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15 . Domingo 

• Via Sacra (17.30h)   

• 16 . Segunda-feira 

• 17 . Terça-feira 

• 18 . Quarta-feira 

• 19 . Quinta-feira  

• 20 . Sexta-feira 

• 21 . Sábado 

• Laudes (10h) 

• 22 . Domingo 

Agenda 
     15 a 22 de Março 

Paróquia de Nossa  Senhora do Rosário de Fátima 

AVISO 
 

Como medida de prevenção referente à epidemia do Covid-19 e tendo em 
conta a última comunicação do Senhor Patriarca, na nossa paróquia de Fáti-
ma vamos suspender todas as actividades pastorais  (acção social, cateque-
ses, reuniões de grupos, Escola de Música, Convívio de Terceira Idade), até 
à Páscoa com excepção das celebrações litúrgicas. 
Assim manteremos todas as celebrações da missa, tanto semanais como 
dominicais, a celebração da Via Sacra nos Domingos da Quaresma, às 
17.30h,a celebração de laudes aos sábados às 10h, a Adoração do Santíssi-
mo na primeira quinta feira às 18h, a celebração do primeiro sábado às 
9.30h. 
As confissões serão nos antigos confessionários nºs 3 e 4 e deverão ser pe-
didas no secretariado paroquial. 
Lembro que se mantêm as restrições relativas à celebração da Eucaristia: 
ausência da saudação da paz, comunhão apenas na mão, 
e não uso da água benta da Igreja. 
Devem ainda abster-se de tocar nas imagens  (nomeadamente a do Senhor 
dos Passos). 
Escusado será dizer que deverão seguir as indicações da DGS para 
 evitar contágios, nomeadamente a lavagem frequente das mãos. 

   

 

 

ANO A. III SÉRIE . Nº 560 
 
 

III Domingo da Quaresma 
 

15 de MARÇO de 2020 

Eco de Fátima 

As palavras da Palavra 
1. Leitura do Livro do Êxodo (Ex 17, 3-7 ) 
 

Naqueles dias, o povo israelita, atormentado pela sede, começou a 
altercar com Moisés, dizendo: «Porque nos tiraste do Egipto? Para 
nos deixares morrer à sede, a nós, aos nossos filhos e aos nossos re-
banhos?». Então Moisés clamou ao Senhor, dizendo: «Que hei-de fa-
zer a este povo? Pouco falta para me apedrejarem». O Senhor respon-
deu a Moisés: «Passa para a frente do povo e leva contigo alguns an-
ciãos de Israel. Toma na mão a vara com que fustigaste o Rio e põe-te 
a caminho. Eu estarei diante de ti, sobre o rochedo, no monte Horeb. 
Baterás no rochedo e dele sairá água; então o povo poderá beber». 
Moisés assim fez à vista dos anciãos de Israel. E chamou àquele lugar 
Massa e Meriba, por causa da altercação dos filhos de Israel e por terem 
tentado o Senhor, ao dizerem: «O Senhor está ou não no meio de nós?».   
 

Palavra do Senhor. 
 

«Dá-nos água para beber»  

 

Quando escasseiam os bens essenciais  
é natural que tudo o mais passe para segundo plano. 
 

E se não há perspectivas de solução no horizonte,  
então a revolta é quase certa. 
 

Tudo é posto em questão. 
O passado depressa se esquece,  
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afogado nas necessidades prementes do imediato. 
 

E a pergunta surge, inevitável: 
“O Senhor está ou não no meio de nós?” 
 

Duvidas da presença e do amor de Deus? 
Em que situações? 
 
 

SALMO RESPONSORIAL:  Salmo 94 (95), 1-2.6-7.8-9    
 

Refrão:   Hoje se escutardes a voz do Senhor,           
     não fecheis os vossos corações.  

 

Vinde, exultemos de alegria no Senhor,  
aclamemos a Deus, nosso salvador. 
Vamos à sua presença e dêmos graças,  
ao som de cânticos aclamemos o Senhor. Refrão  

 

Vinde, prostremo-nos em terra,  
adoremos o Senhor que nos criou. 
Pois Ele é o nosso Deus  
e nós o seu povo, ovelhas do seu rebanho. Refrão  

 

Quem dera ouvísseis hoje a sua voz: 
«Não endureçais os vosso corações,  
como em Meriba, como no dia de Massa no deserto,  
onde vosso pais Me tentaram e provocaram,  
apesar de terem visto as minhas obras. Refrão  
 
 

2. Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos  
(Rom 5, 1-2.5-8) 
 

Irmãos: Tendo sido justificados pela fé, estamos em paz com Deus, por Nos-
so Senhor Jesus Cristo, pelo qual temos acesso, na fé, a esta gra-
ça em que permanecemos e nos gloriamos, apoiados na espe-
rança da glória de Deus. Ora, a esperança não engana, porque o 
amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito 
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RETIRO PARA RAPAZES 12º ANO E UNIVERSITÁRIOS 
 

Neste tempo de Quaresma, o Pré – Seminário de Lisboa promove a realiza-
ção de um Retiro Vocacional para rapazes do 12º ano e universitários, com 
o tema. “Jovem, Levanta-te!”. 
 

