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TAIZÉ EM AGOSTO (COM O NOSSO PATRIARCA!) 
 

Taizé é, desde há muito tempo, lugar forte de peregrinação e experiência feliz 
de fé para muitos jovens. Mas este ano é especial: 
Celebram-se os 75 anos da Comunidade, os 100 anos do nascimento do Ir-
mão Roger e o 10º aniversário da sua morte. Milhares de jovens irão juntar-
se na colina de Taizé no encontro “Rumo a uma nova solidariedade”. 
 

O Serviço da Juventude do Patriarcado está a organizar uma peregrinação 
para os jovens da diocese. 
Acompanhada pelo nosso Patriarca, D. Manuel Clemente, essa Peregrinação 
vai decorrer de 7 a 17 de Agosto. As inscrições já estão abertas! 
Consulta o site da Pastoral Juvenil: http://juventude.patriarcado-lisboa.pt 

 
24 HORAS PARA O SENHOR 

 

Na mensagem que dirigiu a toda a Igreja para este tempo da Quaresma, o 
Papa sublinha a importância e a força da oração da Igreja. 
Nesse sentido propõe-nos explicitamente uma iniciativa, já realizada o ano 
passado, intitulada “24 Horas para o Senhor”.  
 

Na nossa Vigararia podemos participar nesta iniciativa, a realizar nos dias 13 e 
14 deste mês de Março, e que valoriza muito a Adoração Eucarística (durante 
toda a noite) e a celebração do Sacramento da Reconciliação, nas paróquias 
de Arroios e Campo Grande, com vários momentos celebrativos e sempre 
com pelo menos um sacerdote disponível para os que quiserem celebrar o 
Sacramento da Reconciliação. 
 

CONFISSÕES NA QUARESMA 
 

Horário de Confissões, durante a Quaresma: 
2ª Feira — das 10h às 12h — Pe Lereno (no Cartório) 
3ª Feira — das 10h às 12h — Pe João (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 (Confessionário à entrada da Igreja) 
5ª Feira — das 10h às 12h  — Prior (Confessionário à entrada da Igreja) 
5ª Feira — das 17.30h às 18.30h — Pe Henrique (Conf. 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) 

   

 

EDITORIAL 
 

“Destruí este templo e em três dias o levantarei.” 
 

O sinal que Jesus dá a quem Lhe pergunta donde Lhe vem a autoridade  
para subverter a ordem estabelecida, o culto do Antigo Testamento,  
simbolizado nos sacrifícios que se ofereciam no templo, 
é o sinal da sua morte e ressurreição: 
“Destruí este templo e em três dias o levantarei.” 
 

É este sinal que revela a sua condição divina  
e Lhe dá o poder para instituir um culto novo. 
Com Jesus, os sacrifícios exteriores,  
por maiores, mais exigentes e mais significativos que sejam,  
são substituídos pela oferta total de Si mesmo  
(porque é desse Templo que Ele está a falar…),  
numa obediência inteira e abandono confiante nas mãos do Pai  
que é simultaneamente entrega e serviço total aos irmãos. 
 

É este sinal que exprime com toda a clareza o poder e o Amor de Deus. 
 

Deus é, por definição, Aquele que tudo pode.  
É Ele que da morte é capaz de fazer surgir a Vida. 
É Ele que pega nos destroços da vida que o nosso pecado provoca  
e dá nova vida aos ossos ressequidos da nossa existência. 
 

E fá-lo por uma única razão: porque nos ama! 
Não merecemos esse Amor, bem o sabemos. 
E é por isso que ele se reveste de uma dimensão  
que não pode deixar de nos deslumbrar numa contemplação sem palavras... 
 

Mas Deus insiste em nos amar. 
Porque o Amor é a natureza própria de deus. 
 

                                                              

                 Pe Luís Alberto M. Carvalho 
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NESTA SEMANA: 
 

1) MAIS UM ENCONTRO “ALPHA”. 
 

Na próxima terça-feira, dia 10 de Março, às 20.30h, no Centro Paroquial (cave) 
terá lugar o 3º Encontro Alpha. Somos cerca de 50 participantes. 
Quem quiser ainda pode aparecer, mesmo que não esteja inscrito! 
Se puderem avisar antes para o 217928300, melhor!!! 

