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tacto de todos os que andam a preparar o Sínodo, a fazer caminho em conjunto 
(que é o que a própria palavra Sínodo significa). 
Mas também para ajudar a formar alguns grupos. É que há alguns com facilida-
de em arranjar grupos informais e funcionais (6 a 10 pessoas, por exemplo), mas 
outros precisam de ajuda no sentido de se integrarem em algum grupo.  
A mesma pessoa poderá participar em mais do que um grupo (nomeadamente 
quando já pertence a um grupo organizado), para poder ajudar a espalhar e di-
namizar esta reflexão ao ritmo da Igreja Diocesana e Universal. 
Há uma Proposta Diocesana de Reflexão que, em cada trimestre, ajudará a ler e 
a reflectir sobre cada um dos capítulos da “Evangelii Gaudium” 
 

A Acção é parte essencial desta dinâmica sinodal. 
É mais fácil ter ideias do que concretizá-las.  
E para as ensaiar é necessário que haja um desígnio comunitário.  
Muitas das ideias e iniciativas que cada pequeno grupo pode achar interessante 
serão inviáveis se não se integrarem num dinamismo comunitário mais alargado. 
 

Vamos, por isso, criar uma instância paroquial que promova alguns encontros 
(não muitos) para, ao longo do ano irmos partilhando e assumindo os projectos 
que a maioria da Comunidade achar importante ensaiar. 
 

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. 
   

 

 

EDITORIAL 
 

“A minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida” 
 

Estas palavras de Jesus são daquelas que nos deixam bloqueados se não so-
mos capazes de as entender no seu verdadeiro horizonte de compreensão. 
Elas são para levar à letra! 
Mas percebendo do que é que Jesus está a falar... 
 

Jesus está a falar da necessidade absoluta de nos identificarmos plenamente 
com Ele, de sermos um com Ele. Não há outro Caminho para a Vida que é 
Ele mesmo. Porque Ele é a nossa Verdade. E é por isso que ninguém pode ir 
até ao Pai senão por Ele... 
E esta identificação plena com Jesus (de que Paulo falará mais tarde de uma 
forma muito bonita dizendo: “já não sou eu que vivo; é Cristo que vive em 
mim!”) acontece na medida em que fazemos nosso o jeito de viver e de 
amar que é próprio de Jesus. 
 

Esse Amor de Jesus (que veio rebentar com todos os horizontes de amor 
que já fazem parte da natureza humana e que esta é capaz de entender… 
Ele até “inventou” o Amor dos inimigos…) tem a sua expressão maior no 
dom total da Sua própria vida: “Não há maior Amor do que dar a vida por 
aquele que se ama”. E foi isso que Jesus fez. 
E é essa realidade que Ele nos deixou sacramentalmente na Eucaristia, com 
o mandato expresso de que o fizéssemos em Sua memória.  
Não apenas, é claro o gesto ritual, meramente formal, da Comunhão, mas a 
verdadeira Comunhão, a da vida, que esse gesto pretende significar. 
Porque só Ele é a verdadeira Vida e, por isso mesmo, o verdadeiro alimento: 
“A minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida”. 
O resto são ilusões passageiras, mais ou menos fugazes, algumas aparente-
mente sólidas, mas sempre com pés de barro... 

 

                                                                                    Pe Luís Alberto M. Carvalho 

Propriedade e Redacção Igreja de Nossa Senhora do Rosário de Fátima 
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A NOSSA PARÓQUIA EM CAMINHO SINODAL 
 

