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• 09 . Domingo 

• Ensaio C Stª Cecília (11.30h) 

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

• 10 . Segunda-feira 

• Ginástica de Manutenção (10.30h) 

• 11 . Terça-feira 

• Aula de Guitarra (18h) 

• Catequese de Adultos (19h) 

• 12 . Quarta-feira 

• Aulas de Pintura (14.30h) 

• Catequese de Infância e Jovens (18h) 

• 13 . Quinta-feira  

• Reunião V.A (15h) 

• Ginástica de Manutenção (11h) 

• 14 . Sexta-feira  

•  Curso de Liturgia -Ig.S Joao Brito(21h)      

• 15 . Sábado 

• Reunião das Guias (9.45h) 

• Ensaio do Coro Stª Cecília (17.30h) 

• 16 . Domingo 

• Ensaio Coro Stª  Cecília (11.30h) 

• Benção das Grávidas  (12h) 

 

 

 

 

Agenda 
9 a 16 de Dezembro  

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) 

• Festa de Natal (16h) 

• Reunião CPM (21.30h) 

• Reunião CSVP (15h) 

• Noite de Oração (21.30h) 

   

 

 

ANO C. III SÉRIE . Nº 483 
 
 

IMACULADA CONCEIÇÃO 
 

8 de DEZEMBRO de 2018 

Eco de Fátima 

As palavras da Palavra 
1.  
 

Depois de Adão ter comido da árvore, o Senhor Deus chamou-o e disse-
lhe: «Onde estás?». Ele respondeu: «Ouvi o rumor dos vossos passos no 
jardim e, como estava nu, tive medo e escondi-me». Disse Deus: «Quem 
te deu a conhecer que estavas nu? Terias tu comido dessa árvore, da 
qual te proibira comer?». Adão respondeu: «A mulher que me destes 
por companheira deu-me do fruto da árvore e eu comi». O Senhor Deus 
perguntou à mulher: «Que fizeste?» E a mulher respondeu: «A serpente 
enganou-me e eu comi». Disse então o Senhor Deus à serpente: «Por 
teres feito semelhante coisa, maldita sejas entre todos os animais do-
mésticos e entre todos os animais selvagens. Hás-de rastejar e comer do 
pó da terra todos os dias da tua vida. Estabelecerei inimizade entre ti e a 
mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te esma-
gará a cabeça e tu a atingirás no calcanhar». O homem deu à mulher o 
nome de ‘Eva’, porque ela foi a mãe de todos os viventes.   
 

Palavra do Senhor. 
 

«Estabelecerei inimizade entre a tua descendência  
e a descendência dela»    

 

Em cada Advento,  
ao colocar-nos diante da perspectiva da meta da nossa vida,  
a grande pergunta que o Senhor nos faz é sempre esta: “onde estás?” 
O Senhor que nos criou para Ele, sabe bem onde nos encontramos. 
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Se nos faz a pergunta é para nos obrigar a tomar consciência  
dos passos que estamos ou não a dar... 
Ele é o primeiro a saber que o caminho que temos pela frente não é fácil. 
E desde o princípio que nos garante  
que, se é verdade que às vezes deixamos  
que seja a lógica deste mundo a mandar mais em nós  
(e a serpente sai aparentemente vencedora),  
é ainda mais verdade que não nos contentaremos nunca com isso  
e aspiraremos sempre à verdade e ao Bem para  que fomos criados: 
“Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher,  
entre a tua descendência e a dela”... 
 

“Onde estás”?  
Deixas-te vencer pela serpente, ou assumes a inimizade com ela?  
Que lugar estás a dar a Deus na tua vida? 
 
 
 
 

SALMO RESPONSORIAL: Salmo 97 (98), 1.2-3ab.3cd-4   
 

Refrão:  Cantai ao Senhor um cântico novo!  
       O Senhor fez maravilhas.  

