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• 20 . Domingo 

• Ensaio C Stª Cecília (11.30h) 

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

• 21 . Segunda-feira 

• Ginástica de Manutenção (10.30h) 

• 22 . Terça-feira 

• Reunião V.A (15h) 

• Aula de Guitarra (18h) 

• 23 . Quarta-feira 

• Aulas de Pintura (14.30h) 

• Catequese de Infância e Jovens (18h) 

• 24 . Quinta-feira  

• Reunião V.A (15h) 

• Ginástica de Manutenção (11h) 

• 25 . Sexta-feira 

• 26 . Sábado 

• Reunião das Guias (9.45h) 

• Ensaio do Coro Stª Cecília (17.30h) 

• 27 . Domingo 

• Ensaio Coro Stª  Cecília (11.30h) 

• Catequese Infância, Jovens e adultos (17.30h) 

 

 

 

Agenda 
20 a 27 de Janeiro  

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) 

• Famílias comVida  (11.15h) 

• Catequese de Adultos (19h) 

• Reunião CPM (21.30h) 

• Reunião dos Escuteiros (15h) 

• Banco Alimentar (9.30h/ 17.30h) 

   

 

 

ANO C. III SÉRIE . Nº 492 
 
 

DOMINGO II do TEMPO COMUM 
 

20 de JANEIRO de 2019 

Eco de Fátima 

As palavras da Palavra 
1. Leitura do Livro de Isaías (Is 62, 1-5) 
 

Por amor de Sião não me calarei, por amor de Jerusalém não terei re-
pouso, enquanto a sua justiça não despontar como a aurora e a sua 
salvação não resplandecer como facho ardente. Os povos hão-de ver 
a tua justiça e todos os reis a tua glória. Receberás um nome novo, 
que a boca do Senhor designará. Serás coroa esplendorosa nas mãos 
do Senhor, diadema real nas mãos do teu Deus. Não mais te chama-
rão «Abandonada», nem à tua terra «Deserta», mas hão-de chamar-
te «Predilecta» e à tua terra «Desposada», porque serás a predilecta 
do Senhor e a tua terra terá um esposo. Tal como o jovem desposa 
uma virgem, o teu Construtor te desposará; e como a esposa é a ale-
gria do marido, tu serás a alegria do teu Deus. 
 
 

Palavra do Senhor. 
 

«A esposa é a alegria do marido»  
 

Nós somos a alegria de Deus, tal “como a esposa é a alegria do marido”. 
Esta é a grande certeza em que assenta a nossa vida. 
Por maior que seja a nossa infidelidade, o nosso pecado,  
não deixamos nunca de ser a alegria de Deus! 
E Deus tudo faz para que nos tornemos  
naquilo que Ele sonhou que havíamos de ser no dia em que nos criou:  
assumiu a nossa condição humana, fez-Se um de nós, e deu a vida por nós! 
É por isso que, por mais duro que seja o deserto que por vezes vivemos,  
por mais abandonados que nos sintamos,  
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nada nos afasta desta alegria de nos sabermos amados por Deus  
com um Amor infinito. 
 
 

O Amor de Deus é, para ti, uma certeza vivida? A tua vida “diz” isso?  
 
 

SALMO RESPONSORIAL: Salmo 95 (96), 1-3.7-8a.9-10a.c  
 

Refrão:  Anunciai no meio de todos os povos  
   as maravilhas do Senhor. 

 

Cantai ao Senhor um cântico novo, 
cantai ao Senhor, terra inteira, 
cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Refrão  
 

Anunciai dia a dia a sua salvação,  
publicai entre as nações a sua glória,  
em todos os povos as suas maravilhas. Refrão  
 

Dai ao Senhor, ó família dos povos, 
dai ao Senhor glória e poder, 
dai ao Senhor a glória do seu nome. Refrão 
 

Adorai o Senhor com ornamentos sagrados, 
trema diante d’Ele a terra inteira; 
dizei entre as nações: «O Senhor é Rei», 
governa os povos com equidade. Refrão 

 
 

2. Leitura da primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Co-
ríntios (1 Cor 12, 4-11) 

 
 

Irmãos: Há diversidade de dons espirituais, mas o Espírito é o mesmo. 
Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade 
de operações, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Em cada 
um se manifestam os dons do Espírito para o bem comum. A 
um o Espírito dá a mensagem da sabedoria, a outro a mensa-
gem da ciência, segundo o mesmo Espírito. É um só e o mes-
mo Espírito que dá a um o dom da fé, a outro o poder de cu-
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Esta Formação destina-se a Voluntários, Párocos, Estudantes, Visitadores 
de Doentes, MECs, Agentes Pastorais, Familiares de Doentes… 
 

As inscrições fazem-se no Secretariado Paroquial (pelo tel.: 217928300 ou 
endereço de e-mail paroquiafaltima.lisboa@gmail.com até ao dia 2 de Fe-
vereiro.  

