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“Cristo 
 sempre 
 à frente!” 

 
Caminhada Sinodal 

 

FESTA DA COMUNIDADE em tempo Pascal. 

 
Parte 1  Vida Consagrada na nossa Paróquia  
Parte 2  Partilha de iniciativas da Caminhada Sinodal 
Parte 3  Coro Paroquial: “Chorus Fatimae” 

 
Domingo 12 de Abril, às 16h, 

na Igreja Paroquial 
(duração 1h) 

ENSAIO de CÂNTICOS 
 
 

Pensando sobretudo nas missas das 9h e das 10.30h de Domingo (e também 
na das 16.30h de Sábado), aos Domingos, das 10h às 10.30h, há um tempo 
para ensaio de cânticos . 
 

Ensaiar-se-ão sempre alguns dos cânticos que irão sendo cantados em vários 
Domingos seguidos nessas missas. 
Para quem participa na missa das 9h, é só ficar mais um pouco. 
Para quem participa na missa das 10.30h, é só vir um bocadinho mais cedo! 
Não custa nada! 
 

 
 

EVANGELHO DE S. MARCOS 
Encontros com o Pe João Lourenço 

 

O próximo encontro com o Pe João Lourenço sobre o Evangelho de S. Marcos 
será no dia 21 de Abril, Terça-Feira, das 18.30h às 19.30h, no Centro Paro-
quial, 2º andar (sala Cón. Abranches) como habitualmente. 

FESTA DA COMUNIDADE 
 

Em Tempo Pascal, vamos fazer Festa! 
 

Fora do ambiente litúrgico em que  
nos encontramos habitualmente uns 
com os outros, temos oportunidade 
de partilharmos de outra maneira o 
caminho cristão que estamos a fazer. 
 

Como não podia deixar de ser, em 
Ano da Vida Consagrada, vamos des-
tacar as seis Comunidades Religiosas 
que  estão presentes na nossa Comu-
nidade Paroquial. 
 

E celebraremos a Caminhada Sinodal 
que estamos a fazer em sintonia com 
toda a diocese. 

   

 

 

EDITORIAL 
 

“Oito dias depois, veio Jesus...” 
 
 

Os ritmos fazem parte da nossa vida. 
Quando estamos a falar de necessidades essenciais, elas tornam-se rotinas, 
normalmente diárias, mas também semanais, mensais... 
 

Se o que está em causa são acontecimentos que gostamos de celebrar,  
então aí os ritmos acontecem em função da importância desses mesmos 
acontecimentos (e cada um vai estabelecendo as suas prioridades…) 
 

Quanto estamos a falar da Páscoa e da sua celebração, 
estamos a falar de um acontecimento tão importante  
que começa por ser algo que não pode deixar de ser celebrado. 
Fazêmo-lo de forma mais solene e universal ao Domingo. 
Mas há muitos que o fazem diariamente, ou sempre que podem,  
porque para eles a Eucaristia é realmente o alimento essencial da sua vida. 
Quanto mais mergulhamos no mistério da Eucaristia,  
mais ela se transforma numa necessidade. 
Tão importante e fundamental como o descanso ou o alimento  material… 
 

Os primeiros cristãos viviam polarizados pela Ressurreição de Jesus. 
E começaram desde logo a celebrar a Páscoa “de oito em oito dias”. 
Não precisaram de tomar essa decisão. 
Aconteceu com a naturalidade daquilo que se impõe por si mesmo. 
 

E esses momentos de encontro com Jesus  
revelaram-se também como o lugar privilegiado  
onde Jesus cumpre sempre a promessa que fez aos seus discípulos:  
“Onde dois ou três se reunirem em Meu nome, no meio deles Eu estarei”! 
                                                            
 

                 Pe Luís Alberto M. Carvalho 
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JORNADA DIOCESANA DA JUVENTUDE 
19 DE ABRIL—MAFRA 

 
 

No próximo dia 19 de Abril todos os jovens da Diocese de Lisboa estão convoca-
dos para mais uma Jornada Diocesana da Juventude. 
Juntamente com o nosso Bispo, D. Manuel Clemente, celebraremos aquilo que 
nos une – a nossa Fé em Jesus Cristo. 
Esperamos por ti e pelo teu grupo em Mafra! 
 

Programa: 
 

10h00 De coração aberto 
Acolhimento (Local: Convento de Mafra) 
 

10h30 Coração em Deus 
Oração da manhã 
 

11h00 Felizes os puros de coração porque verão a Deus 
Encontro com D. Manuel Clemente 
 

12h30 Felizes… 
Espaço Juventude 
 

15h30 Puros de coração 
Testemunhos e desafios 
 

17h30 Ver a Deus 
Eucaristia presidida por D. Manuel Clemente 
 

Notas: 

1. Idade de participação – jovens a partir dos 15 anos 

2. Não precisas de te inscrever na JDJ. Basta aparecer 

3. Na mochila traz almoço + lanche 
 
Preparação 
 

Para preparar este dia, o Serviço da Juventude propôs um tema de preparação. 
O ideal é que seja vivido em grupo, aprofundando o tema escolhido. 
Mas cada um o poderá fazer também individualmente. 
 
Contactos do Serviço da Juventude: 
Telf. (+351) 213 152 881 
Email  juventude@patriarcado-lisboa.pt  
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VIDA RELIGIOSA DE PORTAS ABERTAS 
 

Em Ano de Vida Consagrada, uma das iniciativas promovidas pelas Comunidades 
Religiosas que estão presentes na nossa paróquia é um “Dia Aberto” em que to-
dos somos convidados a passar pela casa das irmãs. 
 

Não se trata apenas de as conhecer. 
É também partilhar com elas algum tempo da sua vivência comunitária e das 
diferentes actividades em que estão envolvidas. 
 

Será certamente um momento muito rico de encontro para todos os que aceita-
rem este desafio. 
 

Brevemente será afixado um cartaz com a explicitação dos dias e horas em que 
cada Comunidade Religiosa terá as portas abertas para nos receber. 

 

RETIRO DE CASAIS 
 

A paróquia está a organizar um Retiro para casais com início no dia 30 de Abril, 
Quinta Feira, ao jantar, e a acabar no dia 2 de Maio, Sábado, ao fim da tarde. 
O Domingo, dia da Mãe, fica reservado para a família… 
 

Este Retiro terá, como é natural, momentos para meditação e oração individual 
e momentos para partilha e oração em casal. 
As mil e uma preocupações de todos os dias poderão ser uma tentação para pas-
sar ao lado desta proposta… 
Vale a pena não deixar que isso aconteça!!! 
 

Os interessados deverão inscrever-se até ao dia 23 de Abril. 
A Cátia Albuquerque é quem recebe as inscrições pois é ela que está a tratar da 
logística do Retiro e poderá fornecer mais informações. 
Contactos:  96 907 81 38 / cs.guerreiro22@gmail.com 

 

UM DIA DE RETIRO “ALPHA” 
 

Retomámos na semana passada os nossos “Encontros Alpha”. 
Nesta semana, além do encontro habitual da próxima Terça Feira, dia 14, iremos 
também realizar no próximo sábado, dia 18, um dia de Retiro no Centro Cultural 
Franciscano, com partida da Igreja de Fátima às 9.30h. 

 

mailto:juventude@patriarcado-lisboa.pt

