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bastando para tanto que se dirijam ao Secretariado Paroquial. 

MISSA DAS CRIANÇAS 
 
Uma vez por mês, normalmente no 1º Domingo (este mês de Março é excep-
ção), a Missa das 19h de Domingo procura ser dinamizada de maneira a facilitar 
a celebração da fé por parte das nossas crianças. 
No próximo Domingo, dia 9 de Março, 1º Domingo da Quaresma, às 19h, a Mis-
sa será orientada de um modo particular para as crianças e as que frequentam a 
Catequese à 4ª feira são também convidadas a participar de um modo especial , 
juntamente com as suas famílias. 
 
 

SOLIDARIEDADE 
 
O Gastagus é um Grupo de Acção Social que desenvolve acções solidárias em 
países carenciados. 
Estarão presentes neste fim-de-semana no nosso espaço Berna, onde está agora 
a Venda de Carnaval, a seguir à missa das 16.30h de sábado e às missas das 
10.30h e 12h de Domingo, com uma banca para angariar fundos para as suas 
actividades. 
 
 
 

PREPARAÇÃO PARA O MATRIMÓNIO 
 
Durante o mês de Março, o Serviço de Preparação para o Matrimónio vai realizar 
mais um conjunto de sessões que, como habitualmente se realizam à 3ªfeira no 
Centro Paroquial (porta 3, 2º andar). 
As sessões terão lugar nos dias 11, 18 e 25 de Março 
 
SITE DA PARÓQUIA 
 

Visite-nos: http://www.paroquiansrfatima.com 
Diga-nos o que pensa… 
 
BLOG DA PARÓQUIA - http://paroquiansrfatima.wordpress.com/ 
 
Comente o que vai acontecendo na nossa paróquia… 
Aproveite este espaço de partilha! 

   

 

 
EDITORIAL 

 
“Não vos inquieteis com o dia de amanhã” 
 

Numa altura em que tanto se faz sentir a crise económica, não é fácil aco-
lher estas palavras do Senhor... 
 

Mas Jesus nunca nos disse que era fácil segui-l’O. 
Foi sempre muito claro. 
Exactamente para evitar confusões. 
 

Aos que vinham espontaneamente ter com Ele, exprimindo o desejo de O 
seguir, Ele prevenia-os dizendo que “as raposas têm as suas tocas e as aves 
do Céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a 
cabeça” 
 

E àqueles que Ele própria escolhia, não tardava em sublinhar e repetir, por 
mais de uma vez, que “quem quiser ser Meu discípulo,  negue-se a si mesmo, 
pegue na sua Cruz todos os dias e siga-Me”. 
 

É extremamente desafiante este convite do Senhor a vivermos a nossa vida 
sem ter outra segurança senão a certeza do Amor que Deus nos tem. 
É essa certeza que gera a confiança inabalável em Deus e no cuidado perma-
nente que Ele tem com cada um de nós. 
É dela que brota a capacidade de tudo arriscar, sabendo que “valemos muito 
mais do que as aves do Céu”. 
 

É esta mesma certeza que nos faz perceber que nada na vida importa a não 
ser buscar o encontro com o Senhor, “procurar o Reino dos Céus”. 
Sabendo sempre que “tudo o mais no será dado por acréscimo” 

 

                                                                                    Pe Luís Alberto M. Carvalho 

Propriedade e Redacção Igreja de Nossa Senhora do Rosário de Fátima 

Contacto: 217928300  - paroquiafatima.lisboa@gmail.com 
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ECOS DA ASSEMBLEIA PAROQUIAL 
 

No passado dia 16 de Fevereiro, reunimo-nos em Assembleia Paroquial, para 
olharmos a realidade da nossa Comunidade e perceber melhor as iniciativas a 
desenvolver para nos tornarmos verdadeira Comunidade e assim vivermos ao 
ritmo do que nos pede hoje a nossa Igreja, com a diocese, a Igreja em Portugal 
e o Santo Padre a falarem a uma só voz. 
É o que mostram claramente os documentos que emanam do nosso Patriarca, 
da Conferência Episcopal e da Santa sé. 
 

Foram muitas as preocupações e sugestões partilhadas quer pelos cerca de 80 
participantes quer pelos que, não podendo estar, mandaram o seu contributo 
por e-mail. 
 

