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ENCONTRO DE LANÇAMENTO DO ANO PASTORAL 
DOMINGO - 21.09.2014 - 15 HORAS—IGREJA DE FÁTIMA 

 
No próximo Domingo, dia 21, ás 15h, na Igreja, iremos reunir-nos num Encontro 
de lançamento deste Ano Pastoral 2014/2015, com duração de cerca de uma 
hora.  
O Encontro é para todos! E não será nem longo, nem pesado (prometido!) 
Será ocasião de todos compreendermos bem a proposta de “Caminho Sinodal” 
que a Diocese nos faz. 
E apresentaremos também a dinâmica concreta que vamos imprimir na nossa 
Comunidade com o objectivo de manter sempre bem viva a consciência deste 
caminho que iremos fazendo e de o tornarmos o mais fecundo possível. 
 

Não faltem! Ponham este encontro na vossa agenda! 
Lembrem os vossos amigos! 
E cativem e motivem os que ainda precisem disso! 
 

HORÁRIO DAS MISSAS  
 

O horários de Verão das Missas, vai dando lugar, a pouco e pouco, ao horário 
habitual. 

Na Igreja de Fátima, durante a semana, as missas já estão a acontecer no 

horário habitual: 09.00h / 12.10h / 19h. Aos sábados há missa do dia às 10.30h 
e missa vespertina às 19h. (Mantem-se apenas a ausência da missa vespertina 
das 16.30h que só será retomada em Outubro). 
Aos Domingos, já regressamos ao horário habitual: 9h / 10.30h / 12h / 19h 
 

Na Igreja de Nossa Senhora das Dores também já retomámos o horário 

habitual: todos os dias às 19h, com excepção do Domingo, que é às 10.30h. 
 
 
 
 

CATEQUESE PAROQUIAL 
 

Continua o processo de inscrição na nossa Catequese Paroquial. 
Podem inscrever-se no Secretariado Paroquial (te.: 217928300) ou por e-mail 

(paroquiafatima.lisboa.catequese@gmail.com). 
 

A Catequese iniciar-se-á no dia 17 (para os que têm Catequese à 4ª feira) e no 
dia 21 (para os que têm Catequese ao Domingo) deste mês. 

   

 

EDITORIAL 
 

“O Filho do homem será exaltado” 
 

A consciência da grandeza infinita do Amor que Deus nos tem  
desperta em nós, inevitavelmente, duas atitudes: 
O louvor, fruto do reconhecimento agradecido; 
e o desejo de fazer nosso esse Amor, de amarmos como Ele ama,   
de nos unirmos a Ele, fruto da atracção que esse Amor exerce em nós: 
“Uma vez elevado da Terra atrairei todos a Mim”, disse-nos o Senhor. 
Porque, olhando para Jesus, não podemos desejar outra coisa  
senão responder afirmativamente ao apelo que Ele nos faz: “Segue-Me!” 
E nunca como do alto da Cruz, expressão máxima do Seu Amor por nós  
e Caminho para a Vida em abundância que Ele nos veio oferecer, 
Jesus pronunciou de forma tão forte e tão clara esse convite: “Segue-Me!” 
 

Se a Verdade da Vida é o Amor, é o Dom, então a Verdade da Vida é a Cruz! 
É por isso que, como fruto de uma vida oferecida plenamente na Cruz,  
“O Filho do Homem será exaltado!” 
 

Ser cristão é perceber isto. 
É perceber que a nossa salvação consiste em fazer da nossa vida uma Cruz,  
uma oferta de Amor, uma entrega total a Deus e aos irmãos, 
“tomar a sua Cruz todos os dias”, como nos disse o Senhor Jesus... 
 

Nem sempre entendemos bem esta linguagem.  
Porque quando olhamos para a Cruz  
o que vemos de imediato é o sofrimento. 
E às vezes é quase só isso que vemos: 
Temos dificuldade em ver mais longe, em olhar a Cruz com o olhar da fé. 
 

O sofrimento só por si não é Cruz. 
O grande desafio da nossa vida é transformar o sofrimento em Cruz! 
 
 

                                                                                    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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O EVANGELHO DE MARCOS, com o Pe João Lourenço 
 

Neste ano pastoral que agora começamos vamos ter connosco de novo o Pe 
João Lourenço. Desta vez o tema é o Evangelho de S. Marcos (o evangelista do 
ano litúrgico que começará brevemente). Aqui fica uma apresentação do Curso 
e  também algumas indicações de ordem prática. 
 

