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• 20 . Domingo 

• Ensaio Coro Stª Cecília (11.30h) 

• Catequese (17.30h) 

• 21 . Segunda-feira 

• Ginástica Manutenção (10.30h/11.30h) 

• Catequese de Adultos (19h) 

• 22 . Terça-feira 

• Aula de Guitarra (18h/20h) 

• 23 . Quarta-feira 

• Aula de Pintura (14.30h/17.30h) 

• Catequese (18h) 

• 24 . Quinta-feira  

• Ginástica Manutenção (11.15h/12.15h) 

• Aula de Guitarra (19h/20h) 

• 25 . Sexta-feira 

• Ensaio Coro Stª  Cecília (21.15h) 

• 26 . Sábado 

• Escola de Música (09.00h/14.30h) 

• Reunião das Guias (10h) 

• Reunião dos Escuteiros (16h/20h) 

• Ensaio do Coro Stª Cecília (17.30h) 

• 27 . Domingo 

• Ensaio Coro Stª  Cecília (11.30h) 

• Catequese (17.30h) 
 

 

Agenda 
   20 a 27 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) 
 

•  Reunião V. A. (15h) 

•  Terço (18h) 

•  Festas das Famílias (12h) 

•  Terço (18h) 

•  Concerto Mariano  (16h) 

•  Reunião V. A. (15h) 

   

 

 

ANO A. III SÉRIE . Nº 451 
 
 

PENTECOSTES — Ano B 
 

20 de Maio de 2018 

Eco de Fátima 

As palavras da Palavra 

1. Leitura dos Actos dos Apóstolos (Act 2, 1-11) 
 

Quando chegou o dia de Pentecostes, os Apóstolos estavam todos reunidos no 
mesmo lugar. Subitamente, fez-se ouvir, vindo do Céu, um rumor semelhante a 
forte rajada de vento, que encheu toda a casa onde se encontravam. Viram en-
tão aparecer uma espécie de línguas de fogo, que se iam dividindo, e poisou 
uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram 
a falar outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que se exprimissem. 
Residiam em Jerusalém judeus piedosos, procedentes de todas as nações que 
há debaixo do céu. Ao ouvir aquele ruído, a multidão reuniu-se e ficou muito 
admirada, pois cada qual os ouvia falar na sua própria língua. Atónitos e maravi-
lhados, diziam: «Não são todos galileus os que estão a falar? Então, como é que 
os ouve cada um de nós falar na sua própria língua? Partos, medos, elamitas, 
habitantes da Mesopotâmia, da Judeia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da 
Frígia e da Panfília, do Egipto e das regiões da Líbia, vizinha de Cirene, colonos 
de Roma, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, ouvimo-los procla-
mar nas nossas línguas as maravilhas de Deus».  
 

Palavra do Senhor. 
 
 

«Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar»  

 

A descida do Espírito Santo sobre os apóstolos  
mudou completamente a sua vida. 
O medo deu lugar ao desassombro. 
O isolamento deu lugar à partilha e ao anúncio. 
As limitações de cada um foram ultrapassadas! 
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De repente, descobriram-se todos a falar diversas línguas… 
O grande fruto da presença do Espírito de Deus na nossa vida é sempre este:  
faz acontecer a unidade.  
A diversidade mantém-se.  
Mas cada um é capaz de entrar em plena sintonia com os outros.  
Porque o Espírito o faz ouvir na sua própria língua  
(as aspirações profundas do coração humano)  
a linguagem única do Amor, própria de Deus! 
 

O Espírito Santo é o verdadeiro motor da tua vida? 
 

 

 SALMO RESPONSORIAL: 
 

Refrão: Mandai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a terra.  
    

Bendiz, ó minha alma, o Senhor. 
Senhor, meu Deus, como sois grande! 
Como são grandes, Senhor, as vossas obras! 
A terra está cheia das vossas criaturas. Refrão  
 

Se lhes tirais o alento morrem  
e voltam ao pó donde vieram. 
Se mandais o vosso espírito, retomam a vida  
e renovais a face da terra.  Refrão 
    

Glória a Deus para sempre! 
Rejubile o Senhor nas suas obras. 
Grato Lhe seja o meu canto 
e eu terei alegria no Senhor. Refrão  

 

2. Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Co-
ríntios (1 Cor 12, 3b-7.12-13)  

 

Irmãos: Ninguém pode dizer «Jesus é o Senhor» a não ser pela acção do Es-
pírito Santo. De facto, há diversidade de dons espirituais, mas o Espírito é o 
mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mes-
mo. Há diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tu-
do em todos. Em cada um se manifestam os dons do Espírito 
para o bem comum. Assim como o corpo é um só e tem muitos 
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timento nos serviços de saúde para a assistência aos doentes graves e termi-
nais. 
 

