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VIDA RELIGIOSA NA NOSSA PARÓQUIA 
 
 

Neste Ano da Vida Consagrada, as Comunidades Religiosas que estão presen-
tes na nossa paróquia convidam-nos a visitá-las para podermos conhecê-las 
um pouco melhor. Podemos fazê-lo sempre em qualquer dia. 
Mas há alguns dias em que estarão mais disponíveis para nos receber. 
 

Depois das Irmãs Franciscanas Missionárias de Maria e das Irmãs do Sagrado 
Coração de Maria, temos à nossa espera: 
 

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) 

 
 

EVANGELHO DE S. MARCOS 
ENCONTRO COM O PE JOÃO LOURENÇO 

 
 

No próximo dia 26 de Maio, terça-feira, das 18h30 às 19h30, na sala 
"Cónego Abranches" do Centro Paroquial teremos o último encontro, com o 
Padre João Lourenço sobre o Evangelho de S. Marcos. 
 

Far-se-á a habitual recolha de donativos. 
 

A seguir, pelas 20h00 haverá um jantar de encerramento com o digníssimo 
Professor para os participantes deste Curso que entretanto se inscreverem.  
 
 

PEREGRINAÇÃO A FÁTIMA—26 DE MAIO 
 

O nosso Convívio de 3ª Idade organiza na próxima Terça Feira, dia 26 de 
Maio, uma Peregrinação a Fátima. 
 

Quem desejar participar deverá contactar, para mais informações: 
Madalena Abecassis (966 014 888) ou Verónica Uva (968 325 332) 

   

 

 

EDITORIAL 
 

“ ” 
 

Falar de Pentecostes é falar da alegria contagiante  
com que os discípulos vivem a presença de Jesus no  meio deles. 
Jesus está vivo! 
Percebem a presença d’Ele nas suas vidas. 
O dom do Espírito que Jesus lhes comunicou é uma realidade inegável! 
  

E a partir de certa altura é de tal maneira natural e espontânea  
que é sempre com esses olhos que eles leem a sua  vida  
e tudo que acontece à sua volta:  
é sempre o Espírito que os envia, que os chama,  
que lhes sugere caminhos e  opções, que decide com eles a sua vida... 
 

E este Espírito, porque é o Espírito de Jesus, é o Espírito que,  
unindo-os plenamente a Jesus Cristo, os faz participantes da sua missão:  
“Assim como o Pai Me enviou, também Eu vos envio a vós”. 
 

O acontecimento Pentecostes é bem o testemunho disso. 
A revolução profunda que o Espírito dado por Jesus provoca nos discípulos  
é bem expressa pelo contraste entre aquele grupo de discípulos,  
já reunido mas ainda fechado sobre si próprio,  
que sai para a rua a anunciar na linguagem de cada um  
a Boa Nova do Evangelho. 
 

É para isto mesmo que o Papa Francisco convoca hoje a Igreja toda. 
Só somos verdadeiramente Igreja se formos uma “igreja em saída”! 
Com um  único objectivo: “o sonho missionário de chegar a todos”! 
 

É que não há outra maneira de ser discípulos de Jesus,  
de estar profundamente unido a Ele, senão ser “discípulo-missionário” 
 

                 Pe Luís Alberto M. Carvalho 
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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. 

 

CORPO DE DEUS — 7 DE JUNHO 
 

No próximo dia 7 de Junho celebramos a Solenidade do Corpo e Sangue de 
Cristo. 
Na Cidade de Lisboa esta Celebração ganha um relevo particular na Procissão 
do Corpo de Deus. 
A dimensão desta Procissão, pela quantidade de pessoas que habitualmente 
congrega e pela dignidade de que se reveste, manifestada no profundo ambien-
te de oração que envolve todos os que nela participam, fazem dela um momen-
to muito significativo de afirmação da nossa fé no coração da Cidade e, por isso, 
também de evangelização. 
A Procissão do Corpo de Deus será, assim, não apenas ocasião de vivermos in-
tensamente a nossa fé, mas também de a testemunharmos. 
Em tempo de caminhada sinodal, de uma Igreja que se quer em saída para che-
gar a todos, a Procissão, pela sua dimensão e dignidade, poderá ser uma manei-
ra de Deus tocar o coração daqueles que venham a ser surpreendidos por ela… 
A Procissão sai da Sé às 17h00 e termina também aí com a Benção do Santíssi-
mo Sacramento cerca das 18h30. 
Entre a Missa e a Procissão haverá um tempo de Adoração do Santíssimo Sacra-
mento, das 13h00 às 16h00. 
O Programa completo das Celebrações encontra-se nos cartazes e desdobráveis 
distribuídos.  
Participemos: sigamos o Senhor!  3 

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. 
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 ru-
mo ao Sínodo Diocesano”, com o seguinte Programa:  
 

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”.  
 

 

BANCO ALIMENTAR CONTRA A FOME 
 
  

O Banco Alimentar contra a Fome vai proceder a mais uma Campanha de reco-
lha de alimentos nos próximos dias 30 e 31 de Maio. 
 

O Banco Alimentar está neste momento a entregar alimentos a 391 instituições 
de solidariedade Social na área da Grande  Lisboa, a maioria das quais Centros 
Sociais Paroquiais e Conferências de S. Vicente de Paulo (entre as quais a nossa). 
Todos os dias saem do Banco de Lisboa mais de 35 toneladas de alimentos. 
 

Para além da campanha saco, realizada com voluntários no fim-de-semana, é 
agora possível contribuir também na internet até 8 de Junho, doando produtos 
no site www.alimentestaideia.net. 
 
 

LEIGOS PARA O DESENVOLVIMENTO 
 

Os Leigos para o desenvolvimento virão fazer uma recolha de fundos, através de 
uma venda de merchandising para apoio a projectos de voluntariado missionário 
no próximo Domingo, dia 31 de Maio. 
Estarão no espaço de convívio da Venda Solidária (Espaço Berna) entre As 11h 
e as 13.30h. 