O valor da inscrição é de 6,00 € ou 15,00 € no caso de desejar inscrever-se 
com almoço incluído. 
 
 

CONTRIBUTO PAROQUIAL 
 

A partir da próxima segunda-feira vamos começar a enviar pelo correio os 
recibos do Contributo Paroquial de 2018. 
 

Pode sempre haver uma falha na emissão dos recibos. 
Pode haver algum que por qualquer razão não tenha sido emitido ou se te-
nha transviado. 
E também pode acontecer que haja algum engano na quantia dos mesmos. 
Pedimo-vos, por isso, que estejam atentos e que, se no fim da semana que 
vem ainda não tiverem o recibo, contactem o Secretariado Paroquial (tel.: 
217928300) 
 

Aproveitamos esta oportunidade para recordar a toda a Comunidade a gran-
de importância desta forma de cada um ajudar a subsistência económica 
da nossa paróquia. 
Se ainda não o fez, inscreva-se! 
 

A nossa Igreja e o Centro Paroquial, dada a sua dimensão, trazem consigo 
muitas despesas de conservação. 
 

As nossas receitas correntes (basicamente os ofertórios) não chegam para 
as despesas correntes de manutenção da nossa Comunidade, como tendes 
podido verificar pelas contas que apresentamos de forma genérica por volta 
do mês de Março de cada ano. 
 

Felizmente temos conseguido equilibrar as nossas finanças com 
diversos donativos e subsídios (receitas extraordinárias) que 
temos recebido quase todos os anos . 
 

Mas essa não pode ser a nossa forma de sobreviver! 
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LANÇAMENTO de dois Livros do Pe Aires Gameiro 
25 de Janeiro, 18h, Sala Cónego Abranches 

 

Na próxima Sexta-feira, dia 25 de Janeiro, às 18h, na sala Cónego Abranches 
(Centro Paroquial, porta 3), vamos proceder ao lançamento de dois livros 
do Pe Aires Gameiro, intitulados “De Guadalupe a Fátima, com Maria e 
seus dizeres” e “Dizer o infinito em ais de brilho e espanto” (Poesia) 
 
 

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.  
O retiro será de silêncio! 
 

Os interessados deverão inscrever-se até ao final de Janeiro para o endereço 
de e-mail peluisalberto@gmail.com ou no Secretariado Paroquial (tel. 
217928300). 
 

Há quartos individuais e quartos duplos. 
 

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. 
 

Que o dinheiro não seja motivo impedimento de participação! 
Arranjamos sempre maneira de nos apoiarmos mutuamente! 
 
 

ACOMPANHAMENTO ESPIRITUAL  
A DOENTES EM FIM DE VIDA… 

 

Promovido pela Associação Mateus 25 e pelo Departamento Diocesano da 
Pastoral da Saúde de Lisboa, vai decorrer no próximo dia 16 de Fevereiro 
de 2019, no auditório do Externato S. Vicente de Paulo em Lis-
boa (Irmãs Vicentinas) um tempo de formação intitulado 

"Acompanhamento Espiritual a Doentes em fim de Vida — na 
Paróquia e no Hospital”. 
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rar; a um dá o poder de fazer milagres, a outro o de falar em nome de 
Deus; a um dá o discernimento dos espíritos, a outro o de falar diversas 
línguas, a outro o dom de as interpretar. Mas é um só e o mesmo Espíri-
to que faz tudo isto, distribuindo os dons a cada um conforme Lhe agra-
da. 
 

Palavra do Senhor. 
 

«Um só e o mesmo Espírito,  
distribuindo a cada um conforme Lhe agrada»   

 

O nosso mundo confunde muitas vezes o indivíduo com a pessoa. 
A pessoa supõe a individualidade. 
Mas também, com igual importância, a comunhão. 
É essa a nossa verdade, a verdade do sermos pessoas,  
que aprendemos de Deus: um único Deus e três pessoas distintas. 
Perceber isto é perceber que a diferença é uma riqueza  
(e todos somos diferentes…)  
e só faz sentido se estiver ao serviço do bem comum. 
A complementaridade é a lógica que lhe preside. E a unidade é o seu fruto. 
 

