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Caminho Sinodal em Nossa Senhora de Fátima 
 

Acolhimento na missa das 12h 
 

O pequeno grupo que assegura todos os Domingos o acolhimento na Missa 
das 12h vai acrescentar mais uma tarefa àquilo que habitualmente fazem. 
 

Assim, além de entregarem em mão o “Eco de Fátima”, com as notícias mais 
importantes da vida semanal da nossa Comunidade e a “Mesa da Palavra”, 
com as leituras de cada Domingo, vão passar também a recolher os endere-
ços de e-mail de todos os que estejam interessados em receber a Newslet-
ter da paróquia e o chamado “Correio Pastoral”, onde o pároco sublinha as 
iniciativas a que é importante dar mais atenção e em que é solicitada a cola-
boração e o empenho de todos. 
 

Em breve esperamos também poder retomar a abertura de um espaço de 
convívio na manhã de Domingo.  
 

Esta iniciativa, ensaiada em anos anteriores e com reconhecidos bons frutos, 
terminou por falta de voluntários para assegurarem o seu funcionamento.  
Mas tudo indica que agora vamos conseguir ter um conjunto mais alargado 
de colaboradores. 
A importância desta iniciativa para nos ajudar a crescer como Comunidade é 
inegável, porque cria ou fortalece a relação entre nós. 
E sabemos que os laços da fé tendem sempre a traduzir-se em laços humanos 
 

Desafio Quinzenal 
 

Desde Outubro que estamos a ser desafiados quinzenalmente a realizar 
pequenas tarefas. Em qualquer altura podemos retomá-las: não prescre-
vem!!! 
Esta semana recebemos o oitavo desafio quinzenal para nos ajudar a manter 
vivo o espírito sinodal e o esforço de conversão. 
 

Este desafio foi elaborado por um grupo que se começou a reunir na nossa 
Comunidade no Ano da Fé para aprofundar um conjunto de temas sobre o 
Credo e que nunca mais deixou de se reunir regularmente. 
 

E retoma a necessidade da oração, tão importante para unificar e dar sentido 
aos pequenos esforços de conversão que vamos realizando. 
 

Está assim formulado: Participar, pelo menos uma vez, numa missa de sema-
na, por intenção do caminho Sinodal que estamos todos a percorrer. 

   

 

EDITORIAL 
 
 

“Foram ver onde morava e ficaram com Ele” 
 
 

Para todos nós, a aventura que é a nossa vida começa como é óbvio, no dia 
em que nascemos. 
Mas há momentos determinantes que marcam de forma decisiva o rumo da 
nossa história. 
Quando João Baptista apontou para Jesus que passava e disse àqueles dois 
discípulos que estavam com ele: “Eis o Cordeiro de Deus”, tudo começou a 
mudar nas suas vidas. 
 

O facto de serem discípulos de João Baptista j 
á nos diz muito sobre aqueles dois  
e as inquietações que habitavam o seu coração. 
Sem essas inquietações,  
as palavras de João Baptista não teriam encontrado eco no seu coração  
e não teriam certamente arriscado seguir Jesus. 
  

À pergunta de Jesus sobre o que procuravam  
(a mesma pergunta que Jesus faz hoje a cada um de nós 
 colocado diante do mistério da vida  
e com a capacidade de decidir o que fazemos dela…)  
exprimiram com naturalidade o desejo de O conhecer,  
de saber quem Ele era, onde morava....  
 

E a resposta de Jesus não podia ser mais clara:  
não há nada que possa ser verdadeiramente conhecido  
senão aquilo que é vivido! 
 

E quando fazemos a experiência de estar com Jesus, de O Conhecer,  
só há uma atitude possível: ficar com 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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ENCONTRO COM O SR PATRIARCA 
21 JANEIRO, 21.30h,  

Colégio Pedro Arrupe (Parque das Nações) 
 

Na próxima 4ª feira, dia 21 de Janeiro, às 21.30h, no Colégio Pedro Arrupe 
(Parque das Nações), o Senhor Patriarca preside a um encontro de lançamen-
to deste 2º trimestre (Janeiro a Março de 2015) da nossa Caminhada Sinodal. 
 

