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ENCONTRO DE INÍCIO DO ANO PASTORAL 
DOMINGO - 21.09.2014 - 15 HORAS—IGREJA DE FÁTI-

MA 
 
Neste Domingo, dia 21, ás 15h, na Igreja, teremos o nosso Encontro de lan-
çamento deste Ano Pastoral 2014/2015, com duração de cerca de uma hora.  
O Encontro é para todos!  
E não será nem longo, nem pesado (prometido!) 
 

Neste Encontro, como não podia deixar de ser, ser-nos-á apresentada a pro-
posta de “Caminho Sinodal” que a Diocese nos faz. 
 

Apresentaremos também a dinâmica concreta que vamos imprimir na nossa 
Comunidade com o objectivo de manter sempre bem viva a consciência des-
te caminho que iremos fazendo e de o tornarmos o mais fecundo possível. 
 

Não faltem! Ponham este encontro na vossa agenda! 
Lembrem os vossos amigos! 
E cativem e motivem os que ainda precisem disso! 
 
 

HORÁRIO DAS MISSAS  
 

O horário das Missas regressou ao horário habitual. 
A excepção é a missa vespertina das 16.30h que só será retomada em Outu-
bro. 
 
 
 
SITE DA PARÓQUIA 
 

Visite-nos: http://www.paroquiansrfatima.com 
Diga-nos o que pensa… 
 

BLOG DA PARÓQUIA - http://paroquiansrfatima.wordpress.com/ 
 

Comente o que vai acontecendo na nossa paróquia… 
Aproveite este espaço de partilha! 
Participe! 

   

 

EDITORIAL 
 

“Serão maus os teus olhos porque eu sou bom?” 
 

A parábola que Jesus nos conta hoje é extremamente reconfortante. 
Principalmente por nos dizer que há um Deus que nunca desiste de nós. 
E que, por isso, não nos larga da mão. 
Antes pelo contrário, procura incessantemente despertar a nossa atenção 
para o essencial da vida. 
E o segredo que dá sentido à nossa vida é muito simples:  
Consiste em trabalhar na vinha do Senhor,  
ou seja, conhecê-l’O, amá-l’O, partilhar da sua intimidade! 
 

Mas, ao mesmo tempo, esta parábola põe também a nu a nossa dificuldade 
em compreendermos os caminhos de Deus.  
Os seus pensamentos não são, de facto, como os nossos. 
A Sua maneira de nos olhar e de Se relacionar connosco,  
a atenção e o cuidado que Ele tem com cada um de nós  
traduz-se numa solicitude  
que vai muito para além de tudo o que podemos imaginar. 
E é por isso que não conseguimos entender  
aquela justiça que dá a mesma paga  
tanto ao trabalhador da primeira hora como ao da última hora. 
 

Perceber isto obriga-nos a dispormo-nos a “entrar no registo” de Deus. 
O que é sinónimo de nos colocarmos em atitude de conversão permanente. 
Não podemos manter-nos fechados sobre nós próprios,  
sem disponibilidade interior para arriscar a mudança,  
correndo o risco de ouvirmos esta pergunta terrível  
que Deus um dia nos pode fazer: “ 
Serão maus os teus olhos porque eu sou bom?” 
 
 

                                                                                    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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VENDA SOLIDÁRIA 
 

A Venda Solidária está de volta! 
 

A nossa paróquia tem vindo a crescer no apoio que conseguimos dar aos irmãos 
mais carenciados que nos procuram. 
O trabalho desenvolvido pela Conferência Vicentina e pelo Serviço de Acção 
Social da paróquia, em articulação com outras instituições, tem sido possível 
graças à ajuda de todos. 
São várias as iniciativas que temos usado para solicitar essa ajuda. 
Há o peditório organizado pela Conferência Vicentina no final das missas do 2º 
Domingo de cada mês. 
Há a Venda de Natal, que a valiosa contribuição de muitos, com o seu trabalho, 
tornam possível desde há muito. 
E há também, nestes últimos tempos, a Venda Solidária que, com algumas 
interrupções, de acordo com as disponibilidades do “Espaço Berna”, tem sido 
uma experiência feliz de sucesso. 
Quer pela generosidade daqueles que tornam possível o seu funcionamento, 
quer pelo número crescente daqueles que aí acorrem, sabendo que esta é de 
facto uma maneira importante de ajudar quem mais precisa. 
A receita da Venda Solidária é usada integralmente para reforçar o Banco Ali-
mentar que muitas vezes não consegue responder às necessidades prementes 
de todos os que estão referenciados pelo nosso Serviço de Acção Social. 
 

A Venda Solidária reabriu no passado dia 18 e estará em funcionamento até 
meados de Outubro, altura em que o espaço é necessário para começarmos a 
montar a nossa Venda de Natal. 
 

Brevemente esperamos ainda reabrir o “Espaço de Convívio” (café e bolos…). 
Desta vez com melhores condições do que tínhamos há algum tempo quando 
ali funcionou pela primeira vez, e contando também que desta vez iremos con-
seguir ter mais gente a colaborar. 
A experiência anterior parou essencialmente por ser muito reduzido o número 
de colaboradores, o que se veio a revelar de uma exigência insustentável. 
 

A Venda de Natal está aberta todos os dias,  
de segunda a Domingo, das 12h às 16h 
 

Não deixe de a visitar! 
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O EVANGELHO DE MARCOS, com o Pe João Lourenço 
 
Neste ano pastoral que agora começamos o Pe João Lourenço vai ajudar-nos a 
ler o Evangelho de S. Marcos (o evangelista do ano litúrgico que começará bre-
vemente).  
 

O Programa  pode ser consultado de forma detalhada no desdobrável que ela-
borámos para o efeito.  

 

O Curso decorrerá à 3ª feira, das 18.30h às 19.30h, nos seguintes dias: 
 .Outubro:7 e 21 
 .Novembro: 4 e 18 
 .Dezembro: 2 e 16 
 .Janeiro: 6 e 20 
 .Fevereiro: 3 e 17 (?)  
 .Março: 3 e 17 
 .Abril: 21 e 28 
 .Maio: 12 e 26 

 

Nota: Os múltiplos compromissos do Dr João Lourenço poderão levar a alterar 
algumas datas, mas será sempre comunicado atempadamente aos inscritos. 
        

As necessidades de preparação logística do espaço onde vai decorrer este Curso 
e eventuais necessidades de comunicação atempada com todos os interessa-
dos, obrigam a um processo de inscrição que deverá ser feito no Secretariado 
da Igreja de Fátima (Tel. 217828300 ou paroquiafatima.lisboa@gmail.com) 
 

Não estabelecemos qualquer preço de inscrição para que todos os interessa-
dos possam participar, sem que qualquer inibição de ordem económica, mas 
em cada sessão haverá uma recolha de donativos para que cada um contribua 
na medida das suas possibilidades para as despesas inerentes a este Curso. 

 
 

CATEQUESE PAROQUIAL 
 
 

A Catequese Paroquial já se iniciou na passada Quarta-feira. 
Neste Domingo será a vez dos que têm Catequese ao Domingo. 
 

Mas o processo de inscrição na nossa Catequese Paroquial continua. 
Podem inscrever-se no Secretariado Paroquial (te.: 217928300) ou por e-mail 

(paroquiafatima.lisboa.catequese@gmail.com). 
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