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A NOSSA PARÓQUIA EM CAMINHO SINODAL 
 

O ”sonho missionário de chegar a todos” obriga-nos a pôr os olhos postos nas 
“periferias”. E o grande desafio, repetido inúmeras vezes pelo Papa na Exortação 
Apostólica “Evangelii Gaudium” (“A Alegria do Evangelho”) e insistentemente 
sublinhado pelo nosso Patriarca, é o de percebermos que estas “periferias” têm 
hoje, entre nós, contornos mais espirituais do que geográficos. De facto, esta-
mos muitas vezes a falar daqueles que vivem connosco, bem ao nosso lado: 
vizinhos e colegas de trabalho, para já não falarmos de familiares e amigos... 
 

Constituídos “em estado permanente de missão”,  somos desafiados a viver uma 
profunda mudança de atitude que passa pela renovação e conversão pastoral e 
missionária da nossa Igreja e pela capacidade de nos apresentarmos ao mundo 
com o rosto atraente da “alegria do Evangelho”. 
 

Ninguém pode ignorar este apelo do Papa. 
E o convite instante do nosso Patriarca a fazermos o caminho sinodal para que 
ele nos convoca. 
 

Não podemos dizermo-nos cristãos e, ao mesmo tempo, vivermos à margem 
deste caminho, longe este espírito que o Papa definiu explicitamente como 
Programa de vida para toda a Igreja. 
Se não fosse o mistério da Incarnação talvez fosse possível… 
Mas o “Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja” não nos deixa 
alternativa: passa necessariamente pelo acolhimento deste desafio que o Papa 
nos faz! 
 

GUIA PRÁTICO PARA ENTRAR EM CAMINHO SINODAL  
(e dar forma concreta e situada ao apelo do Papa) 

Até ao início de Setembro: 
1) fazer uma primeira leitura da Exortação Apostólica “Evangelii Gaudium” (“A 
Alegria do Evangelho”). 
Na nossa paróquia pode ser adquirida no Secretariado Paroquial ou no Posto de 
Informação e Vendas, à entrada da Igreja (€ 5,80). 
 

2) Sondar amigos e conhecidos para formar um pequeno grupo de reflexão e 
acção a partir dos guiões que a Comissão Preparatória do Sínodo vai pondo à 
nossa disposição (um para cada trimestre do ano pastoral referente a um capítu-
lo da Exortação Apostólica) 
 

3) Inscrever-se no Secretariado Paroquial ou directamente junto do prior 
(peluisalberto@gmail.com), independentemente de ter ou não grupo constituí-
do! 
    

 

 

EDITORIAL 
 

“Sou mando e humilde de coração” 
 

Jesus veio para nos ensinar. 
E para tornar possível um caminho que tem como meta fazer de cada um de 
nós a morada de Deus. 
 

Torna possível esse caminho pelo dom do Espírito  
(porque é Ele que faz tudo em nós…) 
Mas só o pode fazer depois de nos ensinar  
(porque o Espírito só age em nós na medida em que encontra um coração 
disposto a deixar-se guiar e conduzir por Ele… E isso supõe um coração que 
conhece os caminhos que deve trilhar…) 
 

É por isso que é tão importante perceber o ensinamento de Jesus  
(só o que é percebido é que pode verdadeiramente desejado e acolhido…) 
 

Deus já nos tinha dito quase tudo o que Jesus nos veio ensinar.  
Faltava que as palavras da Escritura tivessem a força do Palavra feita carne. 
Faltava o testemunho. 
Faltava que Jesus se apresentasse diante de nós como o Caminho, a Verdade 
e a Vida e pudesse dizer-nos “amai-vos uns aos outros como Eu vos amei” ! 
com a força do vivido, visto, tocado, experimentado… 
 

Hoje Jesus coloca-se diante de nós e repete o que disse aos seus discípulos: 
“Aprendei de Mim que sou manso e humilde de coração” 
 

Humilde de coração. 
Com a consciência da dependência radical do Pai: tudo nos vem d’Ele... 
 

Manso de coração. 
Deixando que o Amor que nos vem do Pai nos “ensope”  
e contagie plenamente a nossa relação com os irmãos!... 
 

                                                                                    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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AO RITMO DO SÍNODO: UMA IGREJA ACOLHEDORA 
 

Na Evangelii Gaudium, o Papa não se cansa de nos propor que sejamos uma 
Igreja “em saída”. 
 Saber Acolher também é uma forma de ir ao encontro do outro! 
 

