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• 18 . Domingo 

• Ensaio Coro Stª Cecília (11.30h) 

• Catequese de Infância, Jovens e adultos (17.30h) 

• 19 . Segunda-feira 

• Ginástica de Manutenção (10.30h) 

• 20 . Terça-feira 

• Reunião V.A (15h) 

• Aula de Guitarra (18h) 

• 21 . Quarta-feira 

• Aulas de Pintura (14.30h) 

• Catequese de Infância e Jovens (18h) 

• 22 . Quinta-feira  

• Reunião V.A (15h) 

• Ginástica de Manutenção (11h) 

• 23 . Sexta-feira 

• 24 . Sábado 

• Reunião das Guias (9.45h) 

• Ensaio do Coro Stª Cecília (17.30h) 

• 25 . Domingo 

• Ensaio Coro Stª  Cecília (11.30h) 

• Catequese Infância e Jovens (17.30h) 

 

 

 

Agenda 
18 a 25 de Novembro  

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) 

• 31º Aniv. Agrup. 848 - TÁBERNA 

•  À mesa com...Fernando Santos (20.15h) 

• Conselho Pastoral (15.30h) 

• Catequese de Adultos (19h) 

• Reunião CPM (21.30h) 

   

 

 

ANO B. III SÉRIE . Nº 480 
 
 

XXXIII DOMINGO DO TEMPO COMUM 
 

18 de NOVEMBRO de 2018 

Eco de Fátima 

As palavras da Palavra 
1. Leitura da Profecia de Daniel (Dan 12, 1-3) 
 

Naquele tempo, surgirá Miguel, o grande chefe dos Anjos, que prote-
ge os filhos do teu povo. Será um tempo de angústia, como não terá 
havido até então, desde que existem nações. Mas nesse tempo, virá a 
salvação para o teu povo, para aqueles que estiverem inscritos no li-
vro de Deus. Muitos dos que dormem no pó da terra acordarão, uns 
para a vida eterna, outros para a vergonha e o horror eterno. Os sá-
bios resplandecerão como a luz do firmamento e os que tiverem ensi-
nado a muitos o caminho da justiça brilharão como estrelas por toda a 
eternidade.   
 

Palavra do Senhor. 
 

«Nesse tempo virá a salvação para o teu povo»    

 

A nossa natureza humana começa sempre por estremecer  
diante da perspectiva do termo da nossa existência. 
Mas para os que aprendem a conhecer o Senhor  
que Se nos revela na história  
e, como resposta ao Seu Amor, fazem d’Ele o grande amor da sua vida  
e a única realidade inquestionável,  
não há nada que possa perturbar a certeza da salvação  
que Ele tem desde sempre reservada para nós. 
Acima de todas as tribulações e angústias,  
da escuridão total do não ver,   
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do não sentir, do não compreender nada…  
paira a certeza inabalável de que somos do Senhor  
e de que Ele não abandona a obra das Suas mãos... 
 

O Amor de Deus é a luz com que tentas compreender-te  
e compreender tudo o que acontece? 
 
 

 

SALMO RESPONSORIAL: Salmo 15 (16), 5.8.9-10.11       
 

Refrão: Defendei-me, Senhor: Vós sois o meu refúgio! 
 

Senhor, porção da minha herança e do meu cálice, 
está nas vossas mãos o meu destino. 
O Senhor está sempre na minha presença, 
com Ele a meu lado não vacilarei. Refrão  
 

Por isso o meu coração se alegra e a minha alma exulta 
e até o meu corpo descansa tranquilo. 
Vós não abandonareis a minha alma na mansão dos mortos, 
nem deixareis o vosso fiel sofrer a corrupção. Refrão  
 

Dar-me-eis a conhecer os caminhos da vida, 
alegria plena em vossa presença, 
delícias eternas à vossa direita. Refrão  

 
 

2. Leitura da Epístola aos Hebreus (Hebr 10, 11-14.18)  
 

Todo o sacerdote da antiga aliança se apresenta cada dia para exercer 
o seu ministério e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que 
nunca poderão perdoar os pecados. Cristo, ao contrário, tendo ofere-
cido pelos pecados um único sacrifício, sentou-Se para sempre à direi-
ta de Deus, esperando desde então que os seus inimigos sejam postos 
como escabelo dos seus pés. Porque, com uma única oblação, tornou 
perfeitos para sempre os que Ele santifica. Onde há remis-
são dos pecados, já não há necessidade de oblação pelo 
pecado. 
 

Palavra do Senhor. 
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À MESA COM… FERNANDO SANTOS 
21 de Novembro, 20.15h 

 

Ser cristão no desporto - Testemunho de Vida e Fé 
 
Na próxima quarta-feira, dia 21 de Novembro, às 20.15h, estaremos “À 
Mesa com… Fernando Santos”. 
 

