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• 16 . Domingo 

• Ensaio C Stª Cecília (11.30h) 

• Benção das Grávidas (12h) 

• 17 . Segunda-feira 

• Ginástica de Manutenção (10.30h) 

• Reunião CSVP (15h) 

• 18 . Terça-feira 

• Aula de Guitarra (18h) 

• Catequese de Adultos (19h) 

• 19 . Quarta-feira 

• Aulas de Pintura (14.30h) 

• Banco Alimentar 

• 20 . Quinta-feira  

• Reunião V.A (15h) 

• Ginástica de Manutenção (11h) 

• 21 . Sexta-feira  

• 22 . Sábado 

• Reunião das Guias (9.45h) 

• Ensaio do Coro Stª Cecília (17.30h) 

• 23 . Domingo 

• Ensaio Coro Stª  Cecília (11.30h) 

 

 

 

 

Agenda 
16 a 23 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 VA (15h) 

• Ensaio para as Janeiras (21.30h) 

   

 

 

ANO C. III SÉRIE . Nº 485 
 
 

DOMINGO III DO ADVENTO 
 

16 de DEZEMBRO de 2018 

Eco de Fátima 

As palavras da Palavra 
1.  
 

Clama jubilosamente, filha de Sião; solta brados de alegria, Israel. Exulta, 
rejubila de todo o coração, filha de Jerusalém. O Senhor revogou a sen-
tença que te condenava, afastou os teus inimigos. O Senhor, Rei de Isra-
el, está no meio de ti e já não temerás nenhum mal. Naquele dia, dir-se-
á a Jerusalém: «Não temas, Sião, não desfaleçam as tuas mãos. O Se-
nhor teu Deus está no meio de ti, como poderoso salvador. Por causa de 
ti, Ele enche-Se de júbilo, renova-te com o seu amor, exulta de alegria 
por tua causa, como nos dias de festa».   
 

Palavra do Senhor. 
 

«O Senhor exulta de alegria por tua causa»    
 

A alegria do Advento é uma alegria partilhada.` É uma alegria nossa, 
porque não podemos deixar de nos alegrarmos  
por nos sabermos amados por Deus  
que “está no meio de nós como poderoso Salvador”. 
Não há desilusão ou fracasso, tristeza ou sofrimento  
que resista à certeza da fé de que “O Senhor está no meio de ti”... 
Mas a alegria do advento é sobretudo uma alegria de Deus:  
“O Senhor exulta de alegria por tua causa”. 
Ele é o primeiro a querer fazer acontecer a Festa do nosso encontro com Ele.  
E faz tudo por isso: nasce entre nós,  
assume a nossa condição humana em toda a sua fragilidade  
até chegar a dar a vida por nós. 
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Não podemos deixar de nos maravilhar com este Amor sem igual:  
Quem somos nós para merecermos tão grande Amor? 
Não dá para compreender  
a grandeza infinita deste Amor de Deus por cada um de nós. 
Mas é uma realidade que se impõe!! 
 

Tudo na nossa vida se resume a perceber e vivenciar isto: Deus ama-te!  
Percebes-te amado por Deus?  
 
 

SALMO RESPONSORIAL: Is 12, 2-3.4bcd.5-6 6  
 

Refrão:  Povo do Senhor exulta e canta de alegria. (bis) 
 

Deus é o meu Salvador, 
tenho confiança e nada temo. 
O Senhor é a minha força e o meu louvor. 
Ele é a minha salvação. Refrão  
 

Tirareis água com alegria das fontes da salvação. 
Agradecei ao Senhor, invocai o seu nome; 
anunciai aos povos a grandeza das suas obras, 
proclamai a todos que o seu nome é santo. Refrão 
 

Cantai ao Senhor, porque Ele fez maravilhas, 
anunciai-as em toda a terra. 
Entoai cânticos de alegria, habitantes de Sião, 
porque é grande no meio de vós o Santo de Israel. Refrão 

 

2. Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Fili-
penses (Filip 4, 4-7)  

 

Irmãos: Alegrai-vos sempre no Senhor. Novamente vos digo: alegrai-     
-vos. Seja de todos conhecida a vossa bondade. O Senhor está próxi-
mo. Não vos inquieteis com coisa alguma; mas em todas as circuns-
tâncias, apresentai os vossos pedidos diante de Deus, com orações, 
súplicas e acções de graças. E a paz de Deus, que está aci-
ma de toda a inteligência, guardará os vossos corações e os 
vossos pensamentos em Cristo Jesus. 
 

Palavra do Senhor. 
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“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 pode 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. 
 
 

RETIRO — 1 a 3 de Março 
 

Vamos aproveitar o fim de semana de Carnaval (dias  1 a 3 de março) para 
preparar a nossa entrada em Quaresma, necessária para vivermos bem a 
Páscoa.  
Ainda é muito cedo, mas por razões de ordem logística precisamos de 
“segurar” a casa e indicar com antecedência o número de participantes. 
Os interessados deverão, por isso, inscrever-se até ao final de Janeiro para o 
endereço de e-mail peluisalberto@gmail.com ou no Secretariado Paroquial 
(tel. 217928300). 
 

