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Caminho Sinodal em Nossa Senhora de Fátima 
 

4º Desafio Quinzenal 
 

Neste fim-de-semana será distribuída uma nova folha.  
Com um novo desafio para a nossa caminhada sinodal. 
Desta vez o desafio foi elaborado por um grupo de casais da nossa paróquia 
que já se vem reunindo há algum tempo e que este ano tem na temática do 
sínodo um elemento importante das suas reuniões mensais. 
É o seguinte: Tomo a iniciativa de visitar alguém que esteja a viver uma 
situação de doença ou solidão, levando uma palavra de conforto. 
 

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. 
Estamos a trabalhar, pouco a pouco, no site. 
Vejam e digam-nos de vossa justiça!!! 

 

ORDENAÇÃO EPISCOPAL 
 

É já no próximo Domingo, dia 23. 
A nossa Igreja de Lisboa alegra-se 
com a ordenação episcopal de D. 
José João dos Santos Marcos. 
 

Membro muito estimado do nosso 
presbitério diocesano, nos últimos 
anos Director Espiritual do Seminário 
dos Olivais e do Seminário Redemp-
toris Mater, foi escolhido pelo Papa 
Francisco para Bispo Coadjutor de 
Beja. 
 

Os que pudermos não deixaremos 
certamente de marcar presença no 
Mosteiro dos Jerónimos, às 16h, 
para o acompanharmos com o calor 
da nossa amizade e da nossa oração. 

   

 

EDITORIAL 
 

“Foste fiel em coisas pequenas: vem tomar parte na alegria do teu senhor” 
 

Quanto à nossa vida, ao facto de estarmos aqui hoje,  
sabemos que ninguém nos pediu opinião. 
Isso, só por si, devia ser suficiente para nos interrogarmos  
sobre o porquê de sermos quem somos  
e partirmos em busca de um Alguém, necessariamente transcendente,  
sem nos contentarmos com respostas deterministas  
que apenas nos falam do como e nunca nos dizem o porquê.... 
 

Mas isso não só dá muito trabalho como parece condenado ao insucesso,  
uma vez que se trataria de buscar Aquele que por definição nos escapa  
porque nos transcende. 
 

Além disso a vida corre de tal maneira apressada  
que facilmente nos deixamos embalar. 
E a pergunta pelo sentido do que somos entra de férias. 
 

Jesus veio dizer-nos que a nossa vida é um dom. 
E que só se realiza e nos faz felizes se aprendermos a ser dom. 
Não interessa se o que está em jogo é muito grande ou muito pequenino. 
O dom tem que ser sempre dom!  
 

Ao princípio pode assustar. 
Porque dar-se significa perder-se pelo outro. 
É preciso experimentar para perceber que só assim nos ganhamos. 
E é por isso que a lógica da vida é a lógica do dom. 
Só o dom é fecundo. 
Só o dom se multiplica. 
Quem quer guardar o dom com medo de o perder, fica sem ele! 
Como o talento enterrado no chão... 
 

                                                                                    Pe Luís Alberto M. Carvalho 
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ESCALA DE LEITORES NA MISSA DAS 10.30H 
 

Tal como já acontece nas Celebrações das 12h00 e das 19h00 de Domingo, 
começaremos também brevemente a elaborar escalas de leitores para a Missa 
das 10h30. 
 

Para definirmos mais em concreto os leitores potenciais e dado que alguns não 
possuem e-mail, far-se-á uma breve reunião com todos os interessados no 
Domingo, dia 23 de Novembro, às 11h30 no Salão Paroquial. 
 

É óbvio que os leitores de outras Missas que, por vezes, participam também 
nesta Eucaristia das 10h30 podem (e devem!) incluir-se neste mapa - basta dar 
o nome e ir indicando quais são os Domingos em que contam participar nessa 
Missa e estão disponíveis para ler. 
 

Entretanto todos os que souberem já da sua disponibilidade em colaborar 
podem mandar a inscrição para o e-mail:linafragos@gmail.com, ou via telemó-
vel: 917248548. 
 
 

VENDA DE NATAL 
 
Já está aberta a nossa Venda de Natal! 
 

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. 
Porque ajuda a criar laços fortes entre os muitos colaboradores e  contribui, por 
isso, para a construção da Comunidade que daí decorre. 
E porque 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 
transparente da alegria de conhecer Jesus Cristo! 
 

Sem esquecer a relevância dos fundos angariados para a acção pastoral da nos-
sa paróquia…. 
Não deixem de passar por lá! 
 

Aqui fica o horário de funcionamento da Venda: 
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. 
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TERÇA.COM 
 

A próxima 3ªfeira, dia 18, é dia de uma Terça.com Namorados. 
Destina-se a pares de namorados maiores de 18 anos. 
 

É um encontro que pretende olhar o tempo do namoro como tempo de discer-
nimento, de descoberta da vontade de Deus, de aprofundamento do olhar 
sobre o outro, sobre mim, sobre Deus. 
 

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

BANCO ALIMENTAR—29 E 30 DE NOVEMBRO 
 

Ano após ano, os Bancos Alimentares interpelam o público para a solidariedade 
e o voluntariado através das Campanhas de recolha de alimentos que realizam 
em todo o país.  
 

O apelo justifica-se porque existem infelizmente pessoas necessitadas que pre-
cisam de ajuda para se alimentar e para quem o apoio solidário e próximo das 
instituições sociais que recebem produtos do Banco Alimentar, como a nossa 
paróquia, transporta consigo alimento e dignidade, mas também afecto e espe-
rança que por vezes perderam, isoladas que estão na sua carência. 
Na zona da Grande Lisboa são mais de 92.000 as pessoas que beneficiam deste 
apoio. 
 

Nos próximos dias 29 e 30 de Novembro decorrerá a habitual campanha de 
recolha de alimentos. 
 

Para além desta campanha tradicional, os donativos podem ser feitos até 8 de 
Dezembro na internet, no site www.alimentestaideia.net 
 
 

BAPTISMO, 1ª COMUNHÃO E/OU CRISMA 
 

Iniciámos já os encontros de preparação para os sacramentos da iniciação cristã 
(Baptismo, Crisma e Primeira Comunhão). 
Mas quem estiver interessado ainda se pode inscrever: basta aparecer num 
dos dias de reunião (Centro Paroquial, porta 3, cave): Domingo das 17.30 às 
18.30h, Segunda—Feira das 18.30h às 19.30h e Sábado das 15h às 16h. 

mailto:linafragos@gmail.com

