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Propostas formativas de âmbito bíblico-litúrgico 
 

O Pe David Palatino vai orientar um conjunto de encontros de formação 
bíblico-litúrgica na nossa Comunidade. 
Estão previstas três iniciativas: 
 

1) “Encontros com o Verbo”  
 

Esta iniciativa, baseada na frase de São Jerónimo, “Quem ignora as Escritu-
ras, ignora Cristo”, visa promover uma leitura continuada, meditada, co-
mentada e aprofundada dos evangelhos ou de outros textos bíblicos.  
 

Para este semestre, propomos uma abordagem do evangelho de S. João, 
que descreve Jesus como o “Verbo Incarnado” pelo qual chegamos ao co-
nhecimento de Deus.  
Os “encontros com o Verbo” permitirão um encontro com Jesus, Palavra 
Incarnada, e uma caminhada mais contemplativa deste belo jardim que 
Deus nos ofereceu para passear, admirar e explorar. 
 

2) “Na Tua Palavra”: Lectio Divina 
 

Mediante a Lectio Divina, ou seja, a leitura orante da Sagrada Escritura, es-
tes momentos pretendem ensinar a rezar na Palavra e com a Palavra de 
Deus, descobrindo como o Senhor me fala e como eu Lhe posso falar.  
 

É na Palavra, “farol dos nossos passos e luz nos nossos caminhos”, que pode-
mos escutar, com mais segurança, a voz do próprio Deus.  
É essa voz que estes encontros nos ajudarão a escutar, através do itinerário 
próprio: ler, meditar, rezar e contemplar. 
 

3) “Alegrai-vos e exultai”: Uma Peregrinação por Lisboa 
 

“Alegrai-vos e exultai” é o nome de uma exortação apostólica do Papa Fran-
cisco sobre o chamamento à santidade no mundo atual.  
 

A peregrinação que nos é proposta, em pleno tempo quaresmal, na cidade 
de Lisboa visa descobrir a “santidade ao pé da porta” mediante um itinerário 
turístico-espiritual por alguns lugares e igrejas ligados à vida de 
santos e beatos lisboetas e outros que a cidade adotou.  
 

Será um dia de reflexão em caminho, que permitirá exercitar os 
3 pilares quaresmais: jejum, oração e esmola. 
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ANO C. III SÉRIE . Nº 671 
 
 

Domingo IV do Tempo Comum 
 

30 de JANEIRO de 2022 

Eco de Fátima 

As palavras da Palavra 
1. Leitura do Livro de Jeremias (Jer 1, 4-5.17-19) 
 

No tempo de Josias, rei de Judá, a palavra do Senhor foi-me dirigida nes-
tes termos: «Antes de te formar no ventre materno, Eu te escolhi; antes 
que saísses do seio de tua mãe, Eu te consagrei e te constituí profeta en-
tre as nações. Cinge os teus rins e levanta-te, para ires dizer tudo o que Eu 
te ordenar. Não temas diante deles, senão serei Eu que te farei temer a 
sua presença. Hoje mesmo faço de ti uma cidade fortificada, uma coluna 
de ferro e uma muralha de bronze, diante de todo este país, dos reis de 
Judá e dos seus chefes, diante dos sacerdotes e do povo da terra. Eles 
combaterão contra ti, mas não poderão vencer-te, porque Eu estou conti-
go para te salvar». 
 

Palavra do Senhor. 
 

«Eu te constituí profeta entre as nações»  
 

Às vezes não pensamos muito no mistério que é a nossa vida. 
 

Mas ele está implícito nas perguntas que todos,  
de uma maneira ou de outra, consciente ou inconscientemente,  
nos fazemos sobre o sentido do que somos. 
 

E a pergunta pelo sentido da nossa vida  
inclui sempre a pergunta pela origem,  
mas sobretudo, a pergunta pela finalidade. 
A fé diz-nos que Deus é a única resposta de sentido para o que somos. 
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Somos de Deus e para Deus. 
E a fé ajuda-nos a perceber que Deus conta com cada um de nós,  
escolhidos antes de sermos formados no seio materno,  
para passarmos aos outros a Boa Nova do conhecimento de Deus  
e da vida n’Ele: “Eu te constituí profeta entre as nações”. 
 

Percebes-te escolhido e enviado por Deus? 
 
