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4 A 11 DE MAIO — SEMANA DAS VOCAÇÕES 
 

De 4 a 11 de Maio decorre a Semana das Vocações. 
Rezemos pelas vocações, sabendo que a oração começa sempre por nos questio-
nar a nós próprios, sobre a nossa vocação e a maneira como ajudamos os outros 
a pensar a sua vida nesses termos, a única maneira como ela deve ser pensada: 
“Senhor, que queres de mim, para mim e para o mundo?” 

 

18 DE MAIO — JORNADA DIOCESANA DA JUVENTUDE 
 

No próximo dia 18 de Maio todos os jovens da Diocese de Lisboa estão convoca-
dos para mais uma Jornada Diocesana da Juventude. O local é Torres Vedras. 
Juntamente com o nosso Bispo, D. Manuel Clemente, celebraremos aquilo que 
nos une – a nossa Fé em Jesus Cristo! 
Todos os momentos da nossa JDJ serão conduzidos à luz do tema que o Papa 
Francisco escolheu para a XXIX Jornada Mundial da Juventude – «Felizes os 
pobres em espírito, porque deles é o Reino dos Céus» (Mt 5, 3).  
A jornada terá início a partir das 10h00 e culminará com a Eucaristia, a partir das 
17h30 presidida por D. Manuel Clemente. Esperamos por ti e pelo teu grupo!  
 

Programa: 
10h00 - Acolhimento (Local: Pavilhão Multiusos) 
10h30 - Felizes os Pobres em Espírito 
               Encontro com D. Manuel Clemente 
12h00  - Reino dos Céus 
                Espaço Juventude 
14h30 - Bem-aventurados 
               Testemunhos e desafios 
16h00 - Reino dos Céus 
               Espaço Juventude 
17h30 - Felizes para o mundo! 
               Eucaristia presidida por D. Manuel Clemente 
 

Notas: 

1. Não precisas de te inscrever na JDJ. Basta aparecer. 
2.   Na mochila traz o teu almoço + 1 peça de roupa (em bom estado) + 1 bem 
alimentar para doares a instituições solidárias. 
 

Estas e outras informações em http://www.juventude.patriarcado-lisboa.pt/
events/event/xi-jornada-diocesana-da-juventude.  

   

 

 

EDITORIAL 
 

“Conheceram-n’O ao partir o pão” 
 

Os relatos das aparições do Ressuscitado apresentam-nos, quase sempre, a 
dificuldade que os discípulos têm em reconhecer Jesus. 
O que dá para entender que Jesus nunca é reconhecido pela sua aparência 
exterior... 
 

Por outro lado, de uma maneira ou de outra, todos os sinais que fazem com 
que os olhos dos discípulos se abram e eles consigam reconhecê-l’O , têm 
sempre qualquer coisa a ver com a experiência do Amor. 
 

Seja a maneira única como Jesus pronuncia o nome de cada um, como fez a 
Maria Madalena na manhã de Páscoa, e que faz com que seja imediatamen-
te reconhecido... 
 

Sejam os sinais da Cruz (e que é a Cruz senão a expressão do Amor infinito 
de Deus?...), bem marcados nas mãos e no lado do Senhor… 
 

Seja a abundância da Vida que se respira junto de Jesus, que é própria do 
Amor e se traduz na pesca abundante, contra tudo o que era humanamente 
expectável… 
 

Seja o partir do pão com os discípulos de Emaús, a repetição do gesto da 
Eucaristia onde Jesus, na Última Ceia, tinha simbolizado a doação de Amor 
que era a sua morte ali anunciada e ao mesmo tempo já vivida por antecipa-
ção. 
 

Dito de outra maneira, só podemos conhecer Jesus hoje e reconhecê-l’O na 
nossa vida se fizermos a experiência de amar como Ele ama. 
É nessa altura que se torna claro tudo o que antes ainda não ia mais longe 
do que “aquecer o coração”... 

 

                                                                                    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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12 DE MAIO — PROCISSÃO NA NOSSA PARÓQUIA 
 

DE NOSSA SENHORA DAS DORES À IGREJA DE FÁTIMA 
 

No próximo dia 12 de Maio realizaremos na nossa Paróquia a habitual Procis-
são de velas em honra de Nossa senhora, com partida da Igreja de Nossa 
Senhora das Dores e chegada à Igreja de Fátima. 
Afirmaremos assim a nossa fé e unir-nos-emos aos milhares de peregrinos que 
se reunirão nesse dia no Santuário de Fátima. 
Mas esta nossa Procissão será também uma ocasião importante de, no coração 
da Cidade, exprimirmos publicamente a nossa fé. 
 

