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Sínodo 23 
TEMA 4 [de 10] 
2 de Janeiro 2022 
 
No passado Domingo lançámos a proposta para reflexão do 4º 
tema de preparação do Sínodo. 
Aqui fica o resumo desse tema: 
 
Celebração 
  

Só é possível “caminhar juntos” se assumirmos como base a escuta comuni-
tária da Palavra e a celebração da Eucaristia. Como é que a oração e as 
celebrações litúrgicas inspiram e guiam realmente a vida e missão comuns 
na nossa comunidade? Como é que inspiram as nossas decisões mais im-
portantes? Como promovemos a participação ativa de todos os fiéis na 
liturgia? Que espaço damos à participação nos ministérios de Leitor e de 
Acólito?  
 
 

BALCÃO SOLIDÁRIO—AJUDE A AJUDAR 
 

Todos os domingos pedimos que traga um bem alimentar para partilhar com 
quem mais precisa, deixando-o no Balcão Solidário situado ao lado do nosso 
quiosque, no adro da Igreja, quando está bom tempo, e à entrada da Igreja, 
no lado esquerdo, quando o tempo não permite a abertura do quiosque. 
 

Essa contribuição serve de complemento ao cabaz alimentar das muitas fa-
mílias apoiadas pela acção social da nossa paróquia, através da Pontes de 
Caridade. 
 

Este mês de Janeiro é o Mês do Bébé. 
Neste Domingo, estamos na Semana das Fraldas para recém-
nascido. 
No próximo Domingo, dia 16, será a Semana do Shampô e do 
Sabonete Líquido. 
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ANO C. III SÉRIE . Nº 668 
 
 

Baptismo do senhor 
 

9 de JANEIRO de 2022 

Eco de Fátima 

As palavras da Palavra 
1. Leitura do Livro de Isaías (Is 42, 1-4.6-7) 
 

Diz o Senhor: «Eis o meu servo, a quem Eu protejo, o meu eleito, enle-
vo da minha alma. Sobre ele fiz repousar o meu espírito, para que le-
ve a justiça às nações. Não gritará, nem levantará a voz, nem se fará 
ouvir nas praças; não quebrará a cana fendida, nem apagará a torcida 
que ainda fumega: proclamará fielmente a justiça. Não desfalecerá 
nem desistirá, enquanto não estabelecer a justiça na terra, a doutrina 
que as ilhas longínquas esperam. Fui Eu, o Senhor, que te chamei se-
gundo a justiça; tomei-te pela mão, formei-te e fiz de ti a aliança do 
povo e a luz das nações, para abrires os olhos aos cegos, tirares do 
cárcere os prisioneiros e da prisão os que habitam nas trevas». 
 

Palavra do Senhor. 
 

«Eis o meu servo, enlevo da minha alma» 
 

Jesus é o Filho muito amado do Pai. 
É Ele o verdadeiro servo, o enlevo da Sua alma. 
 

Assumindo a natureza humana,  
Jesus “traduz” a Sua condição de Filho em linguagem humana  
e torna-se a referência da obra que Deus quer realizar em cada um de nós. 
Deus quer fazer de nós filhos no Filho. 
 

Olhamos para Jesus e percebemos que,  
no nosso dia-a-dia,  
isso significa o zelo pela missão:  
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descobrimos que somos chamados por Deus a sermos  
“a aliança do povo e a luz das nações”. 
 

Em que medida vives já o dinamismo da missão de ser “luz das nações”? 
 
 

SALMO RESPONSORIAL: Salmo 28 (29), 1a.2.3ac-4.3b.9b-10  
 

Refrão:  O Senhor abençoará o seu povo na paz. 
 

  Tributai ao Senhor, filhos de Deus, 
  tributai ao Senhor glória e poder. 
  Tributai ao Senhor a glória do seu nome, 
  adorai o Senhor com ornamentos sagrados. Refrão  
 

  A voz do Senhor ressoa sobre as nuvens, 
  o Senhor está sobre a vastidão das águas. 
  A voz do Senhor é poderosa, 
  a voz do Senhor é majestosa. Refrão 
 

  A majestade de Deus faz ecoar o seu trovão 
  e no seu templo todos clamam: Glória! 
  Sobre as águas do dilúvio senta-Se o Senhor, 
  o Senhor senta-Se como Rei eterno. Refrão 

 
 

2. Leitura dos Actos dos Apóstolos (Actos 10, 34-38) 
 

Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: «Na verdade, eu reco-
nheço que Deus não faz acepção de pessoas, mas, em qualquer na-
ção, aquele que O teme e pratica a justiça é-Lhe agradável. Ele enviou 
a sua palavra aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, 
que é o Senhor de todos. Vós sabeis o que aconteceu em toda a Ju-
deia, a começar pela Galileia, depois do baptismo que João pregou: 
Deus ungiu com a força do Espírito Santo a Jesus de Nazaré, que pas-
sou fazendo o bem e curando todos os que eram oprimi-
dos pelo demónio, porque Deus estava com Ele».  
 

