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SACOS SOLIDÁRIOS 
 

Neste Domingo fazemos a recolha dos “Sacos Solidários” que serão deposita-
dos em cestos colocados à frente do ambão. 
Uma vez que os sacos que tínhamos para distribuição se esgotaram (embora 
brevemente haja mais…), 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 conser-
vas (atum, salsichas), cereais para criança, produtos de higiene, açúcar, leite... 

 
TÁ BERNA 

 

No próximo sábado, 28 de Fevereiro, às 20h, no salão Paroquial, os Escutei-
ros vão realizar o TáBerna à Portuguesa, um jantar de angariações de fundos. 
Haverá petiscos, música portuguesa e jogos tradicionais.  
A entrada são 2 euros com direito a um chouriço assado.  
Garanta o seu lugar através de 963 058 955.  
Esperamos por si! 
 
 

CURSO ALPHA—24 Fevereiro, 20.30h 
 

NA PRÓXIMA 3ªfeira, às 20.30h, no nosso Centro Paroquial (cave) damos 
início aos “ENCONTROS ALPHA””. 
 

Estes encontros são uma oportunidade de, em ambiente de confraterniza-
ção, conversarmos sobre  temáticas relacionadas com a nossa vida (e a fé 
entra aí …) 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. 
 

Começamos às 20.30h com um Jantar fornecido pela paróquia (cada um 
contribui, de forma anónima, com o que puder), a que se segue uma pequena 
exposição testemunhal (15 a 20 minutos, no máximo) sobre um tema relacio-
nado com a nossa fé. Depois há um tempo para cada grupo (os da mesma 
mesa do jantar) conversar e partilhar as suas reflexões sobre o tema. 
 

Mesmo que ainda não estejam inscritos podem aparecer! 
Se puderem avisar antes para o 217928300, melhor!!! 

   

 

EDITORIAL 
 

“Era tentado por Satanás e os anjos serviam-n’O” 
 

No início da Quaresma temos sempre à nossa espera este evangelho  
que nos apresenta as tentações de Jesus no deserto. 
São uma espécie de abertura dos Evangelhos, qual “grelha de leitura” de 
toda a vida de Jesus. 
 

Apresentam-nos a vida de Jesus como um caminho que Jesus percorre. 
No deserto que é a nossa condição humana. 
 

Porque marcada pelo pecado, Deus não é para nós uma evidência. 
Embora o nosso coração saiba, no mais íntimo de si mesmo,  
que não pertencemos a este mundo, não temos aqui morada permanente… 
 

Mas não deixa de ser árduo este caminho em que temos de nos libertar  
das miragens de vida que pululam à nossa volta e povoam a nossa cultura. 
 

Com a sabedoria acumulada da nossa própria história  
(as respostas de Jesus às tentações do demónio  
são todas elas citações do Antigo Testamento,  
fruto da aprendizagem do povo de Israel  
depois de ter caído no seu caminho)  
Jesus vem propor-nos a alternativa que conduz à Vida em plenitude! 
 

Mas Jesus não se limita a mostrar-nos que é possível vencer esse caminho . 
Jesus vem também torná-lo possível para cada um de nós. 
 

Porque Ele nos dá o Seu Espírito. 
A Sua luz, a Sua força e a Sua consolação. 
 

Porque à dureza do combate  
junta-se a suavidade de sabermos que não estamos só nesta luta:  
“tentado por Satanás, os anjos serviam-n’O” 
                                                              

                 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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MENSAGEM DO SR PATRIARCA 
 

Na sua mensagem para esta Quaresma, o Papa Francisco escreve a certa altura: 
«Amados irmãos e irmãs, como desejo que os lugares onde a Igreja se manifes-
ta, particularmente as nossas paróquias e as nossas comunidades, se tornem 
ilhas de misericórdia no meio do mar da indiferença!» 
 

Não podia ser mais expressivo, o nosso Papa.  
Na verdade, quando olhamos sem mais para o que se passa à nossa volta, ou 
pelo mundo além, podemos ficar bloqueados por tanta desgraça, injustiça e 
abandono. São tantas as notícias e imagens de coisas que correm mal - e às 
vezes muito mal! - que quase perdemos a coragem de fazer seja o que for, dada 
a imensidão dos problemas e a complexidade das situações.  
Porém, como cristãos, devemos pôr os olhos em Jesus Cristo e ver o que ele fez, 
no tempo e no espaço que foram imediatamente os seus, e onde também não 
faltavam problemas e grandes problemas: muitos pobres, muita opressão dos 
poderosos, muita gente doente e marginalizada, muita confusão religiosa até.  
Mas nada o deteve, desde aquele sábado, na sinagoga de Nazaré, quando sen-
tiu e disse que era ele o Ungido (= Cristo), que vinha anunciar a boa nova aos 
pobres.  
Começou por ali, depois na margem do lago, e seguiu até Jerusalém, onde aca-
bou crucificado.  
Mas para recomeçar ressuscitado, presente no meio de quantos se reúnem em 
seu nome, como somos nós agora, com Ele e no seu Espírito, a reproduzir e a 
alargar os seus gestos, pelo mundo além, em extensão e profundidade cada vez 
maior. 
Fundamental, no entanto, é compartilharmos os seus sentimentos, que se tra-
duzem numa palavra que o Papa muito usa e até tomou por divisa: Misericór-
dia.  
Significa ter o coração na pequenez e na fragilidade dos outros, em plena soli-
dariedade e gestos concretos que os aliviem. Não tenhamos medo, nem fique-
mos bloqueados. Pessoalmente e em grupo, nas nossas paróquias e comunida-
des, continuemos o que Jesus começou e agora reproduz através de nós.  
Olhemos à nossa volta, vejamos o que há a mudar, peçamos a misericórdia divi-
na, e façamos hoje um pequeno gesto, amanhã outro... E veremos como o 
Evangelho progride, vence e convence.  
A Quaresma é tempo de conversão à misericórdia de Deus, revelada em Cristo e 
ativada pelo seu Espírito. Agora é connosco! 
 

+ Manuel Clemente 
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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, com apresentação de 
cumprimentos a seguir, às 18.20h. 
 

Teremos assim todos ocasião de saudar o nosso Cardeal Patriarca! 

 
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 
 

No final de algumas missas esses guiões estarão em distribuição. 
Mas todos os que quiserem poderão pedi-los no Secretariado Paroquial, contri-
buindo com o que puderem. 

 
VIA SACRA 

 

Durante todos os Domingos da Quaresma, às 17.30, vamos rezar a Via-Sacra na 
nossa Igreja de Fátima. 
Em cada Domingo os diferentes grupos e serviços da nossa Comunidade vão-nos 
propor este gesto concreto. 
É uma ajuda para consciencializarmos o Caminho que Jesus Cristo percorreu e 
nos propõe a cada um de nós. 
Redescobrindo a maneira concreta como esse caminho se traduz hoje na nossa 
vida, configurados com Jesus, chegaremos à Alegria plena da Ressurreição. 