Os quartos serão em princípio duplos mas há lugar para quartos individuais 
e também duas camaratas para os jovens. 
 

O Retiro realizar-se no Centro de Espiritualidade (Casa de Retiros) da nossa 
diocese, no Turcifal e o custo ficará em 50,00 € por pessoa. 
 

É importante que não seja o dinheiro a dificultar ou impedir a 
participação dos que estiverem interessados.  
Arranjamos sempre maneira de nos apoiarmos mutuamente! 
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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 que o nosso segredo tem 
um rosto: é Jesus Cristo! 
 

Não deixe de passar pela Venda de Natal!!! 
 
 

 

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.  
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. 
 
 

BENÇÃO DAS IMAGENS DO MENINO JESUS 
 

No próximo Domingo, dia 23, nas missas das  10.30h, 12h e 19h procedere-
mos à Benção das imagens do Menino Jesus que ireis colocar nos vossos 
presépios lá em casa no dia 24. 
 
 

CONCERTO — ORAÇÃO— 19 de Dezembro, 20.45h 
 

O grupo missionário Shalom, que reúne semanalmente na nossa paróquia, 
realizará um Concerto — Oração na Igreja de Nossa Senhora 
das Dores, na próxima quarta-feira, 19 de Dezembro, com iní-
cio às 20.45h. 
Convidam-nos a todos a rezarmos e festejarmos com eles. 
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«O Senhor está próximo»    
 

Somos convidados a viver da alegria de sabermos  
que “o Senhor está próximo”. 
Isso não quer dizer apenas que Ele está a chegar  
(esperamos a Sua última vinda,  
onde o nosso encontro com Ele acontecerá de forma plena e definitiva…). 
Isto quer dizer, antes de mais nada, que Ele já está no meio de nós. 
Mais presente e mais próximo do que nos damos conta. 
Quanto mais descobrirmos essa presença, mais viveremos dela. 
E o fruto não poderá deixar de ser “não nos inquietarmos com coisa alguma,  
mas em todas as circunstâncias,  
apresentar os nossos pedidos diante de Deus, c 
om orações, súplicas e acções de graças”. 
Quem aprende a viver, “em todas as circunstâncias”,  
desta certeza da proximidade de Deus hoje  
está capaz de se  alegrar “sempre no Senhor”! 
E desejar cada vez mais a sua vinda última e definitiva! 
 

Deus é Alguém que sabes estar próximo de ti,  
que está sempre contigo, em todas as circunstâncias  
e com quem, em primeira mão, conversas, meditas,  
fazes as tuas escolhas e tomas as tuas decisões? 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas       

(Lc 3, 10-18) 
 

Naquele tempo, as multidões perguntavam a João Baptista: «Que de-
vemos fazer?». Ele respondia-lhes: «Quem tiver duas túnicas reparta 
com quem não tem nenhuma; e quem tiver mantimentos faça o mes-
mo». Vieram também alguns publicanos para serem baptizados e dis-
seram: «Mestre, que devemos fazer?». João respondeu-lhes: «Não 
exijais nada além do que vos foi prescrito». Perguntavam-lhe também 
os soldados: «E nós, que devemos fazer?». Ele respondeu-
lhes: «Não pratiqueis violência com ninguém nem denunci-
eis injustamente; e contentai-vos com o vosso soldo». Co-
mo o povo estava na expectativa e todos pensavam em 
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seus corações se João não seria o Messias, ele tomou a palavra e disse 
a todos: «Eu baptizo-vos com água, mas está a chegar quem é mais 
forte do que eu, e eu não sou digno de desatar as correias das suas 
sandálias. Ele baptizar-vos-á com o Espírito Santo e com o fogo. Tem 
na mão a pá para limpar a sua eira e recolherá o trigo no seu celeiro; a 
palha, porém, queimá-la-á num fogo que não se apaga». Assim, com 
estas e muitas outras exortações, João anunciava ao povo a Boa No-
va».   
 

Palavra da salvação. 
 

«Que devemos fazer?»    
 

“Que devemos fazer?”  
Esta é a pergunta que assalta inevitavelmente o coração daquele  
que sente dentro de si o desejo de vencer a distância que o separa de Deus. 
É uma pergunta que tem respostas bem definidas, que servem para todos.  
E outras, mais situadas no concreto da vida de cada um,  
como aquelas que João Baptista deu àqueles que o interpelavam. 
Mas há ainda outras respostas que só cada um pode dar... 
Porque a exigência de entrega é a mesma para todos. 
Mas cada um de nós é único!... 
 

Neste Natal, Jesus quer nascer com mais intensidade no teu coração.  
Que deves fazer? 
 

 

ENSAIO PARA AS JANEIRAS 
17 de Dezembro, 21.30h 

 

Na próxima segunda feira, 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!... 

Por estes dias... 
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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.  
 
 

VENDA DE NATAL  
 

Com a Venda de Natal, conseguimos angariar alguns fundos que são muito 
importantes para 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. 
 

Entre todos os colaboradores que a começam a preparar com 
muita antecedência (desde Fevereiro) e depois entre aqueles 
que com a sua preciosa ajuda e generosa colaboração garantem 
o seu funcionamento durante os dois meses em que está aberta 
e todos aqueles que nos visitam. 
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