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Em 2021 gastámos 127.855,92 € em despesas com pessoal, 
correspondentes, na sua maioria a despesas fixas com 10 
funcionários (prior incluído neste número), 5 deles com or-
denado mínimo, 2 com vencimento de cerca de 750,00 €, e 3 
em part-time, com vencimento mais reduzido. 
 

Em despesas de manutenção ordinária gastámos 37.802,33 €, sendo as par-
celas mais significativas as da eletricidade (15.773,80 €), água (6.060,65 €) e 
seguros (6.054,58 €). 
 

No que respeita às receitas, a maioria provém, como não podia deixar de 
ser, dos ofertórios (75.676,28 €) e do Contributo Paroquial (43.687,30 €). 
 

A Comunidade tem correspondido bem aos apelos feitos, o que muito agra-
deço, mas seria importante alargar o número de pessoas que usam o Contri-
buto Paroquial como forma regular de contribuir para as despesas da paró-
quia (o ano passado foram 112 os que o fizeram). 
 

Apelo também a sugestões para ajudar a aumentar as receitas da paróquia 
porque só o aumento da receita nos poderá ajudar a equilibrar as contas, 
dado que não me parece muito viável diminuir a despesa de forma significa-
tiva (embora continuemos a fazer um esforço nesse sentido, nomeadamen-
te no que respeita à manutenção ordinária). 
 

Apresento seguidamente o resumo das contas de 2021: 

 
 
 

SALDO:  - 32 967,30 € 
 

Neste início do ano, agradeço a colaboração de todos, conto 
com o esforço de toda a Comunidade Paroquial e peço para vós 
a benção do Senhor. 
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RECEITAS 
1.Ofertórios ----- - - -----   75 676,28 € 
2.Contributo Paroquial -  43 687,30 € 
3.Actos Paroquiais ------   25 385,00 € 
4.Caixas Ofertas ---------   17 601,36 € 
5.Rendas e Explorações - 18 015,19 € 
6.Receitas Diversas -------- 5 958,77 € 
       TOTAL ----  ----------  186 323,90 € 

DESPESAS 
Culto Divino ----------     ---  1 050,46 € 
Despesas com Pessoal - 127 855,92 € 
Formação ----------------       2 706,50 € 
Cartório ----------------------  2 751,25 € 
Manutenção Ordinária -- 37 802,33 € 
Equipamento -------------     1 856,27 € 
Obras ------------------------ 21 332,41 € 
Taxas e Tributos ------------ 6 223,55 € 
Despesas Diversas -------  17 712,51 € 
TOTAL --------------------- 219 291,20 € 

   

 

 

ANO C. III SÉRIE . Nº 672 
 
 

Domingo V do Tempo Comum 
 

6 de FEVEREIRO de 2022 

Eco de Fátima 

As palavras da Palavra 
1. Leitura do Livro de Isaías (Is 6, 1-2a.3-8) 
 

No ano em que morreu Ozias, rei de Judá, vi o Senhor, sentado num tro-
no alto e sublime; a fímbria do seu manto enchia o templo. À sua volta 
estavam serafins de pé, que tinham seis asas cada um e clamavam alter-
nadamente, dizendo: «Santo, santo, santo é o Senhor do Universo. A sua 
glória enche toda a terra!». Com estes brados as portas oscilavam nos 
seus gonzos e o templo enchia-se de fumo. Então exclamei: «Ai de mim, 
que estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, moro no 
meio de um povo de lábios impuros e os meus olhos viram o Rei, Senhor 
do Universo». Um dos serafins voou ao meu encontro, tendo na mão um 
carvão ardente que tirara do altar com uma tenaz. Tocou-me com ele na 
boca e disse-me: «Isto tocou os teus lábios: desapareceu o teu pecado, foi 
perdoada a tua culpa». Ouvi então a voz do Senhor, que dizia: «Quem 
enviarei? Quem irá por nós?». Eu respondi: «Eis-me aqui: podeis enviar-
me».  
 

Palavra do Senhor. 
 

«Eis-me aqui: podeis enviar-me»  
 

O encontro com Deus traz consigo a inevitável consciência da nossa pequenez… 
Percebemos a nossa insignificância e, ao mesmo tempo,  
a grandeza infinita de Deus como que nos esmaga:  
“Ai de mim, que estou perdido”… 
 

Mas a surpresa é ainda maior  
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quando percebemos que Deus vence essa distância  
e se afirma na nossa vida  
como Alguém que toma a iniciativa de vir ao nosso encontro,  
porque quer partilhar connosco a Sua Vida. 
 

E fá-lo convidando-nos a partilhar com Ele essa missão: “Quem enviarei?” 
Nessa altura, não nos resta outra alternativa  
senão colocarmo-nos completamente ao dispor do Senhor:  
“Eis-me aqui: podeis enviar-me”. 
 

