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 7 . Domingo 
 Procissão do Corpo de Deus na Sé de Lisboa (17h) 
 Catequese em N. Sra das Dores (11.15h) 
 Catequese (17.30h) 
 Preparação para o Crisma (adultos) - (17h) 
 8 . Segunda-feira 
 Preparação para o Crisma (adultos) - 18.30h 
 Preparação de Baptismos – Reunião com pais e Padrinhos 
 Reunião Vicentinas (15.30h) 
 Atendimento Acção Social (9h às 12h e 15h às 18h) 
 Loja Solidária (15h às 18h) / Espaço Criança (15h – 18h) 
 Convívio da 3ª Idade (Ig. Fátima) (15h às 18h) 
 9 . Terça-feira 
 Convívio da 3ª Idade (Ig. Fátima) (15h às 18h) 
 Terça.com Vocação (raparigas) (diocesano) 
 10 . Quarta-feira 
 Catequese - Saída 5º e 6º Volumes (9h -17h) 
 Convívio da 3ª Idade (Ig. Fátima) (15h às 18h) 
 11 . Quinta-feira  
 Atendimento Acção Social (15h às 18h) 
 Loja Solidária (15h às 18h) 
 Convívio da 3ª Idade (Ig. Fátima) (15h às 18h) 
 Ensaio Coro N. Sra Dores (21h) 
 12 . Sexta-feira  
 Ensaio Coro Fátima (Missa das 12h) (21.30h) 
 Atendimento Acção Social (9h às 12h) 
 Convívio da 3ª Idade (Ig. Fátima) (15h às 18h) 
 13 . Sábado  
 Solenidade de Santo António 
 Ensaio Coro Fátima (Missa das 12h) (17.30h) 
 14 . Domingo 
 Primeira Comunhão (12h)  
 Catequese (10.30h)  
 Catequese em N. Sra das Dores (11.15h)  
 Preparação para o Crisma (adultos) - (17.30h ) 

 

Agenda 
7 a 14 de Junho 
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EDITORIAL 
 

 

“Isto é o Meu corpo. Isto é o Meu sangue” 
 

A Festa do Corpo de Deus é a Festa da Eucaristia. 
Jesus instituiu a Eucaristia em Quinta Feira Santa, na Última Ceia. 
Foi nesse dia que Jesus fez como que o resumo do essencial de toda a sua 
vida que iria ter o seu momento culminante na sua Morte e Ressurreição. 
E celebra por antecipação essa consumação da sua obra. 
Quando diz aos seus discípulos: “Fazei isto em memória de Mim”, Jesus está 
a centrá-los nesse momento que consuma a sua missão: a entrega total ao 
Pai em obediência plena de Amor e a entrega total no serviço aos irmãos. 
É por isso que quando está dizer-lhes para fazerem aquilo em Sua memória, 
Jesus não lhes está apenas a pedir que repitam os gestos e as palavras que 
ele fez e disse: Está a dizer-lhes que se identifiquem com com Ele, que vivam 
as mesmas atitudes de coração que aqueles gestos rituais exprimem. 
 

Quando isso acontece a Eucaristia deixa de ser apenas a recordação de um 
acontecimento do passado. Torna-se uma realidade do presente. 
Porque Jesus está ali, naquele pão e naquele vinho, que se transformam no 
Seu Corpo e no Seu Sangue.  
Mas isso só acontece na medida em que o Corpo de Jesus que somos nós, a 
Igreja, o estamos a actualizá-lo em nós. 
É esta a maneira de Jesus continuar presente no mundo: através de nós! 
 

E é por isso que  Festa do Corpo de Deus,  
sublinhando a presença real de Jesus no meio de nós, na Eucaristia,  
além de reflectir a grandeza infinita do Seu Amor por cada um de nós  
exprime também o realismo do mistério da sua incarnação,  
continuado hoje na Igreja 
  

 Pe Luís Alberto M. Carvalho 
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FESTAS DOS SANTOS POPULARES 
 

Um dos grupos do Sínodo, que tem vindo a reunir regularmente ao Domingo, 
das 16h às 17.30h, tomou a iniciativa de organizar um evento sobre os santos 
populares.  
 

