 de Dezembro (sexta e sábado) vamos cantar canções de Na-
tal em locais públicos. 
Serão, em princípio, na sua grande maioria, canções populares portuguesas. 
Estão previstos 4: Atrium Saldanha, interface de Entrecampos (metro), Centro 
Comercial do Campo Pequeno e El Corte Inglês. 
 

É uma forma de dizermos à Cidade que há Natal por causa de Jesus. 
Para concretizarmos esta iniciativa precisamos (muito!) de gente disponível 
para cantar! 
E porque temos de nos apresentar com um mínimo de qualidade precisamos de 
ensaiar (há sempre ensaio à 2ª feira no Centro Paroquial (1º andar), às 21.30h). 
Todos os que viermos seremos sempre poucos! 
 

Durante a execução dos cânticos distribuiremos um folheto com uma pequena 
mensagem de Natal. 
Vamos precisar de pessoas para distribuir os folhetos de Natal a quem for 
passando. 
E também para segurar o cartaz identificativo do grupo. 
 

2) No dia 8 de Dezembro (Imaculada Conceição) a missa das 12h será enrique-
cida com dois acontecimentos. 
 

Em primeiro lugar, a Benção das grávidas. 
Terão, como é natural, um lugar de destaque na Celebração juntamente com a 
sua família mais chegada. 
Por essa razão precisamos de ter uma ideia do número de lugares a reservar. 
E por isso pedimos que todas as grávidas que contam estar nessa missa para 
receberem a respectiva Benção façam chegar essa informação ao prior, prefe-
rencialmente através do endereço de e-mail (peluísalberto@gmail.com). 
 

Em segundo lugar a Benção das imagens do Menino Jesus que cada família 
colocará no seu presépio neste ano. 
Tradicionalmente o presépio é ou começa a ser construído no dia 8. 
Mas o Menino Jesus só lá colocado na noite do dia 24. 
Nesta missa do dia 8 iremos assim benzer essas imagens do Menino 
Jesus que cada família colocará no seu presépio, em casa. 
Contamos que haja muitas imagens nesse dia. 
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E, por isso, para esta Benção não haverá lugares marcados. 
No final da homilia, depois da Benção das grávidas, um ou dois elementos de 
cada família será chamado a trazer consigo à frente (para o espaço entre os 
bancos e o altar) a imagem do Menino Jesus. 
Convém, por isso, que todos tenham a preocupação de se sentar o mais à 
frente possível na Igreja para não alongarmos demasiado a Celebração. 
 

3) Festa de Natal - 13 de Dezembro 
Como Comunidade, é importante fazermos Festa. 
E também que a nossa Festa não seja apenas litúrgica. 
Porque a verdade da Festa litúrgica que celebramos também tem a ver com 
isso… 
 

Assim, no dia 13 de Dezembro, às 16h, começaremos a nossa Festa de Natal. 
Este ano a Igreja abre mais cedo (15h). 
É que às 15.30h poderemos começar a visitar uma Exposição de presépios, 
feitos por nós, que estará patente nas naves laterais. 
 

Cada um de nós, sozinho ou em grupo (família, vizinhos, amigos, grupo ou 
movimento paroquial...), é desafiado a construir um presépio. 
Os presépios deverão ser entregues no Secretariado Paroquial até dia 8 de 
Dezembro. 
Precisamos de tempo para preparar a exposição (implica perceber a maneira 
própria de expor cada presépio, recolhendo também as sugestões dos autores 
e preparar tudo o que for necessário. 

 
“A missão como propósito…” 

 

O desafio sinodal da primeira quinzena de Novembro é entregar a todos os 
que habitam no seu prédio (e também a outras pessoas com que cada um se 
relacione habitualmente) um pequeno texto que fizemos de informação e 
desafio a participar no caminho sinodal que estamos a fazer. 
 

Propusemo-lo a todos na semana passada. Mas pode acontecer que muitos 
dos residentes na nossa paróquia não tenham recebido essa informação. 
 

Agora vamos, por isso, organizar uma distribuição maciça pelas caixas de cor-
reio da área da paróquia. 
Convidamos todos os que quiserem distribuí-los no seu quartei-
rão ou num quarteirão perto de si que venham à sacristia dar o 
nome e levar os respectivos impressos.. 
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