O nosso seleccionador nacional de futebol tem um currículo que dispensa 
apresentações. 
 

Conhecemo-lo pelo seu ar tranquilo. Sério. Palavras claras. As necessárias. 
Serenidade que leva à vitória. Sem euforias. Com alegria. Conhecemo-lo cer-
tamente como homem de Fé. Não o esconde. Fala com clareza de Quem crê 
e como o vive. Testemunho vivo da Fé encarnada na vida quotidiana. No 
desporto rei. Num mundo onde tantas vezes se joga longe de Deus. Como 
em tantos dos nossos mundos.  
 

Vamos reiniciar os nossos jantares debate com um convidado que nos vem 
dar um testemunho de vida. Vem falar-nos de como vive a realidade de ser 
cristão no seu dia-a-dia. Unidade de vida. Vamos conversar com Fernando 
Santos, num serão onde não se jogará à bola, não se assistirá a um desafio 
de futebol, mas certamente seremos desafiados a jogar claro com Jesus nas 
nossas vidas de cada dia.  
 

Começaremos com o jantar que terá lugar no salão paroquial da Igreja de 
Nossa Senhora de Fátima, pelas 20h15.  
Seguir-se-á a conferência de Fernando Santos e o espaço de debate.  
O custo é simbólico: 7€ por pessoa, mas que este não seja o impedimento 
para estar presente!   
Os interessados devem inscrever-se até dia 19 de Novembro para o endere-
ço de e-mail: a.conversa.com.paroquiafatima@gmail.com ou no Secretari-
ado Paroquial (tel. 217928300). 
Caso queira trazer crianças basta que o diga no momento da inscrição. 
Providenciaremos quem as acompanhe durante a conferência e 
o debate.  
 

Até lá! 
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ORDENAÇÕES EPISCOPAIS, 25 de Novembro, 15.30h 
Mosteiros dos Jerónimos 

 

No próximo dia 25 de Novembro, Domingo de Cristo Rei, às 15.30h, na Igre-
ja do Mosteiro dos Jerónimos, terá lugar a ordenação episcopal do Pe Dani-
el Batalha Henriques, novo Bispo Auxiliar do Patriarcado de Lisboa, e do Pe 
Rui Valério, novo Bispo do Ordinariato Castrense (Forças Armadas e Forças 
de Segurança). 
 

Será ocasião para todos celebrarmos com alegria mais este dom de Deus à 
nossa Igreja. 
 

E rezarmos por eles para que o Senhor os acompanhe nas novas funções a 
que os chama a servi-l’O e os encha da plenitude das suas graças e bênçãos. 
 

Os que pudermos não deixaremos certamente de participar! 
 
 

VENDA DE NATAL  
 

Com a Venda de Natal, conseguimos angariar alguns fundos que são muito 
importantes para tentarmos equilibrar as finanças da nossa paróquia. 
Mas a Venda de Natal é muito mais do que isso. 
 

É também uma maneira de fazer acontecer Comunidade. 
Antes de mais nada entre o numeroso grupo de colaboradores que a come-
çam a preparar desde Fevereiro e depois entre todos aqueles que com a sua 
preciosa e generosa colaboração, às vezes a muito custo, ajudam a mantê-la 
a funcionar durante tanto tempo. 
 

Mas é também uma maneira de vivermos a Missão. 
Porque cada pessoa que nos visita não é acolhida apenas como um possível 
cliente, mas como alguém a quem queremos mostrar o rosto feliz de uma 
Comunidade actuante e participativa, revelando, a quem nos pergunta por 
se sentir interpelado que o nosso segredo tem um rosto: é Jesus Cristo! 
 

Passar pela Venda de Natal, ainda que não venhamos a adquirir 
nada, é uma maneira de reconhecermos agradecidos o esforço e 
a generosidade de todos os que dão corpo a esta iniciativa que 
enriquece toda a Comunidade! 
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«Por uma única oblação,  
tornou perfeitos para sempre os que foram santificados»    

 

Em Jesus Cristo Deus oferece-nos a salvação de uma vez por todas. 
E para sempre. 
Porque não há dom maior que o homem possa oferecer  
que o da sua própria vida. 
E esse, por definição, de forma plena e definitiva,  
também só pode acontecer uma vez. 
A nossa vida resume-se a uma tomada de consciência crescente  
deste mistério do Amor com que Deus olha para cada um de nós. 
Só a pouco e pouco, na intimidade da relação com Jesus,  
vamos penetrando, com a inteligência, mas sobretudo com o coração,  
na compreensão deste mistério. 
E não podemos deixar de nos maravilhar  
com a grandeza infinita do Amor de Deus! 
Mas esta salvação que Jesus nos oferece e quer dar a todos  
só se torna efectiva em cada um de nós quando é recebida.  
E recebê-la significa fazer nossa a vida de Jesus,  
partilhar com Ele o dom de si mesmo ao Pai. 
A grande Boa Nova é saber que isso é possível porque Jesus o torna possível!  
 

