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Caminho Sinodal em Nossa Senhora de Fátima 
 

Desafio Quinzenal 
 

Esta semana é-nos proposto um novo desafio. 
 

Este desafio foi elaborado por um dos dois grupos do Movimento Cristão de 
Reformados – Vida Ascendente que reúnem habitualmente na nossa paró-
quia. 
 

O desafio é o seguinte: Assumir mais a fraternidade em Cristo com todos os 
baptizados saudando também os que conheço apenas de vista da Igreja 
quando passo por eles na rua. 
 

Acolhimento na missa das 19h de Domingo 
 

A Missa das 12h de Domingo tem agora um pequeno grupo que garante o 
acolhimento. 
 

Já há bastante tempo que muitos de nós falávamos acerca da importância 
desta iniciativa, mas faltava concretizar. 
Este pequeno grupo chegou-se à frente, como resultado da reflexão sinodal 
que tem vindo a fazer. 
 

Cumprimentam quem chega, entregam 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, e recolhem intenções de acção 
de graças ou de súplica que alguém queira ter particularmente presente na 
Celebração e que são mencionadas depois no início da Oração Eucarística, 
logo a seguir ao Ofertório. 
 

No fim da Missa recolhem os endereços de e-mail de todos os interessados 
em receber a Newsletter 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 colaboração e o empenho de todos. 
 

E, a partir da próxima semana, passarão também a distribuir uns sacos para 
quem quiser colaborar mais de perto com o nosso tão necessitado Banco 
Alimentar. 
 

Que tal passarmos a ter este mesmo acolhimento na 
missa das 19h de Domingo? 

   

 

EDITORIAL 
 

“Ensinava-os com quem tem autoridade” 
 

A autoridade de Jesus é, antes de mais nada, a autoridade da novidade que 
rompe com tudo o que é humanamente expectável . 
 

É uma novidade transgressora que põe em cheque o que há de mais sagrado 
na maneira como os seus contemporâneos se entendiam e entendiam Deus, 
Aquele em torno de Quem toda a sua vida girava. 
 

Mas, ao mesmo tempo, é uma novidade atraente. 
E a força dessa atracção está no amor, na bondade que embebe toda a vida 
de Jesus, tudo o que Ele diz e faz. 
É todo o ambiente que se respira à volta de Jesus que torna aceitável essa 
novidade inconcebível, que não se compreende e que vai contra a própria 
ideia de Deus. 
E não se limita a torná-la aceitável: 
Viver com Jesus é algo tão grandioso que atrai de uma maneira irrecusável. 
Pedro, aquando do discurso de Jesus sobre o Pão da Vida, exprimiu isto com 
toda a clareza: “A quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de Vida eterna!” 
  

E é por isso que a autoridade de Jesus é sobretudo a autoridade do ser. 
Não é só uma questão de coerência entre o que se diz e o que se faz. 
Jesus não precisa de fazer nenhum esforço para ser coerente. 
Porque o que Ele diz e o que Ele faz é sempre expressão do que Ele é! 
 

Pelo baptismo tornámo-nos homens novos, unidos a Cristo. 
Mas isto acontece em nós no tempo e na história:  
é todo um caminho que precisa de ser feito. 
 

Deixar que Cristo se forme em nós, de maneira que Ele seja tudo em nós,  
é a única maneira de nos apresentarmos ao mundo com a “autoridade” que 
o mundo procura e anseia. 

                                                                                    Pe Luís Alberto M. Carvalho 

Propriedade e Redacção Igreja de Nossa Senhora do Rosário de Fátima 
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ENCONTROS COM O Pe JOÃO LOURENÇO 
 
O próximo encontro sobre o Evangelho de S. Marcos com o Padre João Lou-
renço é já na próxima 3ªfeira, dia 3 de Fevereiro, das 18h30 às 19h30, na sala 
"Cónego Abranches" do Centro Paroquial (2º Piso).  
O outro encontro deste mês será no dia 24. 
 
 
 
 
 

TERÇA.COM VOCAÇÃO (RAPAZES) 
 
 

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

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

O encontro começa, como sempre, às 21.30h. 
 
 
 
 
 

ADORAÇÃO DO SANTÍSSIMO—5ª FEIRA, 5 FEVEREIRO 
 
Na próxima 5ª Feira, primeira 5ªfeira do mês, dia 5 de Fevereiro, das 17.30h às 
18.45h, teremos o nosso tempo habitual de Adoração do Santíssimo. 
 
 
 
 
 

NOMEAÇÃO DE CARDEAL DO NOSSO PATRIARCA 
 
 

As celebrações que ocorrerão em Roma para assinalar a criação do cardinalato 
do nosso Patriarca realizar-se-ão na Basílica de S. Pedro, o que limita muito o 
número de participantes. 
 

Por isso, os interessados em participar nas celebrações em Roma (sobretudo 
os que se deslocam e têm alojamento em Roma por conta própria) deverão 
inscrever-se através do site do Patriarcado para aquisição do respectivo bilhe-
te de ingresso. 
 

As informações actualizadas poderão ser sempre consultadas no site do Patriar-
cado (http://www.patriarcado-lisboa.pt/) 
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VENDA SOLIDÁRIA 
 

Já está aberta de novo a nossa “Venda Solidária”. 
Tem sido uma importante fonte de receita destinada à nossa acção social. 
 

A loja funciona todos os dias das 12h às 17h. 
Durante esse tempo estará aberto também um pequeno bar com café e bolos. 

 
 

DESIGNER GRÁFICO, PRECISA-SE! 
 
Temos várias publicações periódicas na nossa paróquia. 
E temos no horizonte a publicação próxima de uma série de folhetos. 
Para já não falarmos da Newsletter e do nosso site. 
 

Precisamos de harmonizar a imagem gráfica de todas estas publicações. 
 

As dificuldades económicas com que nos debatemos levam-nos, num primeiro 
momento, a fazer este apelo à colaboração graciosa de um Designer Gráfico. 
 

 

CURSO ALPHA—24 Fevereiro, 20.30h 
 

No dia 24 de Fevereiro, 3ªfeira, às 20.30h, damos início a um novo Curso Alpha. 
  

Há quem não tenha tempo… Mas também há quem diga que o tempo é sempre 
uma questão de prioridades… Há quem chegue ao fim do dia “com a língua de 
fora”, sem vontade nem energia para fazer seja o que for para além dos 
“serviços mínimos”… Mas também há quem descubra que a melhor maneira de 
descansar é romper com o circuito da rotina em que vivemos embrulhados e 
arranjar tempo para coisas novas, das que nos ajudam a encontrarmo-nos con-
nosco mesmos e a refrescar a alma… Há quem tenha medo de parar… e pensar! 
Mas também há quem perceba que de nada serve limitar-se a sobreviver ou 
viver anestesiados e não aprender a saborear a vida por dentro … 
 

É por isso que existe o Curso Alpha 
 

Ao longo de cerca de 3 meses reunimo-nos com um ritmo semanal. Começamos 
sempre com o jantar (servido pela paróquia. Cada um contribui depois apenas 
na medida das suas possibilidades). Depois há uma pequena exposição (15 a 20 
minutos) testemunhal sobre um dos temas fundamentais da nossa fé. E termina-
mos com um momento de partilha, à conversa com os da nossa mesa. 


