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JANEIRAS 
 

Como é habitual, este ano voltamos a cantar as Janeiras. 
Na noite de 6ªfeira (dia 2)  e na noite de sábado (dia 3) andaremos nas ruas 
do lado da Igreja de Fátima (Avenidas Novas). 
Na tarde de Sábado (dia 3) e na tarde de Domingo (dia 4), andaremos nas 
ruas do Bairro de Santos. 
 

Quem quiser ouvir-nos à porta de casa (ou lá dentro...) só tem de nos dizer! 
Para isso basta inscrever-se no Secretariado Paroquial ou contactar directa-
mente com o prior (964040664). 
 

E quem quiser engrossar o grupo dos cantores e tocadores também só tem 
de contactar o prior (964040664). 
Marcaremos depois um ensaio. Não precisamos de mais porque, apesar do 
nosso repertório já ser vasto, as canções entram muito facilmente no ouvido 
e cantamo-las tantas vezes que um ensaio é suficiente. 

 

Caminho Sinodal em Nossa Senhora de Fátima 
 

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

Este encontro, que marca o fim deste primeiro trimestre da nossa Caminhada 
Sinodal, 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. 
 

Envio das reflexões para a Comissão Diocesana 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 
 

“No meio de vós está Alguém que não conheceis” 
 

O Advento, como tudo na nossa vida, é uma realidade multifacetada. 
 

Vivemos a expectativa da vinda do Senhor,  
procuramos crescer no desejo de que ela aconteça,  
unindo-nos já hoje, cada vez mais, a este Senhor das nossa vidas  
que está sempre presente, embora de forma tão discreta,  
em todos os momentos da nossa vida… 
  

Vivemos a alegria de conhecermos o Amor que Ele nos tem  
e encontramos nessa alegria a força para fazer crescer a esperança  
e enfrentar tudo o que na vida é duro, doloroso  
e, às vezes, quase vivido como um completo absurdo de mal... 
 

Mas, ao mesmo tempo, temos também a consciência sofrida  
de que andamos muitas vezes desligados d’Ele,  
tão desligados que nem O reconhecemos. 
E as palavras de João Baptista que ouvimos hoje  
soam aos nossos ouvidos como uma interpelação e um grito de alerta:  
“No meio de vós está Alguém que não conheceis” 
 

Sobretudo porque sabemos que a nossa incapacidade de O reconhecer 
pode levar-nos a ouvir um dia da sua boca  
aquelas terríveis palavras que Jesus, no contexto de uma parábola, 
nos deu a entender que é uma possibilidade em aberto: 
“Não vos conheço!  
Afastai-vos de mim todos vós que praticais a iniquidade!” 
 

E o pior é que isto pode acontecer quase sem darmos por isso. 
Às vezes até mesmo muito convencidos de que está tudo muito bem  
entre nós e Ele!... 
 

                                                                                    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 

 

Neste Domingo, dia 14, às 16h, na nossa Igreja Paroquial, temos a FESTA DE 
NATAL da nossa Comunidade. 
 

Queremos que seja mesmo FESTA! 
E, para isso, precisamos que cada um esteja presente!!! 
 

O Programa é simples, porque feito com “a prata da casa”. 
O que é o mais importante, porque é uma Festa de Família! 
 

 16.00h — Actuação do Coro Paroquial “Chorus Fatimae” 
 16.15h — Peça de Natal (Catequese Paroquial) 
 16.45h — Apresentação dos grupos da Caminhada Sinodal 
 17.00h — Surpresa (grupo de guitarras) 
 17.15h — Actuação do Coro Paroquial “Chorus Fatimae” 
 17.30h—Lanche Partilhado (salão Paroquial) 
 

Das 15.30h às 16h, estará gente no Salão Paroquial (porta 3, cave) a recolher o 
que cada um trouxer para o lanche partilhado. 
Mas é só até às 16h! 
Porque  vamos começas a Festa a horas (para poder terminar a horas, como 
prometido). 

 

AJUDA — PRECISA-SE! 
 

A nossa Loja Solidária tem necessidade de roupa e calçado para homem e 
também de cobertores. 
As ofertas podem ser entregues na Loja Solidária (2ª, 4ª ou 5ª feiras, das 15h às 
18h ou, fora deste horário de funcionamento da mesma, no Secretariado Paro-
quial (2ª a 6ª feira, das 19.30h às 13h e das 15h às 19h). 

 

TERÇA.COM VOCAÇÃO — 16 DEZEMBRO 
 

A próxima 3ªfeira, dia 16, 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. 
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HORÁRIO DAS CELEBRAÇÕES DE NATAL 
 

Dia 24: 
Missa da Vigília: 16.30h e 19h 
Missa do galo: 24h 
 

Dia 25: 
Missas do dia: 10.30h, 12h e 19h 

 
HORÁRIO DE CONFISSÕES 

 

Dia 15 Dezembro: 
Pe Lereno (Cartório) - 10h às 12h 
Pe Rego (Confessionário à entrada da Igreja) - 18.30h a 19.30h 

Dia 16 Dezembro: 
Pe Rego (Confessionário à entrada da Igreja) - 18.30h a 19.30h 
Prior (Confessionário à entrada da Igreja) - 17h às 19h 
 

Dia 17 Dezembro: 
Pe Lereno (Cartório) - 10h às 12h 
Pe Rego (Confessionário à entrada da Igreja) - 18.30h a 19.30h 
Prior (Confessionário à entrada da Igreja) - 17h às 19h 
 

Dia 18 Dezembro: 
Pe Henrique (Confessionário à entrada da Igreja) - 17.30h a 18.30h 
Prior (Confessionário à entrada da Igreja) - 17h às 19h 
 

Dia 19 Dezembro: 
Pe Lereno (Cartório) - 10h às 12h 
Pe António Martins (Confessionário à entrada da Igreja) - 10h às 12h 
Prior (Confessionário à entrada da Igreja) - 17h às 19h 
 

Dia 20 Dezembro: 
Prior (Confessionário à entrada da Igreja) - 11h às 13h 
 

Dia 22 Dezembro: 
Pe Lereno (Cartório) - 10h às 12h 
 

Dia 23 Dezembro: 
Prior (Confessionário à entrada da Igreja) - 10h às 12h 
 

Dia 24 Dezembro: 
Prior (Confessionário à entrada da Igreja) - 10h às 12h e 15h às 18.30h 


