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Caminho Sinodal em Nossa Senhora de Fátima 
 

Uma experiência de acolhimento... 
 

A partir do próximo mês de Janeiro, vai começar um projecto de acolhi-

mento a todos os que vêm participar na missa das 12h. 

Esta iniciativa dá seguimento a uma ideia já ventilada nas Assembleias Paro-

quiais que realizámos o ano passado e surge como fruto da reflexão de um 

dos grupos que anda a preparar o Sínodo. A ideia é simples e será segura-

mente enriquecida á medida que o tempo for passando.  

Não estranhem se, à chegada à Igreja, alguém que possam eventualmente 

não conhecer vos cumprimente e vos faculte o “Eco de Fátima” e a “Mesa da 

Palavra” que estais habituados a recolher nas mesas de entrada da Igreja. 

A Missa do meio dia é uma missa Pro Populo. Quer dizer que é celebrada por 

todos e não tem nenhuma intenção concreta em particular.  

Por isso, a Equipa de Acolhimento recolherá intenções de agradecimento ou 

petição que as pessoas queiram ter presente na celebração e que serão 

anunciadas de forma genérica no início da oração eucarística. 
 

6º Desafio Quinzenal 
 

Esta semana continuamos a viver o desafio que nos foi lançado no Domingo 
passado pelo grupo “passo a Passo”, da Venda de Natal. 
É o seguinte: 
Tomo a iniciativa de desenvolver esforços junto dos meus conhecimentos 
para trazer “de volta à igreja” um irmão que se tenha afastado, por qual-
quer razão. 
 

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 que sejam 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 
 

“Conceberás e darás à luz um Filho” 
 

Primeiro, a perturbação que a proximidade de Deus sempre gera em nós. 
 

A ligeireza com que falamos de Deus,  
a banalidade com que nos comportamos  
nos espaços e tempos que reservamos para o nosso encontro com Ele 
a indiferença com que tratamos o irmão,  
lugar privilegiado do encontro com Deus, verdadeiro templo de Deus,  
tal com cada um de nós é chamado a ser de verdade,  
tudo isso pode significar a ausência do sentido de Deus. 
 

E como estamos longe, quando isso acontece,  
daquele “Descalça-te porque a terra que pisas é sagrada!”  
que Moisés ouviu um dia… 
Na certeza de que essa terra pode ser um lugar geográfico  
mas é sobretudo o que nele acontece. 
O lugar mais sagrado,  
mais parecido com Deus e que nos coloca mais próximo d’Ele  
é sempre a vida de cada homem! 
  

Depois a perplexidade, diante da grandeza inimaginável  
de tudo o que está subentendido neste anúncio:  
“Conceberás e darás à Luz um Filho”. 
 

“Como será isso, se não conheço homem?”  
é o resumo de todas as perguntas que se atropelaram no coração de Maria. 
 

Mas para além das perguntas, por mais inquietantes que elas fossem, 
o que conduziu sempre a sua vida de Maria  (e tem de conduzir a nossa!...) 
foi a confiança e a entrega inteira nas mãos do Senhor: 
“Faça-se me mim, segundo a tua palavra”. 
 

                                                                                    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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LUZ DA PAZ DE BELÉM 
 

A finalidade desta iniciativa é partilhar a Luz da Paz, acesa em cada ano por uma 
criança na gruta do nascimento de Jesus em Belém. 
Este ano os Caminheiros da Região de Lisboa associaram-se ao evento Europeu 
de providenciar a chegada da Luz da Paz de Belém à nossa Diocese, às nossas 
paróquias e a todas as casas (http://luzdelapaz.org). 
Na passada sexta-feira, na Sé de Lisboa, numa celebração presidida por D. José 
Traquina, acolhemos entre nós esta Luz. 
Ela vai estar na nossa paróquia a partir deste Domingo. 
Convidamos todos os paroquianos a levar esta luz para sua casa e a passá-la a 
outros. Pode ser mais uma maneira simples de concretizarmos o lema do nosso 
Sínodo Diocesano: “O sonho missionário de chegar a todos”. 
 

Vídeo de Apresentação - http://youtu.be/RSbS_4XfCSc 
Facebook - https://www.facebook.com/LuzPazBelem (partilha do rasto da Luz) 
Site - http://www.presepionacidade.org/  
 

PELO DIREITO A NASCER 
 

Está á decorrer uma Iniciativa Legislativa de Cidadãos “LEI DE APOIO À MATER-
NIDADE E PATERNIDADE - DO DIREITO A NASCER” que propõe: 
a) Apoiar a Família, a maternidade e paternidade responsáveis em meio profis-
sional e social.  
b) Pôr termo à actual equiparação entre IVG e maternidade, para efeitos de 
prestações sociais, eliminando o seu carácter universal e atendendo a factores 
de saúde e de condição de recursos.  
c) Promover o apoio à gravidez dado pelo outro progenitor ou, por outro fami-
liar que a grávida não afaste.  
d) Acompanhar o consentimento informado da grávida, dado ao aborto, com 
consulta interdisciplinar e subscrição do documento ecográfico impresso.  
e) Dignificar o estatuto do objector de consciência.  
f) Apoiar a grávida em risco de aborto para suprir, caso o queira, as dificuldades 
que se lhe apresentam.  
g) Reconhecer expressamente o Direito a Nascer.  
h) Reconhecer o nascituro como membro do agregado familiar.  
i) Criar uma Comissão e Plano Nacional de Apoio ao Direito a Nascer.  
j) Alterar vários diplomas legais. 
O texto integral pode ser consultado em www.pelodireitoanascer.org. 
Quem desejar subscrever esta iniciativa pode fazê-lo no Secretariado Paroquial. 
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HORÁRIO DAS CELEBRAÇÕES DE NATAL 
 

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

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

 

HORÁRIO DE CONFISSÕES 
 
 

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 

 

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). 
 

Ao nosso já vasto repertório vamos acrescentar mais algumas canções e, por 
isso, vamos ter um, ensaio na Igreja de Nossa Senhora das Dores no dia 29, 2ª 
feira, às 21h 
Se entretanto aparecer gente interessada em participar nas Janeiras e quem dê 
mais jeito um ensaio no Centro Paroquial, marcaremos depois um outro ensaio 
na Igreja de Fátima. 
Não é preciso mais do que um ensaio porque as canções entram facilmente no 
ouvido e havemos de cantá-las tantas cantamo-las tantas vezes que um só 
ensaio é suficiente. 

http://luzdelapaz.org/