A dimensão do evento (e o seu sucesso…) dependerão em grande parte de cada 
um de nós e da resposta que como comunidade dermos a este desafio que nos 
é feito. 
Com o objetivo fundamental de promover o convívio entre todos, são-nos pro-
postas várias atividades, a realizar no dia 27 de Junho, a partir das 16.30h, no 
Centro Paroquial (cave) com o seguinte Programa:  
 

16.30h: Acolhimento (músicas populares) e preparação do lanche (partilhado). 
17.00h: Lanche partilhado 
17.30h: Apresentação dos diferentes santos populares 
17.45h: Concurso de quadras alusivas aos santos populares 
18.30h: Entrega dos prémios 
19.00h: Celebração da Eucaristia 
20.00h: Arraial Popular (promovido pelos Escuteiros, Guias e Jovens da nossa 
Comunidade) 
 

No mesmo espaço (cave do Centro paroquial) estarão também patentes: 
 Exposição de imagens, estampas ou pinturas dos santos populares.  
 

 Exposição de tronos de S. António e cascatas sanjoaninas.  
 

A participação de todos concretiza-se, antes de mais nada pela presença. 
Mas também pela participação activa, expressa através da elaboração de qua-
dras, quer através do empréstimo de imagens, estampas ou pinturas, ou ainda 
com a construção de Tronos de Santo António e Cascatas Sanjoaninas para as 
respectivas exposições. 
 

Tudo isto deverá ser entregue na manhã desse mesmo dia 27, até às 13h. 
 

Entretanto, todos os interessados em participar activamente nesta Festa 
(quadras populares e/ou material para as exposições)  deverão inscrever-se no 
Secretariado Paroquial (pelo e-mail: paroquiafatima.lisboa@gmail.com ou pelo 
Tel: 217928300). 
 

Como facilmente compreendem, a inscrição prévia é fundamental 
para a boa organização do espaço onde tudo vai decorrer (cave do 
Centro Paroquial) 
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ARRAIAL POPULAR—27 de JUNHO—20H. 
 

Os Escuteiros, Guias e Grupo de Jovens vão tratar de animar o arraial popular 
que, como habitualmente, decorrerá no adro da nossa Igreja, com início às 20h 
do dia 27 de Junho.  
Para além da recolha de fundos, sempre útil para as inúmeras atividades que 
aqueles grupos desenvolvem, este Arraial é sobretudo um momento importante 
de convívio para toda a Comunidade. 
É, de facto, uma oportunidade excelente para fortalecer (nalguns casos, mesmo 
criar...) os laços que nos unem. 
 

ENCONTRO SINODAL - 21 DE JUNHO, 16H 
 

No dia 21, às 16h, no nosso Centro Paroquial (cave), realizaremos um Encontro 
Sinodal. Avaliaremos a Caminhada Sinodal a que o nosso Patriarca nos convi-
dou, para concretizar assim os desafios que o Papa Francisco dirigiu a toda a 
Igreja na Exortação Apostólica “A Alegria do Evangelho”. 
 

VIDA RELIGIOSA NA NOSSA PARÓQUIA 
 

Neste Ano da Vida Consagrada, as Comunidades Religiosas presentes na nossa 
paróquia convidam-nos a visitá-las. E 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, das Irmãs do Sagrado Co-
ração de Maria, das Irmãs de Nossa Senhora da Caridade do Bom Pastor, das 
Irmãs da Companhia de Santa Teresa de Jesus e das Irmãs Filhas do Coração de 
Maria, temos ainda à nossa espera: 
As Irmãs Franciscanas de Nossa Senhora do Bom Conselho no dia 13 de Junho, 
entre as 15.30h e as 18.30h (Bairro do Rego, Rua Julieta Ferrão, Lote F,  3º Dtº) 
 

JUNHO NA NOSSA COMUNIDADE 
 

No próximo Domingo, dia 14, na missa das 12h, um grupo de crianças da nossa 
Catequese Paroquial vão fazer a sua Primeira Comunhão. 
No Domingo seguinte, também na missa das 12h, teremos a Profis-
são de Fé. 
E no último Domingo, dia 28, o Senhor D. Joaquim Mendes virá cris-
mar os cerca de 30 adultos e alguns jovens. 
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