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Está quase a começar um novo ano de formação da Equipa d’África. 
No próximo dia 12, às 21h, no Salão Paroquial de Algés (Praceta dos Comba-
tentes da Grande Guerra, nº 139-B) , realizar-se-á uma Reunião de Apresen-
tação da Equipa d'África 2015. 
É uma ocasião da Equipa d'África se dar a conhecer apresentando as suas 
actividades, a estrutura/calendário da formação deste ano, e ainda esclarecer 
as dúvidas existentes. 
   

Para mais informações:  
www.equipadafrica.com,  
http://equipadafrica.blogspot.pt/ ou www.facebook.com/equipadafrica. 
 Ou ainda: voluntariado@equipadafrica.com (Tel. 96 228 66 92) 
 

Caminho Sinodal em Nossa Senhora de Fátima 
 

Noite de Oração—12 de Novembro, 21.30h, Igreja Fátima 
 

Na Exortação Apostólica “A Alegria do Evangelho” o Papa Francisco sublinha 
que a Alegria cristã brota do encontro com Cristo e realça o papel fundamen-
tal da oração na renovação e conversão pastoral da Igreja. 
 

 
3º Desafio Quinzenal 
 

No passado fim-de-semana foi distribuída uma nova folha.  
O Desafio desta quinzena, elaborado pelo grupo “A Caminho”, um grupo que 
se constituiu de propósito para fazer esta caminhada sinodal em conjunto, é 
o seguinte: Tomo a iniciativa de, sozinho(a) ou em grupo, ir visitar dois 
doentes de qualquer idade, independentemente do local onde se encontrem 
(casa, hospital, lar...), para lhes levar a alegria de Jesus. 

 

Site da Paróquia 
 

A remodelação do site da Paróquia (e não só…) foi uma das “exigências” que 
saíram das Assembleias Paroquiais que fizemos o ano passado relativamente 
à imagem e à comunicação na paróquia. 
Devagarinho (ao ritmo do que somos capazes e das disponibilidades que há…) 
já fomos fazendo qualquer coisa.  
Agora estamos a trabalhar a pouco e pouco no site. 
Vão ver e digam-nos de vossa justiça!!! 

   

 

EDITORIAL 
 

“Falava do templo do seu Corpo” 
 

Não há alegria maior do que conhecer Deus e saborear o encontro com Ele. 
 

Mas isso é um processo, sujeito a avanços e recuos,  
que nunca está definitivamente concluído. 
A história da nossa descoberta de Deus e do nosso encontro com Ele  
é marcada por momentos de aproximação e momentos de afastamento,  
momentos de entusiasmo e momentos em que a rotina se apodera de nós  
e perdemos a frescura e a alegria do amor primeiro. 
 

É também uma história em que os lugares, os espaços e os tempos,  
os ritos, os outros… têm sempre muita importância. 
Mas em que tudo o que é verdadeiramente decisivo  
acontece no nosso coração, no mais íntimo de nós mesmos. 
O verdadeiro templo de Deus,  
o verdadeiro lugar onde Deus habita e 
 onde nos encontramos ou não com Ele é a nossa vida, é o nosso corpo! 
 

Jesus veio revelar-nos o segredo do caminho  
para este encontro (Ele é o Caminho!). 
Manifestou-o de modo supremo no mistério pascal de morte e ressurreição, 
momento culminante da sua vida, em que tudo se vive até ao fim: 
O nosso encontro com Deus só acontece  
quando nos despojamos totalmente de nós próprios  
para que Ele seja tudo em nós! 
O mistério pascal é isso : uma obediência até à morte e morte de Cruz! 
Uma obediência que não nos anula, porque é a nossa Verdade:  
nós somos de Deus e tudo nos vem d’Ele.  
A nossa felicidade está em sermos um com Ele. De forma inteira! 

 
 

                                                                                    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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BAPTISMO, 1ª COMUNHÃO E/OU CRISMA 
 

Neste Domingo, iniciamos os encontros de preparação para os sacramentos 
da iniciação cristã (Baptismo, Crisma e Primeira Comunhão). 
 

