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VIDA RELIGIOSA NA NOSSA PARÓQUIA 
 
 

A propósito do Ano da Vida Consagrada, as Comunidades Religiosas que es-
tão presentes na nossa paróquia convidam-nos a visitá-las para podermos 
conhecê-las um pouco melhor. 
 

Podemos fazê-lo em qualquer dia. 
Mas há alguns dias em que estarão mais disponíveis para nos receber. 
 

No passado dia 9 de Maio, pudemos visitar as Irmãs Franciscanas Missioná-
rias de Maria. E no dia 10 também lá estivemos com o momento final do 
Peddy Paper da Festa das Famílias organizada pela nossa Catequese e que foi 
um momento feliz de vida em Comunidade para todos os que tivemos opor-
tunidade de participar. 
 

Daqui para a frente as outras Comunidades Religiosas estarão de portas 
abertas para nos receber, particularmente nos seguintes dias: 
 

As Irmãs do Sagrado Coração de Maria  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 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 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 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 no dia 13 de Ju-
nho, entre as 15.30h e as 18.30h (Bairro do Rego, Rua Julieta Ferrão, Lote 
F,  3º Dtº) 

 
 

“MISSAS EM LISBOA” 
 
 

O Departamento da Comunicação vai disponibilizar, no final da próxima se-
mana, a aplicação para smartphones “Missas em Lisboa”.  
 

De entre as funcionalidades destacam-se a pesquisa dos horários das missas 
que se realizam diariamente no Patriarcado de Lisboa.  
 

Para além do horário das celebrações é disponibilizada a localização do local 
de culto, através do Google Maps. 

   

 

 

EDITORIAL 
 

“Foi elevado ao Céu e sentou-Se à direita de Deus” 
 

Da vida oculta de Jesus em Nazaré não sabemos quase nada. 
Maria e José davam-se certamente conta, mesmo quando não a entendiam, 
da grandeza daquele Menino que lhes tinha sido dado. 
E não é difícil imaginar que todos os que privavam com Ele  
percebessem que havia n’Ele qualquer coisa de novo e de excepcional,  
ainda que não o conseguissem definir. 
  

Mas a chamada vida pública de Jesus mostra-nos a marca de uma novidade 
que encantava todos os que se cruzavam com Ele. 
 

A verdade é que, com Jesus, havia em tudo uma elevação de Vida  
(a tal “Vida em abundância” que Jesus mais tarde disse  
que era a razão de ser da sua vinda ao meio de nós…). 
 

É essa elevação de vida  
que se manifesta com toda a clareza na Ascensão de Jesus. 
Como nos diz S. Paulo, aí revela-se “a esperança a que fomos chamados”  
e fica explicada a atracção que Jesus exerce  
em cada um dos que  O conhecem de perto. 
 

Mas a Ascensão de Jesus inaugura também 
uma nova forma de Ele estar presente no meio de nós. 
Pelo dom do Seu Espírito,  
“aquele tesouro de glória” que recebem como herança  
todos os que acreditam nele , “pela incomensurável grandeza do seu poder”  
torna possível tudo o que é humanamente impossível!... 
 

E tudo isto bem à vista dos discípulos. 
E dos que, como eles, arriscam o seguimento e a entrega total ao Senhor! 
 

                 Pe Luís Alberto M. Carvalho 
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31 de MAIO — DIA DA IGREJA DIOCESANA 
  

No próximo dia 31 de Maio terá lugar no Colégio Salesiano de Lisboa (Oficinas 
de São José) a celebração do Dia da Igreja Diocesana. 
A nossa Igreja de Lisboa procura assim reunir-se em torno do seu Bispo numa 
expressão de comunhão e de unidade.  
Como sempre acontece, é também a altura em que se apresenta à Diocese o 
Calendário para o novo Ano Pastoral que se aproxima.  
Este ano, marcado pela Caminhada Sinodal e pelo Ano da Vida Consagrada, o 
Dia da Igreja Diocesana terá como tema “Consagrados numa Igreja em Missão 
rumo ao Sínodo Diocesano”.  
Toda a Diocese, nas suas variadas expressões, é convidada a participar, mas são 
convocados, de forma especial, todos os que estão activamente envolvidos no 
caminho sinodal.  
 

