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12 de MAIO — PROCISSÃO 
De N. Sra das DORES para a Igreja de FÁTIMA 

 

PROGRAMA: 
 

20.00h — Missa na Igreja de Nossa Senhora das Dores 
21.15h — Início da Procissão 
 

PERCURSO: 
Rua Diogo de Macedo, Praça Nuno Gonçalves, Rua Cristóvão de Figueiredo, 
Rua da Beneficência, Rua Carlos Reis, Rua Jorge Afonso, Rua Projectada à Rua 
Sousa Lopes, Rua Sousa Lopes, Av. Álvaro Pais, Av. Cinco de Outubro, Av. Bar-
bosa Du Bocage, Igreja de Fátima. 
 

PRECISAMOS: 
Precisamos de constituir cinco grupos de quatro pessoas sensivelmente com 
a mesma altura para transportarem o andor. 
E também precisamos de voluntários para trazer a Cruz, as lanternas e os 
estandartes. 
Inscrições no Secretariado Paroquial ou junto do prior. 
 
 

RE-FOOD  
7 DE MAIO, 18.30h — REUNIÃO COMUNITÁRIA 

 

A nossa Paróquia acompanhou desde o início o lançamento do Re-Food. 
Começou a funcionar nas instalações do nosso Centro Paroquial. 
E estivemos presentes quer na identificação de famílias mais carenciadas 
quer no apoio inicial de voluntariado. 
Entretanto, e felizmente, o Re-Food cresceu muito.  
Já tem muitos outros centros de distribuição de alimentos.  
E a precisar de se organizar mais (o que é sinónimo de mais voluntariado…) 
 

A Re-Food está a organizar uma Reunião Comunitária no dia 7 de Maio,  na 
Fundação Calouste Gulbenkian.  O objectivo é convidar a população a parti-
cipar de forma activa e voluntária, de acordo com os seus interesses e qualifi-
cações numa associação sem fins lucrativos.  
A Re-food convidou várias organizações  com actividades complementares 
na área social, nomeadamente a AC2, o Limiar, a Pro Bono, a Super Baby-
sitters, o Coração Amarelo e a Sapana. 
Participar nesta reunião é transformá-la num motor de solidariedade. 

   

 

 
 

EDITORIAL 
 
 

“Quem permanece em Mim e Eu nele dá muito fruto” 
 
 
 

No mundo da natureza tudo está orientado para dar fruto. 
O dinamismo da fecundidade está também, por isso,  
naturalmente inscrita no nosso coração:  
somos felizes sempre que nos sentimos úteis,  
quando percebemos que o que fazemos  
pode ser importante para fazer outros felizes. 
A verdade é que só somos felizes quando damos fruto,  
em vez de ficarmos fechados sobre nós próprios. 
 

A questão que se nos põe é a de sabermos  
como dar fruto de uma maneira que responda plenamente a 
essa sede de Vida e de Alegria que habita o nosso coração. 
 

Quem conhece Jesus Cristo sabe a resposta:  
é só n’Ele, é só unidos a Ele, que damos fruto de verdade:  
“Quem permanece em mim e eu nele dá muito fruto” 
 

E então a questão passa a ser antes de tentar perceber  
em que consiste permanecer em Jesus. 
O que significa hoje, no concreto da minha vida, permanecer em Jesus? 
Que caminhos é que Ele me convida a percorrer para permanecer n’Ele?  
Que atitudes de coração cultivar? 
E de que maneira? 
 

Da resposta a estas questões depende a qualidade do fruto que damos. 
E nós, por definição, não fomos feitos para nos contentarmos com pouco!!! 
 

                 Pe Luís Alberto M. Carvalho 
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VIDA RELIGIOSA DE PORTAS ABERTAS 
 
 
 

As Comunidades Religiosas que estão presentes na nossa paróquia querem dar-
se a conhecer um pouco mais a todos nós. 
 

No encontro do passado dia 12 de Abril pudemos ver um pequeno filme que 
contamos poder ter disponível brevemente no site da paróquia. 
 

Mas agora convidam-nos para um contacto mais pessoal. 
Em qualquer altura as podemos visitar. 
Mas cada uma das Comunidades escolheu um dia para estar mais disponível 
para quem quiser partilhar com elas um pouco da sua vida. 
 
