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Caminho Sinodal em Nossa Senhora de Fátima 
 
 
 

Encontro Comunitário — Domingo, dia 14, 16h, na Igreja  
 

A nossa Caminhada Sinodal deste primeiro trimestre vai ter como momento 
particularmente importante o encontro do próximo dia 14, às 16h, na Igreja 
Paroquial, atrás apresentado neste Eco. 
 

É também a nossa Festa de Natal. 
A preparação deste Sínodo Diocesano que quer realizar o “sonho missionário 
de chegar a todos”, não pode deixar de nos “obrigar” a crescer como Comu-
nidade. E isso implica um sentido de pertença, de acolhimento e reconheci-
mento mútuos que se alimenta de momentos como este. 
 

Todos os grupos que estão a fazer a preparar o Sínodo Diocesano na nossa 
paróquia irão apresentar-se (é só dar a cara…) à Comunidade neste encon-
tro. 
 
 

5º Desafio Quinzenal 
 

Esta semana continuamos a viver o desafio que nos foi lançado no Domingo 
passado pela nossa Catequese Paroquial:  
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. 
 
 

Envio das reflexões para a Comissão Diocesana Preparatória 
do Sínodo  
 

A Comissão Preparatória do Sínodo elaborou um novo formulário online para 
recolha das respostas relativas ao primeiro capítulo da Evangelii Gaudium. 
 

Este novo formulário será a forma preferencial para recolha das respostas e 
está acessível, desde já, através da página http://sinodo2016.patriarcado-
lisboa.pt (menu: ‘Respostas’ ou banner no centro do site).  

Também se pode responder individualmente. 
Mas é muito mais rico se for feito com outros (mesmo só dois ou três, por 
exemplo, em família…) 
 

Não se esqueçam de enviar as respostas também para o e-mail da paróquia 
criado para o efeito: sinodoNSF@gmail.com 

   

 

EDITORIAL 
 

“Endireitai os caminhos do Senhor” 
 

O Advento vive da certeza de que Deus vem ao nosso encontro. 
O Senhor que veio é o mesmo Senhor que virá de novo, no fim dos tempos. 
E sabemos que Ele virá porque Ele já está connosco. 
Ele já vem todos os dias, ainda que de forma por vezes escondida,  
pouco evidente,  
sem a intensidade desarmante do brilho glorioso da Sua face, 
quando Ele for tudo em todos… 
 

O grande desafio do Advento é, por isso, acolher o Senhor que vem,  
em cada dia do nosso presente, 
percebendo que quanto mais O acolhermos hoje,  
mais apressamos a Sua vinda gloriosa no fim dos tempos. 
 

Trata-se de “endireitar os caminhos do Senhor”. 
Com a consciência de que os caminhos são d’Ele. 
O que quer dizer que, mesmo quando não Lhe prestamos atenção,  
Ele não deixa de inventar novos caminhos que nos levem a tropeçar n’Ele. 
 

Mas a nossa indiferença pode tornar sinuosos os caminhos do Senhor. 
Pode dificultar a concretização dessa vontade que Deus tem,  
desde sempre, de Se fazer encontrado por cada um de nós. 
 

O que quer dizer que nunca podemos culpar Deus  
quando o nosso desencontro com Ele acontece 
ou temos mais dificuldade em perceber a Sua presença na nossa vida. 
 

Cabe-nos a nós abater os montes do orgulho e da auto-suficiência,  
preencher os vales das carências, fragilidades e limitações,  
endireitar as sendas tortuosas das cedências, omissões e indiferenças,  
e aplanar as veredas escarpadas das hipocrisias, fingimentos e mentiras. 
 

                                                                                    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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FESTA DE NATAL DA COMUNIDADE 
14 DE DEZEMBRO, 16H, NA IGREJA DE FÁTIMA 

 

No próximo dia 14 de Dezembro, às 16h, na nossa Igreja Paroquial, temos um 
encontro marcado para todos!!! 
 

