Agenda

Eco de Fátima
ANO C. III SÉRIE . Nº 512

19 a 26 de Maio

• 19 . Domingo
• Ensaio C Stª Cecília (11.30h)
• Catequese (17.30h)
• 20 . Segunda-feira
• Ginástica de Manutenção (10.30h)
• 21 . Terça-feira
• Reunião VA (15.00h)
• Aula de Guitarra (18h)
• Catequese de Adultos (19h)
• 22 . Quarta-feira
• Aulas de Pintura (14.30h)
• Catequese de Infância e Jovens (18h)
• 23 . Quinta-feira
• Ginástica de Manutenção (11h)
• 24 . Sexta-feira
• 25 . Sábado
• Reunião das Guias (9.45h)
• Ensaio do Coro Stª Cecília (17.30h)
• 26 . Domingo
• Ensaio Coro Stª Cecília (11.30h)
• Catequese Infância, Jovens e adultos
(17.30h)

Domingo V de Páscoa
19 de MAIO de 2019

• Terço orientado por Jovens
e adolescentes (18h)

As palavras da Palavra
1. Leitura dos Actos dos Apóstolos (Actos 14, 21-27)
Naqueles dias, Paulo e Barnabé voltaram a Listra, a Icónio e a Antioquia. Iam fortalecendo as almas dos discípulos e exortavam-nos a permanecerem firmes na fé, «porque – diziam eles – temos de sofrer muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus». Estabeleceram anciãos em cada Igreja, depois de terem feito orações acompanhadas de
jejum, e encomendaram-nos ao Senhor, em quem tinham acreditado.
Atravessaram então a Pisídia e chegaram à Panfília; depois, anunciaram
a palavra em Perga e desceram até Atalia. De lá embarcaram para Antioquia, de onde tinham partido, confiados na graça de Deus, para a obra
que acabavam de realizar. À chegada, convocaram a Igreja, contaram
tudo o que Deus fizera com eles e como abrira aos gentios a porta da
fé.

• Reunião CPM (21.30h)

• Banco Alimentar

• Reunião VA (15.00h)

• Concerto de Órgão (18.00h)
• Noite de Fados (21.30h)

Palavra do Senhor.

• Terço orientado por Pontes da
Caridade(18h)

«Contaram à Igreja tudo o que Deus tinha feito com eles»
Nos Actos dos Apóstolos sente-se o pulsar da vida da Igreja nascente.
Percebemos o ambiente de alegria e de missão que era vivido por todos,
tanto os que partiam, como os que ficavam.
E é com naturalidade que os vemos a partilhar
as maravilhas do que vai acontecendo nas suas vidas...
Tudo é vivido por eles a partir de Deus e para Deus.
O Espírito de Deus é uma presença quase palpável a conduzir a sua vida.
Fazem escolhas, tomam decisões…

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)
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mas tudo “depois de terem feito orações acompanhadas de jejum”…
Porque têm uma certeza:
tudo o que fazem é feito por Deus, servindo-Se deles.

DIA DIOCESANO DA LITURGIA — 26 de Maio
A Igreja da Boa Nova, no Estoril, vai receber o Dia Diocesano da Liturgia, no
próximo dia 26 de maio.
A iniciativa, preparada pelo Departamento da Liturgia, conta com a intervenção do Cardeal-Patriarca de Lisboa D. Manuel Clemente, no período da manhã, e 13 ateliers dedicados ao tema, depois do almoço.
A Eucaristia, pelas 16h00, vai assinalar o encerramento desta actividade
diocesana.

Vives a tua vida como algo que Deus constrói contigo?
É a Ele que consultas em primeiro lugar?
Partilhas com a Igreja o que Deus faz contigo e por ti?

SALMO RESPONSORIAL:

Salmo 144, 8-13ab

O Programa é o seguinte:

Refrão: Louvarei para sempre o vosso nome,
Senhor, meu Deus e meu Rei.