 

As Irmãs Franciscanas Missionárias de Maria recebem-nos no dia 9 de Maio, 
entre as 16h e as 19.45h (Rua Chaby Pinheiro 12 A ) 
 

As Irmãs do Sagrado Coração de Maria recebem-nos no dia 23 de Maio, entre as 
14h e as 19h (Bairro do Rego, Rua Francisco de Holanda, 39 ) 
 

As Irmãs de Nossa Senhora da Caridade do Bom Pastor recebem-nos no dia 28 
de Maio, a partir das 16.30h (Bairro do Rego, Rua Veloso Salgado, 35 ) 
 

As Irmãs da Companhia de Santa Teresa de Jesus recebem-nos no dia 30 de 
Maio, das 10h às 22h (Bairro do Rego, Rua Augusto Abelaira, 10 - 2º Dto) 
 

As Irmãs Filhas do Coração de Maria recebem-nos no dia 6 de Junho, entre as 
11h e as 23h (Bairro do Rego, Rua Diogo Macedo, 3A e 3) 
 

As Irmãs Franciscanas de Nossa Senhora do Bom Conselho recebem-nos no dia 
13 de Junho, entre as 15.30h e as 18.30h (Bairro do Rego, Rua Julieta Ferrão, 
Lote F,  3º Dtº) 

 

PREPARAÇÃO PARA O MATRIMÓNIO 
 

Neste mês de Maio promovemos mais um conjunto de sessões de preparação 
para o matrimónio. Decorrerão nos dias 5, 12 e 19 de Maio, às 21.30h, no Cen-
tro Paroquial, na sala Cónego Abranches (porta 3, 2º andar). 

 

ENCONTROS ALPHA 
 
 

Os encontros Alpha deste ano terminarão no final deste mês de Maio. 
Restam-nos três encontros: dias 5, 19 e 26 de Maio. 
No dia 12 de Maio não teremos encontro. 
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10 de MAIO — FESTA DAS FAMÍLIAS 
 

Ultimamente, a seguir à Páscoa realizamos sempre uma Festa das Famílias. 
A iniciativa surgiu no âmbito da Catequese. 
E têm sido as famílias da Catequese a animar este dia. 
Mas é uma Festa que gostaríamos de estender a toda a Comunidade Paroquial. 
 

Com esta Festa, além de valorizarmos a celebração da Fé (participação na missa 
das 12h) procuramos também promover o convívio entre todos através de um 
almoço partilhado e uma actividade ao ar livre (o tempo tem sido nosso amigo 
e a zona circundante da Igreja é muito rica para isso, mas há sempre um plano B 
para o caso de as condições atmosféricas não o permitirem…). 
 

Assim estão todos convocados para dia 10 de Maio! 
É uma Festa para a família toda! 
 

Programa: 
12.00h— Missa 
13.15h— Almoço Partilhado no salão paroquial (com concurso de sobremesas) 
14.00h— Peddy Paper em Família  
 

Entre as 11.30h e as 12h haverá gente no Salão Paroquial (cave) para receber a 
comida que cada um trouxer para partilhar. 
 

Também a partir das 11.30h decorrerá um breve ensaio na Igreja para a Missa 
ser melhor participada! 

 

Cruz florida — 10 de Maio, Missa das 12h 
Do coração de Deus ao coração da família e do mundo 

 

No início da Quaresma deste ano, distribuímos, na nossa igreja uma proposta 
para a vivência e oração em família, intitulada Do coração de Deus ao coração da 
família e do mundo. 
Na página vinte é apresentada a proposta de anúncio da Ressurreição a outros 
familiares e a outras famílias. 
Na missa das 12h, do próximo Domingo, 10 de Maio, cada família é convidada a 
trazer a cruz florida que preparou para trocar com as outras famílias da nossa 
comunidade.  
Começaremos a celebração levando cada um, em cortejo, a cruz que trouxermos 
e colocando-a na balaustrada. Depois da comunhão, o senhor Prior, chamará as 
famílias, abençoará as cruzes floridas e seguir-se-á a sua entrega a outra família. 
Será um modo festivo de continuarmos a viver a Páscoa e de nos ajudarmos mu-
tuamente a levar a sua alegria a outras pessoas. 
 