 
2) NOITE DE ORAÇÃO—12 de Março, 21.30h 
 

Como é hábito, iniciado este ano, nos dias 12 de cada mês realizaremos uma 
Noite de Oração na próxima 5ª feira, dia 12, às 21.30h. 
Este ano será esta a maneira de nos associarmos localmente à iniciativa que o 
Papa nos propõe para os dias 13 e 14: “24 Horas para o Senhor” 

 
3) BENÇÃO DOS CASAIS 
 

No próximo Domingo, dia 15 de Março, na missa das 12h,  iremos celebrar a 
bênção de todos os casais da nossa Comunidade.  
Daremos um destaque especial aos que casaram no ano que passou e também 
aos que celebraram ou vão celebrar este ano o aniversário do sacramento de 
matrimónio múltiplo de 5 anos (5, 10, 15, 20, ...). 
Nas mesas à entrada da Igreja está um folheto que os casais devem preencher e 
trazer no Domingo para essa missa para que os seus nomes sejam entregues 
no altar no momento do Ofertório. 

 
4) CONCERTO DE ÓRGÃO 

 

No próximo Domingo, dia 15 de Março, Domingo, às 16.30h, realizar-se-á na 
nossa Igreja de Fátima um concerto de órgão e canto gregoriano. 

 
5) VIA SACRA 

 

Durante os Domingos da Quaresma, às 17.30h, rezamos a Via-Sacra na nossa 
Igreja de Fátima. 
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6) PLANEAMENTO FAMILIAR — MÉTODOS NATURAIS. 
 

A Associação Família e Sociedade vai realizar mais uma edição do curso de Mé-
todos Naturais de Planeamento Familiar. Terá lugar nos próximos dias 14 e 21 
de Março (das 14h30 às 19h), no Auditório da Rádio Renascença (Rua Ivens, 14). 
A inscrição inclui, para além do curso teórico: documentação, entrevista com 
médico/ monitor de PFN; aconselhamento semanal ou quinzenal do casal, para 
reforço da aprendizagem durante 3 meses. Inscrição: 50 euros (Casal); 40 euros 
(Profissionais da área da saúde) (Se o factor económico for impeditivo para fre-
quentar o curso, queira contactar a Associação). 
 

O Planeamento familiar Natural torna o casal apto a reconhecer, pela auto-
observação, em que momentos é fértil ou infértil, de modo a orientar as suas 
relações conjugais conforme deseja conseguir ou adiar a gravidez. 
 

Estes métodos são totalmente inócuos pois não interferem no normal funciona-
mento do aparelho reprodutor da mulher ou do homem.  
 

A eficácia do Método Billings e do Método Sintotérmico é comparável à eficácia 
da pílula. Vantagens:  • Não são difíceis de aprender  
    • São seguros  
    • Não implicam despesas  
    • Fortalecem a relação do casal  
    • Estão ao alcance de todos 
  

A Felicidade e Harmonia conjugal estão relacionadas com opções que o casal faz 
no campo da Regulação da Fertilidade. 
  

JORNADA DIOCESANA DA JUVENTUDE—19 de Abril 
 

O nosso Cardeal-Patriarca, D. Manuel Clemente, convocou todos os jovens da 
nossa diocese para mais uma Jornada Diocesana da Juventude (JDJ). 
Este ano a Jornada realiza-se em Mafra, no próximo dia 19 de Abril. 
O programa da JDJ 2015 já está disponível no site do Serviço da Juventude 
(http://juventude.patriarcado-lisboa.pt). 
As actividades terão início às 10.00h e culminarão com a Eucaristia, às 17.30h, 
presidida pelo senhor Cardeal-Patriarca, que estará sempre presente. 
Das 14h00 às 15h00 haverá possibilidade de confissões para os jovens.  
O Serviço da Juventude terá à disposição dos Grupos e Movimentos que assim o 
solicitarem autocarros para o percurso Lisboa > Mafra > Lisboa.  
Para melhor se prepararem para participar na JDJ os grupos de jovens poderão 
descarregar do site do Serviço da Juventude um tema de preparação.  