Estás a pôr os teus dons ao serviço dos outros,  
participando activamente na construção da Igreja? 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João    

(Jo 2, 1-11) 
 
 

Naquele tempo, realizou-se um casamento em Caná da Galileia e estava 
lá a Mãe de Jesus. Jesus e os seus discípulos foram também convidados 
para o casamento. A certa altura faltou o vinho. Então a Mãe de Jesus 
disse-Lhe: «Não têm vinho». Jesus respondeu-Lhe: «Mulher, que temos 
nós com isso? Ainda não chegou a minha hora». Sua Mãe disse aos ser-
ventes: «Fazei tudo o que Ele vos disser». Havia ali seis talhas de pedra, 
destinadas à purificação dos judeus, levando cada uma de duas a três 
medidas. Disse-lhes Jesus: «Enchei essas talhas de água». Eles 
encheram-nas até acima. Depois disse-lhes: «Tirai agora e 
levai ao chefe de mesa». E eles levaram. Quando o chefe de 
mesa provou a água transformada em vinho, – ele não sabia 
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de onde viera, pois só os serventes, que tinham tirado a água, sabiam – 
chamou o noivo e disse-lhe: «Toda a gente serve primeiro o vinho bom e, 
depois de os convidados terem bebido bem, serve o inferior. Mas tu 
guardaste o vinho bom até agora». Foi assim que, em Caná da Galileia, 
Jesus deu início aos seus milagres. Manifestou a sua glória e os discípulos 
acreditaram n’Ele.   
 
 

Palavra da salvação. 
 

“O primeiro milagre de Jesus”   
 
 

O primeiro milagre de Jesus simboliza tudo o que Jesus veio fazer ao mundo  
e quer dar a cada um de nós.   
A Sua vida e missão consiste em nos dar a conhecer e tornar possível  
a experiência de saborearmos um vinho novo. 
Vem ao encontro da nossa alegria e da nossa festa,  
mas abre-lhe horizontes novos de tal maneira grandiosos  
que só nos resta exclamar, maravilhados:  
“guardaste o vinho bom até agora”!  
Tudo o que vivemos e conhecemos sem Jesus, por melhor que seja,  
deixa de ser um fim em si mesmo  
e só ganha sentido se nos ajudar a encontrá-l’O... 
Marcados pela experiência dolorosa de muitas vezes “não termos vinho”,  
pela fé sabemos qual o caminho para a Vida:  
“Fazei tudo o que Ele vos disser”. 
 
 

Que lugar tem na tua vida a escuta do que Jesus te quer dizer?  

APOIO SOCIAL 
 

A Loja Solidária continua a precisar de cobertores para distribuir por aqueles 
que mais necessitam. 
Faça a sua entrega no Apoio Social (porta 3) ou no Secretariado 
Paroquial (porta 5). 
 

Obrigado! 

Por estes dias... 
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   FAMÍLIAS COM VIDA — 26 de JANEIRO, 11.15h 
 

No próximo dia 26 de janeiro, sábado, às 11.15h, depois da missa das 
10.30h, vai ser apresentado à comunidade o Gabinete Famílias comVida da 
nossa Paróquia.  
Será no Centro Paroquial, sala Cónego Abranches (2º andar). 
 

O gabinete tem um orientador que pretende estar ao serviço de todas as 
famílias, de forma próxima e direta.  
 

Este projeto tem assim como primeira missão ser um espaço de acolhimen-
to, orientação, acompanhamento e encaminhamento no âmbito das ques-
tões da família, segundo os critérios cristãos de construção e cuidado da 
família e da sociedade.  
 

Vai estar disponível aos 1ºs e 3ºs sábados de cada mês, das 11h00 às 
13h00, ou noutro horário mais conveniente (mediante prévia marcação que 
deverá ser feita por telefone para o número 217928300 ou para o endereço 
de email paroquiadenossasenhoradefatima@familiascomvida.pt. 
 

Venha saber mais!!! 
 
 

ENCONTRO DOS BAPTIZADOS EM 2018 
3 de Fevereiro, 10.30h 

 
No próximo dia 3 de Fevereiro, Domingo, como é hábito na nossa Comuni-
dade, vamos reunir todos os que foram baptizados em 2018, alargando es-
se convite aos que foram baptizados nos últimos anos e ainda não se en-
contram em idade de Catequese. 
 

O programa é simples: 
 

- Celebração da Eucaristia às 10.30h 
 

- Momento de confraternização no nosso Centro Paroquial (cave), com 
chá, café e bolos.  
 

A equipa de casais do Centro de Preparação para o Baptismo 
(CPB) da nossa Comunidade tem todo o gosto em vos rever e 
acolher mais uma vez! 
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