 

Cantai ao Senhor um cântico novo, 
pelas maravilhas que Ele operou. 
A sua mão e o seu santo braço 
Lhe deram a vitória. Refrão  
 

O Senhor Deus a conhecer a salvação,  
revelou aos olhos das nações a sua justiça. 
Recordou-Se da sua bondade e fidelidade  
em favor da casa de Israel.  Refrão 
 

Os confins da terra puderam ver 
a salvação do nosso Deus. 
Aclamai o Senhor, terra inteira, 
exultai de alegria e cantai. Refrão 
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ra e Joana Andrade que tem como objetivo reforçar laços de vizinhança e 
comunidade, fazendo do museu um espaço de encontros e partilha, de 
construção de experiências e memórias, um terreno para a audácia e a cria-
tividade. 
 

As questões: Quais são as memórias que tem da freguesia? E as memórias 
da Fundação? foram o ponto de partida para a recolha de depoimentos rea-
lizada pela artista, que se materializa numa intervenção com dois momen-
tos: a publicação de um livro de artista e a instalação de estórias em espa-
ços públicos que se estendem da Fundação Calouste Gulbenkian ao bairro. 
Os locais foram escolhidos pelos participantes e o livro de artista é fruto de 
um trabalho coletivo que inclui retratos de Eduardo Sousa Ribeiro. 
 

24 Estórias é um dos resultados do projeto Entre Vizinhos, constituindo uma 
expressão artística que dá visibilidade às memórias dos participantes, unin-
do simbólica e artisticamente os espaços da vida quotidiana de todos nós. 
 
 
 

ENCONTROS ALPHA 
 

O Curso Alpha destina-se prioritariamente a gente que, estando um pouco 
desligada da vida da Igreja, acaba a fazer uma experiência feliz de encontro 
com Deus e com os outros, uma experiência de Comunidade. 
 

À volta de uma refeição, escutando e reflectindo sobre um tema básico e 
fundamental da nossa fé, há muita gente que tem a possibilidade de vir a 
redescobrir a fé e partir depois para outros caminhos de aprofundamento 
da mesma. 
 

E o desafio que desde já colocamos a todos é este:  
que cada um faça esta proposta de frequentar um “Curso Alpha” a uma 
pessoa sua conhecida. 
 

Até ao Natal esperamos pelas vossas inscrições no Secretariado Paroquial 
(tel.: 217928300) ou para o endereço peluisalberto@gmail.com 
 

Se houver um número significativo de pessoas realizaremos um 
“Curso Alpha” em Março. 

Paróquia de Nossa  Senhora do Rosário de Fátima 
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Tem como objetivo a realização da Justiça Evangélica, sem a qual a Paz não é 
possível. 
 

Tem sido rosto desta operação uma pequena vela, produzida para iluminar 
o mundo de PAZ, na noite de Natal, a partir de uma das nossas janelas ou 
varandas de casa. 
 

A vela vai estar à venda por 1€ nas paróquias da nossa diocese (Lisboa) e 
nas lojas Pingo Doce. 
 

Do valor angariado, 65% revertem a favor da recuperação de uma casa em 
Alcobaça para acolher pessoas vitimas de violência, sendo também esta 
CAUSA ANUAL da Cáritas Diocesana de Lisboa; 35% revertem a favor do 
projecto “Nutrir com Esperança” da Cáritas da Venezuela, uma acção que 
pretende  garantir o acesso à saúde e apoio nutricional a crianças até aos 5 
anos e a mulheres em situação de gravidez de risco. 
  

A Rede Nacional Cáritas é composta por 20 Cáritas Diocesanas; 1241 colabo-
radores profissionais; Mais de 370 voluntários regulares. 
Em 2017, respondeu a 138.635 pessoas com escassos rendimentos, no de-
semprego, com problemas de saúde e com tantas outras dificuldades; 
Respondeu a situações de emergência internacional, apoiando cerca de 30 
mil pessoas; 
Intervém, responde e denuncia situações de injustiça que violam a dignida-
de humana. 
 
 

“24 ESTÓRIAS ENTRE VIZINHOS” 
 

Trata-se de uma Exposição que é um projeto do Serviço Educativo do Museu 
Calouste Gulbenkian, a decorrer entre 22 Novembro 2018 e 7 Janeiro 2019, 
na Fundação Calouste Gulbenkian e na freguesia de Avenidas Novas. 
 

