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• 29 . Domingo 

• Ensaio Coro Stª Cecília (11.30h) 

• Catequese (17.30h) 

• 30 . Segunda-feira 

• Ginástica Manutenção (10.30h/11.30h) 

• Catequese de Adultos (19h) 

• 01 . Terça-feira 

• Aula de Guitarra (18h/20h) 

• 02 . Quarta-feira 

• Aula de Pintura (14.30h/17.30h) 

• Catequese (18h) 

• 03 . Quinta-feira  

• Ginástica Manutenção (11.15h/12.15h) 

• Aula de Guitarra (19h/20h) 

• 04 . Sexta-feira 

• Ensaio Coro Stª  Cecília (21.15h) 

• 05 . Sábado 

• Escola de Música (09.00h/14.30h) 

• Reunião das Guias (10h) 

• Reunião dos Escuteiros (16h/20h) 

• Ensaio do Coro Stª Cecília (17.30h) 

• 06 . Domingo 

• Ensaio Coro Stª  Cecília (11.30h) 

• Catequese (17.30h) 
 

 

Agenda 
    29 de Abril a 6 de Maio 

Espaço Solidário (2ª a 6ª - 14h/19) 

Espaço Solidário (Domingo - 11h/14h) 

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) 
 

•  Exposição do Santíssimo (18h) 

•  Reunião Vida Ascendente (15h) 

•  Primeiro Sábado (09,30h) 

•  Reunião Vida Ascendente (15h) 

•  Terço (18h) 

   

 

 

ANO B. III SÉRIE . Nº 448 
 
 

V Domingo de Páscoa - Ano B 
 

29 de Abril de 2018 

Eco de Fátima 

As palavras da Palavra 
1. Leitura dos Actos dos Apóstolos (Actos 9, 26-31) 
 

Naqueles dias, Saulo chegou a Jerusalém e procurava juntar-se aos discípu-
los. Mas todos o temiam, por não acreditarem que fosse discípulo. Então, 
Barnabé tomou-o consigo, levou-o aos Apóstolos e contou-lhes como Saulo, 
no caminho, tinha visto o Senhor, que lhe tinha falado, e como em Damasco 
tinha pregado com firmeza em nome de Jesus. A partir desse dia, Saulo ficou 
com eles em Jerusalém e falava com firmeza no nome do Senhor. Conversa-
va e discutia também com os helenistas, mas estes procuravam dar-lhe a 
morte. Ao saberem disto, os irmãos levaram-no para Cesareia e fizeram-no 
seguir para Tarso. Entretanto, a Igreja gozava de paz por toda a Judeia, Gali-
leia e Samaria, edificando-se e vivendo no temor do Senhor e ia crescendo 
com a assistência do Espírito Santo».  
 

Palavra do Senhor. 
 
 

«Contou-lhes como, no caminho, tinha visto o Senhor»    

 

As reticências da comunidade cristã em acolher Paulo no seu seio  
são mais do que compreensíveis,  
tendo em conta o seu passado de acérrimo perseguidor dos cristãos.  
A argumentação de Barnabé em seu favor também vai directa ao essencial,  
quando faz apelo à profunda transformação que se operou na vida de Paulo. 
São duas faces de uma mesma história, de um mesmo caminho… 
E que atestam que, quando o caminho que é a nossa vida  
é vivido com autenticidade,  
os nossos passos acabam por andar perto da Verdade  
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ou, pelo menos, de nos conduzirem até lá:  
é sempre no caminho que vemos o Senhor!... 
 

Que valores estão a marcar o teu caminho? 
 

 SALMO RESPONSORIAL: Salmo 21 (22), 26b-28.30-32       
 

Refrão: Eu Vos louvo, Senhor, no meio da multidão. 
    

Cumprirei a minha promessa na presença dos vossos fiéis. 
Os pobres hão-de comer e serão saciados, 
louvarão o Senhor os que O procuram: 
vivam para sempre os seus corações. Refrão  
 

Hão-de lembrar-se do Senhor e converter-se a Ele  
todos os confins da terra;  
e diante d’Ele virão prostrar-se  
todas as famílias das nações. Refrão  
 
Só a Ele hão-de adorar  
todos os grandes do mundo,  
diante d’Ele se hão-de prostrar  
todos os que descem ao pó da terra. Refrão  
 

Para Ele viverá a minha alma, há-de servi-l’O a minha descendência. 
Falar-se-á do Senhor às gerações vindouras 
e a sua justiça será revelada ao povo que há-de vir: 
«Eis o que fez o Senhor». Refrão 

 

2. Leitura da Primeira Epístola de São João (1 Jo 3, 18-24)  
 

Meus filhos, não amemos com palavras e com a língua, mas com obras e em 
verdade. Deste modo saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o 
nosso coração diante de Deus; porque, se o nosso coração nos acusar, Deus é 
maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Caríssimos, se o coração 
não nos acusa, tenhamos confiança diante de Deus e recebere-
mos d’Ele tudo o que Lhe pedirmos, porque cumprimos os seus 
mandamentos e fazemos o que Lhe é agradável. É este o seu 
mandamento: acreditar no nome de seu Filho, Jesus Cristo, e 
amar-nos uns aos outros, como Ele nos mandou. Quem observa 
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CONCERTO MARIANO, 27 de Maio, 16 h 
 

No próximo dia 27 de Maio, às 16h teremos um Concerto Mariano. 
 