“Corre-se o grave risco de se concluir que, afinal, para quê gastar recursos 
com estes doentes quando as suas vidas podem ser encurtadas?”, alerta a 
AMCP, para quem “um Estado forte e justo é aquele que cria leis que prote-
gem os mais fracos, e não o contrário”. 
 

Ao Bastonário da Ordem dos Médicos, a AMCP alertou também para “o pe-
rigo”, aliás observado noutros países, “de a legalização da eutanásia estar 
associada ao fenómeno de rampa deslizante (slippery slope)”. 
 

“A experiência dos Estados que legalizaram a eutanásia revela que não é 
possível restringir essa legalização a situações raras e excecionais; o seu 
campo de aplicação passa gradualmente da doença terminal à doença cróni-
ca e à deficiência, da doença física incurável à doença psíquica dificilmente 
curável, da eutanásia consentida pela própria vítima à eutanásia consentida 
por familiares de recém-nascidos, crianças e adultos com deficiência ou com 
alterações profundas do estado de consciência”, referiu Pedro Afonso, Presi-
dente da AMCP, ao bastonário da Ordem dos Médicos. 
 

Para a AMCP a prática médica é inconciliável com a prática da eutanásia. 
 

“A eutanásia e o suicídio assistido não são tratamentos médicos, e, por esse 
motivo, não podem nunca ser considerados um ato médico. Os médicos são 
formados para tratar doenças, aliviar o sofrimento e estarem sempre do 
lado da vida. A eutanásia é absolutamente contrária ao exercício da medici-
na”. 
 

A AMCP espera que legalização da eutanásia seja rejeitada no próximo dia 
29 de maio na AR, tal como aconteceu recentemente no Parlamento Finlan-
dês: “Compete ao Estado investir mais nos cuidados paliativos, aliviando o 
sofrimento, ajudando a melhorar a qualidade de vida dos doentes e das fa-
mílias que se confrontam com doenças ameaçadoras para a vida, desde o 
momento do diagnóstico até ao final da vida ”. 
 

Na sede da Ordem dos Médicos, em Lisboa, foram recebidos pelo bastonário 
Miguel Guimarães em representação da AMCP Pedro Afonso, 
João Paulo Malta e Margarida Neto. 
 

15 de maio de 2018 
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O programa desta Festa inclui a Missa na Catedral, às 11h30, depois um 
tempo de Adoração do Santíssimo Sacramento e Sacramento da Reconcili-
ação, das 13h00 às 16h00 e a seguir a Procissão, presidida pelo Senhor Car-
deal-Patriarca, D. Manuel Clemente, que sai da Sé às 17h00 e termina tam-
bém aí com a Bênção do Santíssimo Sacramento, cerca das 18h30. 
 

Para mais detalhes, consulte a página de Facebook www.facebook.com/
CorpoDeDeusLisboa e os cartazes e desdobráveis distribuídos na Paróquia.  
 

Tendo em conta os elevados custos que a Procissão e a Bênção comportam 
(som, estruturas, altar exterior, divulgação do evento…), quem desejar po-
derá colaborar com donativos, vendo na página do Facebook a forma de 
como o fazer.  
 

Participemos: sigamos o Senhor! 
 
 

Médicos Católicos reúnem-se com bastonário da 
OM e alertam: 

Legalização da eutanásia criaria  
uma enorme pressão sobre os doentes mais frágeis 

 

 A Associação dos Médicos Católicos Portugueses (AMCP) reuniu esta manhã 
com o bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, a quem reite-
rou a sua oposição à legalização da eutanásia em Portugal, matéria cuja dis-
cussão está agendada para o próximo dia 29 de maio na Assembleia da Re-
pública (AR). 
 

A AMCP considera que esta lei coloca os doentes com doenças graves e in-
curáveis numa situação de enorme coação para pedirem a eutanásia, preo-
cupação que a associação transmitiu ao bastonário: “Seguramente, muitos 
doentes, de modo particular os mais pobres e frágeis, sentir-se-iam social-
mente pressionados a requerer a eutanásia, porque se sentem a mais ou um 
fardo para a família e para a sociedade. Há um enorme risco de 
se criar um efeito de desmoralização nestes doentes, levando-os 
a desistirem de viver”. 
 

A legalização da eutanásia, num contexto de envelhecimento da 
população, irá desincentivar, por restrições financeiras, o inves-
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membros e todos os membros, apesar de numerosos, constituem um só 
corpo, assim também sucede com Cristo. Na verdade, todos nós – judeus e 
gregos, escravos e homens livres – fomos baptizados num só Espírito, para 
constituirmos um só Corpo. E a todos nos foi dado a beber um único Espíri-
to. 
 