24 Estórias Entre Vizinhos é um intervenção artística participativa de Ana 
João Romana realizada com os membros do projeto Entre Vizinhos, desen-
volvido pelo Museu Calouste Gulbenkian desde 2017, em cola-
boração com a população sénior de três Centros de Dia da Fre-
guesia das Avenidas Novas. 
 

Entre Vizinhos é um projeto educativo mediado por Diana Perei-
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2. Leitura da da Epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios   

 (Ef 1, 3-6.11-12)  
 

Irmãos: Bendito seja Deus, Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, que do 
alto dos Céus nos abençoou com toda a espécie de bênçãos espiritu-
ais em Cristo. N’Ele nos escolheu, antes da criação do mundo, para 
sermos santos e irrepreensíveis, em caridade, na sua presença. Ele 
nos predestinou, conforme a benevolência da sua vontade, a fim de 
sermos seus filhos adoptivos, por Jesus Cristo, para louvor da sua gló-
ria e da graça que derramou sobre nós, por seu amado Filho. Em Cris-
to fomos constituídos herdeiros, por termos sido predestinados, se-
gundo os desígnios d’Aquele que tudo realiza conforme a decisão da 
sua vontade, para sermos um hino de louvor da sua glória, nós que 
desde o começo esperámos em Cristo. 
 

Palavra do Senhor. 
 
 

«Deus escolheu-nos em Cristo, antes da criação do mundo»    
 

O exercício concreto da nossa liberdade  
pode levar-nos, em diferentes momentos da nossa vida,  
a virarmos ostensivamente as costas a Deus  
e a não querermos nada com Ele…  
E Deus respeita isso. 
Mas também é verdade  
que “Deus escolheu-nos em Cristo, antes da criação do mundo”.  
E nós vivemos da esperança  
de que essa escolha que Deus fez de cada um de nós  
e a grandeza própria d’Ele tornem possível a nossa chegada a bom porto,  
ou seja, junto d’Ele, “por Cristo, com Cristo e em Cristo”! 
 

Tens a certeza de teres sido escolhido por Deus? Vives dessa certeza? 
 

 
 

Naquele tempo, o Anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma 
cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma Virgem desposa-

Paróquia de Nossa  Senhora do Rosário de Fátima 



 4 

da com um homem chamado José, que era descendente de David. O 
nome da Virgem era Maria. Tendo entrado onde ela estava, disse o 
Anjo: «Ave, cheia de graça, o Senhor está contigo». Ela ficou perturba-
da com estas palavras e pensava que saudação seria aquela. Disse-lhe 
o Anjo: «Não temas, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. 
Conceberás e darás à luz um Filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele 
será grande e chamar-Se-á Filho do Altíssimo. O Senhor Deus Lhe dará 
o trono de seu pai David; reinará eternamente sobre a casa de Jacob e 
o seu reinado não terá fim». Maria disse ao Anjo: «Como será isto, se 
eu não conheço homem?». O Anjo respondeu-lhe: «O Espírito Santo 
virá sobre ti e a força do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por 
isso o Santo que vai nascer será chamado Filho de Deus. E a tua paren-
ta Isabel concebeu também um filho na sua velhice e este é o sexto 
mês daquela a quem chamavam estéril; porque a Deus nada é impossí-
vel». Maria disse então: «Eis a escrava do Senhor; faça-se em mim se-
gundo a tua palavra». 
 

Palavra da salvação. 
 

«Ave, Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo»    
 

Se é verdade que em nós a serpente, de vez em quando, ainda ganha,  
em Maria ela nunca ganhou… 
E foi por isso que ela (e só ela…)  
pôde ouvir da boca do anjo aquelas palavras cheias de grandeza e beleza: 
“Ave, cheia de graça, o Senhor está contigo”. 
Olhamos para Maria  
e somos convidados a contemplar o mistério da habitação de Deus em nós.  
Em Maria aconteceu de forma plena e perfeita.  
Em nós está ainda em construção, com altos e baixos, avanços e recuos… 
mas o importante é que Deus esteja mesmo a “formar-Se” em nós! 
Acontece de forma discreta, simples e humilde…  
mas acontece! 
E não há maior alegria que perceber isso! 
 

