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VENDA SOLIDÁRIA 
 

Foi grande o sucesso da VENDA SOLIDÁRIA que teve lugar no Espaço Cinema 
Berna. De 9 de Março a 19 de Maio realizámos a importância de € 4.776,46. 
De 18 de Setembro a 12 de Outubro ainda obtivemos mais € 1.016,70. 
O total apurado foi € 5.793,16. 
 

Este dinheiro tem sido aplicado na acção social da paróquia: reforço mensal 
do Banco Alimentar da Paróquia (uma vez que o que recebemos é manifesta-
mente pouco para as necessidades das famílias que apoiamos) e, pontual-
mente, para apoiar outras despesas de famílias muito necessitadas (contas de 
água, medicamentos, bilhas de gaz, um esquentador etc…) 
 

Até agora gastámos € 3.528,74. 
A VENDA SOLIDÁRIA reabre no dia 26 de Janeiro. 
Entretanto, esperamos que o montante em caixa chegue para continuarmos 
a nossa tarefa. 
 
 
 

Caminho Sinodal em Nossa Senhora de Fátima 
 

Reuniões Preparatórias 
 

Além das reuniões dos vários que estão a fazer a Caminhada Sinodal (alguns 
já existiam como tal e outros formaram-se com esta finalidade), esta semana 
voltam a acontecer reuniões abertas a quem não ainda tem grupo:  
 

1 — Em Fátima (Centro Paroquial, cave) na próxima 5ª feira, dia 4,  às 16h e 
as 21.30h, e no Domingo, dia 7, às 16h);  
 

2 — Em N. Sra das Dores (Igreja) no próximo Sábado, dia 6, às 17.30h 
 
 

5º Desafio Quinzenal 
 

Neste fim-de-semana é distribuída uma nova folha.  
As folhas parecem iguais, mas a parte final, o desafio é diferente!!! 
Desta vez o desafio, elaborado pela nossa Catequese Paroquial, é o seguinte: 
Apresento a Deus as pessoas e famílias carenciadas que conheço: 
lembro-as na minha oração  
e procuro em casa o que irei partilhar com elas neste Natal. 

   

 

EDITORIAL 
 

“Vigiai porque não sabeis quando virá o dono da casa” 
 

Começamos este Domingo um novo Ano Litúrgico. 
 

O Advento é, acima de tudo, o tempo da Esperança. 
É um convite / desafio a crescer e a viver da esperança do nosso encontro 
último e definitivo com Deus. 
 

Esta Esperança alicerça-se na certeza do Amor que Deus nos tem. 
A leitura que fazemos da nossa história, pessoal e colectiva, fala-nos de um 
Deus que está sempre do nosso lado, a fazer caminho connosco e a revelar-
se-nos, dando-nos a saborear a grandeza e a beleza da Vida que Ele é. 
 

É a experiência vivida deste Amor que nos faz ter cada vez mais o coração e 
os olhos postos na plenitude do encontro com Deus que nos espera. 
E isso, naturalmente, marcado pelo desejo ardente de nos unirmos a Ele. 
E é por isso que o Advento é o tempo da Alegria! 
 

Ao mesmo tempo que nos acompanha também a consciência sofrida da nos-
sa limitação e do nosso pecado. 
É que, bem o sabemos, há muitas situações da nossa vida em que Deus nos 
passa despercebido e a Vida é por isso mesmo desaproveitada… 
Não porque Deus não esteja presente ou se tenha esquecido de nós. 
Mas simplesmente porque andamos distraídos, ou  mesmo adormecidos… 
É por isso que o Advento é o tempo da Vigilância! 
 

Humanos que somos, vivemos de experiências fortes que nos seduzem o 
coração e que marcam para sempre a nossa vida de uma forma irresistível 
porque se tornam inesquecíveis. 
E vivemos também de palavras e gestos, de sinais que lhes dão corpo. 
Porque recordam, alimentam e fazem crescer a força e o sentido (leia-se a 
grandeza e a beleza) que daí advém para a nossa vida!!! 
 

                                                                                    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) 13 e 14 DEZ. 
 

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. E 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 respecti-
vo endereço de e-mail: ivvigararia@gmail.com. 

 
 

ENCONTRO / RETIRO DE ADVENTO — 8 DEZEMBRO 
 

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 começa às 9.45h e 
termina às 18.45h com Missa. 
    

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 se saber 
quem irá, combinar-se-á o que cada um deverá levar. 
 

Os interessados deverão contactar as Filhas do Coração de Maria: 964675474 

 
ORDENAÇÕES — 30 DE NOVEMBRO, 15.30H, JERÓNIMOS 

 

Neste Domingo, dia 30, a nossa Diocese alegra-se com a Ordenação de novos 
diáconos para o seu serviço. 
Como habitualmente no Mosteiro dos Jerónimos, mas desta vez às 15.30h. 
Acompanhá-los-emos naturalmente com a nossa oração e os que pudermos 
estar presentes não deixaremos certamente de o fazer. 

 3 

TERÇA.COM VOCAÇÃO — 2 DEZEMBRO 
 

A próxima 3ªfeira, dia 2, é dia de uma Terça.com Vocação (Rapazes). 
Destinado a rapazes, o encontro desta semana procura responder a quem 
quer caminhar no aprofundamento da vocação a que Deus o chama. 
 

"Quando se olha a Deus cara a cara, um dia e outro dia, uma hora e outra hora, 
sem se cansar, sem deixar de olhar, sem perder de vista, os olhos ficam cheios 
d`Ele. A luz mete-se pela vida e todo o ser se converte numa transparência de 
Deus." (M. Teresa Maria)  
 

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 
 

Neste fim-de-semana, dias 29 e 30, o Banco Alimentar procederá à habitual 
campanha de recolha de alimentos. 
 

Para além da campanha deste fim-de-semana, os donativos podem ser feitos 
até 8 de Dezembro na internet, no site www.alimentestaideia.net 

 

O EVANGELHO DE S.MARCOS — 3ª feira, dia 2,  
 

Nesta 3ª feira, das 18.30h às 19.30h, na sala Cón. Abranches (Salão Paroquial, 
2º andar) o Pe João Lourenço orientará mais uma sessão do Curso sobre o 
Evangelho de S.Marcos que decorre, com ritmo quinzenal, na nossa paróquia. 

 

ADORAÇÃO DO SANTÍSSIMO — 4 DEZEMBRO 
 

Na próxima 5ª feira, dia 4, primeira 5ª feira do Mês, teremos Adoração do 
Santíssimo na Igreja de Fátima, das 17.30h às 18.45h 
 

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” 
 

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

http://gmail.com/

