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Agenda 
21 a 28 de Junho 

Paróquia de Nossa  Senhora do Rosário de Fátima 

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

 25 Quinta-feira  
 Atendimento Acção Social  
     (15h às 18h)  
 Loja Solidária (15h às 18h) 
 Ensaio Coro N. Sra Dores (21h)  
 Convívio da 3ª Idade (Ig. Fátima) 

(15h às 18h)  
 26 Sexta-feira  
 Confissões - Sr. Pe Lereno  
     (10h às 12h) 
 Confissões - Mons. Arnaldo Pinto 

Cardoso (10h às 12h) 
 Ensaio Coro Fátima (Missa das 

12h) (21.30h)  
 Atendimento Acção Social  
     (9h às 12h)  
 Convívio da 3ª Idade (Ig. Fátima) 

(15h às 18h)  
 27 Sábado  
 Arraial Popular na Paróquia  
 Ensaio Coro Fátima (Missa das 

12h) (17.30h)  
 28 Domingo  
 Domingo XIII do T. C. –  
      Crisma – Missa 12h  
      Ordenações—Mosteiro dos  
      Jerónimos, 16h 

 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)  
 22 Segunda-feira 
 Confissões - Sr. Pe Lereno  
     (10h às 12h) 
 Preparação para o Crisma 

(adultos) - 18.30h  
 Preparação de Baptismos – Reu-

nião 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)  
 23 Terça-feira 
 Confissões - Mons. Arnaldo Pinto 

Cardoso (10h às 12h) 
 Convívio da 3ª Idade (Ig. Fátima) 

(15h às 18h)  
 24 Quarta-feira  
 Confissões - Sr. Pe Lereno  
     (10h às 12h) 
 Atendimento Acção Social  
     (9h às 12h e 15h às 18h)  
 Loja Solidária (15h às 18h)  
 Espaço Criança (15h – 18h)  

   

 

 

EDITORIAL 
  

“Quem é este homem, que até o vento e o mar Lhe obedecem” 
 

A pergunta a respeito de Jesus atravessa todos os Evangelhos. 
Está sempre implícita, sobretudo nos silêncios que se seguem às palavras e 
algumas atitudes de Jesus. Mas, de vez em quando, brota de forma explícita 
e irreprimível:  “Quem é este?…” 
 

De facto, Jesus surpreende-nos sempre. 
Umas vezes com uma novidade que entusiasma. 
Outras vezes gerando perplexidades e incompreensões,  
às vezes bem dolorosas e, por isso mesmo, difíceis de aceitar. 
 

Hoje, Jesus começa por interpelar pela serenidade  
que o fazia dormir descansado enquanto todos os outros, aflitos,  
não sabiam que fazer nem para onde se virar. 
Questionado acerca da sua maneira de proceder, 
é o próprio Jesus que também se espanta com a atitude dos discípulos: 
“Porque estais tão assustados? Ainda não tendes fé?”. 
 

Por mais extraordinário que seja acalmar uma tempestade,  
as tempestades mais difíceis de vencer  
são as que habitam dentro de nós, no nosso coração. 
 

Há algumas, as que são fruto de uma inquietação sã,  
que são boas e devem ser alimentadas e permanecer. 
Porque têm a ver com “o sonho missionário de chegar a todos”, 
percebendo que também pertencemos a esses “todos”  
que precisam de ser tocados e transformados pelo Evangelho… 
 

E são essas que acalmam as outras,  
as que precisam de ser eliminadas 
e que são sinal da nossa falta de sintonia com Deus 
 

 Pe Luís Alberto M. Carvalho 
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ENCONTRO SINODAL - 21 DE JUNHO, 16H 
“Um ano de Caminhada Sinodal” 

 

Este Domingo, dia 21, às 16h, no nosso Centro Paroquial (cave), vamos encon-
trar-nos para partilharmos a Caminhada Sinodal deste ano.  
 

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 
 

 

ORDENAÇÕES — 28 Junho, 16h 
 

No próximo dia 28, Domingo, no Mosteiro dos Jerónimos, às 16h, a nossa Igre-
ja de Lisboa celebra a alegria de se ver enriquecida com o dom de novos padres 
e diáconos que o Senhor lhe concede para o seu serviço. 
Esta Celebração será precedida de uma Vigília de Oração no dia 26 de Junho, 
Sexta-Feira, às 21.30h, na Sé Patriarcal. 
Independentemente de podermos estar ou não fisicamente presentes, somos 
todos convidados a lembrar nas nossas orações, individuais e comunitárias, este 
acontecimento tão importante para a vida da nossa Igreja de Lisboa, tão caren-
te de vocações sacerdotais e religiosas. 
 
 

HORÁRIOS DE MISSAS NO VERÃO 
 

Como é habitual, em tempo de Verão temos novos horários de Missa. 
Começando pelas missas dominicais, a missa vespertina das 16.30h é suprimida 
durante os meses de Julho, Agosto e Setembro. 
A missa de Domingo das 10.30h também é suprimida durante os 
meses de Julho e Agosto, recomeçando apenas no dia 13 de Setem-
bro. 
A missa semanal das 9h é suprimida, de 13 de Julho (inclusivé) a 31 
de Agosto (inclusivé). 
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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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