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Confissões — Advento 
 

O horário das Confissões na nossa Comunidade está reforçado desde o mês pas-
sado, já com a perspectiva do Ano Santo da Misericórdia que se iniciará em bre-
ve: 8 de Dezembro em Roma, com abertura da Porta Santa, e, na nossa Sé, no 
dia 13 de Dezembro (11.30h).  
Era bom que alguns de nós lá conseguissem estar. 

 
 

VENDA DE NATAL  
 

A nossa tradicional  Venda de Natal já está a funcionar. 
Comprar os presentes na Venda de Natal é uma forma de ajudar a Paróquia! 
A Venda de Natal está aberta nos seguintes horários: 
De Segunda a Sexta –Feira: Das 11h às 18h 
Aos Domingos: das 11h às 13.30h 
 
 

BANCO ALIMENTAR — 28 e 29 de Novembro 
 

Nos próximos dias 28 e 29 de Novembro o Banco Alimentar Contra a Fome vai 
realizar uma nova Campanha de recolha de alimentos. 
São necessários voluntários para ajudar a fazer essa recolha. 
E é muito necessária a generosidade de todos na doação de bens! 

 
 

CONCERTO DE ORGÃO — 22 DE NOVEMBRO — 16.30H 
 

Neste Domingo, dia 22 de Novembro, às 16.30h, David Denher dará um concerto 
de órgão na nossa Igreja. 
 
  

FACEBOOK DA PARÓQUIA 
 

A Paroquia já tem uma  página no facebook! .  
Faça um “gosto” na página da paróquia e convide os seus amigos! 
 

https://www.facebook.com/Paróquia-de-Nossa-Senhora-do-Rosário-
de-Fátima-de-Lisboa-427716450748248/ 
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ADVENTO — BENÇÃO DAS COROAS 
 

O Advento, preparação próxima do Natal, começa já no próximo Domingo, 
dia 29 deste mês. 
Pois é: o tempo passa a correr. 
O dia-a-dia está sempre cheio de "urgências" que às vezes nos distraem do 
essencial e não nos deixam tempo para o mais importante. 
E nós sabemos bem que o mais importante é sempre cuidarmos do sentido 
que damos às coisas e que faz com que elas, por mais difíceis e complicadas 
que sejam, tenham sempre a possibilidade de serem gratificantes e fonte de 
Vida, para nós e para os outros. 
 

É para nos lembrarmos disso que marcamos a nossa vida com tempos (de 
preferência criando rotinas) que servem de paragem e que, no nosso caso, 
são tempos de oração. 
 

Isto é sem dúvida o mais importante para quem quer preparar-se para viver 
bem o Natal, fazendo o indispensável caminho de Advento. 
 

Mas há outros sinais exteriores de que nos podemos socorrer e que podem 
ser importantes. 
Embora a ajuda efectiva desses sinais dependa muito de cada um, o valor que 
lhes atribuímos e o critério que nos leva a adoptá-los ou não tem de ter em 
conta que  eles podem ser importantes para os que nos rodeiam. 
 

Um desses sinais é a Coroa do Advento. 
 

A Coroa é composta de 4 velas, (uma por cada Domingo do Advento). 
Nalguns casos há quem acrescente uma quinta vela no centro, para acender 
no dia de Natal. 
 

É uma maneira tradicional de assinalarmos o caminho feito no Advento. 
Em cada Domingo, em casa, no contexto de um breve momento de oração 
familiar, vamos acendendo sempre mais uma vela, sinal da expectativa e do   

ANO B . III SÉRIE . Nº 326 
 

Domingo XXXIV do Tempo Comum       Ano B 
Nosso senhor jesus cristo, rei do universo 
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desejo crescente de acolhermos Jesus no nosso coração. 
 

Este ano decidimos valorizar este gesto na nossa Comunidade para ajudar a 
ganhar consciência deste tempo de Advento, afinal sempre tão curto, que a 
liturgia da Igreja nos oferece para prepararmos o Nascimento de Jesus. 
 

Assim, no próximo Domingo, dia 29, primeiro Domingo do Advento faremos a 
Benção dessas Coroas do Advento que cada um terá em sua casa a assinalar a 
caminhada do Advento. 
 

