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Paróquia de Nossa  Senhora do Rosário de Fátima 

 

NATAL 2019 
 
Jesus vem sempre ao nosso encontro,  
sem hesitação, em cada tempo e em cada idade,  
e traz consigo uma Palavra,  
tanto mais eloquente  
quanto mais profundo e denso  
for o silêncio com que a acolhemos,  
porque a pior poluição  
não é a da atmosfera, mas a do coração… 
 

É preciso escolher as palavras,  
com que desejamos falar-lhe,  
quando nos sentimos confundidos,  
com o atropelo da abundância dos discursos e das mensagens  
que se querem impor e preencher a hipótese de serem por nós escutados,  
no meio desse turbilhão,  
pior que um tsunami invasivo e devastador! 
 

Jesus traz consigo perguntas simples  
mas comprometedoras:  
o que é que vemos com os olhos,  
e o que é que contemplamos com o coração? 
 

Não sejamos precipitados na resposta,  
porque podemos frustrar a sua expectativa! 
 

Ele espera a réplica que surja da humildade e da eloquência do silêncio,  
onde só o Espírito nos pode inspirar. 
 

Então sentiremos renovada aquela relação inicial  
que nos fez seus discípulos e aliados  
no propósito de levar a toda a humanidade,  
a notícia daquele Amor ilimitado  
com que o Pai a todos nos quer abraçar  
em mais este Natal de comunidade e partilha! 
 

      Cón. Carlos Paes 

   

 

 

ANO A. III SÉRIE . Nº 548 
 
 

SAGRADA FAMÍLIA 
 

29 de DEZEMBRO de 2019 

Eco de Fátima 

As palavras da Palavra 
1. Leitura do Livro de Ben-Sirá (Sir 3, 3-7.14-17a) 
 

Deus quis honrar os pais nos filhos e firmou sobre eles a autoridade 
da mãe. Quem honra seu pai obtém o perdão dos pecados e acumula 
um tesouro quem honra sua mãe. Quem honra o pai encontrará ale-
gria nos seus filhos e será atendido na sua oração. Quem honra seu 
pai terá longa vida, e quem lhe obedece será o conforto de sua mãe. 
Filho, ampara a velhice do teu pai e não o desgostes durante a sua 
vida. Se a sua mente enfraquece, sê indulgente para com ele e não o 
desprezes, tu que estás no vigor da vida, porque a tua caridade para 
com teu pai nunca será esquecida e converter-se-á em desconto dos 
teus pecados . 
 

Palavra do Senhor. 
 

«Aquele que teme a Deus honra os seus pais» 
 

Do pai e da mãe recebemos a vida…  
A vida biológica que ali começa,  
e a vida que se vai desenvolvendo e crescendo em nós  
nos valores da relação,  
da descoberta do amor e da paz,  
da alegria do serviço. 
 

É por isso que cuidar dos pais é algo que está entranhado em nós.  
Há como que o reconhecimento implícito de sermos dom recebido,  
em primeira mão, através dos pais,  
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e depois complementado pela teia de relações que estabelecemos vida fora. 
 

O olhar da fé diz-nos que os pais são os instrumentos de que Deus,  
o verdadeiro Autor da vida, Se serve.  
Devem ser olhados e respeitados como tal. 
Porque é de Deus, e só d’Ele, que tudo nos vem! 
 

O amor que tens pelos teus pais é simplesmente natural,  
ou está iluminado por este olhar da fé que o torna muito mais profundo? 
 
 

SALMO RESPONSORIAL: Salmo 127 (128), 1-2.3.4-5 (R. cf. 1)  
 

Refrão:  Ditosos os que temem o Senhor,  
   ditosos os que seguem os seus caminhos. 

 

Feliz de ti, que temes o Senhor 
e andas nos seus caminhos. 
Comerás do trabalho das tuas mãos, 
serás feliz e tudo te correrá bem. Refrão  
 

Tua esposa será como videira fecunda, 
no íntimo do teu lar; 
teus filhos serão como ramos de oliveira, 
ao redor da tua mesa. Refrão 
 

Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. 
De Sião te abençoe o Senhor: 
vejas a prosperidade de Jerusalém, 
todos os dias da tua vida. Refrão 

 
 

2. Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Colossenses    
(Col 3, 12-21) 

 

Irmãos: Como eleitos de Deus, santos e predilectos, revesti-vos de sen-
timentos de misericórdia, de bondade, humildade, mansi-
dão e paciência. Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos 
mutuamente, se algum tiver razão de queixa contra outro. 
Tal como o Senhor vos perdoou, assim deveis fazer vós tam-
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Donativo dedutível em IRS 
 

