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Caminho Sinodal em Nossa Senhora de Fátima 
 

2º Desafio Quinzenal 
 

Este fim-de-semana será distribuída uma nova folha, com a proposta a toda 
a Comunidade do desafio, elaborado desta vez pelo movimento “Famílias de 
Nazaré”,  desta 2ª quinzena de Outubro para a nossa caminhada sinodal. 
 

A folha aparentemente é igual. 
Só muda a parte final da folha: o desafio e a cor da faixa a recortar para colo-
car no símbolo do desafio Diocesano quando o mesmo estiver realizado). 
 

A razão da repetição do essencial do texto é simples. 
Ao longo destes dois anos, queremos que todos os que passarem pela nossa 
paróquia possam perceber o que está a acontecer na nossa Diocese e a forma 
como o queremos concretizar na nossa paróquia, dando-lhe assim a oportu-
nidade de, em qualquer altura, entrar também neste Caminho Sinodal. 
 

Grupos de reflexão e partilha: 
 

São vários os grupos que na nossa paróquia estão já a trabalhar o guião pre-
paratório do Sínodo, uns em ritmo quinzenal e outros em ritmo mensal. 
 

É muito importante que a síntese de tudo o que vai sendo conversado em 
cada grupo seja não só enviado para a Comissão Diocesana de preparação do 
Sínodo, mas também para o e-mail da paróquia criado propositadamente 
para este efeito: sinodoNSF@gamil.com 
 

É que, na sequência do que temos vindo a pensar em Comunidade, há muitas 
ideias que temos tido no sentido da criação de Comunidade e de abertura 
missionária que estão ainda por concretizar e outras que estão ainda muito 
no início da sua implementação. 
 

Conhecendo aquilo que é referido mais insistentemente pelo conjunto da 
Comunidade, como resposta ao apelo que o Papa nos faz a uma renovação da 
Igreja (a começar por cada um de nós e pelas nossa Comunidades) estaremos 
mais capazes de estabelecer prioridades e repropor iniciativas que não têm 
avançado mais depressa por falta de colaboradores. 
 

É que toda esta reflexão em que estamos envolvidos só é verdadeiramente 
importante se desembocar na acção!!! 

   

 

EDITORIAL 
 

“Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus” 
 

A propósito de uma cilada que Lhe querem fazer,  
Jesus respondeu desta maneira:  
“Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus” 
 

Esta frase prestou-se a muitas interpretações ao longo dos séculos. 
Nada que não façamos habitualmente com a palavra de Deus,  
seja ela qual for. 
Temos sempre a tentação de a reduzir à nossa dimensão,  
ao que somos capazes de entender quando entregues apenas a nós próprios 
sem a iluminação do Espírito,  
ou, o que é pior, instrumentalizando-a, 
“obrigando-a” a dizer o que os nossos ouvidos querem ouvir... 
 

“Dar a César o que é de César”  
significa aprender a autonomia das realidades terrestres,  
compreendendo que há uma dignidade própria da condição humana  
(e consequentemente da vida social)  
que deve ser respeitada e promovida por si mesma. 
 

Mas não pode nunca servir para justificar a indiferença perante Deus. 
Não pode nunca servir para, consciente ou inconscientemente,  
vivermos como se pudesse haver zonas ou realidades da nossa vida  
completamente estranhas a Deus,  
sobre as quais Deus não teria sequer o direito de se pronunciar. 
 

Pelo contrário, “dar a Deus o que é de Deus”  
significa orientar tudo na nossa vida para Ele. 
Significa perceber que César também é de Deus!!! 
Porque tudo no Céu e na Terra Lhe pertence!... 
 
 

                                                                                    Pe Luís Alberto M. Carvalho 

Propriedade e Redacção Igreja de Nossa Senhora do Rosário de Fátima 
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25 DE OUTUBRO—SÉ PATRIARCAL– 14.30H 
 

No próximo dia 25 de Outubro celebramos, na nossa diocese, o aniversário da 
dedicação da Catedral. O Senhor Patriarca, deseja que, na celebração que se 
realizará nesse dia, toda a Igreja Diocesana faça um compromisso comunitário 
com a caminhada sinodal que estamos a iniciar no  Patriarcado de Lisboa. 
 

