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 PEREGRINAÇÃO A PÉ A FÁTIMA 
23 a 27 de Abril 

 

Este ano, ao que tudo indica pelo evolução da pandemia, vamos voltar a 
poder retomar as nossas peregrinações a pé a Fátima. 
 

Já temos data : 23 a 27 de Abril. 
O nosso programa será o habitual, com ligeiras alterações, para percorre-
mos os cerca de 150 km naqueles cinco dias: 
1º dia: Igreja de Fátima — Alverca 
2º dia: Alverca — Azambuja 
3º dia: Azambuja — Santarém 
4º dia: Santarém — Olhos de água  
5º dia: Olhos de água — Fátima  
 

Porque se trata de uma peregrinação, celebraremos missa todos os dias 
(normalmente logo pela manhã) e teremos sempre pelo menos mais dois 
momentos de oração durante o dia (a seguir ao almoço e ao fim do dia) 
 

Nos dois primeiros dias dormimos no chão (salões) e, por isso, continuamos 
a necessitar de levar saco-cama (eventualmente também esteira) e toalha 
para banhos. 
Em Santarém dormiremos no Seminário, em quartos com cama. 
E nos Olhos de Água também dormiremos em beliches (Centro de Ciência 
Viva do Alviela), mas necessitamos de saco-cama. 
 

Contamos também com carros de apoio para o transporte da bagagem mais 
pesada (convém sempre que cada peregrino leve sempre consigo, durante 
todo o caminho, uma pequena mochila) e para tudo o que for necessário 
durante o caminho, inclusive, se necessário, transportar algum peregrino em 
dificuldade. 
 

Quanto a custos, nesta altura ainda não temos todos os dados relativos a 
dormidas e refeições. 
O preço estimado por pessoa rondará os 130,00 €. 
 

As inscrições são limitadas a um máximo de 40 pessoas. 
Quem estiver interessado em participara deverá inscrever-se 
directamente junto do pároco (peluisalberto@gmail.com ou 
964040664). 
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ANO C. III SÉRIE . Nº 674 
 
 

Domingo VII do Tempo Comum 
 

20 de FEVEREIRO de 2022 

Eco de Fátima 

As palavras da Palavra 
1. Leitura do Primeiro Livro de Samuel  
(1 Sam 26, 2.7-9.12-13.22-23 ) 
 

Naqueles dias, Saul, rei de Israel, pôs-se a caminho e desceu ao deser-
to de Zif com três mil homens escolhidos de Israel, para irem em bus-
ca de David no deserto. David e Abisaí penetraram de noite no meio 
das tropas: Saul estava deitado a dormir no acampamento, com a lan-
ça cravada na terra à sua cabeceira; Abner e a sua gente dormia à vol-
ta dele. Então Abisaí disse a David: «Deus entregou-te hoje nas mãos 
o teu inimigo. Deixa que de um só golpe eu o crave na terra com a sua 
lança, e não terei de o atingir segunda vez». Mas David respondeu a 
Abisaí: «Não o mates. Quem poderia estender a mão contra o ungido 
do Senhor e ficar impune?». David levou da cabeceira de Saul a lança 
e o cantil, e os dois foram-se embora. Ninguém viu, ninguém soube, 
ninguém acordou. Todos dormiam, por causa do sono profundo que o 
Senhor tinha feito cair sobre eles. David passou ao lado oposto e ficou 
ao longe, no cimo do monte, de sorte que uma grande distância os 
separava. Então David exclamou: «Aqui está a lança do rei. Um dos 
servos venha buscá-la. O Senhor retribuirá a cada um segundo a sua 
justiça e fidelidade. Ele entregou-te hoje nas minhas mãos, e eu não 
quis atentar contra o ungido do Senhor».  
 

Palavra do Senhor.  
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«O Senhor entregou-te nas minhas mãos,  
mas eu não quis atentar contra ti» 

 

A tentação de eliminar Saúl, que estava à sua mercê,  
deve ter sido grande para David. 
Mas para ele, Saul continuava a ser “o Ungido do Senhor”. 
E foi este olhar de fé sobre Saul que o levou a poupar-lhe a vida… 
 

A fé obriga-nos a ver tudo com outros olhos que não os da simples natureza. 
Quem não tem fé poderá não compreender e até achar bizarro… 
Mas é assim. 
Ter fé é olhar cada um dos nossos irmãos como “ungidos do Senhor”  
e viver da certeza de que tudo tem (pode ter…) um sentido, 
descobrindo em tudo o que acontece, no bem e no mal  
(embora aqui seja bem mais difícil…)  
a manifestação do amor misericordioso de Deus 
 

Olhas os outros e tudo o que te rodeia com fé,  
como manifestação e presença de Deus para ti? 
 
 

SALMO RESPONSORIAL Salmo 102 (103), 1-2.3-4.8.10.12-13  
 

Refrão: O Senhor é clemente e cheio de compaixão.  
 

