
 4 

IGREJA DE FÁTIMA 
 

CONCERTO DE ORGÃO — 22 DE NOVEMBRO — 16.30H 
 

POR DAVID DEHNER 
 

No Domingo, dia 22 de Novembro, às 16.30h, David Denher, que já tem acompa-
nhado algumas das nossas missas das 12h de Domingo, dará um concerto de ór-
gão na nossa Igreja com o seguinte Programa: 
 

"Hymn d'Action de Graces" - Jean Langlais (1907-91)  
Prelúdio de 'Brother James' Air' - Searle Wright (1918-2004)  
Tocata, adágio e fuga em Dó [BWV-564] - J. S. Bach (1685-1750)  
Adagio - Frank Bridge (1879-1941)  
Improvisação sobre "Ave maris stella" - David Dehner  
Chant de Paix - Jean Langlais  
Cortege e Litanie - Marcel Dupré (1886-1971)  
 

Este concerto é uma forma de David Dehner agradecer a toda a equipa médica e 
de apoio do Hospital Curry Cabral por ter sido tão bem tratado em Janeiro e Fe-
vereiro deste ano. 
 
 

INICIAÇÃO CRISTÃ DE ADULTOS 2015/2016 
 

Há 3 grupos de preparação de adultos para Baptismo, e/ou Crisma e/ou Primeira 
Comunhão: 
1) Domingo, das 17.30h às 18.30h 
2) 2ª Feira, das 21h às 22h 
3) 4ª Feira, das 18.30h às 19.30h 
 

Quem estiver interessado ainda pode inscrever-se. 
  
 

FACEBOOK DA PARÓQUIA 
 

A Paroquia já tem uma  página no facebook! 
Acompanhe-nos e dê a conhecer aos seus amigos e vizinhos a nossa 
página. Faça um “gosto” na página da paróquia. 
 

https://www.facebook.com/Paróquia-de-Nossa-Senhora-do-Rosário-
de-Fátima-de-Lisboa-427716450748248/ 
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O NOSSO CAMINHO SINODAL 
 

Mantendo “o sonho missionário de chegar a todos”, iniciámos este segundo 
ano do nosso caminho sinodal tendo como lema “A Missão como propósito e 
a sinodalidade como método”. 
Está aqui bem expresso o que o Papa nos propôs como programa de vida e de 
renovação pastoral para toda a Igreja. 
 

A missão como propósito. 
O Papa quer uma Igreja “em saída”, animada pela alegria do Evangelho, vira-
da para a Missão, marcada pela iniciativa de ir ao encontro de todos, particu-
larmente dos que estão mais longe (as “periferias”), e  que muitas vezes estão 
mesmo ao nosso lado… 
O acolhimento (tanto dos que recebemos como daqueles de quem vamos à 
procura), a disponibilidade para ouvir, é a palavra chave deste movimento 
missionário. 
 

A sinodalidade domo método. 
O Papa entende que nada pode ser feito (porque, mesmo que pudesse, não 
devia…) sem a participação activa de todos. 
Exactamente porque a Comunhão é o coração da Vida que Deus sonhou para 
nós, a Vida que vivemos e anunciamos. 
Daí a importância da sinodalidade, desta capacidade de fazer caminho com os 
outros. 
 

Procuramos fazer este caminho de várias maneiras. 
 

Antes de mais nada na oração. 
Temos consciência de que tudo é dom e de que “se o Senhor não edificar a 
casa, em vão trabalham os que a constroem”... 
O que também nos dá uma grande liberdade relativamente ao que fazemos: 
sabemos que “o Reino de Deus é como a semente lançada à terra que germi-
na e cresce sem o homem saber como” e, por isso, não medimos os resultados  
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do que fazemos com critérios meramente humanos, porque não nos cabe a nós 
colher os frutos e, muito menos, avaliá-los… 
E também sabemos que “o Reino de Deus é como o grão de mostarda que é a 
mais pequenina das sementes que depois se torna na planta maior da horta”… 
E por isso acreditamos no valor do que fazemos por mais insignificante que seja 
aos olhos dos outros e aos nossos próprios olhos. 
Mas isso não significa que nos contentemos com o que somos. 
Sabemos que nos basta fazer sempre o melhor que, em cada momento, sabe-
mos e podemos! 
Mas isso nunca nos impede de sonhar ir sempre mais longe. Pelo contrário. 
 

