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Caminho Sinodal em Nossa Senhora de Fátima 
 

1º Desafio Quinzenal 
 

No passado fim-de-semana foi distribuída uma folha com a explicação sucin-
ta do porquê do Sínodo Diocesano, da proposta de caminho de oração, refle-
xão e acção que a Diocese nos faz e da dinâmica que vamos imprimir na nos-
sa paróquia ao longo dos próximos dois anos. 
 

Esta folha, que se encontra nas mesas à entrada da Igreja apresenta, na par-
te final, um desafio proposto a toda a Comunidade. São sempre coisas con-
cretas que cada um de nós é convidado a realizar. Fazê-lo é uma forma de 
nos percebermos a fazer caminho uns com os outros. 
 

O desafio desta primeira quinzena de Outubro, proposto pelas Irmãs Fran-
ciscanas Missionárias de Maria, é o seguinte:  “Tomo a iniciativa de convi-
dar, combinar e reunir algumas pessoas para um tempo de oração pela 
caminhada sinodal que agora começa”. 
 

Quando cada um de nós tiver realizado este desafio (basta esforçar-se por 
fazê-lo, mesmo que não consiga concretizá-lo…) é convidado a recortar a 
parte final da folha e a coloca-la na Cruz com o símbolo diocesano do Síno-
do que está colocada junto do ambão.  
 

Sem que “a mão esquerda saiba o que faz a direita”, cada papelinho ali colo-
cado será mais um estímulo para o irmão que quer fazer caminho… 
 

Grupos de reflexão e partilha: 
 

Neste Domingo, 12 de Outubro, às 16h, no Centro Paroquial (cave), aqueles 
que ainda não pertencem a nenhum grupo de preparação do Sínodo têm 
oportunidade de se encontrarem para reflectir em conjunto sobre o 1º guião 
de preparação do Sínodo. 
 

Na Comunidade das Irmãs Franciscanas Missionárias de Maria: 
 

Na próxima 2ª feira, dia 13, às 18h,, na Capela das Irmãs Franciscanas Mis-
sionárias de Maria (Rua Chaby Pinheiro) reúne-se um grupo com a mesma 
finalidade! 

   

 

EDITORIAL 
 

“Convidai para as bodas todos os que encontrardes” 
 

O nosso Deus é um Deus com um coração infinito. 
Não só cabem lá todos, como anseia por ter lá todos  
para fazer com todos a Festa da Vida e do Amor! 
Mandar os servos “sair pelos caminhos reunindo todos os que encontrarem, 
maus e bons”, não é uma solução de recurso.  
É algo desejado desde sempre no mais profundo do Seu coração de Pai! 
 

É impossível colocarmo-nos no lugar de Deus. 
Mas contemplando as manifestações da grandeza do Seu Amor por nós,  
olhando a Cruz que é a sua expressão maior,  
onde Ele se nos dá inteiramente “até à morte e morte de Cruz”,  
não nos será difícil entrever um pouco do sofrimento de Deus  
diante da nossa indiferença e recusa em acolhê-l’O, 
a indiferença daqueles que Ele criou para Si e quer junto de Si… 
 

Quem já tem o olhar suficientemente afinado para perceber isto,  
não pode deixar de ficar inteiramente seduzido por este Amor do Pai. 
E isso significa passar a viver ao ritmo desse mesmo Amor. 
Significa viver com a mesma intensidade  
o desejo infinito de partilhar com todos esse Amor do Pai  
que, de alguma maneira, já conseguimos entrever,  
embora por vezes de forma muito imperfeita, muito pobre e desmaiada... 
 

E percebemos, como nos diz o Papa Francisco, 
que a Igreja não pode ser senão uma Igreja “em saída”,  
em permanente busca dos outros,  
principalmente dos que estão nas periferias, mais longe de conhecer o Pai  
(e que às vezes estão física e afectivamente bem perto de nós…). 
 