É evidente que quando falamos de acolhimento falamos antes de mais nada de 
uma atitude. 
Como tal, tem de estar presente em tudo o que somos e fazemos (se não, não é 
uma atitude!...). 
E alimenta-se e exprime-se de muitas maneiras. 
 

Uma delas é o que começámos há pouco a fazer à entrada da nossa Igreja, 
durante todo o tempo em que ela está aberta. 
 

Aproveitando a beleza e ambiente de interioridade que a nossa Igreja proporci-
ona e que faz com que seja tão procurada, quer para simples visita cultural quer 
para oração, estamos a cuidar do acolhimento na nossa Igreja. 
Fazêmo-lo com a consciência de que isso é uma das formas concretizarmos a 
perspectiva missionária e evangelizadora que o Papa quer incutir em toda a 
Igreja e que, na nossa diocese, nos propomos aprofundar no caminho sinodal 
que tem como lema o “sonho missionário de chegar a todos”. 
  

O objectivo é proporcionar a quem nos visita a possibilidade de contacto com 
um rosto humano, acolhedor, capaz de prestar informações ou simplesmente 
capaz de escutar e dar atenção ... 
 

Como o estamos a fazer? 
 

Na entrada principal da Igreja, do lado direito, há um "Posto de Informações e 
Vendas". É aí que estamos (pelo menos duas pessoas, quando o Posto estiver 
aberto) 
 

Quem está no acolhimento tem à sua disposição, para entregar a quem chega, 
um desdobrável simples, grátis, bilingue (português e inglês), com uma explica-
ção sucinta da nossa Igreja do ponto de vista artístico. 
Tem também outros materiais disponíveis, para quem, os quiser comprar: uma 
brochura um pouco mais desenvolvida sobre a Igreja (2 €) e a monografia sobre 
a nossa Igreja (35 €), além de artigos relacionados com o 75º aniversário da nos-
sa Igreja e da Exortação Apostólica “Evangeliii Gaudium” 
 

Tem também para consulta, um dossier com toda a informação necessária para 
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responder às solicitações de quem nos procura, a saber: horários de abertura e 
fecho da Igreja, horários de missas, horários de confissões, indicação dos locais 
(e respectivos horários e contactos pessoais directos, quando for caso disso) 
onde se devem dirigir para tratar de baptismos, casamentos, marcações de mis-
sas, inscrições na Catequese…, mapa da Igreja e Centro Paroquial sinalizando os 
locais referidos (Cartório, Secretariado, Capelas Mortuárias, Centro Paroquial, 
Escuteiros, Guias...) 
 

Nesta altura temos cerca de 50 voluntários inscritos. 
Parecem muitos mas são ainda muito poucos para atingirmos o nosso objecti-
vo: garantir a cobertura de todos o tempo em que a Igreja está aberta e ter 
pelo menos sempre duas pessoas. 
Precisamos de que cada um dê o bocadinho que puder dar. 
Nem que seja só uma hora por semana! 
 

Quem quiser colaborar só tem de se inscrever junto da Teresa Oliveira 
(962707356) ou da Fernanda Montalvão (969330412) 
 

HORÁRIO DAS MISSAS NO VERÃO 
 

IGREJA DE FÁTIMA 
 

MÊS DE JULHO 
 

Missas de Semana (2ª a 6ª):  09.00h (só até dia 11, inclusive) / 12.10h / 19h 
Sábado: 10.30h e 19h  (Missa Vespertina) 
Missas de Domingo: 9h / 12h / 19h 
 

MÊS DE AGOSTO 
 

Missas de Semana (2ª a 6ª): 12.10h / 19h 
Sábado: 10.30h e 19h  (Missa Vespertina) 
Missas de Domingo: 9h / 12h / 19h 
 

MÊS DE SETEMBRO 
 

Missas de Semana (2ª a 6ª): 09.00h / 12.10h / 19h 
Sábado: 10.30h e 19h  (Missa Vespertina) 
Missas de Domingo: 9h / 10.30h (só a partir de dia 14, inclusive) / 12h / 19h 
 

IGREJA DE NOSSA SENHORA DAS DORES 
 

Não haverá Missas durante todo o mês de Agosto. 


