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Ensaio 
 

Continuaremos a procurar consolidar as boas práticas que já realizámos como 
fruto das Assembleias Paroquiais realizadas nos últimos tempos (algumas 
esmoreceram, em parte por falta de voluntários) e a tentar pôr de pé aquelas 
iniciativas em que tempos vindo a trabalhar e ainda não viram a luz do dia 
 
 
 

O EVANGELHO DE MARCOS, com o Pe João Lourenço 
 

Continuam abertas as inscrições para o Curso sobre o Evangelho de S.Marcos 
que  decorrerá à 3ª feira, das 18.30h às 19.30h, com ritmo quinzenal, e será 
orientado pelo Pe João Lourenço. 
O primeiro encontro será no dia 7 de Outubro. 
 

O Programa  pode ser consultado de forma detalhada no desdobrável que 
elaborámos para o efeito..  
    

É necessária a inscrição, que poderá ser feita 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 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 
 
 

No próximo Domingo, 5 de Outubro, iniciamos solenemente a Catequese 
com a Festa do Acolhimento, às 16h. 
Na Missa das 19h desse mesmo dia os catequistas e as famílias da Catequese 
farão o seu Compromisso. E os que frequemntam a Catequese pela primeira 
vez terão também um lugar de destaque. 
 

 
 

HORÁRIO DAS MISSAS  
 

No próximo Sábado, dia 4, regressa voltaremos a ter Missa Vespertina às 
16.30h. 

   

 

EDITORIAL 
 

“Arrependeu-se e foi. Os publicanos e as mulheres de má vida irão adiante 
de vós para o reino de Deus” 

 

Hoje ouvimos a parábola de dois irmãos a quem o Pai faz o mesmo convite:  
ir trabalhar para a sua vinha. 
 

Há um que responde imediatamente que não. 
Os nossos primeiros impulsos são, muitas vezes,  
determinados pelos instintos mais básicos da natureza.  
E aí o egoísmo, o comodismo… ocupam um lugar de destaque. 
Mas nós também sabemos que não é isso que nos faz felizes. 
E por isso, aquele filho, depois da primeira reacção, mais imediata,  
caiu em si e, como nos diz Jesus, “arrependeu-se e foi”... 
 

O outro filho começou por dizer logo que sim. 
É fácil para nós perceber o que é bom e está certo e desejá-lo. 
O pior é depois a luta pela fidelidade. 
Só a nossa relação com Deus pode garantir essa fidelidade  
quando a natureza puxa para o outro lado: cansaço, preguiça, tristeza... 
Se a relação com Deus não for muito forte, é fácil ceder  
e acabar por cair na incoerência de dizer e não fazer... 
 

Mas a parábola que Jesus conta hoje tem outras vertentes. 
Diz-nos que não há nada de irremediável na nossa vida:  
tal como “os publicanos e as mulheres de má vida”  
todos nós podemos conhecer momentos de viragem na nossa história,  
às vezes nas situações menos previsíveis… 
 

E o pior que nos pode acontecer é dar por garantido o que ainda não o é: 
quer o conhecimento de Deus e a sintonia de coração com Ele,  
quer o caminho que nos leva até Ele (ainda há muito por fazer…) 
 

                                                                                    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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Caminho Sinodal em Nossa Senhora de Fátima 
 
Em 24 Novembro de 2013, o Papa Francisco publicou a Exortação Apostólica 
“A Alegria do Evangelho”, apelando a uma renovação pastoral e missionária da 
Igreja.  É o grande programa da vida da Igreja para os próximos anos.  
 

Em 22 de Janeiro deste ano de 2014, o Senhor Patriarca anunciou a convoca-
ção de um Sínodo Diocesano como forma da Igreja de Lisboa responder a este 
apelo do Papa.  
 

Oração, Reflexão e Ensaio são as palavras de ordem do caminho que o nosso 
Patriarca nos propõe com: 
1) Oração oficial do Sínodo 
2) Guião trimestral para reflexão sobre “A Alegria do Evangelho”  
3) Proposta para ensaio de novas experiências de missão a partir da nossa rea-
lidade actual.  
 

