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Caminho Sinodal em Nossa Senhora de Fátima 
 

Uma experiência de acolhimento... 
 

Começou no Domingo passado uma iniciativa de acolhimento na Missa 
Dominical das 12h. O objectivo é esse mesmo: acolher! 
Ajudar quem está de passagem a sentir-se bem vindo à nossa Comunidade. 
E ajudar a fomentar na Comunidade os laços humanos que nos podem permi-
tir crescer mais como Comunidade. 
Esta iniciativa é já um fruto palpável da Caminhada Sinodal. 
 

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).  

 

O prazo para envio de respostas já terminou. 
Mas é possível que as que chegarem nesta quinzena venham ainda a ser 
objecto de consideração pela equipa de trabalho da Comissão Diocesana pre-
paratória do Sínodo. 
 

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

Encontros de preparação do Sínodo. 
 

Já se encontram disponíveis no Secretariado Paroquial os guiões de prepara-
ção do Sínodo referentes a este segunda etapa (do Natal à Páscoa), em que 
nos vamos debruçar sobre o segundo capítulo da “A Alegria do Evangelho” 
 

O encontro com o Sr Patriarca no dia 21 de Janeiro, às 21.30h, no auditório 
do Colégio Pedro Arrupe (Parque das Nações), atrás noticiado será um bom 
momento para relançarmos a nossa Caminhada Sinodal. 
 

É importante que todos procuremos participar nesse encontro. 
Encher o Auditório é um desafio para todos nós. 
Pelo que significa de estímulo mútuo para a Caminhada Sinodal que estamos 
a percorrer. 
E pelo sinal e interpelação que representará também para aqueles que ainda 
não “apanharam este comboio”… 
    

 

EDITORIAL 
 

“Tu és o meu Filho muito amado. Em Ti pus a minha complacência” 
 

Com a Festa do Baptismo do Senhor termina o tempo do Natal e inicia-se o 
Tempo Comum. 
O Baptismo de Jesus marca o início da sua chamada “Vida Pública”. 
Jesus abandona o anonimato da vida em Nazaré e passa a andar pela Gali-
leia, de terra em terra a anunciar a Boa Nova do Reino de Deus. 
 

No Baptismo de Jesus apresenta-se-nos imediatamente a chave de leitura 
de toda a sua vida: Jesus é o que é, faz o que faz, porque é o Filho de Deus! 
  

E esta revelação da condição divina de Jesus sublinha o essencial da Festa do 
Seu Natal, ao mesmo tempo que lhe revela o seu sentido mais profundo: 
Deus faz-Se um de nós para fazer de todos nós Seus filhos! 
É esta a nossa vocação! 
Concretizamo-la na medida em que, recebendo o Espírito de Jesus (no nosso 
próprio Baptismo) nos tornamos um com Ele, e somos assim filhos no Filho. 
 

Embora a um título diferente, Deus passa também a dizer de nós que somos 
Seus filhos e que nos ama com Amor infinito. 
E esse passa a ser o ponto de partida da nossa vida, da maneira de nos 
olharmos, e olharmos os outros e o mundo que nos rodeia, de entendermos 
e darmos sentido à nossa história. 
Toda a nossa história passa a ser uma história de crescimento para plenitude 
da Vida que é viver em Deus, saboreando o Amor do Pai. 
 

E daqui, da nossa identificação com Cristo, decorre necessariamente a 
comunhão na sua missão. 
Passamos, como Ele, a ser enviados pelo Pai, interiormente movidos pelo 
fogo do mesmo Espírito que não descansará nunca enquanto Deus não for 
tudo em todos! 

 

                                                                                    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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ENCONTRO COM O SR PATRIARCA—21 JANEIRO 
 
 

No próximo dia 21 de Janeiro, 4ª feira, às 21.30h, o Sr Patriarca preside a um 
encontro de lançamento deste 2º trimestre (Janeiro a Março de 2015) da nossa 
Caminhada Sinodal. 
 

Este encontro realiza-se no Colégio Pedro Arrupe (Parque das Nações) e intitu-
la-se “Sínodo para todos — Análise ao Guião de Leitura # 2”. 
 

Neste encontro o Sr Patriarca fará uma análise ao conteúdo do Guião de Leitu-
ra # 2, que tem como tema “A crise do Compromisso Comunitário” (capítulo II 
da Exortação Apostólica “A Alegria do Evangelho”. 
 

