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BANCO ALIMENTAR—29 E 30 DE NOVEMBRO 
 

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

São muitas as pessoas necessitadas que precisam de ajuda ara quem o apoio 
solidário e próximo das instituições sociais que recebem produtos do Banco 
Alimentar transporta consigo alimento e dignidade, mas também afecto e 
esperança que por vezes perderam, isoladas que estão na sua carência. 
 

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. 
 

À conta das ordenações (dias 23 e 30 deste mês), o próximo encontro dos 
Domingos é só no dia 7 de Dezembro! 
O de 2ª feira acontece já no dia 24 e o de sábado no dia 29. 
 
 

Caminho Sinodal em Nossa Senhora de Fátima 
 

4º Desafio Quinzenal 
 

No passado fim-de-semana foi distribuída uma nova folha.  
As folhas parecem iguais, mas a parte final, o desafio é diferente!!! 
Desta vez o desafio, elaborado por um grupo de casais da nossa paróquia que 
já se vem reunindo há algum tempo, é o seguinte: Tomo a iniciativa de visi-
tar alguém que esteja a viver uma situação de doença ou solidão, levando 
uma palavra de conforto. 

   

 

EDITORIAL 
 

“Sentar-Se-á no seu trono glorioso e separará uns dos outros” 
 

Entender a nossa vida como caminho significa perceber que ela tem um fim. 
Porque acaba.  
Mas sobretudo porque tem uma meta. 
 

É por isso que é tão importante  
questionarmo-nos sobre a maneira como vivemos hoje. 
Porque é ela que decide se estamos ou não a aproximar-nos da meta. 
 

É a eternidade que está em jogo. 
E esta existência presente conta. 
Porque é a maneira como vivemos hoje que decide tudo! 
 

No fim da História, no fim da nossa existência presente,  o nosso Senhor  
“sentar-Se-á no seu trono glorioso e separará uns dos outros”. 
Mas, no fundo, somos nós que nos separamos,  
consoante os caminhos que, na nossa liberdade, escolhemos trilhar hoje. 
 

Morte, Juízo, Inferno ou Paraíso, aprendíamos nós na Catequese… 
O Paraíso é o caminho do dom, do Amor. 
O inferno é o caminho do fechamento sobre nós mesmos. 
 

Criados para o Amor, se falharmos essa meta espera-nos a solidão,  
o vazio absoluto, 
e a consciência sofrida de que as coisas podiam ser diferentes,  
porque havia uma Festa preparada para nós.!... 
 

O inferno é a absolutização da rejeição da Vida que é Amor! 
O Céu é a alegria sem fim do Amor vivido em plenitude! 
Tanto o Céu como o inferno começam já hoje,  
quando nos abrimos aos outros,  
ou quando nos fechamos sobre nós próprios… 
 

                                                                                    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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RETIRO PARA JOVENS (15 A 20 ANOS) 
 

A Equipa Vicarial da Pastoral Juvenil da nossa vigararia vai organizar um "retiro" 
de Advento no fim de semana 13 e 14 de Dezembro. 
 

Destina-se a jovens dos 15 (10º ano) aos 20 anos. 
 

Terá início às 14:00h de sábado, dia 13, com regresso a casa cerca das 21:30h, 
depois do jantar. 
 

Recomeçará no Domingo, dia 14, às 9:00h e encerrará com a eucaristia das 
19:00h. 
 

Por motivos práticos e económicos este retiro/encontro terá lugar nos espaços 
da paróquia de S. Jorge de Arroios. 
 

O custo previsto por pessoa é de 12,00€, mas cada um dará o que puder no 
ofertório da eucaristia de encerramento. 
 

Para mais informações podem contactar a Equipa Vicarial  através do respectivo 
endereço de e-mail: ivvigararia@gmail.com. 

 
 

ENCONTRO / RETIRO DE ADVENTO 
 

DESERTO DE ADVENTO: A ALEGRIA DA ESPERA 
 

No próximo dia 8 de Dezembro, realizar-se-á um Encontro/Retiro de Advento. 
na casa das Filhas do Coração de Maria (Rua Diogo de Macedo, nº 3 A), em 
Nossa Senhora das Dores. 
 

Orientado pelo Pe António Martins, este Encontro / Retiro tem o seguinte rit-
mo  / horário: 9:45h — Pontos de Oração 
   11h - 13h — Adoração 
   13h — 14h — Almoço / Silêncio 
   14.45h — Pontos de Oração 
   18.45h — Missa 
 

Todos são bem vindos a esta experiência de Advento vivida em Comunidade. 
Para que o espaço possa ser adaptado, é importante saber o número de partici-
pantes e se almoçam ou não. O almoço será partilhado. Depois de saber quem 
irá, combinar-se-á o que cada um deverá levar. 
 

Os interessados deverão contactar as Filhas do Coração de Maria: 964675474 
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ORDENAÇÕES — 30 DE NOVEMBRO, 15.30H, JERÓNIMOS 
 

No próximo dia 30 deste mês, Domingo, a nossa Diocese vai ser enriquecida 
com a Ordenação de novos diáconos para o seu serviço. 
Como habitualmente no Mosteiro dos Jerónimos, mas desta vez às 15.30h. 
Os que pudermos estar presentes não deixaremos certamente de o fazer,  
mas somos todos convidados a acompanhá-los na oração. 
 
 

DESAFIOS PASTORAIS DA FAMÍLIA  
 

As Paulinas publicaram um pequeno livro sobre a recente Assembleia Geral 
extraordinária do Sínodo dos Bispos sobre a Família, intitulado “Os desafios 
pastorais da família no contexto da evangelização” 
 

O livro contém: 
 1 — Mensagem do Sínodo dos Bispos 
 2 — Relação final do Sínodo dos Bispos  
  (com as votações de cada número) 
 3—Saudação do Papa Francisco aos padres sinodais  
  durante a 1ª Congregação Geral 
 4—Relações dos Círculos Menores (trabalho de grupos) 
 5 – Discurso do Papa Francisco no encerramento  
  da Assembleia Geral Extraordinária do Sínodo dos Bispos 
 6 –  Comentário de António Spadaro, SJ, um dos padres sinodais. 
 

Este livro encontra-se à venda na nossa paróquia (Secretariado Paroquial, 
Lojinha, Venda de Natal) pelo preço de 5 €. 
 
 

TERÇA.COM 
 

A próxima 3ªfeira, dia 25, é dia de uma Terça.com Fé e Cultura. 
 

O objectivo é aprofundar e debater os grandes temas da fé e da cultura actual. 
Desta vez o tema do encontro é “Uma Igreja em saída” e acontece ao ritmo de 
vários testemunhos. 
 

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

http://gmail.com/

