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 14 . Domingo  

 Domingo XI do T. C. - Primeira Comunhão (12h)  

 Loja Solidária (15h às 18h)  

 Preparação para o Crisma (adultos) - 17.30h  

 15 . Segunda-feira  

 Preparação para o Crisma (adultos) - 18.30h  

 Atendimento Acção Social (9h às 12h e 15h às 18h)  

 Loja Solidária (12h às 18h) - Espaço Criança (15h – 18h)  

 Convívio da 3ª Idade (Ig. Fátima) (15h às 18h)  

 16 . Terça-feira  

 Vida Ascendente – Reunião de grupo Preparação do Sínodo  

 A Caminho - Reunião de grupo Preparação do Sínodo  

 Convívio da 3ª Idade (Ig. Fátima) (15h às 18h)  

 Terça.com Vocação (namorados) (diocesano)  

 17 . Quarta-feira 

 Catequese (18h)  

 Atendimento Acção Social (9h às 12h e 15h às 18h)  

 Loja Solidária (12h às 18h) Espaço Criança (15h – 18h)  

 Convívio da 3ª Idade (Ig. Fátima) (15h às 18h) 

  18 . Quinta-feira 

 Atendimento Acção Social (15h às 18h)  

 Ensaio Coro N. Sra Dores (21h)  

 Loja Solidária (12h às 18h)  

 Convívio da 3ª Idade (Ig. Fátima) (15h às 18h)  

 19 . Sexta-feira 

  Ensaio Coro Fátima (Missa das 12h) (21.30h)  

 Convívio da 3ª Idade (Ig. Fátima) (15h às 18h) 

 20 . Sábado  

 Escuteiros (16h – 20h)  

 Ensaio Coro Fátima (Missa das 12h) (17.30h)  

 21 . Domingo 

 Domingo XII do T. C. Profissão de Fé (12h)  

 Encontro sinodal paroquial (16h)  

 Catequese (10.30h)  

 Catequese em N. Sra das Dores (11.15h)  

 Preparação para o Crisma (adultos) - 17.30h  

Agenda 
14 a 21 de Junho 
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EDITORIAL 
  

“A menor de todas as sementes  
torna-se a maior de todas as plantas da horta” 

 

Terminado o Tempo Pascal entrámos no Tempo Comum. 
No nosso ritmo celebrativo dominical, começámos com duas grandes Festas  
(Santíssima Trindade e Corpo de Deus) que cativaram a nossa atenção. 
 

Agora somos confrontados então com o Tempo Comum,  
o tempo que nos situa na normalidade da nossa vida cristã. 
Não estarmos com a nossa atenção focada em nenhum mistério particular. 
 

Mas isso não significa que o Tempo Comum seja um tempo litúrgico menos 
importante. 
Pelo contrário, enquanto tempo da normalidade quotidiana da nossa vida 
cristã , é o tempo em que, de alguma forma, se manifesta a verdade e a qua-
lidade com que vivemos cada uma das dimensões particulares do mistério 
da nossa salvação evocadas nos chamados tempos litúrgicos fortes. 
 

Agora é o tempo dos frutos. 
Sempre com a certeza de que é pelos frutos que tudo é julgado. 
 

Mas sem a pressa de quem quer ver resultados imediatos. 
Com a consciência de que tudo tem o seu tempo. 
E de que o que tem o selo de Deus germina e cresce  de forma imparável, 
apesar de muitas vezes não nos darmos conta disso. 
 

E também com a consciência de que o olhar de Deus é diferente do nosso. 
E de que, por isso, os seus critérios de grandeza  
não são aqueles que a natureza humana só por si idealiza. 
 

São mais ao jeito do grão de mostarda... 
 

 Pe Luís Alberto M. Carvalho 
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ENCONTRO SINODAL - 21 DE JUNHO, 16H 
 
 

“Um ano de Caminhada Sinodal” 
 
 

Chegados ao fim de mais um ano pastoral é tempo de avaliarmos e celebrarmos 
o caminho feito. 
No próximo dia 21, às 16h, no nosso Centro Paroquial (cave), vamos encontrar-
nos para partilharmos a Caminhada Sinodal deste ano.  
O nosso Patriarca convocou-nos para um Sínodo Diocesano que nos ajudasse a 
concretizar “o sonho missionário de chegar a todos”. 
E nós temos vindo a procurar dar rosto a esse sonho, concretizando assim os 
desafios que o Papa Francisco dirigiu a toda a Igreja na Exortação Apostólica “A 
Alegria do Evangelho”. 
 

Programa do encontro: 
 

16h - Acolhimento. 
 

16h15 – Partilha da Caminhada Sinodal em pequenos grupos. 
      Cada um partilha as reflexões e vivências mais significativas deste ano  
     bem como as sugestões de actividades que sobressaem da reflexão  
     feita durante o ano 
 

17h15 – Apresentação do programa pastoral para o próximo ano  
 

17h30 – Lanche partilhado 
 

Além dos sinais visíveis com que tentámos assinalar o ritmo comunitário deste 
caminho de preparação do Sínodo, alguns de nós conseguimos fazê-lo também 
em pequenos grupos. 
 

Mas este encontro destina-se a todos! 
 

Todos somos convidados a partilhar, com simplicidade e amor fraterno, o que 
vivemos e o que pensamos sobre este caminho que está a acontecer na nossa 
diocese e a forma como o estamos a viver na nossa Comunidade. 
 

É mais um desafio a perceber a dinâmica comunitária de que é feita qualquer  
vida que queira ser verdadeiramente cristã.  
 

Não deixes de participar! 
O encontro será ainda mais rico com a tua presença! 
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FESTAS DOS SANTOS POPULARES 
 

27 de  Junho 
 

16.30h—Tarde de Convívio (cave do Centro Paroquial) 
20.00h—Arraial Popular (adro da Igreja) 
 

Este ano os festejos dos Santos Populares na nossa paróquia têm um programa 
mais cheio! 
Ao já habitual Arraial, organizado pelos Escuteiros, Guias e Jovens da nossa Co-
munidade, junta-se este ano uma Tarde de Convívio, organizada por um dos gru-
pos de preparação do Sínodo, que tem vindo a reunir regularmente ao Domingo. 
 

O objetivo principal destes festejos é promover o convívio entre todos. 
Vivendo a alegria de nos tornarmos mais próximos uns dos outros, apresentare-
mos também um rosto feliz a quem por aqui passar nesse dia. 
E essa é a melhor forma de evangelizar! 
 

Começamos às 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. 
 

Durante a tarde, na cave do Centro paroquial) poderemos também visitar: 
1) - Exposição de imagens, estampas ou pinturas dos santos populares.  
2) - 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 no concurso de quadras, pelo empréstimo 
de imagens, estampas ou pinturas, ou ainda pela construção de Tronos de San-
to António e Cascatas Sanjoaninas para as respectivas exposições. 
Tudo isto deverá ser entregue na manhã desse mesmo dia 27, até às 13h. 
Para uma boa organização desta Tarde de Convívio, os participantes 
no concurso de quadras e nas Exposições deverão inscrever-se no 
Secretariado Paroquial (Tel: 217928300 ou  
e-mail: paroquiafatima.lisboa@gmail.com). 
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