09.30h — Acolhimento
10.30h — Laudes
11.00h — Apresentação da diocese
11.30h — Intervenção de D. Manuel Clemente
12.30h — Almoço
14.30h — Ateliers
16.00h — Missa (com nomeação de novos Ministros Extraordinários da
Comunhão e Ministros Extraordinários das Exéquias)

O Senhor é clemente e compassivo,
paciente e cheio de bondade.
O Senhor é bom para com todos
e a sua misericórdia se estende a todas as criaturas. Refrão

Graças Vos dêem, Senhor, todas as criaturas
e bendigam-Vos os vossos fiéis.
Proclamem a glória do vosso reino
e anunciem os vossos feitos gloriosos. Refrão

As inscrições Fazem-se em https://forms.gle/EWCpQ1mDMZi3HXeo8.
A inscrição com almoço tem um custo de 5€ (pagos no ‘check in’) e deve ser
realizada até ao dia 20 de maio.

Para darem a conhecer aos homens o vosso poder,
a glória e o esplendor do vosso reino.
O vosso reino é um reino eterno,
o vosso domínio estende-se por todas as gerações. Refrão

2. Leitura do Livro do Apocalipse

PEREGRINAÇÃO A FÁTIMA—28 de Maio, 08.30h
No próximo dia 28 de Maio o Convívio da 3ª Idade vai realizar, como habitualmente, uma Peregrinação a Fátima.

(Ap 21, 1-5)

Eu, João, vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a
primeira terra tinham desaparecido e o mar já não existia. Vi também
a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do Céu, da
presença de Deus, bela como noiva adornada para o seu
esposo. Do trono ouvi uma voz forte que dizia: «Eis a morada de Deus com os homens. Deus habitará com os homens:

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, seus familiares e amigos que pretendam inscrever-se para participar nesta Peregrinação deverão fazê-lo na
Sala 2 do Convívio (das 15.30h às 17h) ou no Secretariado Paroquial (porta 5 do adro).
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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 ao próximo dia 20 de Maio.
Não se atrasem!
As inscrições são limitadas!

IGREJA de N. Sra das Dores — 26 de Maio, 10.30h
No próximo Domingo, dia 26 de Maio, na celebração habitual da missa
(10.30h), em Nossa Senhora das Dores, um grupo de 37 crianças vai fazer a
sua Festa do Glória.
Abrangendo várias crianças dos primeiros anos de Catequese, este momento celebrativo é o ponto de chegada de um ano de Catequese que começou
mais tarde do que em Nossa Senhora de Fátima, devido ao processo de congregação das crianças (feito a partir do contacto com os pais realizado através da Escola de Ensino Básico).
A Catequese em Nossa Senhora das Dores tem funcionado autonomamente
relativamente às Catequese Paroquial dada a sua dinâmica muito própria
motivada pela heterogeneidade de situações, do ponto de vista do contacto
com a vida da fé, de cada uma das crianças, e também pela maneira pouco regular como ela se foi afirmando na Comunidade
(sempre em crescendo no número de crianças participantes).

eles serão o seu povo e o próprio Deus, no meio deles, será o seu
Deus. Ele enxugará todas as lágrimas dos seus olhos; nunca mais haverá morte nem luto, nem gemidos nem dor, porque o mundo antigo
desapareceu». Disse então Aquele que estava sentado no trono: «Vou
renovar todas as coisas».
Palavra do Senhor.

«Deus enxugará todas as lágrimas dos seus olhos»
A experiência da fé é, já hoje, a experiência feliz do encontro com Deus.
Um Deus que vamos aprendendo a conhecer cada vez melhor.
E que Se nos vai revelando como a nossa verdade mais profunda:
n’Ele encontramos resposta para tudo o que em nós
é sede de Vida autêntica;
n’Ele encontramos a serenidade e a paz;
n’Ele encontramos o fim de tudo o que hoje é experiência de limitação,
de dor e de vazio: “Deus enxugará todas as lágrimas dos seus olhos”...
A plenitude da Vida é feita da plenitude do Amor, da relação,
do viver em Deus: “Deus habitará com os homens:
eles serão o seu povo e o próprio Deus, no meio deles, será o seu Deus”.
Este é o novo Céu e a nova Terra, que dá sentido ao que hoje somos
e que faz crescer em nós
o desejo de caminhar cada vez mais decididamente para Deus!...

