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Sínodo 23 
TEMA 5 [de 10] 
16 de Janeiro 2022 
 
No Domingo passado lançámos a proposta para a reflexão do tema nº 
5 de preparação do Sínodo. 
Continua disponível na mesa à entrada da Igreja. 
Aqui fica o resumo desse tema: 
 

Partilhar a responsabilidade pela nossa missão comum 
 

A sinodalidade está ao serviço da missão da Igreja, na qual todos os membros 
são chamados a participar. Uma vez que somos todos discípulos missionários, 
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 social e político, investigação cien-
tífica, educação, promoção da justiça social, 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 escolhas missionárias?  
 

contacto para pertencer e para partilha dos grupos de reflexão: 
 

sinodo.paroquiafatima@gmail.com 
 
 

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, quando o tempo não permite a abertura do quiosque. 
 
 

Neste mês de Janeiro, mês do Bébé, teremos no próximo Do-
mingo, dia 23, a Semana das Toalhitas 
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ANO C. III SÉRIE . Nº 670 
 
 

Domingo III do Tempo Comum 
 

23 de JANEIRO de 2022 

Eco de Fátima 

As palavras da Palavra 
1. Leitura do Livro de Neemias (Ne 8, 2-4a.5-6.8-10) 
 

Naqueles dias, o sacerdote Esdras trouxe o Livro da Lei perante a assem-
bleia de homens e mulheres e todos os que eram capazes de compreen-
der. Era o primeiro dia do sétimo mês. Desde a aurora até ao meio dia, 
fez a leitura do Livro, no largo situado diante da Porta das Águas, diante 
dos homens e mulheres e todos os que eram capazes de compreender. 
Todo o povo ouvia atentamente a leitura do Livro da Lei. O escriba Esdras 
estava de pé num estrado de madeira feito de propósito. Estando assim 
em plano superior a todo o povo, Esdras abriu o Livro à vista de todos; e 
quando o abriu, todos se levantaram. Então Esdras bendisse o Senhor, o 
grande Deus, e todo o povo respondeu, erguendo as mãos: «Amen! 
Amen!». E prostrando-se de rosto por terra, adoraram o Senhor. Os levi-
tas liam, clara e distintamente, o Livro da Lei de Deus e explicavam o seu 
sentido, de maneira que se pudesse compreender a leitura. Então o go-
vernador Neemias, o sacerdote e escriba Esdras, bem como os levitas, 
que ensinavam o povo, disseram a todo o povo: «Hoje é um dia consagra-
do ao Senhor vosso Deus. Não vos entristeçais nem choreis» – Porque 
todo o povo chorava, ao escutar as palavras da Lei. Depois Neemias acres-
centou: «Ide para vossas casas, comei uma boa refeição, tomai bebidas 
doces e reparti com aqueles que não têm nada preparado. Hoje é um dia 
consagrado a nosso Senhor; portanto, não vos entristeçais, porque a ale-
gria do Senhor é a vossa fortaleza». 
 

Palavra do Senhor. 
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«Liam o Livro da Lei e explicavam o seu sentido»  
 

A emoção com que o povo de Israel escutava a Palavra de Deus  
exprime a importância que lhe atribuía e a saudade de a escutar. 
 

Mas mostra também como esta Palavra precisa de ser lida em Comunidade. 
E explicada, actualizada, concretizada na vida de todos e de cada um… 
 

Quando estamos com Deus,  
é natural que Lhe falemos do que é importante para nós  
e O inundemos de tudo o que parte de nós: agradecimentos, pedidos…  
 

Mas, acima de tudo, é importante aprender a ouvi-l’O!... 
 

Como escutas a Palavra de Deus? 
Que lugar ocupa a Igreja na “explicação” do que Deus te quer dizer? 
 
 

SALMO RESPONSORIAL: Salmo 18 B (19), 8.9.10.15   
 

Refrão:  As vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. 
 

  A lei do Senhor é perfeita, 
 ela reconforta a alma; 
 as ordens do Senhor são firmes, 
 dão sabedoria aos simples. Refrão  

 

  Os preceitos do Senhor são rectos  
  e alegram o coração; 
  Os mandamentos do Senhor são claros  
  e iluminam os olhos. Refrão 
 

  O temor do Senhor é puro  
  e permanece eternamente;  
  os juízos do Senhor são verdadeiros,  
  todos eles são rectos. Refrão 

 

  Aceitai as palavras da minha boca 
 e os pensamentos do meu coração 
 estejam na vossa presença: 
 Vós, Senhor, sois o meu amparo e redentor. Refrão 
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Estaremos focados, principalmente nas crianças que ainda não frequentam 
a Catequese (até aos 6 anos), em particular aqueles que foram baptizados 
aqui, na nossa Comunidade, durante o ano passado. 
 
