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CONFISSÕES NA QUARESMA 
 

Durante a Quaresma teremos um horário reforçado de atendimento para a 
celebração do Sacramento de Reconciliação. 
 

2ª Feira — das 10h às 12h — Pe Lereno (no Cartório) 
 

3ª Feira — das 10h às 12h — Pe João Laurindo (Confessionário à entrada da  
                Igreja) 
3ª Feira — das 17h às 18.30h — Prior (Confessionário à entrada da Igreja) 
 
 

4ª Feira — das 10h às 12h — Pe Lereno (no Cartório) 
4ª Feira — das 17h às 18.30h — Pe João Laurindo (Confessionário à entrada  
                  da Igreja) 
 

5ª Feira — das 10h às 12h (com excepção do dia 5) — Prior (Confessionário à  
                                                                                                  entrada da Igreja) 
5ª Feira — das 17.30h às 18.30h — Pe Henrique (Confessionário à entrada da  
            Igreja) 
 

6ª Feira — das 10h às 12h — Pe Lereno (no Cartório) 
6ª Feira — das 17h às 18.30h — Prior (Confessionário à entrada da Igreja) 

 
 

ESCUTAR A CIDADE 
 

”Escutar a Cidade” é uma iniciativa que se propõe contribuir para o Sínodo 
Diocesano escutando pessoas que, não se reconhecendo enquanto cristãos, 
podem ajudar no diagnóstico sobre a realidade social, política e cultural da 
diocese, primeiro e necessário passo para o processo de discernimento sobre 
o que os católicos devem fazer. Ao mesmo tempo, esses intervenientes são 
desafiados também a interpelar a Igreja e os crentes sobre o papel que a co-
munidade cristã pode ter na transformação social necessária. 
 

Já se realizaram duas das seis sessões previstas (podem ser consultadas infor-
mações e notícias no site https://escutaracidade.wordpress.com/. 
 

No dia 5 de Março, realiza-se o terceiro encontro. 
Nesta sessão, intervêm a demografa Teresa Rodrigues, o geógrafo João Fer-
rão e a filósofa Olga Pombo. Três nomes que, a partir das suas áreas, podem 
ajudar a entender as dinâmicas sociais que marcam hoje o território da dio-
cese.  
A sessão decorre no Fórum Lisboa (Av. Roma), dia 5, das 19h às 21h. 

   

 

EDITORIAL 
 

“Este é o Meu Filho muito amado.” 
 

A vida é um caminho marcado por realidades contraditórias. 
E é por isso que, à alegria do dom, do amor a acontecer , 
se junta muitas vezes também a dificuldade de vencer o deserto. 
“Viver, cansa”, ouvi há pouco alguém dizer. 
 

E essa é também uma das razões que levam Deus  
a semear na nossa vida momentos de transfiguração.  
São momentos de felicidade indizível,  
momentos em que nos deslumbramos com a grandeza do Amor que Deus é  
e a grandeza mistério que é a nossa própria vida.  
No que ela já é.  
Mas sobretudo no que é chamada a ser  
e que nós percebemos já hoje na medida em que saboreamos,  
ainda que de forma velada e pobre,  
a grandeza infinita de Deus e do seu Amor. 
 

“Façamos aqui três tendas!” 
Estas palavras de Pedro evocam bem o carácter inefável e indizível  
do que estavam a viver  
e que se traduzia no desejo de eternizar aquele momento. 
 

A voz que se ouve do Céu ajuda os discípulos a entender o que estão a viver. 
É uma alegria que vem de Deus: “Este é o Meu Filho muito amado!”. 
É um alegria que nada nem ninguém é capaz de nos proporcionar. 
Tal como a brancura das vestes de Jesus... 
 

E logo a seguir o Pai explicita o único Caminho  
para quem não quer perder aquela Vida  
que corresponde à nossa Verdade mais profunda: “Escutai-O!” 
 

                                                              

                 Pe Luís Alberto M. Carvalho 
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NESTA SEMANA: 
 
 

1) ENCONTRO COM O PE JOÃO LOURENÇO. 
 

