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ARRAIAL POPULAR  
DIA 21, ÀS 20H, NO ADRO DA IGREJA  

 

Os Escuteiros, Guias e Grupo de Jovens da nossa Comunidade vão mais uma vez 
animar o Arraial que, como habitualmente, decorrerá no Adro da nossa Igreja. 
É já no próximo dia 21, com início às 20h. 
Para além da recolha de fundos que revertem para as inúmeras actividades que 
aqueles grupos desenvolvem, o Arraial é um momento importante de convívio 
que temos a obrigação de saber aproveitar. 
Ajuda a criar e a fortalecer os laços que nos unem e que são tão importantes e 
necessários para a construção de uma verdadeira Comunidade. 
Não deixem de participar!!! 

 
VIVER EM SÍNODO… 

 

Na Evangelii Gaudium, o Papa Francisco sublinha expressamente, por mais de 
uma vez, que quer que ela seja como que o Programa de vida de toda a Igreja 
nos próximos anos.  
Ser cristão é ser Igreja. E passa necessariamente por aceitar este desafio.  
Relembro o número 25 da Evangelii Gaudium:  
“Não ignoro que hoje os documentos não suscitam o mesmo interesse que nou-
tras épocas, acabando rapidamente esquecidos. Apesar disso, sublinho que aqui-
lo que pretendo deixar expresso aqui possui um significado programático e tem 
consequências importantes. Espero que todas as Comunidades se esforcem por 
usar os meios necessários para avançar no caminho de uma conversão pastoral e 
missionária que não pode deixar as coisas como estão. Neste momento não nos 
serve uma «simples administração». Constituamo-nos em «estado permanente 
de missão» em todas as regiões da Terra.” 
 

O Sínodo Diocesano, convocado pelo Senhor Patriarca para 2016 como ponto de 
chegada de um caminho de oração, reflexão e acção já começou. 
É a maneira da nossa Igreja de Lisboa responder ao desafio do Papa. 
O documento base de referência (lineamenta) é, como não podia deixar de ser, a 
Evangelii Gaudium. 
Ao longo dos próximos dois anos pastorais vamos, individualmente e em grupo, 
aprofundar este caminho de “conversão pastoral e missionária” que o Papa refe-
re, ajudados pelos subsídios da Comissão Diocesana preparatória do Sínodo. 
 

Na próxima semana comunicaremos a maneira concreta de nos organizarmos 
para percorrermos comunitariamente este caminho, vivendo em Sínodo... 

   

 

 

EDITORIAL 
 

“Deus enviou o Seu Filho ao mundo para que o mundo seja salvo por Ele” 
 

Deus é, por definição, Aquele que nos transcende. 
É inútil tentar encerrá-lo em definições e lógicas meramente humanas. 
Sabemo-lo bem. 
 

Mas não podemos deixar de tentar conhecê-l’O cada vez melhor. 
Porque foi Ele mesmo que nos criou assim:  
somos gente inteligente que necessita de encontrar um sentido em tudo o 
que vivemos… 
 

Ao mesmo tempo, Deus é também Aquele que Se quer revelar, que quer 
dizer-nos Quem é e quem somos nós para Ele, o porquê de nos ter criado, o 
sonho que presidiu ao Seu acto criador. quando Deus pensou em nós… 
 

É por isso que não podemos deixar de  dar asas a essa necessidade de O 
compreendermos e de alimentarmos esse desejo de O conhecermos. 
 

Quando falamos de Deus, falamos de Amor. 
Um Amor que é resposta à sede de Amor que habita o coração de cada ho-
mem feito à Sua imagem e semelhança. 
Mas que, ao mesmo tempo, transcende infinitamente tudo o que podemos 
sequer imaginar a respeito do Amor: Deus é Aquele que, literalmente, 
“morre de Amor” por nós. 
Deu e continua a dar tudo por nós. 
E não desiste nunca de nós porque não desiste na capacidade que o Amor 
tem de nos atrair, de nos recriar, transformando-nos naquele Homem que é 
a Sua glória porque “dá muito fruto”... 
 

É por isso que só há uma maneira de conhecer verdadeiramente Deus:  
é amá-l’O, é a partir do coração de uma experiência de Amor! 

 

                                                                                    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 
 

Acolhimento é uma palavra chave do programa de vida a que o Papa nos desa-
fia na Evangelii Gaudium e do caminho sinodal que estamos já a percorrer. 
 

Uma maneira de a nossa Comunidade viver o Acolhimento é ter, junto à porta 
principal, sempre alguém disponível para acolher quem chega.  
  

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 quiser “apanhar o comboio” desta iniciativa ainda está a tempo. 
Basta aparecer nessa reunião! 
 

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! 
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PRIMEIRA COMUNHÃO — 22 DE JUNHO 
 

No próximo Domingo, dia 22, 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. 

 

ORDENAÇÕES — 29 DE JUNHO,  
 

No próximo dia 29 de Junho, às 16h, no Mosteiro dos Jerónimos o Senhor Pa-
triarca vai ordenar três novos padres (dois do Seminário Redemptoris Mater e 
um do Seminário dos Olivais) para o serviço da nossa Igreja de Lisboa. 
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. 