 

Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023 
 

Como todos já sabemos a próxima Jornada Mundial da Juventude será em 
Lisboa de 1 a 6 de agosto de 2023.  
Já só faltam 19 meses! Parece muito, mas passa depressa.  
A preparação tem vindo a ser feita com entusiasmo, embora algo atribulada 
pela situação de pandemia. 
 

Neste momento, gostaríamos de lançar o desafio aos jovens para que pos-
sam colaborar diretamente e ser voluntários da JMJ Lisboa 2023, pois ire-
mos precisar de muitos voluntários, quer a nível dos encontros centrais com 
o Papa, quer a nível da nossa paróquia, onde ocorrerão grande parte das 
atividades da Jornada.  
Por isso, vamos precisar de muitos voluntários para as mais diversas ativi-
dades e funções associadas. 
 

E porque a JMJ é um acontecimento que nos envolve a todos e não apenas 
os jovens, gostaríamos desde já fazer um levantamento das famílias que 
poderão acolher jovens nas suas casas.  
Pelas experiências anteriores em outras Jornadas, o acolhimento dos jovens 
é algo de muito enriquecedor quer para os jovens acolhidos quer para as 
famílias que acolhem. 
São laços que se criam, que marcam a vida e que permanecem no futuro.  
Por isso, apelamos à disponibilidade das famílias da nossa Comunidade pa-
roquial, para que possam abrir as portas (do coração e de casa) para aco-
lher os jovens que virão de todo o mundo para viver a JMJ Lisboa 2023. 
 

Distribuímos um pequeno formulário – manifestação de interesse – com o 
objetivo de perceber a capacidade que teremos para acolher os jovens e 
para angariação de voluntários.  
Depois de preenchido, o formulário deve ser enviado por  e-mail 
para cop.nsfatima.jmj2023@gmail.com ou entregue no Secre-
tariado paroquial. 

Paróquia de Nossa  Senhora do Rosário de Fátima 
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CONTRIBUTO PAROQUIAL—RECIBOS 
 

Até ao fim deste mês de Janeiro, a paróquia vai entregar nas Finanças uma 
declaração com a relação dos donativos de Contributo Paroquial recebidos 
em 2021. 

Pedimos que cada um levante os seus recibos do Contributo Paroquial que 
estão sacristia e verifique com cuidado se o(s) seu(s) recibos estão emitidos 
sem erros, com particular atenção ao NIF e à quantia.  
 

Os recibos não são necessários para o preenchimento da vossa declaração 
de IRS (quando o fizerem, já lá constará a dedução a que têm direito). 
Mas é importante guardá-los porque há sempre a possibilidade das Finan-
ças, aleatoriamente, virem a verificar a declaração de cada um. 
 

Também pode ser que haja algum recibo em falta. 
Às vezes é difícil identificar o autor da transferência que, nesses casos, são 
contabilizadas 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. 
 
 

REZAR COM OS QUE ESTÃO DE LUTO 
 

Constituímos um pequeno grupo com o propósito de, sempre que possível 
passar pelas Capelas Mortuárias para rezar com os familiares e amigos da-
queles que terminam esta etapa da sua vida. 
É também uma maneira de a Comunidade se fazer presente e apoiar aque-
les que estão numa situação de maior fragilidade. 
 

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). 
 
 

BENÇÃO DOS FILHOS — 6 Fevereiro 
 

No dia 6 de Fevereiro, Domingo imediatamente a seguir ao dia 2 
de Fevereiro, Festa da Apresentação do Senhor, vamos realizar a 
Benção dos Filhos nas missas das 12h, 16.30h e 19h. 

Paróquia de Nossa  Senhora do Rosário de Fátima 
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2. Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios  
(1 Cor 12, 12-30) 
 