Estás disponível para servir o Senhor? 
És capaz de reconhecer os Seus chamamentos na voz da Igreja? 
 
 

SALMO RESPONSORIAL: Salmo 137 (138), 1-2a.2bc-3.4-5.7c-8   
 

Refrão:  Na presença dos Anjos, eu Vos louvarei, Senhor. 
   Eu Vos louvarei, Senhor. 

 

De todo o coração, Senhor, eu Vos dou graças, 
porque ouvistes as palavras da minha boca. 
Na presença dos Anjos Vos hei-de cantar 
e Vos adorarei, voltado para o vosso templo santo. Refrão  
 

Hei-de louvar o vosso nome pela vossa bondade e fidelidade, 
porque exaltastes acima de tudo o vosso nome e a vossa promessa. 
Quando Vos invoquei, me respondestes, 
aumentastes a fortaleza da minha alma. Refrão 
 

Todos os reis da terra Vos hão-de louvar, Senhor,  
quando ouvirem as palavras da vossa boca.  
Celebrarão os caminhos do Senhor,  
porque é grande a glória do Senhor. Refrão 
 

A vossa mão direita me salvará, 
o Senhor completará o que em meu auxílio começou. 
Senhor, a vossa bondade é eterna, 
não abandoneis a obra das vossas mãos. Refrão 
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“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 be-
atos 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. 
Esta iniciativa terá lugar no dia 12 de Março e durará o dia inteiro. 
 
 

REZAR COM OS QUE ESTÃO DE LUTO 
 

Somos um pequeno grupo de seis pessoas que procurarão, normalmente 
dois a dois, marcar presença junto daqueles que estão de luto, passando 
pelas nossas Capelas Mortuárias, aquando dos velórios. 
 

Com simplicidade, sem forçarmos nada, propomo-nos rezar durante uns 
minutos com aqueles que assim o desejarem. 
 

Quem estiver interessado em participar nesta actividade poderá contactar 
o Secretariado Paroquial ou o pároco. 
 
 

APRESENTAÇÃO À COMUNIDADE DAS CONTAS DE 2021 
 

A vida económica da nossa Comunidade é algo de que não vos falo frequen-
temente, mas que se reveste de muita importância, sobretudo dada a gravi-
dade da situação que vivemos, marcada por um permanente e significativo 
déficit e, em parte, também provocada pela pandemia. 
 

Como podereis verificar no resumo de contas que vos apresento, no ano 
passado (2021), a um total de 219.291,20 € de despesa correspondeu uma 
receita de apenas 186.323,90 €, o que se traduz num saldo negativo no 
exercício corrente de 32.967,30 €. 
 

A maioria das despesas são fixas e não vejo maneira de as dimi-
nuir pois são uma consequência inevitável da dimensão da Igreja 
e do Centro Paroquial. 
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Propostas formativas de âmbito bíblico-litúrgico 
 

Nesta segunda parte do nosso ano pastoral, o Pe David Palatino vai orien-
tar um conjunto de encontros de formação bíblico-litúrgica na nossa Co-
munidade. 
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. 
 

Estes encontros terão lugar, sempre às 21.15h, no Centro Paroquial (Sala 
Cónego Abranches, 2º andar), nos dias 10 de fevereiro, 24 de fevereiro, 17 
de março, 7 de abril, 21 de abril, 11 de maio, 8 de junho e 22 de Junho) 
 

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. 
 

Estes encontros, com ritmo mensal, dada a sua componente orante, terão 
lugar na Igreja, nos dias 19 de fevereiro (às 11h), 30 de abril (às 9.30h) e 14 
de maio (às 11h) 
 

3) “Alegrai-vos e exultai”: Uma Peregrinação por Lis-
boa 
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2. Leitura da Primeira Epístola do apóstolo S. Paulo aos Coríntios 
(1 Cor 15, 1-11)  

 

Recordo-vos, irmãos, o Evangelho que vos anunciei e que recebestes, 
no qual permaneceis e pelo qual sereis salvos, se o conservais como 
eu vo-lo anunciei; aliás teríeis abraçado a fé em vão. Transmiti-vos em 
primeiro lugar o que eu mesmo recebi: Cristo morreu pelos nossos 
pecados, segundo as Escrituras; foi sepultado e ressuscitou ao tercei-
ro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos Doze. 
Em seguida apareceu a mais de quinhentos irmãos de uma só vez, dos 
quais a maior parte ainda vive, enquanto alguns já faleceram. Posteri-
ormente apareceu a Tiago e depois a todos os Apóstolos. Em último 
lugar, apareceu-me também a mim, como o abortivo. Porque eu sou o 
menor dos Apóstolos e não sou digno de ser chamado Apóstolo, por 
ter perseguido a Igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou aquilo 
que sou, e a graça que Ele me deu não foi inútil. Pelo contrário, tenho 
trabalhado mais que todos eles, não eu, mas a graça de Deus, que es-
tá comigo. Por conseguinte, tanto eu como eles, é assim que prega-
mos; e foi assim que vós acreditastes.  
 

