
 8 

  
 
 

 

 
Paróquia de Nossa  Senhora do Rosário de Fátima 

 
 
 
 
 
 

• 14 . Domingo 

• Ensaio Coro Stª Cecília (11.30h) 

• Catequese de Infância e Jovens (17.30h) 

• 15 . Segunda-feira 

• 16 . Terça-feira 

• Aula de Guitarra (18h) 

• 17 . Quarta-feira 

• Aulas de Pintura (14.30h) 

• Catequese de Infância e Jovens (18h) 

• 18 . Quinta-feira  

• Aula de Guitarra (18h) 

• 19 . Sexta-feira 

•  Atendimento Social (14h/17h) 

• 20 . Sábado 

• Reunião das Guias (9.45h) 

• Reunião de Escuteiros (15h) 

• Ensaio do Coro Stª Cecília (17.30h) 

• 21 . Domingo 

• Ensaio Coro Stª  Cecília (11.30h) 

• Catequese Infância e Jove (17.30h) 

 

 

 

Agenda 
14 a 21 de Outubro 

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) 

• Entrega de Frescos (14h) 

• Reunião Catequese de Adultos (17.30h) 

   

 

 

ANO B. III SÉRIE . Nº 474 
 
 

XXVIII DOMINGO DO TEMPO COMUM 
 

14 de OUTUBRO de 2018 

Eco de Fátima 

As palavras da Palavra 

1. Leitura do Livro da Sabedoria (Sab 7, 7-11) 
 

Orei e foi-me dada a prudência; implorei e veio a mim o espírito de 
sabedoria. Preferi-a aos ceptros e aos tronos e, em sua comparação, 
considerei a riqueza como nada. Não a equiparei à pedra mais precio-
sa, pois todo o ouro, à vista dela, não passa de um pouco de areia e, 
comparada com ela, a prata é considerada como lodo. Amei-a mais do 
que a saúde e a beleza e decidi tê-la como luz, porque o seu brilho 
jamais se extingue. Com ela me vieram todos os bens e, pelas suas 
mãos, riquezas inumeráveis.  
 

Palavra do Senhor. 
 

«Considerei a riqueza como nada,  
em comparação com a sabedoria»  

 

Na busca do que nos faz felizes,  
pode demorar algum tempo, mas acabamos sempre por perceber  
que o que é decisivo não se situa ao nível dos bens materiais,  
por muito importantes que eles sejam para a nossa sobrevivência… 
É fácil constatar como, a par da riqueza material,  
pode existir um tremendo e atroz vazio interior.  
E como, pelo contrário, na maior das pobrezas  
pode acontecer uma intensa e verdadeira alegria interior. 
É aqui que entra o elogio da sabedoria,  
a participação no olhar de Deus sobre a vida. 



 2 

Mas não deixa, mesmo assim, de ser complicado  
afirmar que a amamos mais do que a saúde…  

Só vivendo o deslumbramento de a conhecer é que dá para entender!... 
 

Deus e a Luz que d’Ele nos vem (a sabedoria) é verdadeiramente o teu tesouro? 
 

SALMO RESPONSORIAL: Salmo 89 (90), 12-13.14-15.16-17  
 

Refrão: 
  

Ensinai-nos a contar os nossos dias, 
para chegarmos à sabedoria do coração. 
Voltai, Senhor! Até quando? 
Tende piedade dos vossos servos. Refrão  
 

Saciai-nos, desde a manhã, com a vossa bondade, 
para nos alegrarmos e exultarmos todos os dias. 
Compensai em alegria os dias de aflição, 
os anos em que sentimos a desgraça. Refrão  
    

Manifestai a vossa obra aos vossos servos 
e aos seus filhos a vossa majestade. 
Desça sobre nós a graça do Senhor. 
Confirmai em nosso favor a obra das nossas mãos. Refrão  

 

2.  Leitura da Epístola aos Hebreus (Hebr 4, 12-13)  
 

A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que uma espada de 
dois gumes: ela penetra até ao ponto de divisão da alma e do espírito, 
das articulações e medulas, e é capaz de discernir os pensamentos e 
intenções do coração. Não há criatura que possa fugir à sua presença: 
tudo está patente e descoberto a seus olhos. É a ela que devemos pres-
tar contas. 
 

Palavra do Senhor. 
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O primeiro destes encontros realiza-se já na próxima sexta-feira, dia 19, e 
terá como tema “Introdução à Liturgia e Sacramentos”. 
 

Por razões de ordem logística, convém sabermos quantos são os que estão a 
pensar participar. 
 

Daí o convite a que todos os que quiserem participar no próximo encontro, 
sexta-feira, dia 19, às 21h, na Igreja de S.João de Brito se inscrevam! 
 