Bendiz, ó minha alma, o Senhor  
e todo o meu ser bendiga o seu nome santo.  
Bendiz, ó minha alma, o Senhor  
e não esqueças nenhum dos seus benefícios. Refrão 
 

Ele perdoa todos os teus pecados  
e cura as tuas enfermidades;  
salva da morte a tua vida  
e coroa-te de graça e misericórdia. Refrão 
 

O Senhor é clemente e compassivo,  
paciente e cheio de bondade;  
não nos tratou segundo os nossos pecados,  
nem nos castigou segundo as nossas culpas. Refrão 
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2 – Se na família do candidato houve ou há parentes com doenças mentais 
ou nervosas; 
 

3 – Se tem parentes com graves transtornos de carácter: suicidas, delin-
quentes, temperamentos agressivos ou violentos; 
 

4 – Se o Candidato quer na igreja, quer no trato com outras pessoas se por-
tou e porta com piedade, dignidade e prudência; 
 

5 – Se pode conceber-se alguma dúvida acerca da vocação do Candidato e 
por que motivo; 
 

6 – Se alguém da família o pretende obrigar a encaminhar-se para o sacer-
dócio ou lhe consta que seja levado a isso por qualquer outro motivo e não 
de sua livre e espontânea vontade; 
 

7 – Se tem familiaridade com pessoas de cujos bons costumes ou fé se possa 
duvidar; 
 

8 – Se a opinião pública lhe é favorável quanto à sua conduta moral e religio-
sa e quanto à sua vocação sacerdotal. 
 

Dados pessoais de MIGUEL MARIA DRUMMOND CARMO E SOUSA: 
 

Nasceu na paróquia de Campo Grande, foi baptizado na paróquia de Palme-
la (diocese de Setúbal) e reside em Alfeizerão. 
 

É filho de Miguel Pais Carmo e Sousa, natural de Santa Cruz, Coimbra, e resi-
dente em Gulpilhares e de Ana Sofia de Mello de Portugal da Silveira Drum-
mond, natural da paróquia de Fátima, Lisboa, e residente em Alfeizerão. 
É neto paterno de Ernesto de Morais Santos Carmo e Sousa e de Maria Gon-
zaga Ferreira Pais Carmo e Sousa, e materno de José Drummond Olavo Ro-
drigues e de Maria Ofélia Mafalda de Mello de Portugal da Silveira. 
 
 

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 azeite. 
 

No próximo Domingo, dia 27, é a vez da Semana do shampoo. 
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PROCLAMAS 
 

MIGUEL MARIA DRUMMOND CARMO E SOUSA é seminarista da nossa dio-
cese de Lisboa e está a iniciar uma nova etapa no seu caminho vocacional 
em ordem ao presbiterado. 
 

Depois de um primeiro discernimento inicial, começará por receber o minis-
tério de Leitor. 
Cerca de um ano depois, segue-se o ministério de Acólito. 
Volvido mais um ano, é a vez da admissão como Candidato às Ordens Sa-
cras (Diaconado e Presbiterado). 
Virá depois a ordenação de Diácono. 
E, ao fim de mais um ano, a ordenação como Padre. 
Os intervalos temporais entre cada uma destas etapas no caminho para o 
presbiterado, podem, naturalmente, ser encurtados. 
 

Para cada uma dessas etapas a Igreja é sempre consultada acerca da sua 
idoneidade.  
O processo mais abrangente e exaustivo é, naturalmente, o primeiro, o de 
Leitor, exactamente por ser o primeiro. 
É o caso presente no Miguel Maria Drummond Carmo e Sousa  que reque-
reu a sua admissão ao ministério de Leitor. 
 

Estão, pois, a decorrer uns autos de habilitação acerca do nascimento, as-
cendência, pessoa, vida e costumes de MIGUEL MARIA DRUMMOND CAR-
MO E SOUSA. 
Apesar de não ter nascido na nossa paróquia, a sua mãe é natural daqui e, 
por isso, as proclamas também são feitas na nossa paróquia. 
 

Se alguém souber de alguma coisa, quer a seu respeito quer a respeito dos 
seus ascendentes, que o torne menos digno de receber a graça do sacerdó-
cio, tem obrigação grave de consciência de o declarar verbalmente ou por 
escrito, quer ao pároco, até ao próximo dia 23 de Fevereiro, quer ao Senhor 
Patriarca, no mais curto espaço possível de tempo. 
 

Há vários pontos sobre os quais são chamados a pronunciar-se: 
 

1 – Se os pais ou avós paternos e maternos sofreram ou sofrem 
de alguma enfermidade susceptível de se transmitir por atavis-
mo aos seus descendentes; 
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Como o Oriente dista do Ocidente,  
assim Ele afasta de nós os nossos pecados;  
como um pai se compadece dos seus filhos,  
assim o Senhor Se compadece dos que O temem. Refrão 
 
 

2. LEITURA DA PRIMEIRA EPÍSTOLA DO APÓSTOLO SÃO PAULO AOS 
CORÍNTIOS  (1 Cor 15, 12.16-20) 
 

Irmãos: O primeiro homem, Adão, foi criado como um ser vivo; o últi-
mo Adão tornou-se um espírito que dá vida. O primeiro não foi o espi-
ritual, mas o natural; depois é que veio o espiritual. O primeiro ho-
mem, tirado da terra, é terreno; o segundo homem veio do Céu. O 
homem que veio da terra é o modelo dos homens terrenos; o homem 
que veio do Céu é o modelo dos homens celestes. E assim como trou-
xemos em nós a imagem do homem terreno, traremos também em 
nós a imagem do homem celeste.  
 