Dividimo-nos em três grandes grupos (Acolhimento, Missão e Propostas de for-
mação e caminho para todos, tanto para os que estão a iniciar a sua vida cristã, 
como para os que têm já uma longa caminhada de vida cristã), apesar de se tra-
tar de uma divisão em parte artificial, o que faz com que muitas das sugestões, 
dado o seu carácter transversal, impliquem essas três áreas. 
 

De entre todas as sugestões de actividades e iniciativas a promover, seleccioná-
mos um  conjunto das que nos pareceram mais importantes e mais ao nosso 
alcance imediato e, divididos em pequenos grupos, começámos a trabalhar no 
sentido de as poder concretizar. 
 

No próximo dia 16 de Março, Domingo, pelas 15h, teremos uma nova Assem-
bleia Paroquial. 
Será a continuação natural da Assembleia do mês passado e esperamos que 
haja muitos mais a querer entrar neste comboio… 
A próxima Assembleia Paroquial vai ser eminentemente prática. 
Iremos debruçar-nos sobre propostas muito concretas de actividades. 
Contamos que nessa altura, diante de propostas já mais elaboradas, nos seja 
mais fácil completar o trabalho iniciado, definindo com precisão tudo o que rea-
listicamente achamos importante e queremos fazer e os recursos necessários. 
Nesta Assembleia cada um vai também seguramente sentir-se mais capaz de 
perceber onde, de acordo com a sua disponibilidade, melhor pode servir a 
Comunidade. 
 

É com muita esperança que encaramos este trabalho que está a ser feito. 
Ajuda-nos com toda a certeza a sermos mais Comunidade. E a sermos mais mis-
sionários, ou seja, mais capazes de irradiar a alegria do Evangelho. 
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QUARESMA 
 

Na próxima 4ªfeira damos início à Quaresma. 
Com a imposição das Cinzas vamos reconhecer diante do Senhor a nossa 
pequenez e fragilidade e vamos reafirmar o nosso desejo de conversão, de Lhe 
darmos cada vez mais na nossa vida o lugar que é d’Ele por direito próprio: o 
primeiro! 
 

A Igreja convida-nos todos os anos a dar particular relevo neste tempo litúrgico 
a alguns sinais exteriores: a oração, a esmola e o jejum. 
Sabemos que, como tudo o que é exterior, só valem se forem tradução do que 
vivemos interiormente. 
Mas não se limitam a ser expressão da nossa vida interior. 
São também uma pedagogia. 
Ajuda a alimentar as atitudes fundamentais do coração que permitem o nosso 
encontro com Deus. 
 

O Papa Francisco, partindo das palavras de S. Paulo: “Conheceis bem a bondade 
de Nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, Se fez pobre por vós, para vos 
enriquecer com a sua pobreza” (2 Cor 8, 9), escolheu como lema para a Mensa-
gem desta Quaresma a frase: Fez-Se pobre, para nos enriquecer com a sua 
pobreza.   
 

E questiona-nos sobre o que nos diz hoje o convite à pobreza, a uma vida pobre 
em sentido evangélico, lembrando-nos depois que “A Quaresma é um tempo 
propício para o despojamento; e far-nos-á bem questionar-nos acerca do que 
nos podemos privar a fim de ajudar e enriquecer a outros com a nossa pobreza. 
Não esqueçamos que a verdadeira pobreza dói: não seria válido um despoja-
mento sem esta dimensão penitencial. Desconfio da esmola que não custa nem 
dói.”  
  

Durante a Quaresma iremos rezar a Via Sacra todos os Domingos, às 17.30h. 
Será uma maneira de, comunitariamente, nos ajudarmos a viver bem o espírito 
quaresmal que nos conduzirá à alegria pascal da Ressurreição do Senhor. 
 

No dia 11 de Abril, teremos também um dia particularmente dedicado ao 
sacramento da reconciliação. 
Entre as 9h e as 19h haverá sempre pelo menos um sacerdote disponível para 
confessar. 
O horário habitual de confissões na nossa Igreja é de 2ª a 6ª feira das 10h às 
12h. Mas, sempre que presente na paróquia, o prior pode atender de confissão, 