Não só para fazermos a ideia de quantos estão a pensar em participar, mas 
também para distribuir previamente aos interessados um pequeno texto 
com os  tópicos do tema. 
 

Podem inscrever-se respondendo directamente para o endereço de e-mail 
peluisalberto@gmail.com ou no Secretariado (217928300) até ao próximo 
dia 15 de Outubro. 
 
 

Um milhão de crianças reza o Terço pela paz 
18 de outubro, 18.30h 

 
A Fundação Ajuda à Igreja que Sofre (AIS) promoveu uma iniciativa interna-
cional que se vai realizar em 83 países no próximo dia 18 de Outubro, às 
quinta-feira, às 18.30h, denominada “Um milhão de crianças reza o Terço 
pela paz”. 
 

O Cardeal António Marto presidirá à oração do Terço com as crianças, na 
Capelinha das Aparições, em Fátima, às 18.30h, onde estarão dezenas de 
crianças de colégios católicos da região e será transmitida em directo pela 
Rádio Renascença, Rádio Sim, televisão e rádio Canção Nova. 
 

Esta Jornada de Oração pela Paz tem como objectivo principal despertar 
consciências, mobilizar boas vontades e dar um sinal inequívoco de que con-
tra a força das armas há sempre o poder da fé. 
 

Todos somos chamados a participar nesta Jornada de Oração pela Paz. 
 

Mas seria bom que nesse dia todos procurássemos rezar o Terço 
em família com as nossas crianças.  
Se possível à mesma hora (18.30h) 

Paróquia de Nossa  Senhora do Rosário de Fátima 
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Mas poderá haver outros horários: tudo depende da disponibilidade dos 
interessados em fazer este percurso de fé. 
A nossa preocupação é que ninguém deixe de o fazer apenas por questões 
de dificuldade em reunir. 
 

Aqueles que não puderem estar presentes neste dia e estejam interessa-
dos não deixem de nos contactar na mesma! 
 

Podem fazê-lo inscrevendo-se no Secretariado Paroquial (217928300) ou 
para o endereço de e-mail peluisalberto@gmail.com ou  
 
 

INTRODUÇÃO À LITURGIA E SACRAMENTOS 
SESSÃO DE FORMAÇÃO, dia 19 de Outubro, 21h,  

em S. João de Brito 
 

O Programa Diocesano deste ano é particularmente dedicado à Liturgia.  
Depois de um ano mais dedicado à Palavra de Deus, temos agora um ano 
com o lema "Viver a Liturgia como lugar de encontro" (CSL 47) 
 

O objectivo continua a ser o de pôr em prática a Constituição Sinodal de 
Lisboa, fruto do recentemente realizado Sínodo Diocesano. 
 

Para ajudar a viver bem este ano iremos colocar todos os meses uns folhetos 
de divulgação nas mesas à entrada da Igreja. 
 

E a nossa Vigararia IV vai realizar ao longo do ano 5 encontros/sessões de 
formação. 
 

As sessões realizar-se-ão todas em S. João de Brito, às 21h, nos dias 19 de 
Outubro,16 de Novembro, 14 de Dezembro, 18 de Janeiro e 15 de Feverei-
ro. 
 

São encontros abertos a toda a gente, mas é evidente que os grupos mais 
ligados á liturgia, como os Ministros Extraordinários da Comunhão (para os 
que precisam de renovação de mandato este ano é obrigatório), os acólitos, 
os leitores e os grupos corais litúrgicos são destinatários privile-
giados destes encontros. 
Este ano não realizaremos a nível paroquial nenhum outro tipo 
de formação para estes grupos. 
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Vivemos, muitas vezes, imersos na confusão,  
incapazes de nos entendermos com clareza,  
e percebendo que nada na nossa vida é a preto e branco… 
Detectamos a ambiguidade que há em tudo o que fazemos, 
e custa-nos a entendermo-nos a nós próprios,  
discernindo com nitidez, no íntimo do coração,  
o que é que verdadeiramente nos move... 
Jesus, Deus dito em linguagem humana,  
é a Palavra de Deus por excelência. 
Ele detém o segredo da Vida,  
do que somos hoje e do que somos chamados a ser. 
Só Ele nos pode ajudar a encontrarmo-nos com a nossa verdade. 
E é por isso que é tão importante buscar a intimidade com Ele! 
 