Palavra do Senhor. 
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As razões para alguma incorrecção, podem ser várias. 
Pode dar-se o caso de alguém ter feito o depósito ou entregue o Contributo 
Paroquial sem mencionar os seus dados e, nesse caso o mesmo ter sido re-
gistado nas contas da paróquia como uma oferta ou como um contributo 
paroquial anónimo. 
E pode também acontecer que uma mesma pessoa possa ter feito mais de 
uma transferência durante o ano e nem todas terem sido devidamente con-
tabilizadas. 
 

Se houver algum engano, ainda vamos a tempo de corrigir o recibo, uma vez 
que só no final de Janeiro enviamos para as Finanças a lista completa dos 
contributos recebidos. 
 

Aproveito também para vos esclarecer que a paróquia não pode receber 
aquela percentagem do IRS que cada um pode consignar a uma instituição 
particular de solidariedade social. 
Na regulação da Concordata que a Igreja estabeleceu com o Estado portu-
guês, a Igreja tinha de escolher entre ter isenção de IVA nas obras realizadas 
ou receber essa consignação. 
A Igreja optou pela isenção de IVA nas obras realizadas nas Igrejas. 
 
 

SÁBADO, dia 15 — Alteração de Missa 
 

No próximo Sábado, dia 15, às 10.30h, o Senhor Patriarca vem celebrar um 
Crisma de Adultos, organizado pela Pastoral Universitária. 
Por isso, a missa paroquial de sábado é antecipada para as 9.30h. 
 
 

Pe David — Lectio Divina e Apresentação do Livro 
 

“Viver e Proclamar a Palavra — Ano C” — Sábado, dia 15 
 

No próximo Sábado, dia 15, às 15h, o Pe David realizará um encontro de 
Lectio Divina, na Igreja. 
Às 16.30h preside à Eucaristia. 
E às 17.30h terá lugar, também na Igreja, a apresentação de 
um livro do Pe David Palatino (“Viver e Proclamar a Palavra”, 
com os comentários às leituras deste ano litúrgico (Ano C). 
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com uma mensagem de esperança, junto daqueles que, nesses momentos, 
estão mais fragilizados e necessitados de uma presença amiga. 
 

Muitos gostariam de rezar, mas não sabem muito bem como. 
É nossa missão rezar com eles e por eles. 
Um dos grupos que está neste momento a reunir preparando o Sínodo, refe-
riu a importância da Comunidade estar próxima desta maneira junto de to-
dos, crentes ou não, que caminham connosco. 
 

À boleia dessa reflexão, aproveito para vos lançar de novo este repto. 
A proposta é que nos esforcemos por dispor de um pouco do nosso tempo 
para, no final de tarde ou à noite, passarmos pelas nossas capelas mortuá-
rias, sempre que lá esteja a ser velado algum defunto. 
 

A proposta é simples. 
Constituiremos pequenos grupos, de 2 a 3 pessoas, que procurarão passar 
pelos velórios, saudando as pessoas, sobretudo os familiares mais próximos, 
e propondo-lhes uns breves momentos de oração. 
 

Os interessados podem inscrever-se no Secretariado Paroquial ou contactar 
o prior (peluisalberto@gmail.com ou 964040664). 
 
 

CONTRIBUTO PAROQUIAL—RECIBOS 
 

Até ao fim deste mês a paróquia tem de entregar nas Finanças uma declara-
ção com a relação de todos os donativos de Contributo Paroquial recebidos. 
Devido a essa declaração, quando cada um for preencher o seu IRS aparece 
logo lá o seu donativo do Contributo Paroquial. 
 

Os recibos que agora entregamos só servem para a contabilidade própria de 
cada um e para a justificação da declaração de IRS sempre que a mesma seja 
solicitada (o que pode acontecer sempre no prazo de 5 anos). 
 

Mas é muito importante que cada um verifique se os recibos que emitimos 
estão correctos.  
A partir do próximo dia 15, todos os recibos estarão disponí-
veis na sacristia. 
Pedimos que verifiquem com cuidado se está tudo bem. 
Porque pode haver algum recibo em falta. 
Ou pode estar incorrecto. 
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«Deus ungiu-O com o Espírito Santo» 
 

Jesus de Nazaré é Deus presente no meio de nós. 
Ungido pelo Espírito Santo, Jesus não pode fazer outra coisa  
senão passar entre nós “fazendo o bem”,  
sem qualquer acepção de pessoas. 
E foi o que fez “curando todos os que eram oprimidos pelo Demónio”… 
 

Ungido pelo Espírito Santo,  
Jesus não quer outra coisa senão derramar sobre nós esse mesmo Espírito. 
É esse o fruto da Sua vinda no meio de nós:  
todos os que O acolhem na fé recebem, pelo Baptismo, esse Espírito  
que faz acontecer no coração o fogo do Amor pleno, próprio de Deus. 
 