Irmãos: Assim como o corpo é um só e tem muitos membros, e todos os 
membros do corpo, apesar de numerosos, constituem um só corpo, as-
sim sucede também em Cristo. Na verdade, todos nós - judeus e gregos, 
escravos e homens livres - fomos baptizados num só Espírito, para cons-
tituirmos um só corpo, e a todos nos foi dado a beber um só Espírito. 
De facto, o corpo não é constituído por um só membro, mas por mui-
tos. Se o pé dissesse: «Uma vez que não sou mão, não pertenço ao cor-
po», nem por isso deixaria de fazer parte do corpo. E se a orelha disses-
se: «Uma vez que não sou olho, não pertenço ao corpo», nem por isso 
deixaria de fazer parte do corpo. Se o corpo inteiro fosse olho, onde 
estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfacto? Mas 
Deus dispôs no corpo cada um dos membros, segundo a sua vontade. 
Se todo ele fosse um só membro, que seria do corpo? Há, portanto, 
muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão: «Não 
preciso de ti»; nem a cabeça dizer aos pés: «Não preciso de vós». Pelo 
contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são os mais 
necessários; os que nos parecem menos honrosos cuidamo-los com 
maior consideração; e os nossos membros menos decorosos são trata-
dos com maior decência: os que são mais decorosos não precisam de 
tais cuidados. Deus organizou o corpo, dispensando maior consideração 
ao que dela precisa, para que não haja divisão no corpo e os membros 
tenham a mesma solicitude uns com os outros. Deste modo, se um 
membro sofre, todos os membros sofrem com ele; se um membro é 
honrado, todos os membros se alegram com ele. Vós sois corpo de Cris-
to e seus membros, cada um por sua parte. Assim, Deus estabeleceu na 
Igreja em primeiro lugar apóstolos, em segundo profetas, em terceiro 
doutores. Vêm a seguir os dons dos milagres, das curas, da assistência, 
de governar, de falar diversas línguas. Serão todos apóstolos? Todos 
profetas? Todos doutores? Todos farão milagres? Todos te-
rão o poder de curar? Todos falarão línguas? Terão todos o 
dom de as interpretar?  
 

Palavra do Senhor. 
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«Vós sois corpo de Cristo e seus membros, cada um na sua parte»   
 

Falar da Igreja como Corpo de Cristo  
é dizer que somos hoje a visibilidade de Jesus,  
os braços, as mãos, os olhos…  
com que Ele intervém no mundo de hoje. 
 

É também dizer que, embora sejamos diferentes uns dos outros,  
cada um de nós é único e essencial para a sobrevivência do Corpo. 
 

E dizer ainda que a unidade é o nosso bem mais precioso e distintivo. 
Porque é o coração da Vida e do Amor que temos para testemunhar!  
 

Qual o teu lugar, único e concreto, na Igreja? Como a serves?  
Como se exprime o teu sentido de pertença a este Corpo?  
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas            
(Lc 1, 1-4; 4, 14-21) 

 

Já que muitos empreenderam narrar os factos que se realizaram entre 
nós, como no-los transmitiram os que, desde o início, foram testemu-
nhas oculares e ministros da palavra, também eu resolvi, depois de ter 
investigado cuidadosamente tudo desde as origens, escrevê-las para ti, 
ilustre Teófilo, para que tenhas conhecimento seguro do que te foi ensi-
nado. Naquele tempo, Jesus voltou da Galileia, com a força do Espírito, e 
a sua fama propagou-se por toda a região. Ensinava nas sinagogas e era 
elogiado por todos. Foi então a Nazaré, onde Se tinha criado. Segundo o 
seu costume, entrou na sinagoga a um sábado e levantou-Se para fazer a 
leitura. Entregaram-Lhe o livro do profeta Isaías e, ao abrir o livro, encon-
trou a passagem em que estava escrito: «O Espírito do Senhor está sobre 
mim, porque Ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Ele me 
enviou a proclamar a redenção aos cativos e a vista aos cegos, a restituir 
a liberdade aos oprimidos e a proclamar o ano da graça do Senhor». De-
pois enrolou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-Se. Estavam fixos 
em Jesus os olhos de toda a sinagoga. Começou então a dizer
-lhes: «Cumpriu-se hoje mesmo esta passagem da Escritura 
que acabais de ouvir».   
 

Palavra da salvação. 
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«Cumpriu-se hoje esta passagem da Escritura»    
 

Pela boca de Isaías, Deus prometera a vinda do Messias,  
que viria “anunciar a Boa Nova aos pobres,  
proclamar a redenção aos cativos e a vista aos cegos”…  
 

Na sinagoga de Nazaré, Jesus assume-se como Aquele de quem falava Isaías,  
ao dizer a todos os que O olhavam com toda a atenção:  
“Cumpriu-se hoje mesmo esta passagem da Escritura que acabais de ouvir”. 
 

Com a Sua morte e ressurreição, Ele estendeu esta libertação  
muito para além daquilo com que o povo de Israel sonhava. 
 

Hoje, Jesus continua a dizer-nos o mesmo  
e a oferecer-nos uma salvação  
que  transcende infinitamente o horizonte do imediato. 
 

Os teus olhos estão fixos em Jesus? É Ele a salvação que esperas? 
 

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. 
 
 

CORO na MISSA das 16.30h de Domingo 
 

Estamos a tentar formar um Coro de pais e filhos, com repertório simples 
(cânticos de Taizé) para a missa das 16.30h de Domingo. 
 

Os ensaios do Coro serão todos os Domingos às 16h, meia hora 
antes da missa. 
 

Precisamos de quem saiba tocar algum instrumento musical! 

Por estes dias... 
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