 

SALMO RESPONSORIAL: Salmo 70 (71), 1-2.3-4a.5-6ab.15ab.17   
 

Refrão: 
 

 Em Vós, Senhor, me refugio, 
 jamais serei confundido. 
 Pela vossa justiça, defendei-me e salvai-me, 
 prestai ouvidos e libertai-me. Refrão  
 

 Sede para mim um refúgio seguro, 
 a fortaleza da minha salvação. 
 Vós sois a minha defesa e o meu refúgio: 
 meu Deus, salvai-me do pecador. Refrão 
 

 Sois Vós, Senhor, a minha esperança,  
 a minha confiança desde a juventude.  
 Desde o nascimento Vós me sustentais,  
 desde o seio materno sois o meu protector. Refrão  
  

 A minha boca proclamará a vossa justiça, 
 dia após dia a vossa infinita salvação. 
 Desde a juventude Vós me ensinais 
 e até hoje anunciei sempre os vossos prodígios. Refrão 
 

 

2. Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos 
Coríntios  (1 Cor 12,31 –13-13) 
 

Irmãos: Aspirai com ardor aos dons espirituais mais eleva-
dos. Vou mostrar-vos um caminho de perfeição que ultra-
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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 acolher 
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.  
Pedimos que preencham o formulário e entreguem no secretariado paro-
quial ou enviem e-mail para cop.nsfatima.jmj2023@gmail.com. 
 
 

BALCÃO SOLIDÁRIO—AJUDE A AJUDAR 
 

Todos os domingos pedimos que tragam um bem alimentar para partilhar 
com quem mais precisa. 
 

No adro da Igreja, ao lado do quiosque, aberto aos Domingos de manhã, 
está  o Balcão Solidário onde, quando está bom tempo, podem entregar as 
vossas ofertas em géneros. 
 

Quando o tempo não permite a abertura do quiosque, devem entregar os 
bens na sala situada à entrada da Igreja, na porta principal. 
 

No próximo Domingo, dia 6 de Fevereiro, volta a ser Semana 
do Açúcar. 
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Estão particularmente convidados aqueles que foram baptizados aqui, na 
nossa Comunidade, durante o ano passado. 
 
 

Rezar com o Papa em Fevereiro  
pelas religiosas e consagradas 

 

Tantas santas religiosas na história da Igreja, ontem, hoje e sempre.  
Conhecemos muitos nomes, para nós exemplos, a quem recorremos tantas 
vezes.  
Clara de Assis, Beatriz da Silva, Teresa de Ávila, Teresa de Liseux, Isabel da 
Trindade e muitas outras que conhecemos e a quem pedimos graças.  
 

Mulheres que se entregaram a Deus e à Igreja, contemplativas, activas, (ou 
contemplativas na acção) dando-se  aos irmãos, às comunidades que funda-
ram ou às que integraram.  
Muitas nos altares e muitas a caminho ou não, igualmente santas, não co-
nhecidas ou reconhecidas, mas também no terreno, nos caminhos de Deus, 
ainda hoje, em missões próximas mas também longínquas, na nossa cultura 
ou noutras bem distantes da nossa.  
 

Às contemporâneas, pedir por elas.  
Que as acompanhemos na Missão, aqui e pelo mundo fora, onde actuam, 
muitas em grande dificuldade e carência.  
 

E que haja mais vocações femininas em Movimentos e Congregações, nas-
cendo e renascendo no encontro com Jesus Cristo. 
 

Diác. Tomás M. Lima 
 
 

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. 
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passa tudo: Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se 
não tiver caridade, sou como bronze que ressoa ou como címbalo que 
retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia e conheça todos os mis-
térios e toda a ciência, ainda que eu possua a plenitude da fé, a ponto 
de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Ainda que 
distribua todos os meus bens aos famintos e entregue o meu corpo 
para ser queimado, se não tiver caridade, de nada me aproveita. A 
caridade é paciente, a caridade é benigna; não é invejosa, não é altiva 
nem orgulhosa; não é inconveniente, não procura o próprio interesse; 
não se irrita, não guarda ressentimento; não se alegra com a injustiça, 
mas alegra-se com a verdade; tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, 
tudo suporta. O dom da profecia acabará, o dom das línguas há-de 
cessar, a ciência desaparecerá; mas a caridade não acaba nunca. De 
maneira imperfeita conhecemos, de maneira imperfeita profetizamos. 
Mas quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. 
Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e 
pensava como criança. Mas quando me fiz homem, deixei o que era 
infantil. Agora vemos como num espelho e de maneira confusa, de-
pois, veremos face a face. Agora, conheço de maneira imperfeita, de-
pois, conhecerei como sou conhecido. Agora permanecem estas três 
coisas: a fé, a esperança e a caridade; mas a maior de todas é a cari-
dade.  
 

