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Sínodo 23 
TEMA 5 [de 10] 
16 de Janeiro 2022 
 
Partilhar a responsabilidade pela nossa missão comum 
 
A sinodalidade está ao serviço da missão da Igreja, na qual todos os mem-
bros são chamados a participar. Uma vez que somos todos discípulos mis-
sionários, como é que cada batizado é chamado a participar na missão da 
Igreja? O que impede os batizados de serem ativos na missão? Que áreas 
da missão estamos a negligenciar? Como é que a comunidade apoia os 
seus membros que servem a sociedade de várias formas (envolvimento so-
cial e político, investigação científica, educação, promoção da justiça soci-
al, proteção dos direitos humanos, cuidados com o ambiente, etc.)? Como é 
que a Igreja ajuda estes membros a viverem o seu serviço à sociedade de 
forma missionária? Como e por quem é feito o discernimento sobre as es-
colhas missionárias?  
 
Método: Disponibilidade para a reflexão  
 
Respeito pelos direitos, dignidade e opinião de cada participante. 
Transparência, assegurando que os processos de convite, envolvimento, in-
clusão e reunião de contributos sejam claros e bem comunicados. 
Justiça, assegurando que a participação no processo de escuta trata cada 
pessoa de forma igual, de modo que cada voz possa ser devidamente ouvida. 
Parceria, com base no modelo de uma Igreja corresponsável. 
 
 

contacto para pertencer e para partilha dos grupos de reflexão: 
 

sinodo.paroquiafatima@gmail.com 
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ANO C. III SÉRIE . Nº 669 
 
 

DOMINGO II do TEMPO COMUM 
 

16 de JANEIRO de 2022 

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! 
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É por isso que, por mais duro que seja o deserto que por vezes vivemos,  
por mais abandonados que nos sintamos,  
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 Espí-
rito para o bem comum. A um o Espírito dá a mensagem da 
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REZAR COM OS QUE ESTÃO DE LUTO 
 

Estamos a tentar organizar uma maneira da nossa Comunidade, por ocasião 
dos velórios nas nossas Capelas Mortuárias, se fazer presente àqueles que 
têm de lidar com a morte de familiares e amigos. 
 

Em primeiro lugar para rezar por aqueles que nos deixam e partem para 
uma nova etapa das suas vidas. 
Mas, em segundo lugar, e não menos importante, para acompanhar aqueles 
que ficam, principalmente os familiares e amigos mais próximos. 
 

Para muitos é um momento de abertura a Deus, e gostariam de rezar, mas 
não sabem muito bem como. 
É missão da Comunidade rezar com eles e por eles. 
 

Assim sendo, queremos constituir pequenos grupos, de 2 a 3 pessoas, que 
procurarão ser uma mensagem de esperança, junto daqueles que, nesses 
momentos, estão mais fragilizados e necessitados de uma presença amiga. 
 

Quem estiver interessado em dedicar algum do seu tempo a esta iniciativa 
pode inscrever-se no Secretariado Paroquial ou contactar directamente o 
prior (peluisalberto@gmail.com ou 964040664). 
 
 

BALCÃO SOLIDÁRIO—AJUDE A AJUDAR 
 

Todos os domingos pedimos que tragam 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, ou à entrada da 
Igreja, na pequena sala à esquerda da porta principal, 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. 
 

No próximo Domingo, dia 16, é a Semana da Pomada para assaduras. 
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CORO na MISSA das 16.30h de Domingo 
 

No Domingo passado, a missa das 16.30h começou a ter cânticos! 
Procuramos que esta missa seja uma celebração mais adequada às famílias 
com crianças mais pequenas. 
As Festas da Catequese acontecerão nesta 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. 
 

Precisamos de quem saiba tocar algum instrumento musical! 
 
 

CONTRIBUTO PAROQUIAL—RECIBOS 
 

A paróquia tem de entregar nas Finanças uma declaração com a relação de 
todos os donativos de Contributo Paroquial recebidos em 2021, até ao fim 
deste mês de Janeiro,  
 

Os recibos do Contributo Paroquial estão disponíveis na sacristia a partir 
deste sábado, dia 15.  
Pedimos que cada um verifique com cuidado se o(s) seu(s) recibos estão 
correctamente emitidos, com particular atenção ao NIF e à quantia.  
 

Quando forem preencher o IRS já lá constará a dedução a que têm direito. 
A vantagem de guardarem o respectivo recibo, além da vossa contabilidade 
pessoal, prende-se com a possibilidade de verificação da vossa declaração 
por parte das Finanças, caso a mesma venha a ser exigida. 
 

Também pode ser que haja algum recibo em falta. 
 

Às vezes é difícil identificar o autor da transferência que, nesses casos, são 
contabilizadas essas como donativos anónimos, por não termos maneira de 
entrar em contacto com os depositantes. 
 

Até ao final do mês teremos tempo de corrigir algum eventual 
lapso. 
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sabedoria, a outro a mensagem da ciência, segundo o mesmo Espírito. É 
um só e o mesmo Espírito que dá a um o dom da fé, a outro o poder de 
curar; 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 mi-
nha hora». Sua Mãe disse aos serventes: «Fazei tudo o que 

Paróquia de Nossa  Senhora do Rosário de Fátima 



 4 

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 dis-
se-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 de 
onde viera, pois só os serventes, que tinham tirado a água, sabiam – cha-
mou 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”,  
Sabemos, pela fé, 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?  
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EXPOSIÇÃO do SANTÍSSIMO 
13 de Janeiro, 17.30h — 18.45h 

 

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 inclui a recitação do Terço às 18h. 
 
 

DOMINGO DA PALAVRA DE DEUS 
23 de Janeiro 

  

No próximo dia 23, é celebrado pela Igreja o Domingo da Palavra de Deus, 
conforme foi instituído pelo Papa Francisco em 2019.  
A data é celebrada anualmente no terceiro domingo do tempo comum.  
Como nos diz a Carta aos Coríntios, numa das mais antigas confissões de fé: 
Cristo «morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras; foi sepultado e 
ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas»(1 
Cor 15, 3-5).  
 

Para solenizar este dia, ajudando todos a aprofundar a relação com os tex-
tos da Bíblia, na igreja de Nossa Senhora das Dores, será lida integralmente 
a Carta de São Paulo aos Colossences, à qual pertencem várias das leituras 
do corrente ano litúrgico.  
A celebração começará às 18:30h, no sábado e às 10h, no Domingo, seguida 
da missa, no horário habitual.  
 

Também nesse Domingo, receberão solenemente a Bíblia as crianças do 4º 
catecismo que ali frequentam a catequese paroquial.  
Coloquemo-nos sob a proteção do nosso inspirador Santo Antó-
nio, a quem o conhecimento profundo das Escrituras permitia 
chegar ao coração de muitos, para nos dedicarmos à leitura, me-
ditação, vida e anúncio da Palavra de Deus como ele exemplar-
mente sempre fez.  

Por estes dias... 
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