Nunca um Papa foi tão taxativo como o Papa Francisco, quando nos diz na Evan-
gelii Gaudium, (a Alegria do Evangelho) com todas as letras, e por mais de uma 
vez, que quer que o que nela nos apresenta seja um Programa Pastoral para a 
vida de toda a Igreja. 
O Papa quer uma Igreja “em estado permanente de missão” (nº 25), uma Igreja 
que viva animada pelo “sonho missionário de chegar a todos”, com uma redo-
brada atenção às periferias, os que estão longe e os que estão perto, com uma 
redobrada atenção às periferias, percebendo que o “perto” e o “longe” são rea-
lidades mais espirituais do que físicas. 
O Papa Francisco afirma explicitamente que este seu desejo não é um mero 
fruto da sua sensibilidade pessoal: é algo que decorre do essencial do Evange-
lho, esse Programa de Vida universal para todos os cristãos de todos os tempos, 
que precisa de ser concretizado em cada época de acordo com as circunstâncias 
próprias de cada geração e de cada cultura. Por outras palavras, não há outra 
maneira de ser discípulo de Jesus senão ser “discípulo-missionário”. 
O mundo de hoje e a realidade da Igreja que somos exige uma renovação pro-
funda da Igreja. Uma renovação pastoral e missionária que começa, antes de 
mais nada, pela necessidade da Igreja ser verdadeiramente Igreja. 
A Igreja só é missionária só for Comunhão, se apresentar ao mundo uma quali-
dade de Vida com que todos os homens sonham mas que está sempre mais lon-
ge do que qualquer realização humana é capaz de alcançar. Aquela qualidade 
de vida que levava as pessoas a olhar para a Igreja nascente e dizer com admira-
ção, segundo Tertuliano: “vede como eles se amam”… 
Esta Comunhão para ser mais do que aquilo que nós, só por nós, somos capazes 
de construir, para ter a “marca” e o “dedo” de Deus, tem de ser missionária, 
tem de ser uma Igreja “em saída”, nunca fechada sobre si própria (a lamber as 
suas ferias ou a gozar o seu quentinho…).  
Tem de ter a dimensão do coração de Deus que deixa as noventa e nove ove-
lhas no deserto para ir em busca da que anda perdida… 
 

Este é o programa/desafio que Deus nos faz hoje pela voz do Papa. 
Não há por onde fugir! 
Não dá espaço para nos refugiarmos nas nossas limitações (“só temos cinco 
pâes e dois peixes: o que é isso para tanta gente?”). Nem permite as relativiza-
ções em que somos tão pródigos (“isto é para outras realidades, outras cultu-
ras… Aqui, entre nós, não dá…” É o próprio Papa que nos alerta para a preguiça, 
para o “deixa andar”, para a tentação de ler a Exortação Apostólica e de rapida-
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mente a esquecer, como se apenas de mais um texto se tratasse.  
 

É também, por isso, como não podia deixar de ser, o Programa da nossa Igreja 
de Lisboa. 
O Senhor Patriarca convocou um Sínodo Diocesano, uma das formas concretas 
de participação que o próprio Papa sugere para pôr a Igreja toda a mexer. 
Vamos passar os próximos dois anos em caminho sinodal. 
E podemos dizer que este caminho é mais importante do que o Sínodo em si. 
O Sínodo será o resultado do caminho feito e projectará no nosso futuro de 
Igreja de Lisboa o que entretanto formos assimilando como desafios e propos-
tas concretas de caminho. 
 

A resposta ao apelo do Papa é uma resposta pessoal. 
Não é, nem pode nunca ser, uma resposta individual. 
Dizer que é uma resposta pessoal é sinónimo de dizer que é uma resposta Co-
munitária. 
O Mistério da Santíssima Trindade é a referência para entendermos como o ser 
pessoa é indissociável do mistério da Comunhão. 
Não há outro caminho para Deus que não seja com os outros! 
E é por isso que todos e cada um de nós se deve sentir seriamente interpelado 
a fazer este caminho sinodal. 
 

A referência para o caminho sinodal a que o Senhor Patriarca nos convida é a 
Exortação Apostólica “Evangelii Gaudium”. 
Debruçar-nos-emos sobre ela ao longo dos próximos dois anos pastorais (até a 
sabermos particamente “de cor”, ou seja, “de coração”…) 
O Senhor Patriarca convida-nos a ter sempre bem presente neste caminho três 
dimensões: Oração, Reflexão, Acção 
 

Como é que nos vamos organizar como paróquia para fazermos juntos este 
caminho? 
 

A Oração será uma constante em tudo o que fizermos. 
Cada um é convidado a ter sempre presente na sua oração as intenções do Sí-
nodo e do Santo Padre. E em todos os momentos de oração da nossa vida Co-
munitária elas estarão sempre presentes de forma explícita. 
Há uma pagela com uma oração própria (a mesma para todos) que distribuire-
mos no início do novo ano pastoral. 
 

A Reflexão é proposta a todos os grupos organizados da Paróquia. 
E a outros constituídos de propósito para este efeito. 
Vamos proceder a um processo de inscrição para termos a referência e o con-