O donativo à Paróquia, designado como Contributo Paroquial destina-se a 
fazer face às despesas da Igreja.  
As despesas correntes de uma Paróquia são aquelas que derivam dos gastos 
com o Culto, com o sustento do pároco e a remuneração dos diversos funci-
onários, com a formação, com o Secretariado e Cartório (expediente, cor-
reio, telefone, etc), com as diversas despesas de manutenção (água, eletrici-
dade, gás, artigos de limpeza, pequenas obras, equipamentos, etc.), ou até o 
aquecimento da igreja, tão necessário nestes dias.  
Os ofertórios das Missas não são suficientes para cobrir essas despesas 
E este donativo, sendo um donativo sem contrapartidas traz benefícios fisca-
is para o doador. O donativo em dinheiro tem um benefício fiscal dedutível a 
130 % do seu quantitativo, à colecta de IRS para pessoas singulares.  (Artigo 
63.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais), inserindo-se no âmbito dos donati-
vos concedidos a igrejas. 
O valor do benefício irá corresponder a 25% da doação, até ao limite de 15% 
da colecta de IRS (caso esteja ou não sujeito a alguma limitação). 
Para beneficiar tem de nos indicar os seus dados: a paróquia comunicará à 
Autoridade Tributária o valor do seu donativo e ele aparecerá automatica-
mente na sua declaração de IRS, sem ter mais qualquer preocupação. 
Como contribuir? 
Pode fazê-lo, utilizando o envelope próprio disponibilizado pela paróquia 
ou outro, devidamente identificado, colocando no seu interior dinheiro ou 
cheque e indicando tratar-se do contributo paroquial da sua família, com 
nome, morada, NIF, nº telefone e email (caso tenha).  
Poderá entregar o seu envelope juntamente com o ofertório dominical ou 
diretamente no secretariado paroquial. 
 

Pode também efetuar uma transferência bancária para: 
IBAN: PT50 0036 0065 9910 0088 908 50 
NIB: 0036 0065 9910 0088 9085 0 
 

Por favor envie o comprovativo de transferência para o endereço de email 
paroquiafatima.lisboa@gmail.com ou entregue no Secretaria-
do com os seus dados, necessários para a emissão do recibo e 
desta forma poder beneficiar da dedução em IRS. 
O seu donativo é precioso e necessário! 
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À semelhança dos anos anteriores, no dia 3 de Janeiro, sexta-feira, às 17h 
vamos cantar as Janeiras na estação de metro de Entrecampos. 
 

À noite cantaremos nas ruas, partindo da Igreja de Fátima às 21.00h e indo 
até à Capela de Santo António (Irmãs Franciscanas Missionárias de Maria) 
que fica na Rua Chaby Pinheiro (junto ao Campo Pequeno) 
 

No dia 4 de Janeiro cantaremos as Janeiras no Bairro de Santos. 
Começaremos na Igreja de nossa Senhora das Dores às 14.30h. 
 

Vamos ensaiar as Janeiras no dia 2 de Janeiro às 21.00h na Igreja de Nossa 
Senhora das Dores. 
São bem vindos todos os que quiserem aparecer!!! 
 
 

ENCERRAMENTO DA VENDA DE NATAL 
5 de Janeiro, 13.30h 

 

No próximo Domingo, dia 5, às 13.30h, a nossa Venda de Natal  termina a 
sua missão por este ano. 
 

Deixamos aqui um agradecimento especial ao José Cruz e a todos os que 
mais uma vez tornaram possível a sua realização e também a todos aqueles 
que de qualquer forma contribuíram para o seu sucesso, quer fazendo lá as 
suas compras de Natal quer simplesmente passando por lá, para animar 
com a sua presença, aqueles que com tanta dedicação e generosidade fize-
ram com que a Venda de Natal fosse, mais uma vez, um sinal vivo da nossa 
Comunidade. 
Muito obrigado a todos! 
 
 

NOITE DE ORAÇÃO — Igreja de Fátima 
12 de Janeiro, 21.30h 

 

No próximo dia 12 de Janeiro, às 21.30h, na nossa Igreja Paro-
quial, como é habitual em todos os dias 12, de Outubro a Maio, 
vamos realizar mais uma Noite de Oração. 
 

Desta vez será orientada pela Arquiconfraria. 

Paróquia de Nossa  Senhora do Rosário de Fátima 

 3 

bém. Acima de tudo, revesti-vos da caridade, que é o vínculo da perfei-
ção. Reine em vossos corações a paz de Cristo, à qual fostes chamados 
para formar um só corpo. E vivei em acção de graças. Habite em vós 
com abundância a palavra de Cristo, para vos instruirdes e aconselhar-
des uns aos outros com toda a sabedoria; e com salmos, hinos e cânti-
cos inspirados, cantai de todo o coração a Deus a vossa gratidão. E tudo 
o que fizerdes, por palavras ou por obras, seja tudo em nome do Se-
nhor Jesus, dando graças, por Ele, a Deus Pai. Esposas, sede submissas 
aos vossos maridos, como convém no Senhor. Maridos, amai as vossas 
esposas e não as trateis com aspereza. Filhos, obedecei em tudo a vos-
sos pais, porque isto agrada ao Senhor. Pais, não exaspereis os vossos 
filhos, para que não caiam em desânimo. 
 

