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4) ENCONTRO “ALPHA”. 
 

Mais um Encontro Alpha. 
É sempre à terça-feira. 
Como habitualmente, começa com o jantar, às 20.30h. 
Segue-se um introdução testemunhal a um tema (daqueles que são mesmo 
importantes, apesar de não falarmos muito deles no nosso dia-a-dia…). 
E depois a “mesa” (cerca de 10 pessoas) conversa e partilha durante cerca de 
uma hora sobre o assunto abordado. 
No fim, chá e bolos para quem quiser ficar mais um pouco a conviver… 
 
 
 

5) ENCONTRO PREPARAÇÃO PARA O MATRIMÓNIO. 
 

Também nesta terça-feira, mas às 21.30h, terá lugar mais um encontro (3º) 
da preparação para o matrimónio que está a decorrer na nossa paróquia. 
 
 
 

6) VIA SACRA EM NOSSA SENHORA DAS DORES 
 

No próximo sábado, dia 21, rezaremos a Via Sacra em Nossa Senhora das Do-
res às 17.30h, com participação especial das crianças da Catequese. 
 
 
 

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 
 

“Deus enviou o seu Filho, para que o mundo seja salvo por Ele” 
 

A história da humanidade, a história pessoal de cada um de nós, 
não é uma simples sucessão de acontecimentos, 
ao sabor das vicissitudes do acaso  
e dos imponderáveis das nossas escolhas. 
 

É uma História de Salvação. 
Porque é uma História conduzida por um Amor que não desiste de nós. 
E, por mais que Lhe voltemos as costas e vivamos esquecidos d’Ele,  
por mais que nos afastemos do caminho que nos leva a Ele,  
por maiores que sejam os estragos que provocamos nos seus planos, 
Deus não deixa nunca de renovar todas as coisas. 
O que significa manter sempre em aberto  
todas as possibilidades de podermos alcançar a meta deste caminho:  
a nossa salvação, a plenitude da Vida, da Alegria do encontro com Ele. 
 

A vinda de Jesus ao mundo é o culminar desta História de Amor. 
Não há Amor maior  do que aquele que faz com que Deus desça  
à pequenez e à fragilidade da nossa condição humana  
e se entregue à morte, dando a vida por nós! 
 

Mas esta História de Amor só fica completa,  
a salvação só se torna uma realidade para cada um de nós,  
quando este Amor de Deus é correspondido. 
 

Porque a Salvação não é outra coisa senão o Amor. 
O Amor que Deus é. 
E que Ele partilha com todos os que aceitam o desafio de O seguir. 
Porque segui-l’O é ser como Ele. 
E conhecer a Alegria e a plenitude da Vida que é Ele mesmo! 
                                                              

                 Pe Luís Alberto M. Carvalho 
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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.  

 
 

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 Irmão 
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 
 
 

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. 
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  NESTA SEMANA: 
 

1) VIA SACRA 
 

Durante os Domingos da Quaresma, às 17.30h, rezamos a Via-Sacra na nossa 
Igreja de Fátima. 
Neste Domingo (dia 15) será orientada pelos diferentes grupos organizados que 
têm vindo a reunir partilhando a reflexão e o caminho sinodal. 
No próximo Domingo (dia 22) será orientada pelas crianças da nossa Catequese 
Paroquial. 
 

 

2) SECRETARIADO CONSELHO PASTORAL PAROQUIAL 
 

As Assembleias Paroquiais foram a forma encontrada nos últimos anos para ga-
rantirmos a participação activa de todos, sempre que se tratava de pensar a vida 
da nossa Comunidade e os desafios pastorais que se nos colocam. 
 

Este ano reactivámos o Conselho Pastoral Paroquial, com estatutos renovados.  
E esse é já um dos frutos deste Caminho Sinodal que estamos a percorrer em 
sintonia com toda a nossa Igreja de Lisboa. 
 

O Secretariado deste Conselho  (Pedro Pimentel, Diogo Alvim, Elsa Freixo, Luís 
Duarte, Mariana Alvim e Tiago Braga) vai reunir pela terceira vez, tentando dar 
seguimento a tudo o que nos últimos anos tem sido já bastante reflectido e de-
batido entre nós. 
 
 

3) EVANGELHO DE S. MARCOS — Pe João Lourenço 
 

Já há alguns anos que temos o privilégio de poder contar com a preciosa colabo-
ração do Pe João Lourenço para nos ajudar a fazer da Palavra de Deus o centro 
da nossa relação com Deus. 
Este ano o Pe João Lourenço tem vindo a ajudar-nos a ler e a entender melhor o 
Evangelho de S. Marcos, para o rezarmos melhor. 
Fá-lo, normalmente, duas vezes por mês. 
O próximo encontro é na próxima terça-feira, dia 17 de Março. 
Como habitualmente, o encontro tem lugar na sala "Cónego Abranches" do Cen-
tro Paroquial (2º Piso), das 18h30 às 19h30.  


