
 4 

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 ainda precisamos de voluntários para trazer a Cruz, as lanternas e 
os estandartes. 
Inscrições no Secretariado Paroquial ou junto do prior. 
 
 

APOIO SOCIAL NA PARÓQUIA 
 
 

O grupo que coordena o apoio social na paróquia quer deixar aqui bem ex-
presso o agradecimento a todos os paroquianos que contribuíram para o 
Banco Alimentar do mês de Abril. 
Foi um reforço significativo dos bens que tínhamos disponíveis como se pode 
ver pela lista que segue: Azeite (37), acucar (24), farinha (3), massas (48), 
leguminosas (42), conservas (110), óleo (4), bolachas (21), leite (21), sabone-
tes (8)., pasta de destes (1), gel de banho (3) e shampoo (1). 
  

O Espaço Criança e Loja Solidária vão estar abertos no dia 16 de Maio, sába-
do, das 14 ás 17horas, para entrega de roupa e brinquedos a crianças e ado-
lescentes que frequentam as escolas e que não podem usufruir nos outros 
dias. 
  

O Apoio Social da paróquia precisa de um computador. 
A idade avançada do actual já não lhe permite responder às necessidades do 
trabalho (apesar de não ser muito volumoso). 
Se alguém puder dispensar algum ainda em boas condições... 

   

 

 

EDITORIAL 
 

“Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos amigos” 
 

Na véspera da sua morte, na hora da despedida,  
Jesus sublinha o essencial de tudo o que quis transmitir aos seus discípulos. 
Ele sabe que eles ficaram muito longe de compreender o que lhes tinha dito. 
 

E o essencial resumiu-o no mandamento do amor:  
“que vos ameis uns aos outros como Eu vos amei”. 
Jesus sabe que esta proposta não é fácil de acolher, dada a sua radicalidade. 
O que Ele nos propõe é o Amor inteiro, feito do dom total de si mesmo: 
“Ninguém tem maior amor do que dar a vida pelos amigos”. 
E é justamente isso que Ele faz! 
 

Mas juntamente com a dificuldade da proposta,  
Jesus revela algo que só a vivência pode confirmar:  
“Disse-vos estas coisas para que a minha alegria esteja em vós  
e a vossa alegria seja completa”. 
 

Ao mesmo tempo que nos diz algo de profundamente consolador,  
ainda que muitas vezes não tenhamos consciência disso:  
“Não fostes vós que Me escolhestes; fui Eu que vos escolhi a vós”. 
 

Quando percebemos isto,  
enfrentamos a vida com uma serenidade e uma coragem  
que de outro modo seriam impossíveis de acontecer. 
Porque se foi Ele que nos escolheu, Ele que sabe bem “o que há no homem” 
e nos conhece melhor do que nós próprios nas nossas fragilidades,  
então nunca corremos o risco de O desiludir. 
E podemos contar com Ele para tornar possível  
Tudo o que só por nós não somos capazes de realizar. 
 

                 Pe Luís Alberto M. Carvalho 

Propriedade e Redacção Igreja de Nossa Senhora do Rosário de Fátima 

Contacto: 217928300  - paroquiafatima.lisboa@gmail.com 
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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) 

 

ENCONTROS ALPHA 
 

Os encontros Alpha deste ano terminarão no final deste mês de Maio. 
Restam-nos dois encontros: dias 19 e 26 de Maio. 
No dia 12 de Maio não haverá encontro, devido à Procissão de Velas. 

 

EVANGELHO S.MARCOS 
 

Teremos no próximo dia 12 de Maio, terça-feira, das 18h30 às 19h30, na sala 
"Cónego Abranches" do Centro Paroquial mais um encontro, o penúltimo, com 
o Padre João Lourenço sobre o Evangelho de S. Marcos. 
 

Encerraremos as sessões sobre este tema no fim do mês, dia 26 
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FESTA DIOCESANA DA FAMÍLIA 
Convite do Senhor Patriarca 

 

Aproxima-se 17 de maio, Domingo da Ascensão e Festa Diocesana da Família! 
Excelente oportunidade para nos encontrarmos e celebrarmos a verdadeira 
"ascensão" das nossas vidas com Cristo para Deus.  
Ascensão que começa precisamente nas famílias em que nascemos e onde 
aprendemos a viver uns dos outros e uns para os outros, na variedade das pesso-
as e das gerações que se sucedem e acompanham. A família, tão potenciada pela 
graça de Cristo no sacramento do Matrimónio, torna-se assim em "Igreja domés-
tica" e escola de vida eterna, pois o verdadeiro amor nunca acabará.  
Isto festejaremos a 17 de maio. Partilhando e realçando a vida de tantos casais 
que comemoram bodas mais marcantes, mostrando como é bom e possível viver 
o sacramento do Matrimónio e levar por diante os propósitos com que constituí-
ram as suas famílias. Aliás, para nos reconstituirmos como sociedade, precisa-
mos do contributo de casais e famílias estáveis, como escolas de fidelidade e 
solidariedade.  
Na Igreja Católica prossegue o Sínodo dos Bispos, para reforçar a missão da famí-
lia na Igreja e na sociedade. No nosso Patriarcado de Lisboa preparamos o Síno-
do Diocesano de 2016, para concretizar "o sonho missionário de chegar a todos". 
Na próxima "Festa da Família" esse sonho incide muito especialmente em 
"chegar a todas as famílias".  
Lá vos espero!  
+ Manuel, Cardeal-Patriarca  

 

ESCUTAR A CIDADE 
  

No próximo dia 14 de Maio a iniciativa “Escutar a Cidade”, surgida non âmbito 
da preparação do Sínodo Diocesano, promove uma sessão sobre Ciência, arte e 
conhecimento. 
O encontro, que decorre como habitualmente no Fórum Lisboa, entre as 19h e 
as 21h, conta com a participação de: 
Maria Mota (investigadora científica e Prémio Pessoa), 
Tiago Rodrigues (programador do Teatro Nacional D. Maria II) 
Helena Roseta (arquitecta e presidente da Assembleia Municipal de Lisboa) 
António Pinho Vargas (compositor e ensaísta). 
No site https://escutaracidade.wordpress.com/ pode obter-se mais informação, 
incluindo os vídeos de todas as intervenções dos encontros anteriores. 

https://escutaracidade.wordpress.com/