Palavra do Senhor. 
 

A vida doméstica no Senhor. 
 

Deus é o Amor!  
Não há outro Amor.  
E todos os amores que preenchem a nossa vida  
são reflexo, aproximação e caminho para este Amor. 
É por isso que tudo se resume a “amar como Ele nos amou”! 
Não há outro caminho senão revestirmo-nos dos sentimentos de Cristo. 
O cristão vive deste desafio, impossível aos olhos do mundo,  
mas possível a Deus:  
“fazer tudo, por palavras ou por obras, em nome do Senhor Jesus”,  
de tal maneira  unidos a Ele,  
que Ele possa assinar por baixo tudo o que somos e fazemos!... 
 

Jesus está presente na maneira como te relacionas com os outros? Como? 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus  
(Mt 2, 13-15.19-23) 
 

Depois de os Magos partirem, o Anjo do Senhor apareceu 
em sonhos a José e disse-lhe: «Levanta-te, toma o Menino e 
sua Mãe e foge para o Egipto e fica lá até que eu te diga, 
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pois Herodes vai procurar o Menino para O matar». José levantou-se de 
noite, tomou o Menino e sua Mãe e partiu para o Egipto e ficou lá até à 
morte de Herodes. Assim se cumpriu o que o Senhor anunciara pelo 
Profeta: «Do Egipto chamei o meu filho». Quando Herodes morreu, o 
Anjo apareceu em sonhos a José, no Egipto, e disse-lhe: «Levanta-te, 
toma o Menino e sua Mãe e vai para a terra de Israel, pois aqueles que 
atentavam contra a vida do Menino já morreram». José levantou-se, 
tomou o Menino e sua Mãe e voltou para a terra de Israel. Mas, quan-
do ouviu dizer que Arquelau reinava na Judeia, em lugar de seu pai, He-
rodes, teve receio de ir para lá. E, avisado em sonhos, retirou-se para a 
região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Assim se 
cumpriu o que fora anunciado pelos Profetas: «Há-de chamar-Se Naza-
reno».  
 

Palavra da salvação. 
 

«Toma o Menino e sua Mãe e foge para o Egipto»  
 

No que diz respeito à Sagrada Família,  
a José, não o conhecemos pelo que diz mas apenas pelo que faz. 
 

O que os evangelhos nos contam de José é que o seu silêncio  
foi sempre um silêncio autêntico de escuta da vontade de Deus. 
 

O anjo aparece-lhe em sonhos, dá-lhe ordens, e José cumpre… 
 

Avisado em sonhos para fugir para o Egipto, é isso que Ele faz,  
consciente da sua missão de tomar conta daquela família  
que tem a seu cargo. 
 

Depois da morte de Herodes, o mesmo anjo diz-lhe que regresse. 
E é isso que ele faz. 
 

Talvez sem perceber, mas também sem perguntar porquê. 
 

Mas, ao mesmo tempo, sem deixar de se questionar pelos acontecimentos. 
Porque o silêncio de José é um silêncio activo  
de quem não abdica de se preocupar e interrogar. 
E é por ele ter receio de voltar para a Judeia  
que o anjo o envia para a Galileia... 
 

Qual é a vontade do Pai para ti e para a tua família? 
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ANO NOVO — HORÁRIO DE MISSAS 
 

O horário das missas de dia 31 de Dezembro, terça-feira, é o habitual. 
As missas das 19h, tanto em Fátima como em Nossa Senhora das Dores, 
serão missas vespertinas. 
 

No próximo dia 1 de Janeiro não haverá missa às 9h na Igreja de Fátima. 
 

Os restantes horários de Missa do dia 1 são iguais aos do Domingo, tanto 
em Nossa Senhora das Dores como na Igreja Paroquial. 
 
 

EXPOSIÇÃO DO SANTÍSSIMO — 2 de Janeiro, 18h 
 

No dia 2 de Janeiro, primeira quinta-feira do mês, como é habitual, teremos 
um tempo de Exposição e Adoração do Santíssimo, das 18.00h às 18.50h. 
É pouco, o tempo de oração. 
E devia ser mais aproveitado... 
 
 

PRIMEIRO SÁBADO — 4 de Janeiro, 09.30H 
 

No dia 4 de Janeiro, como é habitual, celebraremos o primeiro sábado do 
mês, com o seguinte programa: 
 

09.30h — Exposição do Santíssimo 
09.40h — Recitação meditada do Terço 
        Tempo de Confissões 
10.20h — Benção do Santíssimo 
10.30h — Missa 
 
 

JANEIRAS  
 

Este ano as Janeiras serão mais curtas do que habitualmente. 
Vamos cantar as Janeiras na tarde e noite do dia 3 de Janeiro, 
sexta-feira, e na tarde do dia 4 de Janeiro, sábado. 

Por estes dias... 
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