 

                                                                                    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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NOITE DE ORAÇÃO—IGREJA DE FÁTIMA 
 

DOMINGO, 12 DE OUTUBRO, DAS 21.30H ÀS 22.30H 
 

Neste Domingo, dia 12, das 21.30H às 22.30h vamos reunir-nos para rezar na 
nossa Igreja Paroquial de Fátima. Nesta Noite de Oração vamos ter presente de 
um forma especial as intenções das Missões (estamos no mês de Outubro…) e 
os cristãos que vivem perseguidos em muitas zonas do mundo e a pagar com a 
vida o seu testemunho de fé (Iraque, Síria, Nigéria, Sudão…). 
E é claro que o Caminho Sinodal da nossa Diocese não deixará de estar presen-
te nas nossas intenções. 
 

Ao longo deste ano, todos os dias 12 de cada mês iremos, com Maria, dirigir o 
nosso olhar para o Senhor! 
 
 

ENCONTRO DE CASAIS 
 

DOMINGO, 19 DE OUTUBRO, ÀS 16H 
 

Centro Paroquial (porta 3, cave) 
 

No próximo Domingo, dia 19, às 16h, vamos realizar um Encontro de Casais. 
 

Já há alguns anos que temos vindo a encontrar-nos. 
E todos os anos temos procurado fazer percursos diferentes. 
Começámos, durante um ano e meio, por nos reunimos mensalmente abordan-
do temas directamente relacionados com a vida familiar (o casal e os filhos),  
Nos últimos dois anos formámos pequenos grupos que foram reunindo ao lon-
go do ano (uns com maior frequência do que outros) numa perspectiva de par-
tilha de vida e debate sobre alguns temas propostos (primeiro sobre o Credo e 
depois de aprofundamento da fé, em geral). 
 

Este ano, neste primeiro encontro, vamos começar por fazer uma avaliação do 
caminho feito, com a consciência de que alguns, pelas razões mais diversas aca-
baram por não participar tanto como certamente até queriam… 
 

Depois iremos pensar e programar as actividades deste ano. 
Há umas propostas “na manga”, mas certamente outras surgirão a partir do que 
cada casal entender ser importante para si e para os outros. 
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Até porque contaremos seguramente com sangue novo (foram muitos os casais 
que contactaram este ano com a paróquia e manifestaram interesse em partici-
par nesta dinâmica de pastoral familiar que temos vindo a implementar nos 
últimos anos. 
 
 

BAPTISMO, 1ª COMUNHÃO E/OU CRISMA 
 

DOMINGO, 26 DE OUTUBRO, ÀS 16H 
 

Centro Paroquial (porta 3, cave) 
 

No Domingo, dia 26, às 16h, vamos realizar um Encontro destinado a todos os 
que estão interessados em celebrar algum dos sacramentos da iniciação Cristã 
(Baptismo, Primeira Comunhão e/ou Crisma). 
 

Neste primeiro encontro  faremos uma breve apresentação da preparação que 
nos propomos fazer (ritmos de encontro e conteúdos). 
Mas este primeiro encontro servirá principalmente para estabelecermos os 
horários das nossas reuniões. 
À semelhança do que aconteceu nos anos anteriores, é natural que nos divida-
mos em vários grupos de modo a que ninguém fique de fora só por impossibili-
dade horária de fazer a preparação. 
Depois de estabelecermos esses horários nesta primeira reunião, cada um esco-
lherá naturalmente o seu horário, em função das suas disponibilidades ou pre-
ferências. 
 
 

ACÇÃO SOCIAL NA PARÓQUIA—HORÁRIOS 
 

Atendimento Pessoal: 
Segundas e Quartas—das 9h às 12h e das 15 às 18h 
Sextas—Das 9h às 12h 
 

Loja Solidária: 
Segundas, Quartas e Quintas—das 15h às 18h 
 

Espaço Criança: 
Segundas e Quartas das 15h às 18h 

 

Endereço de e-mail: apoiosocialpnsf@gmail.com 