Partilha das nossas experiências: Individualmente ou em grupo somos convida-
dos a enviar a nossa reflexão e partilha para sinodo2016@patriarcado-lisboa.pt 
E em http://sinodo2016.patriarcado-lisboa.pt podemos manter-nos informa-
dos a respeito de tudo o que vai acontecendo na diocese 
 

A NOSSA DINÂMICA PAROQUIAL 
 

A Oração marcará presença habitual nas nossas Missas. E vamos realizar outros 
momentos comunitários de oração, para além da Eucaristia. 
 

A Reflexão sobre o tema proposto para cada trimestre acontecerá: 
- Nos grupos de espiritualidade ou serviço que já existem constituídos na 
paróquia (Vicentinas, Famílias de Nazaré, Vida Ascendente, Catequese, Escutei-
ros,  
Guias…) e que reunirão pelo menos uma vez por trimestre para reflectir sobre  
o guião proposto pela Diocese. 
- Nos grupos informais que se constituíram como resultado das iniciativas de 
anos anteriores e que reunirão com periodicidade a definir pelos próprios 
(Credo, Alpha, Casais, Catequese de adultos…) 
- Nos grupos que se formarão espontaneamente com a finalidade específica de 
reflectir sobre  o guião proposto pela Diocese. 
- Em Encontros mensais para quem não tenha grupo formado  
Estes encontros acontecerão, na Igreja de Fátima (Centro Paroquial, cave), em 
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três horários diferentes. 
O objectivo é facilitar a participação do maior número possível de pessoas. 
1) Primeira Quinta-feira de cada mês, às 16h (2 de Outubro, 6 Novembro e 4 
de Dezembro).  
2) Primeira Quinta-feira de cada mês, às 21.30h (2 de Outubro, 6 Novembro e 
4 de Dezembro).  
3) Nos Domingos 12 de Outubro, 9 de Novembro e 30 de Novembro, às 16h. 
 

Em Nossa Senhora das Dores combinaremos datas para estes encontros no 
próximo dia 12 de Outubro, a seguir à Missa. 
Na Igreja das Irmãs Franciscanas Missionárias de Maria (Chaby Pinheiro), neste 
Domingo haverá também uma consulta para marcar estes encontros. 
 

Além de enviar o fruto da reflexão para o Patriarcado, deverão todos fazê-lo 
também para o e-mail da paróquia: sinodoNSF@gmail.com 
 

Desafios Quinzenais  
 

Quinzenalmente haverá sempre um desafio concreto de vivência da Caminhada 
Sinodal feito a toda a Comunidade. Esses desafios serão sempre propostos por 
um dos grupos que está a fazer a Caminhada Sinodal. Serão apresentados à 
Comunidade nas Missas Dominicais, normalmente por um elemento do grupo.  
Haverá sempre uma folha (colorida) disponível nas mesas de entrada da Igreja 
que explicará o conjunto da iniciativa e o desafio de cada quinzena.  
Cada folha terá uma parte destacável para cada um retirar sempre que consi-
derar ter cumprido o desafio proposto.  Depois de cortada a parte destacável da 
folha cada um deverá depositá-la na Cruz evocativa do símbolo diocesano que 
está situada junto do ambão.  
 

Passaporte Sinodal  
 

Ao longo da Caminhada Sinodal acompanhar-nos-á um passaporte que regista-
rá o caminho feito por cada um de nós. Transcreveremos para lá os desafios 
quinzenais que nos forem sendo propostos.  
Sempre que cada etapa e desafio estiverem cumpridos, podemos carimbar o 
passaporte no espaço correspondente.  O carimbo está disponível à entrada da 
Igreja e no Secretariado Paroquial. 
 

Encontros Comunitários de Partilha da preparação do Sínodo 
  

No fim de cada trimestre teremos um Encontro de Festa e de Partilha da nossa 
Caminhada Sinodal: 14 de Dezembro (16h ), 12 de Abril e 28 de Junho. 