O retiro decorre de 20 a 22 de Março no Seminário de Caparide. 
 

As inscrições devem ser feitas para preseminariodelisboa@gmail.com ou 
para o tel nº 965187486. 
 
 
 

UNÇÃO COMUNITÁRIA DOS DOENTES  
21 de Março - ADIAMENTO 

 

Estava prevista a Unção Comunitária dos Doentes no próximo Sábado, dia 
21 de Março , no entanto devido  à situação provocada pela epidemia do  
coronavírus Covid-19 vamos adiar a Unção Comunitária dos Doentes para 
depois da Páscoa em data a anunciar. 
 
 
 

 
 

BENÇÃO DOS CASAIS – 29 de Março, 12.00h 
 

No dia 29 de Março, Domingo, na missa das 12h, vamos proceder à Benção 
dos casais. 
Esta Benção destina-se aos casais que este ano de 2020 completam 10, 25 
ou 50 anos de casados. 
Toda a Comunidade é convidada a agradecer com eles o dom do sacramento 
do matrimónio recebido.  
E a invocar com eles a Benção de Deus. 
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dar corpo a esta dimensão fundamental da existência cristã que é o exercí-
cio da Caridade. 
 

Com excepção da Conferência de São Vicente de Paulo que desde há muito 
desenvolve a sua acção meritória na nossa paróquia, toda a acção social da 
nossa Comunidade está a cargo da “Associação de Fiéis Pontes de Carida-
de.” 
 

No dia 19 de Março, nas instalações da paróquia de Penha de França, terá 
lugar um encontro (começa às 10h e termina às 13h), em que irão participar  
alguns elementos de cada paróquia da nossa vigararia mais ligados a este 
sector de actividade. 
 
 

 VIA SACRA NA QUARESMA—Domingos às 17.30h 
 

Como vem sendo hábito todos os anos, durante a Quaresma propomo-nos 
rezar mais um tempo de oração comunitária: o exercício da Via Sacra, aos 
Domingos, às 17.30h. 
 

Em cada Domingo da Quaresma temos um dos grupos da nossa Comunidade 
a animar este tempo de oração para que estamos todos sempre convidados. 
 

No próximo Domingo, dia 22 de Março, é a vez da nossa Conferência de 
São Vicente de Paulo Vicentina. 

 
 

VIA SACRA DAS UNIVERSIDADES 
17 de Março—19.30h 

Alameda da Universidade de Lisboa  
(frente à Reiroria) 

 

Organizada pelos Núcleos de Estudantes Católicos das diferentes universi-
dades, institutos superiores e faculdades, vai decorrer em Lisboa, no próxi-
mo dia 17 de Março, terça-feira, às 19.30h, na Alameda da Uni-
versidade de Lisboa, com início em frente à Reitoria. 
 

Link para o evento no Facebook:  
https://www.facebook.com/events/576989349694230/  
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Santo que nos foi dado. Quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pe-
los ímpios no tempo determinado. Dificilmente alguém morre por um 
justo; por um homem bom, talvez alguém tivesse a coragem de mor-
rer. Mas Deus prova assim o seu amor para connosco: Cristo morreu 
por nós, quando éramos ainda pecadores. 
 

Palavra do Senhor. 
 

«O amor de Deus foi derramado em nossos corações  
pelo Espírito Santo que nos foi dado» 

 

O fundamento da esperança cristã  
é a experiência que fazemos do amor de Deus,  
esse amor que “foi derramado em nossos corações  
pelo Espírito Santo que nos foi dado”. 
 

A consciência de não sermos, de maneira nenhuma, dignos desse amor,  
Deixa-nos sem palavras diante de Deus  
e faz crescer em nós o louvor e a acção de graças... 
 

És capaz de identificar a acção do Espírito Santo nas tua vida??  
 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João  
(Jo 4, 5-42) 
 