O Programa é o habitual: 
20.30h—Celebração da Missa na Igreja de Nossa Senhora das Dores 
21.30h—Início da Procissão 
 

O trajecto da Procissão é também o habitual: 
Rua Diogo de Macedo, Praça Nuno Gonçalves (vira à direita), Rua Cristóvão de 
Figueiredo (vira à esquerda), Rua da Beneficência (vira à esquerda), Rua Carlos 
Reis (vira à direita), Rua Jorge Afonso (vira à esquerda), Rua Projectada à Rua 
Sousa Lopes (em frente), Rua Sousa Lopes (vira à direita), Av. Álvaro Pais (vira à 
direita), Av. Cinco de Outubro (vira à direita), Av. Barbosa Du Bocage, Igreja de 
Fátima. 
 

As pessoas que tiverem gosto em transportar o andor de Nossa Senhora em 
parte do percurso deverão inscrever-se previamente. 
Podem fazê-lo no Secretariado Paroquial ou na Igreja de Nossa Sra das Dores. 
 
 

 MÊS DE MAIO EM NOSSA SENHORA DAS DORES 
 

Durante este Mês de Maio, na Igreja de Nossa Senhora das Dores, rezamos o 
Terço todos os dias. 
De 2ªfeira a Sábado às 18.30h e aos Domingos às 11.30h 
 
 

ADORAÇÃO DO SANTÍSSIMO — 5ªFEIRA, DIA 8 
 

No próximo dia 8 de Maio, 5ª feira, das 18.00h às 18.45h teremos, na Capela da 
Senhora da Piedade, à esquerda de quem entra na Igreja, o momento mensal 
de Adoração do Santíssimo. 
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VENDA SOLIDÁRIA 
 

Temos a funcionar na nossa paróquia uma Loja Solidária que apoia as famílias e 
pessoas mais carenciadas, particularmente em roupa e calçado. 
 E, durante algum tempo (por ora até dia 18 deste mês) temos também no nos-
so “Espaço Berna” uma Venda Solidária onde, a preços simbólicos, se pode 
encontrar um pouco de tudo (porque também aceitamos tudo o que nos dão…): 
brinquedos, roupas livros, artigos de casa, tecidos a metro, etc… Esta angaria-
ção de fundos destina-se integralmente às famílias mais carenciadas da nossa 
paróquia. As receitas obtidas são utilizadas, na sua quase totalidade, na compra 
de alimentos que reforçam a distribuição habitual do Banco Alimentar. 
 

Temos também a possibilidade de pôr a funcionar, inserido no mesmo espaço, 
um pequeno Bar, à semelhança do que aconteceu num passado muito recente. 
Tivemos de fechar este espaço a que alguns já se tinham habituado nas manhãs 
de Domingo, por falta de gente que pudesse assegurar a sua abertura. 
Desta vez propomo-nos ser menos ambiciosos. 
Este Bar, não seria propriamente um bar, mas apenas um espaço de convívio, 
um lugar de encontro. Acompanhada de um chá e/ou café e bolos seria uma 
boa oportunidade de nos ajudar a conhecermo-nos melhor e a pormos a con-
versa em dia. Numa palavra: ajudar-nos a sermos mais Comunidade. 
 

Para alargar o período de abertura da Venda Solidária e pôr o Bar em funciona-
mento precisamos muito de voluntários. 
Os que puderem dispor de um pouco do seu tempo para estas finalidades não 
deixem de contactar a Filomena (937289845) ou a Mª de Lurdes (916791010) 
 

RENÚNCIA QUARESMAL 
 

Aqueles que ainda não entregaram a sua renúncia quaresmal podem fazê-lo 
ainda, entregando-a em qualquer ofertório ou colocando-a em qualquer caixa 
de esmolas. Terão apenas de ter o cuidado de colocar a sua oferta sempre den-
tro de um envelope fechado que mencione expressamente a sua finalidade, de 
modo a ser possível a identificação da sua oferta como “Renúncia Quaresmal”. 
 
 

PREPARAÇÃO PARA O MATRIMÓNIO 
 

Nos próximos dias 6, 13 e 20 de Maio, realizar-se-á mais um conjunto de reu-
niões de preparação para o Matrimónio. 
Contacto prévio: Maria Madalena—967285391 


