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A NOSSA PARÓQUIA EM CAMINHO SINODAL 
 

Vamos a isto!!! 
 

Foi com estas palavras que o Senhor Patriarca terminou uma das suas muitas 
apresentações do Sínodo Diocesano, convocado para respondermos ao apelo 
que o Papa nos faz de darmos corpo ao ”sonho missionário de chegar a todos”. 
Com os olhos postos nas “periferias” (mais espirituais que geográficas), constituí-
dos “em estado permanente de missão”,  somos convidados a uma profunda re-
novação e conversão pastoral e missionária para nos apresentarmos ao mundo 
com o rosto atraente da “alegria do Evangelho”. 
 

No próximo mês de Setembro, no início do novo ano pastoral, vamos começar 
a dar um rosto comunitário mais preciso à resposta que o nosso Patriarca espera 
de nós. 
 

Em primeiro lugar através da Oração Comunitária explícita pelas intenções do 
sínodo. 
Há uma pagela com uma oração própria do Sínodo que distribuiremos logo no 
início do novo ano pastoral. 
 

Depois iremos, naturalmente, entregar-nos à reflexão sobre os caminhos de 
missão que o Papa nos propõe na Exortação Apostólica Evangelii Gaudium (“A 
Alegria do Evangelho”). 
 

Todos os grupos organizados da Paróquia são desde já convidados a programar 
a sua actividade de forma a dedicar algum do seu templo a esta reflexão, socor-
rendo-se para isso do guião elaborado pela Comissão Preparatória do Sínodo.  
Mas vamos constituir muitos outros grupos com esta finalidade específica de 
preparar o Sínodo Diocesano. 
 

O processo de inscrição já começou. 
As inscrições fazem-se no Secretariado Paroquial ou directamente para o ende-
reço de e-mail do prior (peluisalberto@gmail.com ). 
A mesma pessoa poderá participar em mais do que um grupo (nomeadamente 
quando já pertence a um grupo organizado) e contamos com a iniciativa de cada 
um, desafiando vizinhos, amigos, colegas… a participar nesta reflexação. 
 

Mas o ensaio e a consolidação de caminhos concretos de Missão é o desafio 
principal que nos é feito. 
 

Estamos, por isso, a criar uma instância paroquial com o objectivo de mobilizar 
a Comunidade para este desígnio diocesano e promover alguns encontros (não 
muitos) para, ao longo do ano, irmos partilhando e assumindo os projectos a que 
acharmos importante dar corpo. 

   

 

 

EDITORIAL 
 

“Tu és Pedro e dar-te-ei as chaves do reino dos Céus” 
 

“Tu és Pedro…” 
Jesus conhece-nos melhor do que ninguém. 
Melhor do que nós próprios. 
Conhece o que vai no mais íntimo de cada um de nós. 
Sabe os sonhos de vida não verbalizados e pouco mais do que intuídos... 
E todas as sedes que nos habitam... 
 

Este Jesus que nos chama pelo nome é o mesmo que nos desafia a segui-l’O. 
Com uma radicalidade e inteireza de entrega  
que nos parece irrealista quando olhamos para as nossas fragilidades... 
Mas a verdade é que Ele não cessa de nos surpreender  
com a grandeza da missão para que nos chama:  
“dar-te-ei as chaves do reino dos Céus” 
 

Todos sabemos a missão única que Jesus confiou a Pedro:  
ser a referência de unidade para a sua Igreja. 
 

Mas a todos nós, segundo a vocação concreta de cada um,  
o Senhor dá também as chaves do reino dos Céus. 
Fá-lo na medida em que coloca nas mãos insubstituíveis de cada um de nós 
o seu próprio caminho de salvação. 
Mas também na medida em que nos responsabiliza pela salvação de todos 
os outros que nos deu como companheiros de viagem. 
 

Não podemos saber isto e permanecer indiferentes aos apelos que a Igreja 
(Cristo vivo hoje) nos faz, pela boca do Papa Francisco com a Exortação 
Apostólica “Evangelii Gaudium” (“A Alegria do Evangelho”) ou do nosso Pa-
triarca que nos convocou para um sínodo diocesano dominado pelo “sonho 
missionário de chegar a todos”. 

 

                                                                                    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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Pe ANTÓNIO MARTINS 
 

BODAS DE PRATA DE ORDENAÇÃO SACERDOTAL 
 

6 de JULHO, 12h 
 

No próximo Domingo, dia 6 de Julho, o Pe António Martins celebra connosco o 
25º aniversário da sua ordenação sacerdotal. 
O Pe António Martins presidirá à celebração da Missa das 12h. 
A seguir à Missa, a Festa continua com um almoço no Salão Paroquial. 
As pessoas que desejarem participar no almoço, que será fornecido pela paró-
quia (cada um contribuirá com o que puder…), deverão inscrever-se até ao dia 
3 de Julho (próxima 5ª feira), uma vez que as inscrições estão limitadas à capa-
cidade do salão. 
 

 

ORDENAÇÕES — 29 DE JUNHO, 16.00h 
 

Neste Domingo, dia 29 de Junho, às 16h, no Mosteiro dos Jerónimos o Senhor 
Patriarca vai ordenar dois novos padres (do Seminário Redemptoris Mater) 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! 
 

 
CORPO DE DEUS  

 

Muitas  centenas de fiéis acompanharam, dia 22 de Junho, a solenidade do San-
tíssimo Corpo e Sangue de Cristo, celebração que remonta ao séc. XIII e  tem 
por fim prestar culto à presença real de Cristo na Eucaristia.  A procissão, que 
começou na Sé, atravessou as principais artérias da baixa da cidade e terminou, 
também, na Sé com a tradicional Benção pelo Patriarca de Lisboa. 
 

À passagem do Santíssimo Sacramento, a grande maioria ajoelhou na calçada, 
olhou o Senhor, intimou com ELE, adorou-O com reverência, amor e devoção. 
Foram longos e intensos testemunhos de fé. 
 

A par desta procissão solene, deve avançar a procissão silenciosa  e simples de 
cada um de nós pedindo ao Senhor a graça de sermos almas de Eucaristia, al-
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mas verdadeiramente apaixonadas, de fé sólida e crescente... e sempre, sempre 
gratas pelo SEU imenso Amor. 

 
 

PREPARAÇÃO PARA O MATRIMÓNIO 
 

Vamos realizar na nossa Paróquia mais uma série de encontros de preparação 
para o matrimónio, já neste mês de Julho. 
Os encontros têm início às 21.30h e terminam às 23.30h. 
Decorrem nas próximas 3ª feiras (dias 1, 8 e 15).  

 
 

 

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. 


