Agenda

Eco de Fátima
ANO C. III SÉRIE . Nº 511

12 a 19 de Maio

Domingo IV de Páscoa

• 12 . Domingo
• Ensaio C Stª Cecília (11.30h) • Procissão das Velas com Missa às 20h na
Igreja Nª Srª das Dores
• Catequese (17.30h)
• Terço orientado pela V. Natal (18h)
• 13 . Segunda-feira
• Reunião CSVP (15.00h)
• Ginástica de Manutenção (10.30h)
• 14 . Terça-feira
• Reunião CPM (21.30h)
• Aula de Guitarra (18h)
• Catequese de Adultos (19h)
• 15 . Quarta-feira
• Aulas de Pintura (14.30h)
• Catequese de Infância e Jovens (18h)
• 16 . Quinta-feira
• Distribuição de Frescos (15.00h)
• Ginástica de Manutenção (11h)
• 17 . Sexta-feira
• Atendimento Social (10/12h)
• 18 . Sábado
• Reunião das Guias (9.45h)
• Ensaio do Coro Stª Cecília (17.30h)
• 19 . Domingo
• Terço orientado por Jovens
e adolescentes (18h)
• Ensaio Coro Stª Cecília (11.30h)
• Catequese Infância, Jovens e adultos (17.30h)
Escola de Música (2ª a 6ª - 17.30h - Sábado - 9h)
Ponto de Acolhimento (2ª a 6ª - 9.30h/12.30h)
Convívio 3ª Idade (2ª a 6ª - 15h/18h)
Atendimento Social (2ª, 4ª - 15h)
Loja Solidária (2ª, 3ª, 4ª e 5ª - 15h/18h)
Espaço Criança (2ª e 4ª - 15h)
Reunião de NA (2ª, 3ª, 5ª e 6ª- 13h)
Posto de Enfermagem (3ª e 5ª - 17h/18h)
Paróquia de Nossa Senhora do Rosário de Fátima

12 de MAIO de 2019

As palavras da Palavra
1. Leitura dos Actos dos Apóstolos (Actos 13, 14. 43-53)
Naqueles dias, Paulo e Barnabé seguiram de Perga até Antioquia da Pisídia. A um sábado, entraram na sinagoga e sentaram-se. Terminada a reunião da sinagoga, muitos judeus e prosélitos piedosos seguiram Paulo e
Barnabé, que nas suas conversas com eles os exortavam a perseverar na
graça de Deus. No sábado seguinte, reuniu-se quase toda a cidade para
ouvir a palavra do Senhor. Ao verem a multidão, os judeus encheram-se
de inveja e responderam com blasfémias. Corajosamente, Paulo e Barnabé declararam: «Era a vós que devia ser anunciada primeiro a palavra
de Deus. Uma vez, porém, que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida
eterna, voltamo-nos para os gentios, pois assim nos mandou o Senhor:
‘Fiz de ti a luz das nações, para levares a salvação até aos confins da terra’». Ao ouvirem estas palavras, os gentios encheram-se de alegria e glorificavam a palavra do Senhor. Todos os que estavam destinados à vida
eterna abraçaram a fé e a palavra do Senhor divulgava-se por toda a região. Mas os judeus, instigando algumas senhoras piedosas mais distintas
e os homens principais da cidade, desencadearam uma perseguição contra Paulo e Barnabé e expulsaram-nos do seu território. Estes, sacudindo
contra eles o pó dos seus pés, seguiram para Icónio. Entretanto, os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo.
Palavra do Senhor.

«Vamos voltar-nos para os pagãos»
Paulo e Barnabé, muito naturalmente,
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começam por anunciar a Boa Nova àqueles que, pela sua história de fé,
estariam, à partida, mais capazes de a acolher,
porque mais próximos de compreender a cultura
e a linguagem em que Ela se afirma...
O resultado da sua missão não deixa de ser,
em termos simplesmente humanos, algo decepcionante.
Mas Deus escreve direito por linhas tortas.
E a universalidade da salvação é, por assim dizer,
“apressada” pelos dinamismos do acontecer da história dos homens.
A rejeição de uns
torna-se uma oportunidade mais evidente de vida para outros.

dam inscrever-se podem fazê-lo na Sala 2 do Convívio (das 15.30h às 17h)
ou no Secretariado Paroquial (porta 5 do adro).