Trata-se de um conjunto de cânticos a Nossa Senhora, com alguma poesia 
pelo meio, e é mais uma maneira de celebrarmos o aniversário da paróquia. 
 

O Prof. António Ramos, da nossa Escola de Música, propõe-se realizar este 
concerto com o apoio do Quarteto Allabreve e alguns solistas e interven-
ções de Mª Teresa Gonzalez 
 

Trata-se de um Coro Participativo. 
Além dos paroquianos (não tantos como seria natural e expectável…) há 
gente que vem ainda de bastante longe (amigos de amigos…) e que se vai 
encontrar só para este efeito . 
 

Os ensaios são  à 6ª feira (13, 20 e 27 de Abril e 4, 11, 18 e 25 de Maio), das 
21.30h às 22.30h, na sala 13 do 1º andar do Centro Paroquial. 
 

Mesmo que alguém não possa ir a todos os ensaios não deixe de aparecer 
por causa disso! 
 

A pontualidade é garantida, tanto a começar como a acabar! 
 

Mas temos de ser pontuais a começar! 
 
 

CORPO DE DEUS (31 de Maio) 
 

O Corpo de Deus é um dia importante na vida da Igreja e da nossa comuni-
dade em particular (Primeira Comunhão) 
Mas nesse dia, na nossa Cidade de Lisboa, realiza-se aquela que é, desde há 
muito, a mais participada das procissões. 
 

A Procissão sai da Sé às 17.00h e chega à Sé, terminando com a Benção do 
Santíssimo às 18.30h, no dia 31 de Maio. 
 

A Procissão é muito dispendiosa. 
 

Aqueles que quiserem colaborar com donativos podem depois 
consultar na página do Facebook do Corpo de Deus a forma de 
o fazer: https://www.facebook.com/CorpoDeDeusLisboa/  

Paróquia de Nossa  Senhora do Rosário de Fátima 
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CONCERTO EM HONRA DE NOSSA SENHORA 
13 de Maio, 16 h 

 

No dia 13 de Maio, Domingo, às 16h, na nossa Igreja de Fátima, temos um 
concerto em honra de Nossa Senhora. 
 

O concerto ser-nos-á oferecido pelo Coro da Catedral de Lisboa, dirigido 
pelo Maestro Luís Filipe e o Coro do Carmo de Beja, com direção a cargo do 
Pe. António Cartageno. 
 
 

FESTA DAS FAMÍLIAS — 20 de Maio, 12 h 
 

No próximo dia 20 de Maio, Domingo, teremos a nossa Festa das Famílias. 
 

Começou por ser uma iniciativa da Catequese mas o objectivo é que todas 
as famílias da nossa comunidade vivam este dia de uma forma que as ajude 
a sentirem-se como Igreja Doméstica, enquanto família, e ao mesmo tempo 
exprimam a consciência de pertencer a uma família mais alargada, a Igreja, 
que tem a sua expressão mais próxima na Comunidade Paroquial. 
 

Não temos tido grande sucesso na mobilização da paróquia para a vivência 
deste dia. 
Podia ser um tempo importante de convívio e de nos conhecermos todos 
um pouco melhor, encontrando-nos noutro ambiente que não seja apenas o 
da Eucaristia, 
Não somos de desistir facilmente e, por isso, aqui estamos a desafiar-vos. 
 

É de facto uma pena que programas tão interessantes como os que têm sido 
acontecido durante estes anos em que temos realizado esta festa (os que 
têm participado sabem que é verdade…) sejam aproveitados por tão poucos 
(se tivermos em conta a dimensão da nossa Comunidade). 
 

O Programa é simples: 
11.30h — Recolha de farnéis para o almoço (no Salão Paroquial) 
12.00h — Missa 
13.15h — Almoço partilhado 
14.30h — Peddy Paper 
16.30h — Lanche 
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os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E sabemos que per-
manece em nós pelo Espírito que nos concedeu . 
 

Palavra do Senhor. 
 

«É este o seu mandamento: acreditar e amar»    
 

Acreditar. 
Reconhecer em Jesus a presença de Deus no meio de nós. 
Perceber nessa presença a grandeza infinita do Amor que Deus nos tem. 
Descobrirmo-nos amados acima de tudo o que podemos imaginar,  
deixarmo-nos seduzir por esse Amor  
e passar a viver ofuscados e atraídos por Ele. 
E amar. 
Como é próprio de quem encontra no Amor a sua Verdade. 
Como é próprio de quem se percebe amado com tal intensidade  
que descobre que não pode viver de outra maneira  
senão fazendo da sua vida uma resposta de amor,  
com a grandeza mesma do Amor com que é amado... 
 