Palavra do Senhor. 
 

«Agora permanecem a fé, a esperança e a caridade;  
mas a maior de todas é a caridade»   

 

A Fé é a atitude de coração  
que brota do conhecimento do amor de Deus por nós  
e nos leva a viver a vida em relação com Deus, confiando n’Ele. 
 

A Fé traz sempre consigo a Esperança,  
a certeza de que o caminho que temos de fazer tem sentido:  
tudo acontece à sombra deste Deus que faz caminho connosco 
e que está à nossa espera com a plenitude de Vida  
que o nosso coração anseia. 
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A Fé é a certeza vivida de que fomos feitos para a Caridade. 
A Caridade, o Amor próprio de Deus,  
é essa plenitude de Vida em que acreditamos  
e de que esperamos participar um dia de forma perfeita,  
E que aprendemos já hoje na experiência feliz do Amor  
vivido com Deus e com os irmãos. 
 

O Amor com que amas é já Caridade? 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Lucas (Lc 4, 21-30) 
 

Naquele tempo, Jesus começou a falar na sinagoga de Nazaré, dizendo: 
«Cumpriu-se hoje mesmo esta passagem da Escritura que acabais de ou-
vir». Todos davam testemunho em seu favor e se admiravam das palavras 
cheias de graça que saíam da sua boca. E perguntavam: «Não é este o 
filho de José?». Jesus disse-lhes: «Por certo Me citareis o ditado: ‘Médico, 
cura-te a ti mesmo’. Faz também aqui na tua terra o que ouvimos dizer 
que fizeste em Cafarnaum». E acrescentou: «Em verdade vos digo: Ne-
nhum profeta é bem recebido na sua terra. Em verdade vos digo que ha-
via em Israel muitas viúvas no tempo do profeta Elias, quando o céu se 
fechou durante três anos e seis meses e houve uma grande fome em to-
da a terra; contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, mas a uma 
viúva de Sarepta, na região da Sidónia. Havia em Israel muitos leprosos 
no tempo do profeta Eliseu; contudo, nenhum deles foi curado, mas ape-
nas o sírio Naamã». Ao ouvirem estas palavras, todos ficaram furiosos na 
sinagoga. Levantaram-se, expulsaram Jesus da cidade e levaram-n’O até 
ao cimo da colina sobre a qual a cidade estava edificada, a fim de O pre-
cipitarem dali abaixo. Mas Jesus, passando pelo meio deles, seguiu o seu 
caminho.   
 

Palavra da salvação. 
 

«Como Elias e Eliseu,  
Jesus não é enviado somente aos judeus»    

 

Enviado a todos, Jesus experimenta, de forma dolorosa,  
a rejeição dos mais próximos,  
aqueles que deviam estar mais bem preparados para O acolher. 

Paróquia de Nossa  Senhora do Rosário de Fátima 

 5 

A proximidade que Deus cria connosco,  
tão necessária para O podermos compreender,  
acaba por se tornar um obstáculo:  
é justamente na Sua terra que Ele tem maior dificuldade em ser ouvido. 
A familiaridade com o mistério  
impede-nos, às vezes, de o ver em toda a sua beleza e profundidade. 
 

Habituados a Jesus, nós que somos terra d’Ele,  
como O estamos a receber? 

 

EXPOSIÇÃO do SANTÍSSIMO 
3 de Fevereiro, 17.30h — 18.45h 

 

Na próxima quinta-feira, dia 3, 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. 
 
 

1º SÁBADO — 5 de Fevereiro— 9.30h 
 

No próximo sábado, dia 5, celebraremos, como habitualmente o 1º Sábado: 
9.30h— Exposição do Santíssimo 
9.40h— Recitação meditada do Terço (com termpo de confissões) 
10.20h— Benção do Santíssimo 
10.30h— Missa 
 
 

 

BENÇÃO DOS FILHOS — 6 Fevereiro 
 

No próximo Domingo, dia 6 de Fevereiro, nas missas das 12h, 
16.30h e 19h, realizaremos a Benção dos Filhos . 
Na proximidade da Festa da Apresentação do Senhor, esta bên-
ção destina-se às crianças com seis anos ou menos. 

Por estes dias... 
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