Naquele tempo, chegou Jesus a uma cidade da Samaria, chamada Sicar, junto 
da propriedade que Jacob tinha dado a seu filho José, onde estava o poço de 
Jacob. Jesus, cansado da caminhada, sentou-Se à beira do poço. Era por volta 
do meio-dia. Veio uma mulher da Samaria para tirar água. Disse-lhe Jesus:         
«Dá-Me de beber». Os discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. 
Respondeu-Lhe a samaritana: «Como é que Tu, sendo judeu, me pedes de 
beber, sendo eu samaritana?». De facto, os judeus não se dão com os samari-
tanos. Disse-lhe Jesus: «Se conhecesses o dom de Deus e quem é Aquele que 
te diz: ‘Dá-Me de beber’, tu é que Lhe pedirias e Ele te daria água 
viva». Respondeu-Lhe a mulher: «Senhor, Tu nem sequer tens 
um balde, e o poço é fundo: donde Te vem a água viva? Serás Tu 
maior do que o nosso pai Jacob, que nos deu este poço, do qual 
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ele mesmo bebeu, com os seus filhos e os seus rebanhos?». Disse- -Lhe Jesus: 
«Todo aquele que bebe desta água voltará a ter sede. Mas aquele que beber 
da água que Eu lhe der nunca mais terá sede: a água que Eu lhe der tornar-se-
á nele uma nascente que jorra para a vida eterna». «Senhor, – suplicou a mu-
lher – dá-me dessa água, para que eu não sinta mais sede e não tenha de vir 
aqui buscá-la». Disse-lhe Jesus: «Vai chamar o teu marido e volta aqui». Res-
pondeu-lhe a mulher: «Não tenho marido». Jesus replicou: «Disseste bem 
que não tens marido, pois tiveste cinco e aquele que tens agora não é teu 
marido. Neste ponto falaste verdade». Disse-lhe a mulher: «Senhor, vejo que 
és profeta. Os nossos antepassados adoraram neste monte, e vós dizeis que é 
em Jerusalém que se deve adorar». Disse-lhe Jesus: «Mulher, acredita em 
Mim: Vai chegar a hora em que nem neste monte nem em Jerusalém ado-
rareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis; nós adoramos o que conhece-
mos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vai chegar a hora – e já chegou 
– em que os verdadeiros adoradores hão-de adorar o Pai em espírito e verda-
de, pois são esses os adoradores que o Pai deseja. Deus é espírito e os seus 
adoradores devem adorá-l’O em espírito e verdade». Disse-Lhe a mulher: «Eu 
sei que há-de vir o Messias, isto é, Aquele que chamam Cristo. Quando vier, 
há-de anunciar-nos todas as coisas». Respondeu-lhe Jesus: «Sou Eu, que es-
tou a falar contigo». Nisto, chegaram os discípulos e ficaram admirados por 
Ele estar a falar com aquela mulher, mas nenhum deles Lhe perguntou: «Que 
pretendes?», ou então:  «Porque  falas  com  ela?».  A mulher deixou a  bilha, 
correu à cidade  e  falou a  todos: «Vinde ver um homem que me disse tudo 
o que eu fiz. Não será Ele o Messias?». Eles saíram da cidade e vieram ter 
com Jesus. Entretanto, os discípulos insistiam com Ele, dizendo: «Mestre, 
come». Mas Ele respondeu-lhes: «Eu tenho um alimento para comer que 
vós não conheceis». Os discípulos perguntavam uns aos outros: «Porven-
tura alguém Lhe trouxe de comer?». Disse-lhes Jesus: «O meu alimento é 
fazer a vontade d’Aquele que Me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós 
que dentro de quatro meses chegará o tempo da colheita? Pois bem, Eu 
digo-vos: Erguei os olhos e vede os campos, que já estão loiros 
para a ceifa. Já o ceifeiro recebe o salário e recolhe o fruto para 
a vida eterna e, deste modo, se alegra o semeador juntamente 
com o ceifeiro. Nisto se verifica o ditado: ‘Um é o que semeia e 
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outro o que ceifa’. Eu mandei-vos ceifar o que não trabalhastes. Outros tra-
balharam e vós aproveitais-vos do seu trabalho». Muitos samaritanos da-
quela cidade acreditaram em Jesus, por causa da palavra da mulher, que 
testemunhava: «Ele disse-me tudo o que eu fiz». Por isso os samaritanos, 
quando vieram ao encontro de Jesus, pediram-Lhe que ficasse com eles. E 
ficou lá dois dias. Ao ouvi-l’O, muitos acreditaram e diziam à mulher: «Já não 
é por causa das tuas palavras que acreditamos. Nós próprios ouvimos e sa-
bemos que Ele é realmente o Salvador do mundo». 
 
 

Palavra da salvação. 
 

«Fonte da água que jorra para a vida eterna»      
 

A água viva que a samaritana anseia,  
num primeiro momento apenas para se livrar do trabalho  
de ir buscar água todos os dias,  
é a agua a que todo o homem aspira  
para saciar definitivamente todas as sedes de mais vida  
que habitam o seu coração. 
 

E só a água que tem a marca do infinito de Deus  
nos pode garantir a eternidade! 
 

Que sedes de mais vida te habitam?,  
Que água viva encontras em Jesus? 
 

 
 

SEMANA VICARIAL DA CARIDADE — 15 a 22 de Março 
 

Começa neste Domingo a Semana Vicarial da Caridade que vai decorrer de 
15 a 22 de Março. 
 

Vamos ter connosco, em exposição na Igreja, um Roll Up onde 
procurámos sintetizar o que na nossa Comunidade se faz para 

Por estes dias... 
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