DIA DIOCESANO DA LITURGIA — 26 de Maio
Caríssimos diocesanos,
Festejaremos no próximo Domingo 26 de maio no Estoril (Boa Nova) o Dia
Diocesano da Liturgia. Lá nos encontraremos, provindos de muitos lugares
do Patriarcado (Lisboa, Termo e Oeste), num dia feliz e repleto de bons motivos: reflexão, convívio e celebração.
Na receção que vimos fazendo da Constituição Sinodal de Lisboa, fixamo-nos
este ano na Liturgia como «lugar de encontro com Deus e também da comunidade cristã enquanto Povo de Deus celebra» (CSL, nº 47).
Bem importante é este ponto, pois da Igreja se trata e como o próprio Deus
a congrega, constrói e envia. Numa síntese perfeita e estimulante, escreve o
Papa Francisco: «Partilhar a Palavra e celebrar juntos a Eucaristia torna-nos
mais irmãos e vai-nos transformando pouco a pouco em comunidade santa
e missionária» (Gaudete et Exsultate, nº 142).
No presente ano pastoral o nosso Departamento de Liturgia desdobrou-se
em ações de formação por todas as Vigararias da Diocese e foram muitos os
que nelas participaram com gosto e proveito. De vários lados chegam pedidos para mais ações deste género, como certamente acontecerão. Este Dia
Diocesano da Liturgia é já uma delas, especialmente importante.
O referido número da Constituição Sinodal de Lisboa diz também ser importante «uma permanente catequese mistagógica que introduza toda a comunidade na vivência dos tempos litúrgicos e na compreensão dos seus símbolos e ritos». Na verdade, compreender melhor e celebrar mais conscientemente todos os sinais sacramentais da presença do Senhor "no meio de
nós" situa a nossa vida no seu verdadeiro Centro e inextinguível Fonte, para
daí irradiar também.
O Dia Diocesano da Liturgia será uma forte experiência disso mesmo. É um
encontro garantido da parte de Deus. Será um encontro bem
vivido por todos o que lá formos. Conto convosco!

O facto de te sentires “conhecedor” da fé ,
aproxima-te ou afasta-te dela?

SALMO RESPONSORIAL:

Salmo 99 (100), 2.4.5.6.11.12.13b

Refrão: Nós somos o povo do Senhor; é Ele o nosso alimento
Aclamai o Senhor, terra inteira,
servi o Senhor com alegria,
vinde a Ele com cânticos de júbilo. Refrão
Sabei que o Senhor é Deus,
Ele nos fez, a Ele pertencemos,
somos o seu povo, as ovelhas do seu rebanho. Refrão
O Senhor é bom,
eterna é a sua misericórdia,
a sua fidelidade estende-se de geração em geração. Refrão

2. Leitura do Livro do Apocalipse

(Ap 7, 9. 14-17)

Eu, João, vi uma multidão imensa, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estavam de
pé, diante do trono e na presença do Cordeiro, vestidos
com túnicas brancas e de palmas na mão. Um dos Anciãos

+ Manuel, Cardeal-Patriarca
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A PALAVRA DE DEUS E A LITURGIA — 15 de Maio
No próximo dia 15 de Maio, às 15h, na sala Cón. Abranches (2º andar do
Centro Paroquial), a Vida Ascendente promove uma palestra, aberta a todos, sobre “A Palavra de Deus e a Liturgia, lugar de Fé e Encontro”, proferida pelo Dr Juan Ambrósio, assistente da Faculdade de Teologia da UCP.

CONCERTO DE ÓRGÃO — 25 de Maio, 18h
No próximo dia 25 de Maio, às 17h, teremos um Concerto de Órgão na nossa Igreja Paroquial, interpretado pelo João Valério (organista que acompanha regularmente a nossa missa das 12h).

NOITE DE FADOS — 25 de Maio, 21.30h
No próximo dia 25 de Maio, às 21.30h, no nosso Salão Paroquial, terá lugar
um Noite de Fados, organizada pelos alunos da classe de canto da nossa
Escola de Música.
Acompanhados à guitarra por Dinis Lavos e à viola por António Ramos, vamos ouvir Ana Modesto, Beatriz Pereira, Fátima Silvério, Florência Dias,
Guilherme Gomes e Mónica Pina.
A entrada são 5 guitarras e a entrada com Menú (1 caldo verde, 1 copo de
sangria, 1 bifana e azeitonas) são 10 violas.
Os fundos angariados destinam-se à “Pontes de Caridade”, a Associação de
Féis que tem a seu cargo a acção social da nossa paróquia.
Os bilhetes podem ser adquiridos no Secretariado Paroquial (porta 5 do
adro) até dia 20 de Maio.

tomou a palavra para me dizer: «Estes são os que vieram da grande
tribulação, os que lavaram as túnicas e as branquearam no sangue do
Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, servindo-O dia e
noite no seu templo. Aquele que está sentado no trono abrigá-los-á
na sua tenda. Nunca mais terão fome nem sede, nem o sol ou o vento
ardente cairão sobre eles. O Cordeiro, que está no meio do trono, será o seu pastor e os conduzirá às fontes da água viva. E Deus enxugará
todas as lágrimas dos seus olhos».
Palavra do Senhor.

O Cordeiro será o seu pastor e os conduzirá às fontes da água viva»
À nossa espera, “as fontes da água viva”!...
Um mundo onde não haverá mais lugar para o sofrimento,
porque “Deus enxugará todas as lágrimas dos seus olhos”
e onde “nunca mais teremos fome nem sede”,
porque a plenitude da Vida preencherá
todas as aspirações mais profundas do nosso coração...
Esse mundo prometido começa já hoje a acontecer na experiência da fé
que é experiência de seguimento do Senhor Jesus.
Ele é o pastor que nos “conduzirá às fontes de agua viva”…
E é o Cordeiro.
Sinal de que o caminho é o caminho da Cruz!
Com que força e alegria estás a abraçar a Cruz (=Amor)
que o Senhor te dá?