Depois, procuramos fazer este caminho crescendo na reflexão  
e na partilha dos caminhos de Vida que Deus nos propõe hoje. 
Há vários pequenos grupos formados, nos horários mais diversificados. 
É sempre possível inserir-se nalgum deles… 
 

E, finalmente, procuramos ter como prioridade a Missão. 
Estamos sempre a querer perceber qual a melhor forma de passar a todos o 
tesouro que é para nós o conhecimento e o seguimento de Jesus. 
Desejamos fazê-lo cada vez mais com mais intensidade. 
Embora com a pobreza das nossas limitações. 
  

Procuramos fazer este caminho de forma cada vez mais participada. 
Porque sabemos que a credibilidade do nosso anúncio depende da verdade 
com que o vivermos. E o que temos para anunciar é justamente o Amor de Je-
sus, a capacidade de sairmos de nós próprios em vez de nos fecharmos... 
 

Para nos manter despertos neste caminho, quinzenalmente vamos propondo 
a toda a Comunidade um desafio diferente. 
 

Desta vez o desafio é mais exigente! 
Trata-se de pedir a cada um que, no seu prédio divulgue este caminho sinodal 
que a nossa Igreja de Lisboa está a fazer. 
 

Trata-se de cada um entregar a todos os que habitam no seu prédio (e tam-
bém a outras pessoas com que se relacionem habitualmente) um pequeno 
texto que fizemos sobre o caminho sinodal. 
Podem sempre limitar-se a coloca-lo na caixa do correio. 
Mas era melhor entrega-lo pessoalmente, usando-o como pretexto 
para estabelecer uma conversa mais séria. 
Estes textos encontram-se nas messas à entrada da Igreja, onde 
habitualmente se encontram todos os outros folhetos. 
Cada um pode levar todos os que entender necessários para si. 
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VENDA DE NATAL — 11 de Novembro 
 

A nossa tradicional  Venda de Natal é inaugurada na próxima quarta-feira, dia 
11, pelas 15:00 horas. 
 

À saída da Igreja estão vários colaboradores da Venda de natal a distribuir o 
convite para que nos visitem e divulguem essa informação junto dos vossos 
amigos e conhecidos. 
 

O horário de funcionamento da Venda de Natal está indicado no convite. 
E também está afixado nas vitrines. 
 
 

NOITE DE ORAÇÃO — 12 de Novembro 
 

Na próxima 5ª feira, é dia 12! 
E isso para nós, aqui nesta paróquia de Fátima, já todos o sabemos, significa 
“Noite de Oração” 
Começamos às 21.30h, na Igreja e terminamos às 22.30h. 
 

Nunca é demais sublinhar a importância da oração na nossa vida. 
É que tudo o que somos e queremos ser ou está unificado no Senhor, porque 
é n’Ele que tudo se finaliza, já hoje, ou então transformamo-nos numa manta 
de retalhos e  tudo deixa de fazer sentido… 
Podemos rezar de muitas formas, bem o sabemos. 
Mas que isso não sirva de desculpa para deixar passar oportunidades. 
E acabarmos por não rezar de nenhuma maneira… 
 
 

JANTAR / MAGUSTO—14 NOVEMBRO 
 

O Apoio Social da nossa paróquia, em conjunto com a Associação Limiar, orga-
niza um jantar / magusto no próximo dia 14 de Novembro, sábado, com o ob-
jectivos de angariar fundos para situações de emergência social. 
O jantar convívio, com música ao vivo, realiza-se no nosso salão paroquial. 
Tem início às 20.30h e pede-se a cada participante o contributo de 20 €. 
Durante o Jantar / Convívio serão também vendidos alguns produtos ofereci-
dos ao Apoio Social da Paróquia e à Associação Limiar. 
As reservas devem ser feitas até ao próximo dia 10, 3ª feira. 
Contactos para reserva:  
asocialpnsf@gmail.com ou tel.: 914285558; 
ou geral@limiar.pt  962160656 
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