Acreditas verdadeiramente no Amor de Deus por ti? 
Fazes d’Ele o centro do teu viver? 
 

Evangelho de N. Senhor Jesus Cristo segundo S. João (Jo 15, 1-8) 
 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Eu sou a verdadeira vide e 
meu Pai é o agricultor. Ele corta todo o ramo que está em Mim e não dá fru-
to e limpa todo aquele que dá fruto, para que dê ainda mais fruto. Vós já 
estais limpos, por causa da palavra que vos anunciei. Permanecei em Mim e 
Eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se 
não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em 
Mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em Mim e 
Eu nele, esse dá muito fruto, porque sem Mim nada podeis fazer. Se alguém 
não permanece em Mim, será lançado fora, como o ramo, e secará. Esses 
ramos, apanham-nos, lançam-nos ao fogo e eles ardem. Se permanecerdes 
em Mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o 
que quiserdes e ser-vos-á concedido. A glória de meu Pai é que 
deis muito fruto. Então vos tornareis meus discípulos» .   
 

Palavra da salvação. 
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«Quem permanece em Mim e Eu nele dá muito fruto»    
 

Vivemos muitas vezes divididos entre o desejo de dar fruto  
e a incapacidade de acolher o único caminho que o torna possível:  
a identificação com Cristo. 
Demoramos muito tempo a perceber que a única vida digna desse nome  
é aquela que encontramos em Jesus  
e que os frutos que julgamos colher longe d’Ele não passam de ilusões... 
Para saborear algo de novo que percebemos, cansados,  
que o mundo não nos pode dar,  
há que arriscar a novidade de seguir Jesus. 
E aprender a permanecer n’Ele. 
Sobretudo quando não vemos com clareza o caminho a seguir  
e a fidelidade é a única força que nos pode fazer avançar. 
Só então podemos colher, surpresos, a abundância do fruto que sonhámos... 
 

Com que fidelidade permaneces no Senhor? 
 

 

EXPOSIÇÃO DO SANTÍSSIMO, 3 de Maio, 18h 
 

No próximo dia 3 de Maio, primeira quinta-feira do mês, realizamos o habi-
tual tempo de Adoração do Santíssimo das 18h às 18.50h. 
 

Não é muito tempo. 
Mesmo assim a adesão das pessoas não tem sido tão grande como seria de 
esperar. E a adoração é tão importante!... 
 
 

PRIMEIRO SÁBADO, 5 de Maio, 09.30h 
 

A Celebração Comunitária dos primeiros sábados acontecerá, 
como já é hábito, no próximo dia 5 de Maio. 
 

O horário também é o do costume. 
Começaremos às 9.30h com Exposição do Santíssimo a que se 

Por estes dias... 
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segue depois a recitação meditada do Terço, e terminaremos com a celebra-
ção da missa das 10.30h. 
 

Durante a Exposição do Santíssimo quem quiser tem oportunidade para se 
confessar. 
 
 

TERÇO, 6 de Maio, 18h 
 

A partir do próximo dia 6, Domingo, vamos rezar comunitariamente o terço 
às 18h na nossa Igreja de Fátima durante os Domingos do mês de Maio. 
 

Começámos o ano passado esta iniciativa e parece que encontrou eco na 
Comunidade. 
 

No próximo dia 6 de Maio a recitação do Terço será orientada pelo Coro da 
Missa das 12h de Domingo. 
 
 

PROCISSÃO DE VELAS — 12 de Maio 
 

Este ano vamos mais uma vez realizar a procissão de velas com a imagem de 
Nossa Senhora no dia 12 de Maio. 
 

Partiremos, como habitualmente, da Igreja de Nossa Senhora das Dores e 
chegaremos à Igreja de Fátima. 
 

A Procissão será precedida de missa às 20h (e não às 19h, como é costume 
aos sábados!). 
 

O percurso que vamos fazer é o seguinte: Rua Diogo de Macedo, Praça Nuno 
Gonçalves, Rua Cristóvão de Figueiredo, Rua da Beneficência, Rua Cardeal 
Mercier, Av. Dos Combatentes (aqui, em contra mão), Av. Santos Dumond, 
Rua Tenente Espanca, Av. De Berna,  
 

Rua Marquês Sá da Bandeira, Av. João Crisóstomo, Av. Cinco de Outubro, 
Av. Barbosa Du Bocage, Igreja de Fátima (Av. Marquês de Tomar). 
 

Quem não puder acompanhar-nos (o trajecto é ainda um pouco 
longo) mas quiser saudar Nossa Senhora com velas e colchas às 
janelas, não deixe de o fazer! 
Também é uma maneira de exprimir e anunciar a nossa fé! 
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