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ORDENAÇÕES — 29 DE JUNHO,  
 

16H, MOSTEIRO DOS JERÓNIMOS 
 

No próximo dia 29 de Junho, às 16h, no Mosteiro dos Jerónimos a nossa Igreja 
Diocesana vai rejubilar com a ordenação de três novos padres (dois do Seminário 
Redemptoris Mater e um do Seminário dos Olivais que, embora pertencendo à 
diocese de Cochim, ficará ao serviço do Patriarcado durante os próximos 5 anos 
(já somos mesmo terra de Missão…) 
Rezemos por eles, pedindo ao Senhor que lhes conceda o dom de O servirem 
fielmente na Sua Igreja! 

 
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. 
 
SITE DA PARÓQUIA: http://www.paroquiansrfatima.com 
 

BLOG DA PARÓQUIA: http://paroquiansrfatima.wordpress.com/ 

   

 

 

EDITORIAL 
 

“Assim como o Pai Me enviou, também Eu vos envio a vós: recebei o Espírito 
Santo” 

 
 

O Pentecostes é o desafio da Missão. 
A Missão não é um acrescento à nossa condição de discípulos de Jesus. 
Faz parte da natureza do discípulo. 
Todos os que vivem intensamente a sua relação com Jesus percebem isto:  
não precisam de decidir ser apóstolos; é instantâneo, decorre naturalmente 
da experiência de intimidade com Jesus. 
Com nos diz o Papa na Evangelii Gaudium, o verdadeiro discípulo é sempre 
um “discípulo-missionário”. 
 

Enviados por Jesus, tal como Ele foi enviado pelo Pai, participando da mes-
ma missão, percebemos que não somos os protagonistas principais. 
É o Espírito Santo que nos põe a mexer e nos torna capazes de realizar obras 
que nunca seríamos sequer capazes de nos imaginar a fazê-las… 
Jesus tinha prometido isso mesmo aos seus discípulos quando, falando da 
acção do Espírito Santo que Ele ia enviar,  afirmava: “fareis as obras que Eu 
faço e fareis obras ainda maiores do que estas”! 
 

De facto, descobrimo-nos a falar diversas línguas,  
a sermos capazes de nos fazer entender por todos,  
por sabermos falar a língua própria de cada um, 
por falarmos a única linguagem que todo o homem entende  
e procura no mais íntimo do coração: a linguagem do Amor. 
 

É por isso que o fruto só pode ser um: a unidade. 
E o grande critério de autenticidade da experiência cristã que fazemos  
é justamente a capacidade de criar pontes e fazer acontecer a união! 

 

                                                                                    Pe Luís Alberto M. Carvalho 

Propriedade e Redacção Igreja de Nossa Senhora do Rosário de Fátima 

Contacto: 217928300  - paroquiafatima.lisboa@gmail.com 

ANO A . III SÉRIE . Nº 262 
 

PENTECOSTES 
1 de Junho de 2014 

 

Eco de Fátima 

http://www.paroquiansrfatima.com
http://paroquiansrfatima.wordpress.com/


 2 

JUBILEU SACERDOTAL DO REVº CÓNEGO ANTÓNIO REGO 
 

15 de Junho 
 
No próximo Domingo vamos comemorar os 50 anos de Ordenação Sacerdotal 
do Cónego Rego e os 50 anos de entrada na Vida Religiosa (Dominicanas de 
Santa Catarina de Sena) da sua irmã, Alda. 
 

Programa: 
 

12:00 horas – Missa de Acção de Graças 
13:30 horas - Almoço volante no Adro da Igreja 
15:00 horas -  Lançamento de um livro na Igreja 
15:45 horas – Inauguração de uma Exposição no espaço da Venda de Natal 
17:00 horas – Concerto Comemorativo na Igreja 
 

Contamos com a participação de todos. 
Não deixem de marcar presença! 
Faz bem ao Cónego Rego. 
Faz bem à Comunidade. 
Faz bem a cada um de vós! 
 
 

AO RITMO DO SÍNODO: UMA IGREJA ACOLHEDORA 
 

No Domingo passado desafiei a Comunidade a saber aproveitar a oportunidade 
única de evangelização que é a nossa Igreja, uma vez que ela é muito procurada 
para rezar ou simplesmente para ser visitada. 
 

A ideia é conseguir ter sempre alguém à entrada da Igreja para acolher quem 
chega. Temos junto à entrada principal da nossa Igreja um espaço que de vez 
em quando já está aberto e que é óptimo para o efeito. 
  

No próximo dia 19, às 18h, no 2º andar do Centro Paroquial,  
vamos realizar um encontro com todos os que se ofereceram para participar 
nesta iniciativa dando um pouco do seu tempo (nem que seja apenas uma hora 
por semana). 
Explicaremos melhor o que queremos e como nos propomos realizá-lo. 
Quem puder ajudar e quiser reforçar o grupo (bem precisamos!) está sempre a 
tempo, mesmo que não se tenha inscrito. 
Basta aparecer! 
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CORPO DE DEUS — 22 DE JUNHO 
 

No próximo dia 22 de Junho celebramos a Solenidade do Corpo e Sangue de 
Cristo. 
 

Na Cidade de Lisboa, estas Celebrações têm o ponto alto na Procissão do Cor-
po de Deus. 
 

A dimensão desta Procissão, pela quantidade de pessoas que habitualmente 
congrega e a dignidade de que se reveste, manifestada no profundo ambiente 
de oração que envolve todos os que nela participam, fazem dela um momento 
muito significativo de afirmação da nossa fé no coração da Cidade. 
 

A Procissão do Corpo de Deus será, assim, não apenas ocasião de vivermos in-
tensamente a nossa fé, mas também de a testemunharmos. 
 

E poderá ser ainda uma maneira de Deus tocar o coração daqueles que venham 
a ser surpreendidos por ela… 
 

A Procissão sai da Sé às 17h00 e termina também aí com a Bênção do Santíssi-
mo Sacramento cerca das 18h30. 
 

Entre a Missa e a Procissão haverá um tempo de Adoração do Santíssimo Sacra-
mento, das 13h00 às 16h00. 
 

O Programa completo das Celebrações encontra-se nos cartazes e desdobráveis 
distribuídos. 
 

Participemos: sigamos o Senhor! 

 
 

PRIMEIRA COMUNHÃO — 22 DE JUNHO 
 

No próximo dia 22 de Junho a nossa Comunidade vai alegrar-se com mais um 
grupo de crianças que vão fazer a sua Primeira Comunhão na Missa das 12h. 
 
 

 

PROFISSÃO DE FÉ — 29 DE JUNHO 
 

No próximo dia 29 de Junho a nossa Comunidade vai alegrar-se com mais um 
grupo de crianças que vão fazer a sua Profissão de Fé solene na Missa das 12h. 