Palavra do Senhor. 
 
 

«Todos nós fomos baptizados num só Espírito,  
para formarmos um só Corpo» 

 

Baptizados num só Espírito, não podemos deixar de formar um único corpo. 
É natural que assim seja, se o Espírito é o mesmo. 
Mas nós continuamos a ser diferentes um dos outros. 
Daí, que unidade não seja sinónimo de uniformidade. 
E a riqueza de sermos corpo assenta justamente nesta complementaridade  
em que cada um, por um lado é insubstituível  
e, por outro lado, só é importante na medida em que contribui  
para a edificação do mesmo corpo… 
O outro é para mim um dom, uma riqueza,  
uma oportunidade de me completar. 
Nunca um competidor, alguém que põe em risco a minha afirmação. 
 

Quais são os teus dons próprios, que Deus espera que ponhas a render? 
Estão colocados ao serviço da edificação desse único Corpo que é a Igreja? 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João  

(Jo 20, 19-23) 
 

Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da 
casa onde os discípulos se encontravam, com medo dos judeus, veio Jesus, 
apresentou-Se no meio deles e disse-lhes: «A paz esteja convosco». Dito 
isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria 
ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: «A paz esteja convosco. Assim 
como o Pai Me enviou, também Eu vos envio a vós». Dito isto, 
soprou sobre eles e disse-lhes: «Recebei o Espírito Santo: àque-
les a quem perdoardes os pecados ser-lhes-ão perdoados; e 
àqueles a quem os retiverdes ser-lhes-ão retidos».    
 

Palavra da salvação. 
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Vencida a morte,  
Jesus está capaz de oferecer-Se a quem O quiser receber. 
Recebê-l’O é receber a paz,  
porque é encontrar finalmente a plenitude da nossa Verdade,  
é acolher a Vida. 
A plenitude da Vida e do Amor tem um nome: é o Espírito Santo. 
É este Espírito  
que o Ressuscitado derrama sem medida sobre os Seus discípulos  
e que se transforma, para aqueles que O querem seguir,  
na força que torna possível esse caminho. 
Será sempre um caminho de união e identificação mais profunda  
com Jesus, no Seu ser, na Sua vida e na Sua missão. 
E, por isso, no preciso momento em que lhes dá o Seu Espírito,  
Jesus não tem mais nada a dizer-lhes senão:  
“Assim como o Pai Me enviou, também Eu vos envio a vós”.  
 

O sentido da missão está presente na tua vida?  
Como se traduz, em concreto? 
 

 

 

PROCISSÃO DE VELAS COM IMAGEM DE Nª SENHORA 

da Igreja de São João de Deus  
para a Igreja de Fátima — 25 de Maio, 21h 

 

Já tem uma história consolidada esta Procissão de velas que todos os anos, 
no mês de Maio, se realiza entre a Igreja de São João de Deus e a Igreja de 
Fátima. 
 

Desta vez será no dia 25 de Maio. 
E partirá de São João de Deus às 21h 
 

Por estes dias... 
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CONCERTO CORAL, 26 de Maio, 21.30h 
 

No próximo dia 26 de Maio, às 21.30h, na nossa Igreja de Fátima teremos 
um Concerto Coral. 
 

Com Carlos Santos Silva no órgão, juntam-se o Coro da Região Sul da Or-
dem dos Engenheiros, o Coro do Tribunal de Contas e o Coro “Ars Musica”. 
 
 

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, vai dirigir este concerto 
com o apoio do Quarteto Allabreve e alguns solistas e intervenções de Mª 
Teresa Gonzalez. 
 

Trata-se de um Coro Participativo, que se vai encontrar só para este efeito. 
 
 

CORPO DE DEUS — 31 de Maio 
 

No próximo dia 31 de Maio celebramos a Solenidade do Corpo e Sangue de 
Cristo. 
 

Na Cidade de Lisboa, estas Celebrações revestem-se de particular importân-
cia, tendo o seu ponto culminante na Procissão do Corpo de Deus. 
 

A dimensão desta Procissão, pela quantidade de pessoas que habitualmente 
congrega, e a dignidade de que se reveste, manifestada no profundo ambi-
ente orante que envolve todos os que nela participam, constitui uma ocasi-
ão muito significativa de afirmação de fé e de um intenso testemunho cris-
tão no coração da Cidade. 
 

Em tempo de focalização na boa recepção da Constituição Sino-
dal de Lisboa, e de uma Igreja que pretende chegar a todos, esta 
Procissão poderá ser uma maneira de Deus tocar o coração da-
queles que venham a cruzar-se e ser surpreendidos por ela… 
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