Núcleos Temáticos 
 

Introdução 
Algumas referências bibliográficas (obras de ajuda à leitura e à compreensão do 
texto do Evangelho); o que é um ‘Evangelho’; Elementos para a compreensão 
de um texto de evangelho.  
O tempo do Novo Testamento: a situação política, os ‘movimentos’ ou ‘grupos’ 
judaicos. O sentido da palavra ‘Evangelho’. Da Historicidade de Jesus às narrati-
vas evangélicas. Os géneros literários. 

 

1. A “Questão Sinóptica”: enigmas e iluminações  
Unidade e pluralidade dos Evangelhos; A origem dos Evangelhos Sinópticos e a 
construção das primeiras comunidades cristãs. Os dispositivos redaccionais e a 
questão sinóptica (o ‘Facto Sinóptico’). Algumas perspetivas acerca da história 
da interpretação dos Evangelhos e de Marcos, em especial. Os Evangelhos 
Sinópticos e o Antigo Testamento; Os Evangelhos Sinópticos e a cultura judaica 
do tempo.  

 

2. O projecto evangélico de Marcos 
O género literário “Evangelho”. Dimensão histórico-literária do relato. A identi-
dade teológica da obra de Marcos (Jesus e o Evangelho; a natureza, a ética e os 
sinais do Reino de Deus; discipulado e eclesiologia…). O ‘Segredo Messiânico’. 
Exegese de textos escolhidos. 
 

3. Alguns elementos de referência entre Marcos e Mateus 
Dimensão histórico-literária. Estratégia teológica e catequética (Jesus Cristo; a 
recusa de Israel e a Igreja cristã; teologia da história; o carácter doutrinal de 
Mateus (os Discursos); as obras e a Lei; escatologia…). Exegese de textos selec-
cionados. 

  

4. Marcos e o projeto evangélico de Lucas 
Dimensão histórico-literária. O programa narrativo ao serviço de uma estratégia 
teológica: Origem e finalidade da obra de Lc. A salvação: agentes e destinatá-
rios; o universalismo da salvação; o evangelho da misericórdia e da alegria. Exe-
gese de textos selectos. 
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5. As grandes coordenadas teológicas do Evangelho de Marcos. 
  

Calendário 
 

Estes núcleos temáticos serão abordados num conjunto de sessões (com ritmo 
quinzenal) que têm lugar sempre à 3ª feira, das 18.30h às 19.30h, nos seguintes 
dias:  .Outubro:7 e 21 
 .Novembro: 4 e 18 
 .Dezembro: 2 e 16 
 .Janeiro: 6 e 20 
 .Fevereiro: 3 e 17 (?)  
 .Março: 3 e 17 
 .Abril: 21 e 28 
 .Maio: 12 e 26 

 

Nota: Os múltiplos compromissos do Dr João Lourenço poderão levar a alterar 
algumas datas, mas será sempre comunicado atempadamente aos inscritos. 

 

Metodologia dos encontros 
 

Em cada encontro abordar-se-á um tema, deixando algumas orientações e, 
sempre que possível, alguns textos de leitura pessoal ou mesmo, caso o dese-
jem, para leitura e reflexão em pequenos grupos nos dias em que não há 
encontro para todos.  
De entre as questões a tratar, importa essencialmente destacar as grandes 
questões dos Evangelhos, de modo que possam ficar ideias claras sobre o que 
são os Evangelhos e, de forma especial, o Evangelho de Marcos.  
Tratando-se do Evangelho do Ano Litúrgico, abordar-se-ão também algumas das 
questões que vão surgindo ao longo do ano sobre as leituras dominicais e sobre 
os temas mais complexos que este texto nos apresenta.  
        

Inscrições 
 

As necessidades de preparação logística do espaço onde vai decorrer este Curso 
e eventuais necessidades de comunicação atempada com todos os interessa-
dos, obrigam a um processo de inscrição que deverá ser feito no Secretariado 
da Igreja de Fátima (Tel. 217828300 ou paroquiafatima.lisboa@gmail.com) 
 

Não estabelecemos qualquer preço de inscrição para que todos os interessa-
dos possam participar, sem que qualquer inibição de ordem económica, mas 
em cada sessão haverá uma recolha de donativos para que cada um contribua 
na medida das suas possibilidades para as despesas inerentes a este Curso. 
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