Em cada uma das outras regiões pastorais da nossa diocese haverá um local de 
encontro para permitir, através de conferência online, que todos possam parti-
cipar na conversa que se seguirá à intervenção do Sr Patriarca. 
 

O encontro será também transmitido online, a partir do site do Patriarcado 
(www.patriarcado-lisboa.pt) e do canal do YouTube (www.youtube.com/
patriarcadolx). 
 
 
 

NOITE DE ORAÇÃO — 2ª FEIRA, 12 JANEIRO 
 
 

Na próxima 2ª feira, dia 12, das 21.30H às 22.30h reunimo-nos para rezar na já 
habitual Noite de Oração na nossa Igreja Paroquial de Fátima.  
 

A oração é fundamental na nossa vida de cristãos. 
Não só por razões pragmáticas, de eficácia: “Se o Senhor não edificar a casa, em 
vão trabalham os que a constroem”… 
Mas porque ela decorre necessariamente da nossa relação com Deus. 
È nos tempos particularmente dedicados a Deus que melhor podemos saborear 
a Sua presença na nossa vida. 
 

A fé não é outra coisa senão a vida de amor com Deus. 
E é por isso que, se a nossa fé não fosse tão pequenina, viveríamos ansiosos por 
estar sempre com Deus, escutá-l’O e repousar n’Ele o nosso olhar, em vez de 
andarmos constantemente a regatear a Deus o tempo que Lhe damos. 
 

Ao longo deste ano, todos os dias 12 de cada mês , com Maria, dirigimos o nos-
so olhar para o Senhor, confiando-Lhe o nosso Caminho Sinodal. 
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EVANGELHO DE S. MARCOS—3ªFEIRA, 13 JANEIRO 
 
 

Na próxima 3ª feira, dia 13 de Janeiro, das 18.30h às 19.30h, na sala “Cónego 
Abranches” do Centro Paroquial (porta 3, 2º piso), voltaremos a ter um novo 
encontro com o Pe João Lourenço sobre o Evangelho de S. Marcos. 
Abandonamos assim, desta vez, o ritmo quinzenal destes encontros, uma vez 
que o Pe João Lourenço não pode estar connosco na data inicialmente prevista. 
O encontro seguinte será depois só no dia 3 de Fevereiro. 
 

TERÇA.COM VOCAÇÃO (Raparigas) 
 
 

Na próxima 3ª feira, dia 13 de Janeiro, no Centro Paroquial (porta 3, 1º piso), 
terá lugar mais um encontro da Terça.Com Vocação (Raparigas). 
 

Destinado a raparigas, o encontro procura responder a quem quer caminhar no 
aprofundamento da vocação a que Deus o chama. 
 

Um encontro para olhar Deus cara a cara e ficar com os olhos cheios d’Ele. 
Um tempo para perguntar: « Senhor, que queres que eu faça?» 
Para rezar, deixar-se interpelar, colocar dúvidas, escutar, partilhar… 
 

O encontro começa, como sempre, às 21.30h. 
 

FORMAÇÃO DE CATEQUISTAS — 6ª FEIRA, 16 JANEIRO 
 
 

Na próxima 6ª feira, dia 16 de Janeiro, às 21h, os nossos catequistas vão encon-
trar-se para poderem aprofundar algumas dimensões importantes da sua missão 
como Catequistas e também para partilhar as nossas reflexões sobre esta segun-
da etapa da Caminhada Sinodal. 
 

NOMEAÇÃO DE CARDEAL DO NOSSO PATRIARCA 
 
 

O Serviço do Turismo da Diocese de Lisboa está a organizar uma viagem a Roma,  
entre os dias 13 e 17 de Fevereiro. O programa da viagem está a ser ultimado, 
mas terá como momentos principais a presença No Consistório Público na Praça 
de São Pedro, no dia 14 de Fevereiro, e a participação na  Celebração Eucarística, 
presidida pelo Santo Padre, no dia 15 de Fevereiro. No dia 16, está igualmente 
prevista uma Missa presidida pelo Senhor Patriarca, na Igreja de Santo António 
dos Portugueses, em Roma. 
Todas as informações deverão ser pedidas para o endereço de email do Serviço 
do Turismo da Diocese de Lisboa: turismo@patriarcado-lisboa.pt 
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