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CURSO ALPHA—24 Fevereiro, 20.30h 
 

No dia 24 de Fevereiro, 3ªfeira, às 20.30h, no nosso Centro Paroquial (cave) 
damos início a um novo “Curso Alpha”. 
 

O que é o “Curso Alpha”? 
Não se trata de um “Curso” no sentido escolar do termo. Daí as aspas... 
É uma oportunidade de, em ambiente de confraternização, conversar sobre 
algumas questões relacionadas com a fé cristã. 
O objectivo é abordar temáticas relacionadas com a nossa fé num contexto 
de partilha de interrogações e inquietações que cada um vive ou pode ter 
adormecidas ou adiadas dentro de si, e para que é sempre muito mais difícil 
encontrar resposta sozinho. 
 

Como decorre o “Curso Alpha”? 
 Reunimo-nos semanalmente, à 3ª feira. 
Começamos às 20.30h com um Jantar fornecido pela paróquia (cada um con-
tribui, de forma anónima, com o que puder). 
Segue-se, ainda no local do jantar, uma pequena exposição testemunhal (15 a 
20 minutos, no máximo) sobre um tema relacionado com a nossa fé. 
Depois há um tempo para cada grupo (os da mesma mesa do jantar) conver-
sar e partilhar as suas reflexões sobre o tema. 
No fim (pelas 23h), há um chá e bolos para os que ainda quiserem continuar a 
conviver e a conversar. 
Os grupos das mesas mantêm-se durante todo o “Curso” (cerca de 3 meses), 
para possibilitar um maior conhecimento entre as pessoas do grupo e criar 
mais à vontade para a partilha. 
 

Inscrições no Secretariado Paroquial (paroquiafatima.lisboa@gmail.com  ou  
21 792 83 00) 
Vençam a inércia, a preguiça, a timidez… ou seja o que for, e inscrevam-se! 
E desafiem outros a vir convosco! 

 

Caminho Sinodal em Nossa Senhora de Fátima 
 

Desafio Quinzenal 
 

Esta semana são as Guias (6ª Companhia) que nos propõem o desafio da 2ª 
quinzena de Fevereiro. 
O desafio é o seguinte: Sempre que passo por alguém mais desfavorecido, 
não sou indiferente: desejo um "bom dia" e ofereço um alimento 

   

 

EDITORIAL 
 

“A lepra deixou-o e ele ficou limpo” 
 

A Quaresma é tempo forte de conversão e mudança. 
“É agora o tempo favorável, é agora o tempo da salvação”,  
lembra-nos Deus pela boca de S. Paulo,  
sabendo da tentação, sempre presente em nós,  
de adiarmos, de deixarmos para mais tarde,  
de esperarmos condições ideais que reputamos de mais propícias,  
talvez como forma de nos iludirmos a nós mesmos  
e, com boa consciência, justificarmos o nosso comodismo…  
 

Convidados a acolher este caminho que a Igreja nos propõe,  
talvez só tenhamos coragem para nos desinstalarmos  
se tivermos uma consciência muito viva  
de que precisamos mesmo de ser curados. 
 

Primeiro precisamos de fazer a experiência da nossa limitação,  
seja ela o confronto com o sofrimento e a doença  
ou a insatisfação com a repetição de um dia-a-dia cinzento. 
 

Nessa altura há lugar para se erguer dentro de nós  
A evidência de que fomos feitos para mais do que aquilo que somos. 
 

E então, quando percebemos que em Jesus  
há uma Vida diferente que nos é oferecida,  
não deixamos nunca de O procurar  
e não perdemos uma única oportunidade de Lhe gritar:  
“se quiseres podes curar-me!”. 
 

Faz-nos bem recordar a nossa história pessoal  
e a história de tantos que aprendem a viver de Deus e só para Ele  
para perceber que Ele não nos deixa sem resposta: “Quero. Fica limpo!” 
                                                              

                 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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PROPOSTA DE ORAÇÃO FAMILIAR NA QUARESMA 
 

A Catequese e a Pastoral Familiar do Patriarcado elaboraram um pequeno guião 
para a oração em família na Quaresma. 
 