A presença de Deus na tua vida é já uma realidade?  
Dás-te conta dela? 
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Se nesta quadra do Natal está a pensar em ser ainda mais solidário com al-
guém, mas ainda não sabe com quem, com que causa ou acção, 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 
da Igreja. 
 

 
 

VENDA DE NATAL  
 

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

Daí o nosso convite a que faça aí as suas compras de Natal!!! 
 

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! 
 

Não deixe de passar pela Venda de Natal!!! 
 
 

O SEU COMPROMISSO PELA PAZ, NESTE NATAL, 
MELHORA O MUNDO! 

 

10 Milhões de Estrelas – Um Gesto pela Paz  
 

É uma iniciativa de Natal da Cáritas Portuguesa, em união com 
todas as Cáritas Diocesanas do país.  

Paróquia de Nossa  Senhora do Rosário de Fátima 
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Além do comércio local colaboram várias entidades, entre as quais a nossa 
Comunidade Cristã de Nossa Senhora das Dores. 
 

 

NATAL ENTRE NÓS 
 

A “Pontes de Caridade — Associação de Fieis de Nossa Senhora Fátima”, 
apoia presentemente 130 famílias, ou seja, 310 pessoas, das quais 51 são 
crianças. 
Como é natural, no tempo do Natal gostamos de reforçar e diversificar um 
pouco o apoio que prestamos as estas famílias. 
É também uma forma de nos fazermos mais presentes e assim chamarmos a 
atenção para o nascimento de Jesus, razão de ser da nossa vida e de toda a 
nossa actividade. 
 

Assim, gostaríamos , à semelhança dos anos anteriores, de entregar a todas 
as famílias bacalhau para a sua Ceia de Natal. 
 

Estamos, por isso, a realizar uma campanha de recolha de Bacalhau. 
 

Contamos com o seu contributo para fazer a diferença para uma das 130 
famílias carenciadas que apoiamos mensalmente. 
  

Por favor entregue o seu donativo num destes lugares: 
- No Secretariado Paroquial (te. 21 792 83 00) 
- Na Acção Social, de 2ª a 5ª feira, das 15h ás 17.30h. 
  

No nosso “Espaço Criança” também estamos nesta altura a necessitar de 
agasalhos de criança.  
 

Qualquer oferta é sempre bem-vinda! 
 
 

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

  

A Caritas Diocesana está a recuperar uma casa em Alcobaça, 
com um custo estimado em 20.000 €, com o objectivo de aco-
lher pessoas vítimas de todo o tipo de violência. 
 

Paróquia de Nossa  Senhora do Rosário de Fátima 
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NOITE DE ORAÇÃO E CONFISSÕES 
12 de Dezembro 

 

No próximo dia 12 de Dezembro, Quarta—Feira, teremos a habitual Noite 
de Oração, às 21.30h. 
 

Estamos em pleno tempo de Advento a preparar o Natal, o nascimento de 
Jesus no nosso coração. 
Para isso é importante recorrermos ao Sacramento da Penitência. 
 

Uma vez que os horários habituais de Confissões na nossa Igreja (de segun-
da a sexta das 10h às 12h e das 17.30h às 18.45h) não são muito propícios a 
quem trabalha, durante esta Noite de Oração iremos também proporcio-
nar àqueles que quiserem a oportunidade de receberem o Sacramento da 
Reconciliação. 
 

Haverá vários sacerdotes disponíveis para confessar. 
 
 

ENCONTRO VICARIAL SOBRE LITURGIA 
 

Neste ano em que temos como lema “A liturgia como lugar de Encontro”,  
continuamos com a Formação Litúrgica pensada para a nossa Vigararia IV de 
Lisboa. 
 