Na Igreja de Fátima, a Benção efectuar-se-á nas Missas das 10.30h, 12h e 19h.  
Na Igreja de N. Srª das Dores, na Missa das 10.30h. 
 

Cada um pode trazer a sua Coroa de Advento, se já a tiver preparado. 
 

Ou podem adquirir uma, à entrada da Igreja, antes do início da Celebração. 
Trata-se de um Coroa muito simples, elaborada por um grupo de voluntários, 
disponível para quem quiser e a quem será pedido apenas o contributo que 
quiserem dar. 
 
 

ORDENAÇÕES—29 DE NOVEMBRO, 15.30h 
 

No próximo Domingo, dia 29 de Novembro, às 15.30h, na Igreja do Mosteiro 
dos Jerónimos, como é já habitual na nossa diocese acontecer no primeiro 
Domingo do Advento, vão ser ordenados vários diáconos para o serviço da nos-
sa Igreja de Lisboa. 
 

Entre eles conta-se o Tiago, filho da Fátima e do Henrique Fonseca, conhecido 
de alguns, que apesar de não fazer vida paroquial na nossa Comunidade aqui 
viveu muitos anos com a família. 
 

Estas Ordenações serão precedidas de um Vigília de Oração que terá lugar na 
Sé, no próximo dia 27 de Novembro, 6ª Feira, às 21.30h. 
 
 

“A missão como propósito…” 
 

Ainda falta distribuir pelas caixas do correio de muitos quarteirões da nossa 
Comunidade Paroquial o pequeno texto que elaborámos para informar sobre o 
Caminho Sinodal da nossa diocese e desafiar mais gente a participar 
nele. 
 

Os que tiverem disponibilidade para continuar esta missão devem 
dirigir-se no final da missa à sacristia para recolher as folhas explica-
tivas e assinalar os quarteirões onde vão fazer a distribuição. 
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“Natal na nossa Cidade” 
 

Este ano decidimos cantar canções de Natal em locais públicos. 
É uma maneira de chamar a atenção de que Jesus é a razão de ser do Natal: 
Há Natal porque Jesus nasceu! 
E, por isso, não nos vamos limitar a cantar. 
Vamos também distribuir alguns folhetos interpelativos sobre o Natal, socor-
rendo-nos de alguns exemplares que ainda temos daqueles de que fizemos 
distribuição maciça na acção de rua que realizámos há uns anos. 
 

Dias e locais de actuação: 
1) 4 de Dezembro (Sexta-Feira), às 12.30h, no Atrium Saldanha. 
2) 5 de Dezembro (sábado), às 16h, no Centro Comercial do Campo Pequeno 
3) 5 de Dezembro (sábado), às 17.30h, no Corte Inglês 
4) 15 de Dezembro (3ª Feira), às 17.30h, estação de Metro de Entrecampos 
 

Ainda precisamos de colaboradores. 
 

Em primeiro lugar para cantar. 
Esta 2ºFeira, dia 23, há um ensaio às 21.30h (Centro Paroquial, porta 3, 1º 
andar). 
As canções são simples mas precisam de ser ensaiadas (há vozes…) 
 

Em segundo lugar para distribuir os folhetos alusivos ao Natal. 
 

Em terceiro lugar precisamos de gente que nos vá ouvir. 
Além de ser sempre um prazer escutar-nos, com a vossa presença ajudareis a 
dar dimensão a esta acção e a fazer com que ela tenha assim o maior impacto 
possível junto de quem passa. 
 

Artigos religiosos da Terra Santa 
 

No próximo fim-de-semana, dias 28 e 29 de Novembro, junto à entrada prin-
cipal da Igreja estarão uns jovens palestinianos cristãos, residentes em Belém, 
a venderem artigos religiosos, de madeira de oliveira: cruzes, presépios, ima-
gens de Nossa Senhora, terços… 
 

O artesanato religioso, sobretudo em Belém, onde os católicos têm sido muito 
perseguidos, é o grande meio de subsistência da Comunidade cristã. 
As imagens que estarão à venda são feitas pelos artesãos de Be-
lém, entre os quais se incluem os que trabalham na oficina dos Pa-
dres Salesianos na Terra Santa. O objectivo desta venda de artigos 
religiosos é angariar fundos para a Comunidade Cristã de Belém. 
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