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JUBILEU SACERDOTAL DO REVº CÓNEGO ANTÓNIO REGO 
 

15 de Junho 
 
Caríssimos Paroquianos: 
 

O Senhor Cónego António Rego celebra este ano as Bodas de Ouro da sua Orde-
nação Sacerdotal. 
São 50 anos de serviço dedicado a Deus e à Igreja, muitos deles passados aqui 
entre nós que temos sido a sua Comunidade de referência. 
Esta é, por isso, uma razão acrescida para que a sua festa, sendo uma festa da 
Igreja, seja também a nossa festa. 
 

Estamos a organizar um conjunto de iniciativas para comemorarmos condigna-
mente o Jubileu Sacerdotal do Senhor Cónego Rego. 
As comemorações ocorrerão no próximo dia 15 de Junho (Domingo), na nossa 
Paróquia, com o seguinte 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 
 

O Senhor Cónego Rego gostaria de entregar pessoalmente a cada um de vós 
um convite para estas comemorações, o que é manifestamente impossível. 
Assim, a seu pedido, faço-o desta maneira, ao mesmo tempo que vos convido a 
participar nestas comemorações fazendo delas o grande momento de festa que 
elas são, tanto para o Senhor Cónego Rego como para toda a Igreja. 
 

Quero também pedir a vossa colaboração para a organização de todas estas 
actividades, nomeadamente o almoço.  
Juntamente com este Eco segue uma ficha que cada um deverá preencher e en-
tregar na Sacristia ou no Secretariado Paroquial até ao próximo dia 1 de Junho. 
 

Não deixem de estar presente! 
Faz bem ao Cónego Rego. 
Faz bem à Comunidade. 
Faz bem a cada um de vós! 
 
SITE DA PARÓQUIA: http://www.paroquiansrfatima.com 
 

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

   

 

 

EDITORIAL 
 

“Eu pedirei ao Pai que vos dará outro Defensor” 
 
 

O Espírito Santo, o Dom de Deus, é o próprio Deus que desce até nós  
e nos faz participar da sua Vida. 
É a “Promessa do Pai” de que Jesus nos fala abundantemente  
dizendo-nos que Ele é o “fogo” que nos há-se consumir  
e conduzir a nossa vida de forma imparável, 
a Força que nos tornará capazes de tudo, 
o “Espírito da Verdade”, a Luz que nos ajudará a compreender tudo, 
e a Presença de Deus no coração de cada um de nós. 
É por isso que Jesus lhe chama também “Paráclito”,  
isto é, Defensor,  
Advogado que intercede em nosso favor  
e ao mesmo tempo que é o Consolador. 
 

Tudo na vida cristã se resume a esta Vida no Espírito. 
Porque tudo na Vida de Deus e com Deus se resume ao Amor  
e o Espírito Santo é o Amor. 
 

O que Jesus espera de nós é apenas o Amor. 
Mas um Amor que não é uma realidade meramente sentimental 
 ou que possa ser vivida de forma intimista,  
sem tradução concreta no que somos e fazemos:   
“Se Me amardes, guardareis os meus mandamentos” 
 

E é guardando os Seus mandamentos  
que fazemos a experiência feliz de nos sabermos amados por Ele e pelo Pai,  
capazes de O reconhecer: “manifestar-Me-ei a ele”! 
 

 

                                                                                    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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PROCISSÃO EM HONRA DE N. SENHORA DE FÁTIMA 
  

Da Igreja de São João de Deus para a Igreja de Fátima 
 

Dia 31 de Maio, às 21.00h 
 

Como já vem sendo hábito, também este ano faremos no último Sábado de 
Maio, dia 31, às 21h00 a Procissão das velas com o andor de Nossa Senhora, 
entre as Paróquias de São João de Deus e de Nossa Senhora de Fátima.  
 

O percurso é o seguinte: Igreja de São João de Deus, Praça de Londres, Avenida 
Marconi, Rua Brito Aranha, Rua do Arco Cego, Avenida Elias Garcia, Avenida 
Marquês de Tomar e Igreja de Nossa Senhora de Fátima. 
 

