
 4 

PEREGRINAÇÃO AO BOM JESUS DE BRAGA 
 

As Filhas do Coração de Maria estão a organizar uma Peregrinação ao Bom Jesus 
de Braga. 
É no próximo dia 24 de Julho, com saída às 8h (em frente à Residência de Estu-
dantes Universitárias Domus Nostra) e chegada às 21h. 
Os interessados devem inscrever-se junto da Madalena Lopes (Telemóvel: 
969193527 ou E-Mail: madalenalopes2@gmail.com 

 
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 
 

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… 
   

 

 

EDITORIAL 
 

“Saiu o semeador a semear” 
 

Quando uma vontade insaciável de sermos mais e melhores nos assalta a 
alma, e dentro de nós germina o desejo de irmos mais longe, mesmo sem 
sabermos bem para onde, é porque “o semeador saiu a semear”… 
 

Quando de repente, como que vindo do nada, o outro com quem vivemos e 
que julgamos conhecer tão bem que até já o tínhamos rotulado com uma 
imagem de superficialidade, nos surpreende com palavras e gestos que nos 
falam de uma inquietação e de uma profundidade insuspeitadas, é porque 
“o semeador saiu a semear”… 
 

Quando olhamos a nossa fragilidade e percebemos que, levados pela ilusão 
de podermos ser felizes sem Deus, nos afastámos d’Ele e desperdiçámos a 
vida de uma forma irreparável, aos nossos olhos, e, apesar de parecer não 
mais haver saída possível para os bloqueios que criámos, um mundo novo 
de oportunidades se abre diante de nós, sem que nada o faça esperar, e o 
sol volta a brilhar naquilo que até aí era apenas um céu carregado de escu-
ras nuvens, é porque “o semeador saiu a semear”… 
 

Quando, no meio das maiores tribulações, uma paz indizível nos invade, sem 
outra explicação senão aquela serenidade que é própria de Deus e só Ele 
nos pode dar, é porque “o semeador saiu a semear”… 
 

Quando, olhamos a guerra, a injustiça, a miséria material e humana com que 
somos confrontados todos os dias, quando nos damos conta das enormida-
des que somos capazes de cometer e do polvo da indiferença que se apode-
ra do nosso coração e, ao mesmo tempo, descobrimos que há uma força 
com o nome da esperança que não nos deixa baixar os braços, é porque “o 
semeador saiu a semear”… 
 

Quando… é porque “o semeador saiu a semear”!!! 
 

                                                                                    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 267 
 

XV TEMPO COMUM ANO A 
13 de Julho de 2014 

 

Eco de Fátima 
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ENCONTRO DA PASTORAL SOCIAL 
FÁTIMA—9 A 11 DE SETEMBRO 

 

A DIMENSÃO SOCIAL DO EVANGELHO 
Desafios do Papa Francisco 

 

É este o tema do Encontro Nacional da Pastoral Social deste ano. 
Realiza-se em Fátima (Steyler Fatima Hotel)  de 9 a 11 de Setembro próximo 
com o seguinte programa: 
 

3ª Feira, 9 de Setembro 
13.30h—Abertura do Secretariado e entrega de documentação 
15.00h—Sessão de Abertura 
15.30h— Conferência: “O pensamento económico e social do Papa Francis-
co” (D.Manuel Clemente) 
16.15h—Debate 
16.45h—Pausa 
17.15h—Painel I: “Confissão da fé e compromisso social” (Números 178-179 da 
Evangelii Gaudium).—Rui Marques: «Vinha de fora e…» A experiência portu-
guesa e a situação na Europa. 
                                     - P. João Gonçalves: «Estava preso e…» Ecos do 1º Con-
gresso Ibérico de Pastoral Penitenciária. 
                                      - Mons. Vítor Feytor Pinto: «Estava doente e…» Mais de 
três décadas de Pastoral da Saúde. 
                        Moderadora: Sílvia Júlio, jornalista 
18.15h—Debate 
19.00h—Eucaristia presidida pelo Senhor Patriarca 
20.00h—Jantar de Homenagem a Mons. Vítor Feytor Pinto 
 

4ª Feira, 10 de Setembro 
09.00h—Oração da manhã 
09.30h—Conferência: “Unidos a Deus, ouvimos o clamor dos pobres” (cf. nn 
187-193) (D. Juan José Omella, Presidente da Comissão Episcopal da Pastoral 
Social da Conferência Episcopal Espanhola) 
10.45h—Pausa 
11.15h—Painel II: “A Inclusão Social dos Pobres” (Números 186-216 da Evange-
lii Gaudium).—Maria Dolores Hinojosa Ferrer: Lar dos Velhinhos de Campolide 
(Irmãzinhas dos Pobres) 
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                        - Susana Vaz: Projecto “Dar e Receber” 
                       - Pedro Pinto: Projecto Cria(c)tividade 
                 Moderador: Diogo Alves, jornalista 
12.30h—Debate 
15.00h—Painel III “O bem comum e a paz social” (Números 217-237 da Evan-
gelii Gaudium.—D. Manuel Linda: O tempo é superior ao espaço (ns 222-225) 
                           - D. Joaquim Mendes: A unidade prevalece sobre o conflito (ns 
226-230) 
                            - D. José Traquina: A realidade é mais importante que a ideia 
                             - D. Juan José Omella: O todo é superior à parte (ns 234-237) 
                 Moderadora: Rita Carvalho, jornalista 
16.30h—Debate 
17.00h—Pausa 
17.30h—Conferência: “Bem-aventurados os portadores de brechas porque dei-
xarão entrar a luz” (cf. nn 209-216) - P. José Manuel Pereira de Almeida, Direc-
tor do Secretariado Nacional de Pastoral Social. 
18.00h—Debate 
18.30h—Pausa 
19.00h—Eucaristia presidida pelo Arcebispo de Braga 
21.30h—Oração do Terço do Rosário na Capelinha das Aparições e Procissão 
das Velas 
 

5ª Feira, 11 de Setembro 
09.00h—Oração da manhã 
09.15h—Painel IV: “O diálogo social como contribuição para a paz” (ns 238-
258) - Acácio Catarino: Experiência de diálogo Comissão Nacional Justiça e Paz 
         - P. Tony Neves: Experiência de diálogo ecuménico 
         - André Folque: Experiência de diálogo interconfessinal 
      Moderadora: Eunice Lourenço, jornalista 
10.30h—Debate 
11.00h—Pausa 
11.30h—Conferência Conclusiva: “Encorajar os cristãos a manifestar a dimen-
são social do Evangelho” (cf. Nº 258) - Isabel Jonet, Presidente da Federação 
Europeia dos Bancos Alimentares. 
 

Preço da Inscrição: 30 € 
Data Limite: 20 de Agosto 
Lotação do Auditório: 300 participantes 