Palavra do Senhor.  
 

«Assim como trazemos em nós a imagem do homem terreno,  
procuremos também trazer em nós a imagem do homem celeste» 

 

Depois de Cristo,  
mais ninguém pode viver apenas segundo a lógica da natureza. 
A não ser que não O conheça… 
 

Em Jesus há uma realidade nova que começa. 
É uma nova criação. 
Os critérios, as prioridades, os valores… são outros! 
 

Com que critérios analisas a tua vida? Os de Jesus? 
 
 

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO S.LUCAS 
(Lc 6, 27-38  ) 
 

Naquele tempo, Jesus falou aos seus discípulos, dizendo: 
«Digo-vos a vós que Me escutais: Amai os vossos inimigos, 
fazei bem aos que vos odeiam, abençoai os que vos amal-
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diçoam, orai por aqueles que vos injuriam. A quem te bater numa fa-
ce, apresenta-lhe também a outra; e a quem te levar a capa, deixa-lhe 
também a túnica. Dá a todo aquele que te pedir, e ao que levar o que 
é teu, não o reclames. Como quereis que os outros vos façam, fazei-
lho vós também. Se amais aqueles que vos amam, que agradecimento 
mereceis? Também os pecadores amam aqueles que os amam. Se fa-
zeis bem aos que vos fazem bem, que agradecimento mereceis? Tam-
bém os pecadores fazem o mesmo. E se emprestais àqueles de quem 
esperais receber, que agradecimento mereceis? Também os pecado-
res emprestam aos pecadores, a fim de receberem outro tanto. Vós, 
porém, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem nada 
esperar em troca. Então será grande a vossa recompensa e sereis fi-
lhos do Altíssimo, que é bom até para os ingratos e os maus. Sede mi-
sericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não 
sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e 
sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á: deitar-vos-ão no regaço uma 
boa medida, calcada, sacudida, a transbordar. A medida que usardes 
com os outros será usada também convosco».  
 

Palavra da salvação.  
 

«Sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso» 
 

Ninguém pode acusar Jesus de não falar franco e directo! 
E de não deixar bem clara aos seus discípulos  
a novidade de vida que exige deles. 
A simples natureza não entende esta linguagem de Jesus. 
Amar os inimigos é qualquer coisa que ultrapassa infinitamente 
e transcende tudo o que possamos imaginar… 
Ser discípulo de Jesus é abraçar com alegria esta proposta de vida. 
Porque, experimentando-a,  
descobrimos que só ela nos aproxima da verdade do que somos. 
E, se há coisas na vida  
que só se compreendem depois de as vivermos,  
esta é seguramente uma delas. 
 

Ser misericordioso como Pai.  
É isso que buscas toda a tua vida? 
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EXPOSIÇÃO do SANTÍSSIMO 
24 de Fevereiro, 17.30h — 18.45h 

 

Na próxima quinta-feira, dia 24, voltaremos a encontrar-nos para mais um 
tempo de Adoração do Santíssimo, das 17.30h às 18.45h.  
 

Neste tempo de Adoração do Santíssimo, o tempo de silêncio é intercalado 
com alguns cânticos, meditações e orações comunitárias. 
 

Este tempo de Adoração do Santíssimo inclui a recitação do Terço às 18h. 
 
 

“ENCONTROS COM O VERBO”  
24 de Fevereiro, 21.15h, Centro Paroquial 

 

Na próxima quinta-feira, dia 24, às 21.15h, no Centro Paroquial (2º andar, 
sala Cónego Abranches) teremos mais um dos “Encontros com o Verbo” 
programados para este ano. 
 

Ajudados pelo Pe David Palatino, vamos procurar crescer no conhecimento 
de Jesus, continuando a ler, meditar e aprofundar o Evangelho de São João. 
 
 

“SANTIDADE AO PÉ DA PORTA”  
PEREGRINAÇÃO em LISBOA – 12 de MARÇO 

 

No dia 12 de Março, o Pe David Palatino vai realizar uma Peregrinação por 
lugares e Igrejas de Lisboa ligados à vida de Santos e Beatos. 
 

É uma peregrinação de dia inteiro, aberta a quem quiser participar, mas que 
necessita de inscrição prévia. 
 

As inscrições terminam no dia 25 de Fevereiro e podem ser 
feitas no Secretariado Paroquial ou directamente junto do Pe 
David. 

Por estes dias... 
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