Ao longo do ano encontrar-nos-emos, em regra semanalmente, em três grupos 
distintos, sempre no Centro Paroquial, (porta 3, cave) que reunirão nos seguin-
tes horários: 
1) Domingo das 17.30 às 18.30h 
2) Segunda—Feira das 18.30h às 19.30 
3) Sábado das 15h às 16h 
 

O grupo que reúne ao Sábado, constituído maioritariamente por escuteiros, 
tem um ritmo menos certo, porque mais adequado ao ritmo das actividades do 
escuteiros. Assim, o próximo encontro deste grupo será no dia 22 deste mês. 
 
 

VENDA DE NATAL 
 

Na próxima 4ªfeira, dia 11, às 15h, vamos inaugurar a nossa Venda de Natal. 
 

Como habitualmente a Venda de Natal tem lugar no Centro Cultural de Nª Sra 
de Fátima (antigo cinema Berna) com entrada quer pelo adro da Igreja, quer 
pelo Jardim Amélia Carvalheira. 
 

A Venda de Natal estará aberta no seguinte horários: 
1) De Segunda a Sexta-Feira, das 11.00h às 19.00h 
2) Aos Sábados, das 15.00h às 18.00h 
3) Aos Domingos das 11.00h às 13.30h. 
 

Fruto de um longo trabalho, desenvolvido ao longo de todo o ano, por um gru-
po notável, esta Venda de Natal vale por si mesma. 
Ajuda a criar laços fortes entre os muitos colaboradores e  contribui, por isso, 
para a construção da Comunidade que daí decorre. 
E é também ocasião importante de visibilidade da nossa Igreja junto de tantos 
que nos visitam por esta altura e que não frequentam habitualmente a nossa 
Comunidade e para quem nós esperamos ser um rosto feliz, credível e transpa-
rente da alegria de conhecer Jesus Cristo! 
 

Além do aspecto também relevante do contributo económico para a vida da 
nossa Comunidade! 
Não deixem de passar por lá! 
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TERÇA.COM 
 

Todas as terças na Igreja de Nª Srª de Fátima (Av Berna) temos para ti uma 
proposta diferente: 
1) Aprofundar a vocação,  
2) Viver como caminho o tempo de namoro,  
3) Rezar com a Palavra de Deus, aprofundar  
4) Debater os grandes temas da fé e da cultura actual.  
 

Esta é uma proposta do Sector da Animação Vocacional, do Sector da Juventude 
e o do Sector da Pastoral Universitária do Patriarcado de Lisboa.  
Para jovens a partir dos 16 anos. 
Os encontros começam às 21h30!   
 

A próxima 3ªfeira, dia 11, é dia de uma Terça.com Vocação. 
Destinado a raparigas, o encontro desta semana procura responder a quem 
quer caminhar no aprofundamento da vocação a que Deus o chama. 
É um encontro para olhar Deus cara a cara e ficar com os olhos cheios d'Ele.  
É um tempo para perguntar: «Senhor, que queres que eu faça?» 
Para rezar, deixar-se interpelar, colocar dúvidas, escutar, partilhar… 
 

O encontro começa, como sempre, às 21.30h. 
Para quem puder estar presente, há Missa às 19h00, seguida de jantar. 
 
 

EQUIPA D’ÁFRICA 
 

A Equipa d'África é uma ONGD constituída por jovens dos 18 aos 30 anos, 
que realiza projectos de voluntariado nacional (com a duração de 15 a 30 dias) 
e internacional, em Moçambique e São Tomé e Príncipe (com a duração de um 
mês meio a dois meses), em Agosto e Setembro.  
  

A formação dos voluntários decorre de Novembro a Julho, sendo constituída 
por reuniões semanais à quarta-feira às 21h00, alternadas entre tema e oração, 
e vários fins-de-semana de trabalho e formação: Encontro Inicial, Centro Social 
Bairro 6 de Maio, Centro de Alojamento Temporário de Tercena, Peregrinação a 
Fátima, Casa de Saúde do Telhal e Retiro final. Todos os voluntários que partem 
em missão em Portugal, Moçambique ou São Tomé e Príncipe têm que passar 
por este plano anual de formação. Para além disto, todos os voluntários colabo-
ram nas acções de angariação de fundos levadas a cabo ao longo do ano, de 
formar a cobrir as despesas dos projectos a realizar.  