Na próxima terça-feira, dia 3 de Março, haverá mais um encontro com o Padre 
João Lourenço sobre o Evangelho de S. Marcos, das 18h30 às 19h30, na sala 
"Cónego Abranches" do Centro Paroquial (2º Piso). 

 
 

2) ENCONTRO “ALPHA”. 
 

Nesta mesma terça-feira, dia 3 de Março, às 20.30h, no Centro Paroquial (cave) 
terá lugar o 2º Encontro Alpha. 
Na semana passada realizámos o encontro de introdução. 
Quem quiser ainda pode aparecer, mesmo que não esteja inscrito. 
Se puderem avisar antes para o 217928300, melhor!!! 

 
 

3) PREPARAÇÃO PARA O CASAMENTO 
 

Ainda nesta terça-feira, 3 de Março, começam os encontros de preparação para 
o Matrimónio que irão decorrer durante o mês de Março. 
As outras duas sessões realizar-se-ão nos dias 10 e 17 de Março. 
Todos os encontros terão lugar no Centro Paroquial (porta 3, 2º andar). 
 

Estes encontros de preparação exigem inscrição prévia. 
Está previsto um novo Curso de Preparação para o Matrimónio no mês de Maio.   
Para mais informações é favor contactar a Madalena Borges de Oliveira 
(967285391) 

 
 

4) ADORAÇÃO DO SANTÍSSIMO 
 

Como é habitual na primeira quinta-feira do mês, no próximo dia 5 haverá um 
tempo de Adoração do Santíssimo, das 17.30h às 18.45h. 
 

Este tempo de adoração decorrerá na Capela de Nossa Senhora da Piedade, 
logo à esquerda de quem entra na Igreja. 
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5) DESERTO DE QUARESMA 
 

Nesta Quaresma, à semelhança do que aconteceu no Advento, as Filhas do Cora-
ção de Maria oferecem-nos a oportunidade de um tempo de deserto. 
É já no próximo sábado, dia 7, na Domus Nostra, no Bairro de Santos (Rua Diogo 
de Macedo, 3). 
Começa às 09.45h e não tem limite de idades. 
Termina com a Eucaristia das 19h na Igreja de Nossa Senhora das Dores. 
 

Estes tempos de retiro são sempre ocasião de vermos mais fundo e mais dentro. 
O “Mais” de Jesus e as Páscoas da Vida. 
 

Os que desejarem participar deverão avisar com antecedência (217803585) para 
se tornar mais fácil a organização do espaço e o almoço (deverão dizer se a con-
tar almoçar ou não). O almoço será partilhado. 
Quando se inscreverem será proposto a cada um o que levar para o almoço. 
 

6) VIA SACRA 
 

Durante todos os Domingos da Quaresma, às 17.30h, vamos rezar a Via-Sacra 
na nossa Igreja de Fátima. 
A Via Sacra é um meio de consciencializarmos melhor o Caminho que Jesus Cris-
to percorreu e nos propõe a cada um de nós como verdadeira Vida! 

 
SACOS SOLIDÁRIOS 

 

O Apoio Social da paróquia agradece a colaboração de todos na entrega dos 
alimentos.  
Foram-nos entregues: 36 pacotes de arroz, 34 pacotes de esparguete, 37 paco-
tes de massa, 14 pacotes de leite, 58 leguminosas, 56 latas de salsichas, 74 latas 
de atum, 16 pacotes de açúcar, 4 pacotes de farinha, 8 caixas de cereais, 17 pa-
cotes de farinha látea, 1 garrafa de óleo, 2 garrafas de azeite, 13 pacotes de bo-
lachas, 1 pacote de café, 2 sopas, 2 embalagens de chá, 1 pacote de polpa de 
tomate, 1 lata de ananás em conserva e 1 compota.  
Continuamos a aceitar todo o tipo de alimentos, sendo que aquilo que nos faz 
mais falta neste momento é leite e azeite.  
Contamos novamente convosco no próximo mês. 
A entrega dos “Sacos Solidários” deve ser feita até dia 22 de Março. 
Relembramos que ainda existem alguns sacos disponíveis, que podem ser levan-
tados na Venda Solidária ou no Secretariado Paroquial.  