A tua vida é marcada pela entrega total de ti mesmo ao Pai? 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos 
(Mc 13, 24-32) 

 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Naqueles dias, de-
pois de uma grande aflição, o sol escurecerá e a lua não dará a sua 
claridade; as estrelas cairão do céu e as forças que há nos céus serão 
abaladas. Então, hão-de ver o Filho do homem vir sobre as nuvens, 
com grande poder e glória. Ele mandará os Anjos, para reunir os seus 
eleitos dos quatro pontos cardeais, da extremidade da terra à extre-
midade do céu. Aprendei a parábola da figueira: quando os 
seus ramos ficam tenros e brotam as folhas, sabeis que o 
Verão está próximo. Assim também, quando virdes aconte-
cer estas coisas, sabei que o Filho do homem está perto, 
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está mesmo à porta. Em verdade vos digo: Não passará esta geração 
sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas 
palavras não passarão. Quanto a esse dia e a essa hora, ninguém os 
conhece: nem os Anjos do Céu, nem o Filho; só o Pai». 
 

Palavra da salvação. 
 

«Reunirá os seus eleitos dos quatro pontos cardeais»    
 

A parábola da figueira ensina-nos duas coisas importantes. 
Começa por nos dizer que tudo na nossa vida  
está envolvido numa lógica de mudança  
que é também uma lógica de crescimento, de desenvolvimento  
(ainda que, quer na nossa vida quer na vida da humanidade no seu todo,  
esse crescimento não aconteça segundo a nossa lógica…) 
E depois diz-nos que tudo na vida está encaminhado para um fruto  
que nós somos capazes de adivinhar.  
Basta a observação repetida do que acontece  
que nos leva a perceber quando, olhando a figueira,  
descobrimos os sinais de que “o Verão está próximo”… 
A nossa vida tem um termo. 
Mas quem a lê com os olhos da fé percebe que esse termo é, acima de tudo,  
uma meta, o encontro com Deus  
que quer “reunir os seus eleitos dos quatro pontos cardeais”.  
E quer reunir todos porque todos somos d’Ele! 
 

Estás a crescer na capacidade de olhar a tua vida com os olhos da fé,  
percebendo nela a presença de Deus?  
 

Concerto de Natal—1 de Dezembro, 17.30h 
 

É já no próximo dia 1 de Dezembro, sábado, às 17.30h, que va-
mos ter o nosso Concerto de Natal. 
 

O Coro Participativo que irá apresentar este Concerto de Natal 
tem novo ensaio no próximo dia 22, quinta-feira. às 21.30h. 

Por estes dias... 
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ENSAIO PARA AS JANEIRAS 
3 de Dezembro, 21.30h 

 
 

Este ano queremos dar uma maior dimensão às Janeiras que celebramos 
todos os anos, e que este ano decorrerão de 4 a 6 de Janeiro, para, com um 
maior número de participantes, provocarmos um impacto missionário bem 
mais relevante. 
 

Para isso precisamos de mais gente para cantar (não é preciso grande voz…) 
e para tocar qualquer instrumento (não é preciso ser mestre…). 
 

Nas mesas á entrada da Igreja há folhas de inscrição. 
Não deixem de se inscrever! 
 

Haverá um ensaio das canções (fáceis de aprender) no dia 3 de Dezembro, 
segunda-feira, às 21.30h no Centro Paroquial (1º andar) 
 
 

UM GESTO A FAVOR DE PESSOAS  
VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA NA DIOCESE DE LISBOA  

  

A Caritas Diocesana está a recuperar uma casa em Alcobaça para acolher 
pessoas vítimas de todo o tipo de violência. 
 

A casa é propriedade da paróquia de Alcobaça e foi cedida à Cáritas Paroqui-
al para poder ser usada para este fim, na diocese de Lisboa. 
 

A recuperação da casa tem um custo estimado em cerca de 20 mil euros. 
 

Se por acaso, nesta quadra de Natal, de fim de ano e ano novo, está a pen-
sar em ser ainda mais solidário com alguém, mas ainda não sabe com quem, 
com que causa ou ação, então o apoio a pessoas vítimas de violência, de 
tráfico humano e de outros flagelos sociais, pode ser um bom destinatário 
da sua generosidade. 
 

Encontra informação necessária no cartaz da campanha, afixado 
na vitrine. 
Em Comunicacao.projetos@caritaslisboa.pt; tel.: 210 991 649; 
918 534 466 ou caritasalcobaca@gmail.com pode obter mais 
informação. 

Paróquia de Nossa  Senhora do Rosário de Fátima 