Evangelho de N. Senhor Jesus Cristo segundo S. João

PEREGRINAÇÃO A FÁTIMA—28 de Maio, 08.30h
No próximo dia 28 de Maio o Convívio da 3ª Idade vai realizar, como habitualmente, a Peregrinação a Fátima.
A partida será às 08.30h frente à Igreja, na Av. Marquês de Tomar, e a chegada está prevista para as 19h no mesmo local.
O custo será de 25,00 Euros por pessoa, incluindo a viagem e o
almoço. Os paroquianos e seus familiares e amigos que preten-

(Jo 10, 27-20)

Naquele tempo, disse Jesus: «As minhas ovelhas escutam a minha
voz. Eu conheço as minhas ovelhas e elas seguem-Me. Eu dou-lhes a
vida eterna e nunca hão-de perecer e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que Mas deu, é maior do que todos e
ninguém pode arrebatar nada da mão do Pai. Eu e o Pai
somos um só».
Palavra da salvação.
Paróquia de Nossa Senhora do Rosário de Fátima
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«Eu dou a vida eterna às minhas ovelhas»

PROCISSÃO DE VELAS — 12 de Maio, 20.00h

Ele é o Pastor.
E nós somos as ovelhas.
A partir do momento em que escolhemos ser d’Ele.
Mas essa escolha é um caminho nunca definitivamente percorrido.
Porque as Suas ovelhas são as que “escutam” a Sua voz e O “seguem”….
E o que essa voz nos diz é surpresa e desafio permanentes,
mesmo quando já anteriormente escutados...
Há sempre interpelações novas,
que o convívio com Jesus nos ajuda a descobrir
na vida “arrumada” a que já nos habituámos…
E todas elas, de uma maneira ou de outra, têm a sua fonte nesse Amor,
que nos atrai tanto mais, quanto mais profundamente O conhecemos...
O que Jesus tem para nos dar é a vida eterna!
É mesmo isso o que mais procuras no teu dia-a-dia?

Neste Domingo, 12 de Maio, organizamos a habitual Procissão das velas
entre a Igreja de Nossa Senhora das Dores e a Igreja de Fátima.
Tudo começa com a celebração da Eucaristia às 20h na Igreja de Nossa Senhora das Dores (missa votiva de Nossa Senhora, uma vez que as missas
dominicais ocorrem como habitualmente tanto em Nossa Senhora de Fátima como em Nossa Senhora das Dores).
Segue-se depois, pelas 21h, a Procissão.
A procissão desta vez percorrerá o seguinte percurso:
Rua Diogo de Macedo, Praça Nuno Gonçalves, Rua Jorge Afonso, Rua Augusto Abelaira, Rua Sousa Lopes, Rua Francisco Tomás da Costa, Rua da Beneficência, Rua Filipe da Mata, Rua Portugal Durão, Rua Cardeal Mercier, Av.
Dos Combatentes, Av. Santos Dumont, Rua Tenente Espanca, Av. De Berna,
Largo Azeredo Perdigão, Rua Marquês Sá da Bandeira, Av. Miguel Bombarda, Av. Cinco de Outubro, Av. Barbosa Du Bocage, Igreja de Fátima (Av. Marquês de Tomar).

Por estes dias...

Enfeitar as janelas das casas com colchas e velas acesas é também um forma de participar e manifestar publicamente a nossa fé e devoção a Nossa
Senhora.
Aqueles que por qualquer razão não possam acompanhar a Procissão, têm
assim a oportunidade de unirem a todos na celebração da mesma fé.

RECITAÇÃO COMUNITÁRIA DO TERÇO EM MAIO
Durante o mês de Maio, como vem sendo hábito entre nós, valorizamos a
devoção a Nossa Senhora com a recitação meditada do Terço, todos os Domingos, às 18h.
Nunca é demais sublinhar o papel de Maria na nossa vida.
É ela o grande exemplo para nós do que é a vida cristã.
Por isso dizemos que é a Mãe da Igreja.
Não só por ser a mãe de Jesus.
Mas por ser modelo de Fé!
E foi a ela que Jesus nos confiou.
Neste Domingo, dia 12, a orientação do Terço estará a cargo
da Venda de Natal.
No dia 19 de Maio será a vez do grupo dos Adolescentes e jovens orientar o Terço.

É importante que divulguemos esta iniciativa junto dos nossos vizinhos.
Particularmente nas ruas por onde passa a Procissão, para que, à semelhança de anos anteriores, ela seja na nossa Comunidade um sinal visível de
um povo que quer fazer da sua vida um caminho para Deus e que tem em
Maria uma companhia firme e segura, sempre solícita com o seu Amor de
Mãe!
Precisamos também de gente disponível para levar a cruz, as lanternas e
os estandartes.
Como é habitual, os voluntários para desempenhar este serviço
deverão inscrever-se no nosso Secretariado Paroquial (tel.:
217928300).
Paróquia de Nossa Senhora do Rosário de Fátima
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