Palavra do Senhor.  
 

«É assim que pregamos e foi assim que acreditastes»   

 

Fazemos parte de uma cadeia de testemunhos  
que começou muito antes de nós e que se continua através de nós. 
 

Primeiro transmitimos a herança intocável que recebemos da Igreja,  
o depósito da fé: “Transmiti-vos em primeiro lugar o que eu mesmo recebi”. 
Depois transmitimos a nossa própria experiência pessoal,  
que arranca dela e é confirmada por ela. 
O essencial da Boa Nova é o anúncio do mistério pascal,  
traduzido na nossa vida, com a consciência de que tudo o que somos  
é fruto da acção de Deus em nós: “ 
pela graça de Deus sou aquilo que sou”... 
 

Confrontas permanentemente a tua fé com a fé da Igreja?  
Estás atento ao que a Igreja diz sobre as exigências da fé? 

Paróquia de Nossa  Senhora do Rosário de Fátima 
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Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Lucas (Lc 5, 1-11) 
 

Naquele tempo, estava a multidão aglomerada em volta de Jesus, para 
ouvir a palavra de Deus. Ele encontrava-Se na margem do lago de Gene-
saré e viu dois barcos estacionados no lago. Os pescadores tinham deixa-
do os barcos e estavam a lavar as redes. Jesus subiu para um barco, que 
era de Simão, e pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra. Depois 
sentou-Se e do barco pôs-Se a ensinar a multidão. Quando acabou de 
falar, disse a Simão: «Faz-te ao largo e lançai as redes para a pesca». Res-
pondeu-Lhe Simão: «Mestre, andámos na faina toda a noite e não apa-
nhámos nada. Mas, já que o dizes, lançarei as redes». Eles assim fizeram 
e apanharam tão grande quantidade de peixes que as redes começavam 
a romper-se. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro bar-
co, para os virem ajudar; eles vieram e encheram ambos os barcos, de tal 
modo que quase se afundavam. Ao ver o sucedido, Simão Pedro lançou-
se aos pés de Jesus e disse-Lhe: «Senhor, afasta-Te de mim, que sou um 
homem pecador». Na verdade, o temor tinha-se apoderado dele e de 
todos os seus companheiros, por causa da pesca realizada. Isto mesmo 
sucedeu a Tiago e a João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de 
Simão. Jesus disse a Simão: «Não temas. Daqui em diante serás pescador 
de homens». Tendo conduzido os barcos para terra, eles deixaram tudo 
e seguiram Jesus.   
 

Palavra da salvação. 
 

“Deixaram tudo e seguiram Jesus”   
 

O desafio a fazer-se ao largo era incompreensível… 
 

Mas, contrastando com uma noite em que, entregues a si próprios,  
não tinham pescado nada,  
aquela pesca tão abundante ajudou-os a perceber que só com Jesus  
é que a sua vida seria verdadeiramente fecunda. 
 

Foi uma experiência de tal maneira rica e marcante  
que não mais a quiseram perder.  
Ficou claro para eles que nada na vida se podia comparar  
àquilo que experimentavam com Jesus.  
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E, por isso, valia a pena investir tudo n’Ele! 
Daí a naturalidade com que “deixaram tudo e seguiram Jesus”... 
 

Em que aspectos da tua vida é que Jesus te diz hoje “faz-te ao largo”? 
 
 

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

 

Na próxima quinta-feira, dia 10, 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. 
 
 

NOITE DE ORAÇÃO—12 de Fevereiro, 21.30h 
 

No próximo sábado, dia 12 de Fevereiro, às 21.30h, teremos a nossa já habi-
tual Noite de Oração. 
Nunca é demais sublinhar a importância da oração na nossa vida cristã, nas 
suas diversas vertentes (individual e comunitária). 
Não tem sido fácil para nós criar hábitos de oração comunitária para além 
da celebração da Missa. 
Vamos tentar mais uma vez... 
 
 
 

BALCÃO SOLIDÁRIO—AJUDE A AJUDAR 
 

O nosso Balcão Solidário continua a recolher aos Domingos de manhã, os 
géneros que cada um traz para partilhar com os que não têm. 
Como sempre, junto ao quiosque, no adro da Igreja. 
 

Este Domingo é a Semana do açúcar. 
 

No próximo Domingo, dia 13, é a vez da Semana do leite. 

Por estes dias... 
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