Realizaremos um novo encontro no salão paroquial da Igreja de S. João de 
Brito na próxima sexta-feira, dia 14 de Dezembro. 
O tema será “A Celebração Eucarística ao longo da História”. 
 

Estes encontros são uma boa oportunidade de nos enriquecermos para me-
lhor compreendermos e vivermos a liturgia que celebramos. 
 

E são obrigatórios para os novos Ministros Extraordinários da 
Comunhão e para os que estão em processo de renovação de 
mandato. 
 

Por estes dias... 
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BENÇÃO DAS GRÁVIDAS—16 de Dezembro 
 

No próximo dia 16 de Dezembro, Domingo, na Missa das 12h, procedere-
mos à Benção das grávidas. 
 

Trata-se de um momento celebrativo que temos vindo a realizar nos últimos 
anos em que nos associamos à alegria dos futuros pais e invocamos a Ben-
ção de Deus para as grávidas e suas famílias. 
  

Pedimos às grávidas e às suas famílias que se sentem nos bancos da frente 
do lado do ambão das leituras. 
 
 

FESTA DE NATAL—16 de Dezembro, 16h 
 

No próximo dia 16 de Dezembro, Domingo, às 16h, vamos realizar a nossa 
Festa de Natal na nossa Igreja Paroquial. 
 

Como é habitual contamos com a participação da Catequese Paroquial da 
Infância, dos nossos Adolescentes e Jovens, dos escuteiros, da Pontes de 
Caridade, da Escola de Música… 
 
 

CONCURSO DE PRESÉPIOS—15 a 17 de Dezembro  
 

No âmbito da nossa Festa de Natal vamos também organizar um Concurso 
de Presépios. 
 

Desafiamos cada criança e/ou família a construir um presépio servindo-se 
de material reciclável. 
 

Os presépios deverão ser entregues até ao próximo dia 13 de Dezembro no 
Secretariado Paroquial (tel. 217928300), a fim de termos tempo de preparar 
a respectiva exposição. 
 

Os presépios estariam depois em exposição na nossa Igreja Paroquial de 15 
a 17 de Dezembro. 
 

Mas a votação para atribuição do prémio ao melhor presépio 
seria feita por todos os presentes durante a Festa de Natal, no 
dia 16 de Dezembro. 
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No final da Exposição cada um ficaria com o seu presépio. 
Ou então, se preferisse poderiam doá-lo a uma das famílias apoiadas pela 
“Pontes de Caridade” 
 
 

A MELHOR FRASE DE NATAL 
 

Todos os anos recorrermos à imaginação para desejar um bom Natal aos 
amigos e conhecidos de uma forma diferente da habitual. 
 

A proposta que fazemos a toda a Comunidade é que partilhem com todos 
as frases que cada um achar mais bonitas. 
 

Na nossa Festa de Natal entregaremos a quem enviar a melhor frase sobre 
o Natal um dos bonitos livros sobre a nossa Igreja. 
 

Devem entregar a vossa frase no Secretariado Paroquial (tel 217928300) ou 
então enviá-la para paroquiafatima.lisboa@gmail.com até ao próximo dia 
14 de Dezembro. 
 
 

ENSAIO PARA AS JANEIRAS 
17 de Dezembro, 21.30h 

 

No próximo dia 17 de Dezembro, às 21.30h, no Centro Paroquial (1º andar) 
haverá novo ensaio para aqueles que queiram participar activamente nas 
Janeiras. 
Ainda somos poucos, para aquilo que sonhámos!... 
 
 

FEIRA DE NATAL no Bairro de Santos 
 

Neste fim de semana (7, 8 e 9 de Dezembro) e no próximo (14, 15 e 16 de 
Dezembro) a Associação de Comerciantes do Bairro de Santos ao Rego e 
Avenidas Novas organiza no Bairro de Santos, ao Rego uma Fei-
ra de Natal, no largo perto da Igreja e na Rua da Beneficência. 
 

A Feira decorrerá na sexta e no sábado das 11h às 19h e no Do-
mingo das 9h às 19h.  
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