A proposta é muito simples: 
 

Começar por arranjar em cada casa um espaço reservado para a oração da 
Família (ao jeito um pequeno santuário…) 
 

Depois propõe-se um esquema simples de oração com: 
a) Leitura do Evangelho do dia  
b) Colocação de um símbolo no local de oração 
c) Proposta de uma actividade para a semana 
 

E isto é para ser feito em 4ª feira de Cinzas, em cada Domingo da Quaresma, no 
Tríduo Pascal e no Dia do Pai e no Dia da Mãe 
 

A paróquia irá distribuir muitos exemplares durante algumas missas. 
No final de todas as missas e no Secretariado Paroquial estes guiões estarão 
sempre disponíveis para que cada família que o desejar possa levar consigo 
um exemplar contribuindo com o que puder. 

 
 

PROJECTO AMIGO 
 

Na nossa Comunidade o apoio social, entre outras coisas, passa também pela 
distribuição de roupa na nossa Loja Solidária. 
Isso só é possível devido às muitas dádivas de roupa, recolhidas ao longo do 
ano, em bom estado de conservação. 
E é importante que canalizemos para aí as nossas dádivas. 
 

Mas também temos na nossa Igreja dois contentores de recolha de roupa do 
Projecto Amigo, da Caritas Diocesana. 
 

 Os fundos que a Caritas obtém através desta recolha de roupa (que alimenta as 
suas “Lojas Solidárias” ou é enviada para reciclagem, consoante o seu estado de 
conservação) destinam-se prioritariamente a financiar o Fundo Diocesano de 
Emergência Igreja Solidária a que todas as paróquias têm acesso e a que podem 
recorrer sempre que necessário. 
 

A Cáritas Diocesana de Lisboa escreveu-nos a agradecer a nossa contribuição, 
bastante generosa (18,3 toneladas  de roupa em 2014). 
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SACOS SOLIDÁRIOS 
 

Na semana passada lançámos uma nova iniciativa para conseguir angariar mais 
bens para o nosso Banco Alimentar, devido ao facto de actualmente estarmos a 
receber cerca de metade do que já chegámos a receber: os “Sacos Solidários”. 
 

Uma vez por mês distribui-se um saco de pano, o “Saco Solidário”, que cada um 
trará, também uma vez por mês, no Domingo anterior à distribuição mensal do 
Banco Alimentar, com os géneros que puder e lhe der mais jeito contribuir. 
 

O acolhimento que esta iniciativa teve na nossa Comunidade ultrapassou todas 
as expectativas dos voluntários que tiveram esta ideia. 
Consequência: esgotaram-se os “Sacos Solidários”. 
 

Mas isso não pode ser obstáculo à nossa partilha. 
No próximo Domingo, dia 22, quando for feita a recolha dos “Sacos Solidários” 
que serão depositados em cestos colocados à frente do ambão, todos poderão 
também trazer outros sacos com os alimentos com que puderem contribuir para 
a distribuição do nosso Banco Alimentar e colocá-los também lá. 
 

Os alimentos mais aconselháveis são os menos perecíveis: grão, feijão conservas 
(atum, salsichas), cereais para criança, produtos de higiene, açúcar, leite... 

 
TERÇA.COM NAMORADOS 

 
 

Na próxima 3ª feira, dia 17 de Fevereiro, no Centro Paroquial (porta 3, 1º piso), 
terá lugar mais um encontro da Terça.Com Namorados. 
 

Este é um encontro destinado a pares de namorados, maiores de 18 anos, que 
pretende olhar o tempo do namoro como tempo de discernimento, de desco-
berta da vontade de Deus, de aprofundamento do olhar sobre o outro, sobre 
mim, sobre Deus.  
 

O encontro começa, como sempre, às 21.30h. 
 

SAUDEMOS O NOSSO CARDEAL PATRIARCA 
 

No próximo Domingo, dia 22, 1º Domingo da Quaresma, às 17h, no Mosteiro 
dos Jerónimos, o Senhor Patriarca presidirá à Celebração da Hora de Vésperas 
que inclui a primeira Catequese Quaresmal deste ano. 
 

Teremos assim todos ocasião de saudar o nosso Patriarca! 
 