Com que assiduidade te alimentas da Palavra de Deus? 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos 
(Mc 10, 17-30) 

 

Naquele tempo, ia Jesus pôr-Se a caminho, quando um homem se aproxi-
mou correndo, ajoelhou diante d’Ele e perguntou- Lhe: «Bom Mestre, que 
hei-de fazer para alcançar a vida eterna?». Jesus respondeu: «Porque Me 
chamas bom? Ninguém é bom senão Deus. Tu sabes os mandamentos: 
Não mates; não cometas adultério; não roubes; não levantes falso teste-
munho; não cometas fraudes; honra pai e mãe’». O homem disse a Jesus: 
«Mestre, tudo isso tenho eu cumprido desde a juventude». Jesus olhou 
para ele com simpatia e respondeu: «Falta-te uma coisa: vai vender o que 
tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no Céu. Depois, vem e 
segue-Me». Ouvindo estas palavras, anuviou-se-lhe o semblante e retirou-
se pesaroso, porque era muito rico. Então Jesus, olhando à sua volta, disse 
aos discípulos: «Como será difícil para os que têm riquezas entrar no reino 
de Deus!». Os discípulos ficaram admirados com estas palavras. Mas Jesus 
afirmou-lhes de novo: «Meus filhos, como é difícil entrar no 
reino de Deus! É mais fácil passar um camelo pelo fundo de 
uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus». Eles ad-
miraram-se ainda mais e diziam uns aos outros: «Quem pode 
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então salvar-se?». Fitando neles os olhos, Jesus respondeu: «Aos homens 
é impossível, mas não a Deus, porque a Deus tudo é possível». Pedro co-
meçou a dizer-Lhe: «Vê como nós deixámos tudo para Te seguir». Jesus 
respondeu: «Em verdade vos digo: Todo aquele que tiver deixado casa, 
irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou terras, por minha causa e por causa do 
Evangelho, receberá cem vezes mais, já neste mundo, em casas, irmãos, 
irmãs, mães, filhos e terras, juntamente com perseguições, e, no mundo 
futuro, a vida eterna».     
 

Palavra da salvação. 
 

«Vende o que tens e segue-Me»    
 

Um homem correu, apressado, ao encontro de Jesus,  
pressentindo que talvez encontrasse n’Ele  
a resposta para aquela sede interior que o habitava. 
Não vê claro. 
Mas percebe que para viver em plenitude  
não lhe basta o cumprimento formal de umas quantas normas morais:  
falta-lhe mais qualquer coisa… 
Jesus diz-lhe com toda a clareza  
que Deus é o Único que o pode saciar na sua busca de bondade e beleza:  
“Ninguém é bom senão Deus”…  
E, identificando-se com Deus,  
propõe-lhe que O siga incondicionalmente,  
com o que isso implica de desprendimento total  
e relativização de tudo o mais: “Vende o que tens e segue-Me”. 
Este homem vai-se embora triste,  
porque percebe que não é suficientemente livre  
para responder como, no fundo sonhava e queria… 
Os discípulos,  
com uma consciência renovada da exigência do que Jesus lhes pede,  
ficam também desarmados com o pedido de Jesus:  
“Quem pode então salvar-se!”? 
Ser cristão é fazer a experiência feliz de experimentar maravilhado  
a verdade da resposta de Jesus:  
“o que é impossível aos homens é possível a Deus” 
 

Em que estádio deste caminho de seguimento de Jesus  
te encontras tu? 

Paróquia de Nossa  Senhora do Rosário de Fátima 
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EXPO-PARÓQUIA 
 

Este ano a Expo-Paróquia tem um formato diferente do habitual. 
Mas o objectivo é o mesmo: 
Dar a conhecer ao maior número possível de pessoas os diferentes grupos, 
movimentos e serviços existentes na nossa Comunidade para que cada um 
possa participar e inserir-se mais activamente na vida da Comunidade. 
 

Ao longo do mês de Outubro cada grupo, movimento ou serviço estará no 
início e no final de cada uma das missas dominicais para distribuir folhetos 
informativos dos seus objectivos e das suas actividades. 
 

Não se trata de angariar fundos. 
 

O objectivo é só este: distribuir informação! 
 

 

CATEQUESE DE ADULTOS 
PREPARAÇÃO SACRAMENTOS INICIAÇÃO CRISTÃ  

(BAPTISMO, 1ª COMUNHÃO E CRISMA)  
21 de Outubro, 17.30h, Salão Paroquial (porta 3, cave) 

 

No próximo Domingo, dia 21 de Outubro, às 17.30h, iremos dar início ao 
caminho de preparação para os sacramentos de iniciação cristã (Baptismo, 
Primeira Comunhão e Crisma). 
 

Reunir-nos-emos na cave do Salão Paroquial (porta 3) 
 

Este primeiro encontro servirá fundamentalmente para nos conhecermos, 
para a apresentação da forma como vamos estruturar a nossa preparação e 
também para combinarmos uma série de coisas práticas. 
 

Vamos escolher os horários das nossas reuniões (normalmente 
temos dois horários à escolha, um ao Domingo, das 17.30h às 
18.30h e outro num dia de semana das 19h às 20h. 
 

Por estes dias... 
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