O Programa é o seguinte: 
 

10h00 - Acolhimento  
10h30 - Momento de oração  
10h45 - Painel subordinado ao tema "Carismas em Missão"  
14h30 - Momento festivo  
15h30 - Palavras do Cardeal-Patriarca e lançamento do programa pastoral para  
               o ano 2015-2016  
16h00 - Eucaristia de encerramento  
 

No local haverá espaço reservado para estacionamento de viaturas e locais pre-
parados para aqueles que desejem possam almoçar em regime de “pic-nic”.  
 

Transcrevemos seguidamente a Carta que o Senhor Patriarca dirigiu a este pro-
pósito a todas as Comunidades Cristãs do Patriarcado: 
 

Caríssimos diocesanos, aproxima-se o nosso dia, tão especialmente "nosso". Dia 
da Igreja Diocesana, para nos revermos todos, os que integramos o Patriarcado 
de Lisboa, na variedade dos locais e na comunhão das vidas, todas em Cristo, 
todas para todos. 
Sendo Domingo da Santíssima Trindade, contemplamo-nos em Deus uno e trino, 
cuja única vida é perfeita comunhão. Jesus e o Pai, no amor do Espírito, fonte 
permanente da nossa vida comum. Também nós somos dos outros e para os 
outros, no Espírito que recebemos "do Pai e do Filho".  
Unindo as nossas diferenças, mais forte do que as nossas divisões, Deus uno e 
trino faz de nós uma pluralidade unida, como na Diocese acontece e assim se 
oferece ao mundo, para a sua unidade também.  
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Em pleno Ano da Vida Consagrada, o Dia da Igreja Diocesana reconhece e agra-
dece o grande dom dos irmãos e irmãs que assim radicalizaram a sua condição 
batismal, estimulando-nos a todos com o alento dos respetivos carismas. Cada 
instituto religioso ou secular sublinha uma dimensão específica da infinita rique-
za de Cristo, exemplarmente vivida pelos respetivos fundadores/as e oferecida à 
Igreja para a sua edificação e missão.  
Demos graças a Deus, pelos consagrado/as que nos dá. E que o Dia da Igreja Dio-
cesana nos reforce em caminhada sinodal, pois só com todos chegaremos a to-
dos!  
Convosco também e sempre,  
Lisboa, 7 de Maio de 2015  
+ Manuel, Cardeal-Patriarca  
 

ENCONTROS ALPHA 
 

Esta Terça-Feira, dia 19 de Maio, vamos realizar mais um encontro Alpha (será o 
penúltimo deste ano). Como sempre, às 20.30h no Centro Paroquial (cave). 
 

BAPTISMO DE ADULTOS — 24 de MAIO, 12H 
 

No próximo dia 24 de Maio, Domingo de Pentecostes, na Missa das 12h, a nossa 
Comunidade vai ter a alegria de celebrar os sacramentos de iniciação cristã 
(Baptismo, Crisma e Primeira Comunhão) de vários adultos . 
 

 

29 DE MAIO — PROCISSÃO DE VELAS 
COM A IMAGEM PEREGRINA 

Da Igreja de S. João de Deus à Igreja de Fátima 
 

Como já vem sendo hábito, este ano realizar-se-á novamente a Procissão das 
velas entre a Igreja de S. João de Deus e a Igreja de Nossa Senhora do Rosário de 
Fátima. 
A procissão começará, como habitualmente, às 21h mas desta vez será numa 
Sexta-Feira, dia 29 de Maio. 
Além disso, este ano a Procissão será feita com a Imagem Peregrina de Nossa 
Senhora. 
 

No Sábado, dia 30, às 10.30h, realizar-se-á Missa de despedida da Imagem que 
seguirá em cortejo automóvel para a paróquia de Moscavide. 