Também tu passas pela vida fazendo o bem? 
É o Espírito de Deus que guia o teu pensar, o teu sentir e o teu agir? 
 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas  
(Lc 3, 15-16.21-22) 
 

Naquele tempo, o povo estava na expectativa e todos pensavam em 
seus corações se João não seria o Messias. João tomou a palavra e 
disse-lhes: «Eu baptizo-vos com água, mas vai chegar quem é mais 
forte do que eu, do qual não sou digno de desatar as correias das san-
dálias. Ele baptizar-vos-á com o Espírito Santo e com o fogo». Quando 
todo o povo recebeu o baptismo, Jesus também foi baptizado; e, en-
quanto orava, o céu abriu-se e o Espírito Santo desceu sobre Ele em 
forma corporal, como uma pomba. E do céu fez-se ouvir uma voz: «Tu 
és o meu Filho muito amado: em Ti pus toda a minha complacência».  
 

Palavra da salvação. 
 

«Jesus foi baptizado e, enquanto orava, abriu-se o céu»   
 

No Baptismo de Jesus revela-se a Sua condição de Filho Único de Deus. 
E a consequente relação Única com o Pai. 
 

Esta relação, sempre intuída por aqueles que Lhe estavam mais 
próximos, transparecia em tudo o que Jesus fazia. 
Mas tornava-se mais evidente  
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nos momentos em que Ele buscava a intimidade com o Pai na oração:  
“enquanto orava, abriu-se o céu”… 
 

João Baptista tinha consciência de que viria Alguém muito maior do que ele, 
mas estava longe de perceber esta novidade absoluta de Jesus. 
 

Os próprios discípulos só depois da ressurreição de Jesus 
vão ser capazes de entender que o segredo da novidade de vida  
que tanto os entusiasmara em Jesus  
e que tinham começado a adivinhar na relação que Ele mantinha com o Pai, 
tinha a sua fonte na Sua condição de Filho de Deus. 
 

Filho(a) de Deus pelo Baptismo, como te relacionas com Ele? 
 
 

NOITE de ORAÇÃO — 12 de Janeiro, 21.30h 
 

Como é hábito, na próxima quarta-feira, dia 12, vamos juntar-nos para mais 
uma Noite de Oração na nossa Igreja, entre as 21.30h e as 22.30h. 
 
 

EXPOSIÇÃO do SANTÍSSIMO (13 de Janeiro, 17.30h) 
 

Na próxima quinta-feira, dia 13, voltaremos a encontrar-nos para mais um 
tempo de Adoração do Santíssimo, das 17.30h às 18.45h. 
 

Este tempo de Adoração do Santíssimo, com  breves textos e alguns cânti-
cos espaçados, inclui a recitação do Terço às 18h. 
 
 

PREPARAÇÃO para o CRISMA de ADULTOS 
16 Janeiro, 17.30h 

 

No próximo Domingo, dia 16, às 17.30h, vamos re)começar a 
preparação para o Crisma de Adultos. 
As reuniões terão lugar na cave do Centro Paroquial (porta nº 3 
do adro). 

Por estes dias... 
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Por norma as reuniões serão ao Domingo, a esta hora. 
Mas é sempre possível pensar noutro dia e hora, se tal se vier a verificar ser 
necessário para corresponder às disponibilidades de eventuais interessados 
em fazer esta preparação. 
Quem estiver interessado em fazer a sua preparação para receber o Crisma 
e não puder estar presente neste devem contactar o prior (964040664 ou 
peluisalberto@gmail.com) 
 
 

CORO na MISSA das 16.30h de Domingo 
 

Começamos este Domingo a tentar que a missa das 16.30h seja uma cele-
bração mais adequada às famílias com crianças mais pequenas. 
 

As celebrações das Festas da Catequese acontecerão por norma no contexto 
desta missa. 
 

Estamos a tentar formar um Coro de pais e filhos, com repertório simples 
(cânticos de Taizé). 
Os ensaios do Coro serão todos os Domingos às 16h, meia hora antes da 
missa. 
 

Contamos com a disponibilidade e colaboração de todos os que possam (e 
que se esforcem por poder…). 
Todos são benvindos, mesmo que saibam, à partida, que não poderão estar 
presentes todos os Domingos. 
Precisamos de quem saiba tocar algum instrumento musical! 
 
                

REZAR COM OS QUE ESTÃO DE LUTO 
 

Já tivemos, não há muitos anos, um grupo de pessoas que se revezavam, na 
medida das suas possibilidades, a acompanhar na oração os irmãos nossos 
que são confrontados com a morte de familiares e amigos. 
 

Esta iniciativa acabou por morrer porque alguns dos mais entusiastas deste 
serviço deixaram de ter disponibilidade e não houve quem os 
substituísse. 
 

Além de rezar por aqueles que partem para uma nova etapa das 
suas vidas, é importante que a Comunidade se faça presente 

Paróquia de Nossa  Senhora do Rosário de Fátima 