Neste encontro o Sr Patriarca comentará o 2º Capítulo da Exortação Apostóli-
ca “A Alegria do Evangelho” que tem como tema “A crise do Compromisso 
Comunitário”. 
 

Este encontro, pode ser seguido online na partir do site do Patriarcado 
(www.patriarcado-lisboa.pt) e do canal do YouTube (www.youtube.com/
patriarcadolx). 
E será também um momento de Comunhão Diocesana palpável, uma vez que 
estaremos em ligação em directo com cada uma das outras regiões pastorais da 
nossa diocese. 
Em cada um delas haverá também uma concentração num local haverá para 
permitir, através de conferência online, intervenções e interpelações na conver-
sa que se seguirá à intervenção do Sr Patriarca. 
 

A Caminhada Sinodal que estamos a realizar é muito importante para nós, 
Igreja. 
Mas  também é importante como sinal que transmitimos para o mundo em 
que vivemos e que, pelas mais diversificadas razões (e às vezes até mesmo 
opostas) tem os olhos postos em nós. 
 

É por isso que é importante a nossa presença neste encontro! 
 

É uma maneira de nos estimularmos mutuamente. 
Ajuda sempre olhar á volta e vermo-nos acompanhados, percebendo que há 
muitos como nós a querer fazer este caminho que o Papa Francisco nos propôs 
de conversão missionária da Igreja, animados pelo “Espírito Missionário de 
chegar a todos”. 
 

E é também uma maneira de evangelizar. 
Porque ajuda a dar visibilidade à proposta evangélica que nos anima. 
Quando hoje se houve falar tanto em “decadência da Europa” e “falta de ideais 
e desígnios colectivos”, é importante que a Igreja faça notar a sua voz e a sua 
proposta de esperança! 
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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 ainda 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.  
 

Para já, prevê-se que as celebrações tenham lugar na Basílica de São Pedro e, 
por isso, será necessária inscrição para aquisição de bilhete, dado o número dos 
novos cardeais e a limitação do espaço.  
Só não haverá limitação de entradas para a apresentação de cumprimentos. 
 

No dia 16, está igualmente prevista uma Missa presidida pelo Senhor Patriarca, 
na Igreja de Santo António dos Portugueses. 
 

Todos os interessados em participar (sobretudo os que se deslocam e têm alo-
jamento em Roma por conta própria) deverão inscrever-se através do site do 
Patriarcado. 
 

Não será fácil a gestão dos lugares disponíveis pois, ao que sabemos, são muitos 
os que já manifestaram interesse em ir a Roma participar neste evento. 
 

As informações actualizadas poderão ser sempre consultadas no site do Patriar-
cado (http://www.patriarcado-lisboa.pt/) 
E qualquer dúvida pode ser esclarecida através do endereço de email do Serviço 
do Turismo da Diocese de Lisboa: turismo@patriarcado-lisboa.pt 
 

 

 
 
 

TERÇA.COM NAMORADOS 
 
 

Na próxima 3ª feira, dia 20 de Janeiro, no Centro Paroquial (porta 3, 1º piso), 
terá lugar mais um encontro da Terça.Com Namorados. 
 

Destinado a pares de namorados maiores de 18 anos, este encontro pretende 
olhar o tempo do namoro como tempo de discernimento de descoberta da von-
tade de Deus, de aprofundamento do olhar sobre o outro, sobre si próprio e 
sobre Deus. 
 

O encontro começa, como habitualmente, às 21.30h. 

http://www.patriarcado-lisboa.pt/
http://www.youtube.com/patriarcadolx
http://www.youtube.com/patriarcadolx