E por isso convoca para o efeito os sacerdotes, os diáconos, os religiosos e as 
religiosas, os leigos comprometidos com a animação dos grupos constituídos 
por ocasião do Sínodo Diocesano e os membros dos Conselhos Pastorais Paro-
quias ou órgãos equiparados a participar nesta celebração diocesana, que terá 
lugar na Sé Patriarcal, às 14.30h., com o seguinte programa: 
 

14h30 - Acolhimento (com audição do Hino do Sínodo e Projecção de vídeo) 
15h30 - Concelebração eucarística presidida pelo Senhor Patriarca. 
(Termina com o Compromisso comunitário com a caminhada sinodal) 
 

BAPTISMO, 1ª COMUNHÃO E/OU CRISMA 
 

DOMINGO, 26 DE OUTUBRO, ÀS 16H 
 

Centro Paroquial (porta 3, cave) 
 

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

Este primeiro encontro  constará de uma breve apresentação da preparação 
que nos propomos fazer (ritmos de encontro e conteúdos). 
Mas servirá principalmente para marcarmos os horários das nossas reuniões. 
 

Porque, à semelhança do que aconteceu nos anos anteriores, é natural que nos 
dividamos em vários grupos de modo que todos os interessados possam fazer 
este caminho e ninguém fique de fora só por impossibilidade horária de fazer a 
preparação. 
 

À partida é normal que haja um grupo a reunir ao fim de semana e outros dois 
durante a semana: um ao fim da tarde e outro à noite. 
 

Estabelecidos esses horários cada um escolherá naturalmente o seu grupo, em 
função das suas disponibilidades ou preferências. 
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NOITE DE ORAÇÃO 

 
No passado Domingo, dia 12, realizámos na nossa Igreja uma Noite de Oração. 
 

Foi uma das ideias que surgiram nas Assembleias Paroquiais que realizámos no 
passado ano pastoral: realizar todos os meses  uma Noite de Oração, no dia 
12, (a escolha do dia, fixo, resulta naturalmente da dedicação da nossa paróquia 
a Nossa Senhora de Fátima), como forma de intensificar e simultaneamente 
diversificar a dimensão orante e celebrativa da nossa Comunidade. 
 

A afirmação clara, por parte do Papa na “A Alegria do Evangelho” do carácter 
prioritário da oração na transformação e conversão pastoral da Igreja a que nos 
convida, reafirmada pelo nosso Patriarca na enumeração das linhas de rumo 
orientadoras da preparação do Sínodo, veio como que confirmar a justeza da 
decisão que então tomámos de iniciar este ano esta proposta/desafio à vida da 
nossa Comunidade. 
 

O grupo de trabalho que se formou para tratar das Noites de Oração precisa de 
mais gente que ajude a preparar estes momentos de oração. 
Os interessados em abraçar a organização desta iniciativa deverão contactar o 
Pedro Pimentel ou o José Filipe Abecasis. 
(Quem porventura não saiba como o fazer pode sempre recorrer ao Secretaria-
do Paroquial) 
 
 

MISSA DAS UNIVERSIDADES 
 

IGREJA DO CORAÇÃO DE JESUS—23 OUTUBRO, 18.45H 
 

Na próxima 5ª feira, dia 23, às 18.45h, na Igreja do Sagrado Coração de Jesus 
(entre o Marquês de Pombal e a UAL) celebra-se a Missa Das Universidades. 
 

No início do ano académico, esta iniciativa, congregando estudantes, docentes, 
investigadores e funcionários das escolas superiores de Lisboa, marca com o 
acolhimento dos primeiros anos. 
A partir das 18h há a possibilidade de receber o sacramento da reconciliação. 
Depois da missa haverá lugar a refeição e animação de tunas. 
E durante o convívio será feita a apresentação dos diferentes organismos. Movi-
mentos e grupos de pastoral universitária da Diocese de Lisboa. 