Vamos celebrar o caminho feito nesta primeira etapa do nosso ano pastoral. 
 

A Eucaristia é seguramente (ou devia sê-lo…) a grande maneira de celebrar-
mos em Comunidade todo o caminho que fazemos. 
É na Eucaristia que a Comunidade, recordando o mandamento do Senhor “Fazei 
isto em memória de Mim”, actualiza o mistério pascal de Jesus, O faz presente 
no meio de nós e, associando-se à Paixão, Morte e Ressureição do Senhor, faz 
sua a Sua maneira de viver: “Amai-vos una aos outros como Eu vos amei”. 
 

E isso é particularmente verdade na Eucaristia dominical, do Dia do Senhor, 
aquele dia em que a Ressurreição O afirma como Senhor do Universo e das nos-
sas vidas! 
 

Mas a Festa da Eucaristia exprime-se e alimenta-se das mediações dos nosso 
encontros de todos os dias (se não soará sempre a falso, a vazio…) 
A Festa do Amor, não pode ser uma realidade desincarnada. 
 

É por isso que é tão importante aprendermos a valorizar estes momentos 
comunitários de encontro e de Festa. 
São momentos não litúrgicos que dão sentido, qualidade e profundidade aos 
momentos litúrgicos dessa Festa que é fruto do Espírito de Jesus em nós! 
 

O “vede como eles se amam” que tanto interpelava aqueles que contactavam 
com os primeiros cristãos era uma exclamação que brotava da observação da 
relação concreta de todos os dias que os cristãos mantinham entre si. 
A fonte desse Amor novo era, como não podia deixar de ser, a Eucaristia. 
Mas a sua manifestação acontecia na vida quotidiana que era, por isso mes-
mo, também o critério de verdade dessa mesma Eucaristia... 
 

É por isso que é tão importante que cada um de nós perceba e sinta a impor-
tância de nos reunirmos em Comunidade neste dia, de maneira que não tro-
quemos facilmente este encontro por outro programa qualquer (por mais legíti-
mo e bom que ele seja…). 
 

De uma maneira não litúrgica mas igualmente orante, vamos prolongar e apro-
fundarmos a verdade com que vivemos a Eucaristia, vamos celebrar a nossa 
condição de cristãos, de filhos de Deus e irmãos uns dos outros. 

 3 

O Programa deste nosso encontro festivo do dia 14 é simples, porque feito 
com “a prata da casa”, que é o mais importante: 
 16h — Actuação do Coro Paroquial “Chorus Fatimae” 
 16.15h — Peça de Natal (Catequese Paroquial) 
 16.45h — Apresentação dos grupos da Caminhada Sinodal 
 17h — Surpresa (grupo de guitarras) 
 17.15 — Actuação do Coro Paroquial “Chorus Fatimae” 
 17.30h—Lanche Partilhado (salão Paroquial) 
 

À semelhança do Encontro de Lançamento do Ano Pastoral, realizado no passa-
do mês de Setembro e dominado pela apresentação da dinâmica sinodal com 
que vamos viver estes dois anos pastorais, também este Encontro vai aconte-
cer com um bom ritmo e não será muito longo. 
 

 

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. 
Destinado a jovens dos 15 (10º ano) aos 20 anos, realiza-se nos espaços da 
paróquia de S. Jorge de Arroios e 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. 
 

Para mais informações: ivvigararia@gmail.com. 
 
 

ENCONTRO / RETIRO DE ADVENTO — 8 DEZEMBRO 
 

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

 
TERÇA.COM VOCAÇÃO — 9 DEZEMBRO 

 

A próxima 3ªfeira, dia 9, é dia de uma Terça.com Vocação (Raparigas). 
Destinado a raparigas, o encontro desta semana procura responder a quem 
quer caminhar no aprofundamento da vocação a que Deus o chama. 
O encontro começa, como sempre, às 21.30h. 

http://gmail.com/

