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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 484 
 
 

DOMINGO II DO ADVENTO 
 

9 de DEZEMBRO de 2018 

Eco de Fátima 

As palavras da Palavra 
1. Leitura do Livro de Baruc (Bar 5, 1-9) 
 

Jerusalém, deixa a tua veste de luto e aflição e reveste para sempre a 
beleza da glória que vem de Deus. Cobre-te com o manto da justiça que 
vem de Deus e coloca sobre a cabeça o diadema da glória do Eterno. 
Deus vai mostrar o teu esplendor a toda a criatura que há debaixo do 
céu; Deus te dará para sempre este nome: «Paz da justiça e glória da 
piedade». Levanta-te, Jerusalém, sobe ao alto e olha para o Oriente: vê 
os teus filhos reunidos desde o Poente ao Nascente, por ordem do Deus 
Santo, felizes por Deus Se ter lembrado deles. Tinham-te deixado, cami-
nhando a pé, levados pelos inimigos; mas agora é Deus que os reconduz 
a ti, trazidos em triunfo, como filhos de reis. Deus decidiu abater todos 
os altos montes e as colinas seculares e encher os vales, para se aplanar 
a terra, a fim de que Israel possa caminhar em segurança, na glória de 
Deus. Também os bosques e todas as árvores aromáticas darão sombra 
a Israel, por ordem de Deus, porque Deus conduzirá Israel na alegria, à 
luz da sua glória, com a misericórdia e a justiça que d’Ele procedem.   
 

Palavra do Senhor. 
 

«Deus mostrará o teu esplendor»    
 

Cada Advento é tempo de acolher o desafio da alegria:  
“Deixa a tua veste de luto e aflição”! 
Mas como viver a alegria,  
se o nosso presente continua a ser marcado pela dor? 
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A dor de tantas injustiças, tristezas, desilusões, miséria humana,  
tantos sofrimentos  (à nossa volta e também dentro de nós)... 
Só se formos mesmo capazes de ver mais longe  
do que os nossos olhos são capazes de ver. 
Só mesmo se tivermos um olhar de fé, que é um olhar de confiança,  
de quem se sabe amado por Deus  
e sabe que é Ele que detém a última palavra. 
Deus não se limita a estar à nossa espera no fim dos tempos  
mas, já hoje, faz caminho connosco. 
E Deus não é apenas Alguém, solidário, que nos faz companhia! 
É Ele próprio que torna possível e realiza esse caminho.  
A obra é d’Ele: “Deus conduzirá Israel na alegria”… 
E fá-lo contra toda a expectativa. 
Aqueles que regressam “felizes por Deus se haver lembrado deles”,  
são os que tinham partido “levados pelos inimigos”,  
aparentemente sem qualquer espécie de futuro... 
 

Vives a fé com alegria? 

Que sinais manifestam a presença de Deus na tua vida? 
 
 

SALMO RESPONSORIAL: Salmo 125 (126), 1-2ab.2cd-3.4-5.6  
 

Refrão:  O Senhor fez maravilhas em favor do seu povo. 
 

Quando o Senhor fez regressar os cativos de Sião, 
parecia-nos viver um sonho. 
Da nossa boca brotavam expressões de alegria 
e de nossos lábios cânticos de júbilo. Refrão  
 

Diziam então os pagãos:  
«O Senhor fez por eles grandes coisas». 
Sim, grandes coisas fez por nós o Senhor,  
estamos exultantes de alegria.  Refrão 
 

Fazei regressar, Senhor os nossos cativos,  
como as torrentes do deserto. 
Os que semeiam em lágrimas  
recolhem com alegria.  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 



 10 

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-

Paróquia de Nossa  Senhora do Rosário de Fátima 

 3 

À ida, vão a chorar, 
levando as sementes; 
à volta, vêm a cantar, 
trazendo os molhos de espigas. Refrão 

 
 

2. Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Fili-
penses (Filip 1, 4-6.8-11)  

 

Irmãos: Em todas as minhas orações, peço sempre com alegria por 
todos vós, recordando-me da parte que tomastes na causa do Evange-
lho, desde o primeiro dia até ao presente. Tenho plena confiança de 
que Aquele que começou em vós tão boa obra há-de levá-la a bom 
termo até ao dia de Cristo Jesus. Deus é testemunha de que vos amo 
a todos no coração de Cristo Jesus. Por isso Lhe peço que a vossa cari-
dade cresça cada vez mais em ciência e discernimento, para que pos-
sais distinguir o que é melhor e vos torneis puros e irrepreensíveis pa-
ra o dia de Cristo, na plenitude dos frutos de justiça que se obtêm por 
Jesus Cristo, para louvor e glória de Deus. 
 

Palavra do Senhor. 
 
 

«Puros e irrepreensíveis para o dia de Cristo»    
 

O que nos torna “puros e irrepreensíveis para a vinda de Cristo” é a caridade. 
Exercida com “ciência e discernimento”.  
Não certamente à maneira da sabedoria meramente humana.  
Mas iluminada por um olhar misericordioso como o de Deus. 
Esta caridade, porque é própria só de Deus, tem de ser pedida. 
Cada vez com mais insistência,  
quanto mais conscientes da nossa fragilidade. 
Mas também cada vez com mais confiança. 
Porque a recordação de tudo o que o Senhor já fez por nós  
é fonte da certeza de que Ele não nos abandonará nunca  
e levará a bom termo a obra começada. 
Rezemos uns pelos outros. 
 

Rezas pelos outros?  
E o que pedes para eles? Que cresçam na caridade?  

Paróquia de Nossa  Senhora do Rosário de Fátima 
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Evangelho de N. Senhor Jesus Cristo segundo S. Lucas (Lc 3, 1-6) 
 

No décimo quinto ano do reinado do imperador Tibério, quando Pôn-
cio Pilatos era governador da Judeia, Herodes tetrarca da Galileia, seu 
irmão Filipe tetrarca da região da Itureia e Traconítide e Lisânias te-
trarca de Abilene, no pontificado de Anás e Caifás, foi dirigida a pala-
vra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda 
a zona do rio Jordão, pregando um baptismo de penitência para a re-
missão dos pecados, como está escrito no livro dos oráculos do profe-
ta Isaías: «Uma voz clama no deserto: ‘Preparai o caminho do Senhor, 
endireitai as suas veredas. Sejam alteados todos os vales e abatidos os 
montes e as colinas; endireitem-se os caminhos tortuosos e aplanem-
se as veredas escarpadas; e toda a criatura verá a salvação de Deus’». 
 

Palavra da salvação. 
 

«Toda a criatura verá a salvação de Deus»    
 

Quando nos doem os vales das nossas limitações e carências… 
Quando percebemos que o orgulho  
que aparentemente nos faz maiores e mais importantes  
nos mata por dentro porque nos fecha sobre nós  
e destrói todos os caminhos da relação… 
É só nessa altura que percebemos bem o deserto que somos.  
E então começa a germinar em nós a sede de sermos diferentes, 
a necessidade de acolher Aquele que é resposta para nós.  
É nessa altura que estamos capazes de entender como é importante  
“preparar os caminhos do Senhor”! 
E quando isso acontece, a nossa vida muda.  
Com essa mudança vem a feliz constatação  
de que é essa a verdade da vida para que fomos feitos. 
E a certeza de que Deus não nos abandonará,  
porque Ele não quer outra coisa senão partilhar connosco a Vida que Ele é: 
“toda a criatura verá a salvação de Deus”!... 
 

Quem olha para ti, para a tua maneira de viver, 
percebe a urgência de “preparar os caminhos do Senhor”? 
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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. 
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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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