Qual a tua alegria maior?
O encontro com Deus?
É isso que já hoje procuras acima de tudo,
e que vives na esperança de um dia possuir em plenitude?

Evangelho de N. Senhor Jesus Cristo segundo S. João

(Jo 13, 31-35)

Quando Judas saiu do Cenáculo, disse Jesus aos seus discípulos:
«Agora foi glorificado o Filho do homem e Deus foi glorificado n’Ele. Se Deus foi glorificado n’Ele, Deus também O
glorificará em Si mesmo e glorificá-l’O-á sem demora.
Meus filhos, é por pouco tempo que ainda estou convosco.
Paróquia de Nossa Senhora do Rosário de Fátima
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Dou-vos um mandamento novo: que vos ameis uns aos outros. Como
Eu vos amei, amai-vos também uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos: se vos amardes uns aos outros».
Palavra da salvação.

Por estes dias...
RECITAÇÃO COMUNITÁRIA DO TERÇO EM MAIO

«Dou-vos um mandamento novo: que vos ameis uns aos outros»

Durante o mês de Maio, como vem sendo hábito entre nós, continuamos a
valorizar a devoção a Nossa Senhora com a recitação meditada do Terço,
todos os Domingos, às 18h.

Tudo o que Jesus tinha para nos ensinar
resumiu-o neste mandamento,
a que chamou novo:
“Como Eu vos amei, amai-vos uns aos outros”.

Neste Domingo, dia 19, a orientação do Terço estará a cargo do grupo de
Adolescentes e Jovens da nossa Comunidade.

A novidade deste mandamento não está no apelo ao Amor.
Mas na medida que Jesus nos propõe
que é a de amar como Ele!

No dia 26 de Maio será a vez da Associação de Fiéis Pontes de Caridade
orientar o Terço.

Ser cristão é conhecer este Amor único de Jesus,
deixar-se seduzir pela Sua grandeza
e fazer d’Ele a grande meta da nossa vida.

RETIRO CRISMANDOS ADULTOS — 25 de Maio, 9h
No próximo dia 25 de Maio, entre as 9h e as 17h, o grupo de Crismandos
adultos que têm vindo a preparar-se ao longo deste ano pastoral vai realizar
um dia de Retiro de preparação próxima do Crisma que terá lugar na nossa
Comunidade no próximo dia 8 de Junho, sábado, na missa das 19h.
Tenhamo-los presentes na nossa oração para que este passo tão importante
e significativo da sua vida cristã seja não só motivo de enriquecimento pessoal mas de toda a Comunidade.
O Crisma é o sacramento que recebemos com a finalidade específica de
nos capacitar para a Missão e para a construção da Comunidade Cristã.

Percebendo que a glorificação de Jesus
acontece no momento supremo da sua vida
quando Ele, na Cruz, se entrega totalmente ao Pai.
Não se pode ser cristão autêntico
sem uma adesão plena de coração ao projecto de vida e de Amor
que Jesus nos propõe.
Com a consciência de que o Amor glorificado
é sempre um Amor crucificado!
Um Amor assim só está ao alcance de Jesus.
E daqueles a quem Ele dá o seu Espírito.

CONCERTO DE ÓRGÃO — 25 de Maio, 18h

É o que acontece no nosso Baptismo.
É só aí que esse Amor se torna realidade em nós
pelo dom do Espírito Santo, que Jesus dá a todos os que O querem seguir.

No próximo dia 25 de Maio, às 18h, teremos um Concerto de Órgão na nossa Igreja Paroquial, interpretado pelo João Valério (organista
que acompanha regularmente a nossa missa das 12h).
O programa consta de um conjunto de obras que o João Valério
vai apresentar em concerto neste Verão, no Norte dos Pirinéus,
já do lado francês.

Amar como Jesus ama é já o teu grande tesouro?
Que partes da tua vida precisam de ser, ainda, evangelizadas?
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