Caminhemos uma vez mais com a Virgem Maria, Mãe do Céu, unidos ao seu 
Filho! 
 

BANCO ALIMENTAR CONTRA A FOME 
RECOLHA DE ALIMENTOS—31 DE MAIO E 1 DE JUNHO 

 

Todos sabemos (ou calculamos…) que os momentos difíceis que vivemos faz 
com que muitas pessoas e famílias necessitem de apoio alimentar. 
O Banco Alimentar contra a Fome procura responder a esta necessidade. 
Apoia as inúmeras instituições que, no terreno, conhecem de mais perto e pres-
tam auxílio às famílias mais necessitadas. 
Só na área da grande Lisboa, o Banco Alimentar está neste momento a apoiar 
mais de 400 instituições de solidariedade social, muitas das quais Centros Paro-
quiais, Conferências Vicentinas (é o nosso caso…) e Congregações Religiosas. 
Estas instituições, actualmente, entregam os alimentos (sob a forma de refei-
ções confeccionadas ou cabazes) a mais de 92000 pessoas. 
No próximo fim-de-semana, dias 31 de Maio e 1 de Junho, o Banco Alimentar 
promove a já habitual Campanha de Recolha de Alimentos, em supermercados 
e na internet (no site  www.alimentaestaideia.net) até 8 de Junho 
 

 

1 DE JUNHO—ORDENAÇÃO EPISCOPAL DE D. JOSÉ TRAQUINA 
 

No próximo dia 1 de Junho, às 16h, no Mosteiro dos Jerónimos o Senhor D. 
José Augusto Traquina Maria será ordenado Bispo para o serviço da nossa Igreja 
de Lisboa. 
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Até agora Pároco de Benfica, o Senhor D. José é mais um dom de Deus para a 
nossa Igreja de Lisboa. É bom que o ajudemos a sentir o calor da nossa gratidão 
e esperança no exercício do seu ministério episcopal. 
 

 

1 DE JUNHO — CONCERTO DO CORO “NORTHERN LIGHTS”  
 

No mesmo dia 1 de Junho, às 16.30h, teremos na nossa Igreja de Fátima, a ac-
tuação do Coro sueco “Northern Lights”. 
Trata-se de uma infeliz sobreposição de acontecimentos, mas este concerto já 
estava acertado há muito tempo e era impossível combinar outra data. 
O “Northern Lights” é o Coro da Igreja Saltsjöbaden, em Estocolmo. 
Sob a direcção do Maestro Katja Själander, tendo como soprano Alexandra 
Büchel e como organista: Stefan Själander, apresentará música sacra dos países 
nórdicos e bálticos e da Rússia, com o programa que podeis consultar nos carta-
zes afixados. 
 

CONSULTAS DE LITERACIA NA SAÚDE 
 

De acordo com a OMS “ a literacia em Saúde é definida como o conjunto de 
competências cognitivas e sociais e a capacidade dos indivíduos para ganharem 
acesso a compreenderem e a usarem informação de forma que promovam e 
mantenham a boa saúde” 
A LIMIAR e a Paróquia de Nossa Senhora de Fátima vão iniciar uma interven-
ção nesta área da Promoção da Saúde. 
A Promoção da Saúde apela à participação individual na interpretação na ges-
tão e na qualidade da Saúde/Bem-Estar. 
Os médicos vão fornecer-lhe conhecimentos orientadores, para interpretar e 
gerir a sua Saúde/Bem -Estar. 
Esta é a base das nossas consultas, a sua visibilidade é mais evidente nas doen-
ças degenerativas, nos mais velhos. 
As consultas são aos Sábados das 10h às 13h. 
Há necessidade de marcação: 2179760656 / 962160656 
As consultas são efectuadas por donativos 

 

SESSÃO DE APRESENTAÇÃO DO FELICITY CARE SYSTEM 
 

Dia 26, 2ªfeira, às 21h no Salão Paroquial. 
Destina-se a casais férteis e mulheres que queiram conhecer o seu ciclo. 
E também a quem precisa de ajuda em situações de infertilidade. 


