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Paróquia de Nossa  Senhora do Rosário de Fátima 

Agenda 

Atendimento Social (2ª a 5ª - 10h/12h, 15h) - encerra em Agosto 

Espaço Solidário (2ª a 6ª - 14h/19h  - Domingos 11h/14h)  -   || 

Loja Solidária (2ª, 4ª e 5ª - 15h/18h) - encerra em Agosto 

 Escola de Música (2ª, 4ª, 5ª e 6ª - 17.30h/20.30h) - encerra em Agosto 

Reunião de NA (2ª, 3ª, 5ª e 6ª- 13h) 

Posto de Enfermagem (3ª e 5ª - 17h/18h)  

HORÁRIO DAS CONFISSÕES NO VERÃO 
 
 

Pe António até 15 de Julho - 6ªs f. 10h/11.45h  

Pe Henrique até 15 de Julho - 5ª f. 17.30h/18.45h 

Pe João até 20 de Julho - 2ªs f. 10h/11.45h  - 3ªs f. 17.30h/18.45h 

Mons Arnaldo  até 30 de Julho - 3ªs f. 10h/11.45h - 6ªs f. 17.30h/18.45h 

Pe Lereno até 15 de Agosto - 2ªs f., 4ªs e 6ªs f. 10h/11.45h  

 

   

Chegam as férias. 
Nem todos as temos ao mesmo tempo. 
O tempo em que vamos abrandar o ritmo da nossa actividade paroquial é 
também o espelho disso mesmo: durante os meses de Julho e Agosto e até ao 
segundo fim de semana de Setembro vamo-nos certamente revendo: uns 
com ar de quem vai de férias e outros a mostrar que ainda estão por ir 
(contando ainda com aqueles para quem férias não significa, infelizmente, 
nada de muito especial e que se vão limitar a viver um tempo mais repousado 
e menos corrido, mas sem sair daqui…). 
 

Férias há-de significar para todos um retemperar de forças. 
Não apenas energias físicas, mas a energia interior que advém de um coração 
reconciliado com a sua verdade, com espaço e tempo para dedicar àquilo que 
é verdadeiramente importante: a nossa relação com os outros e a qualidade 
dessa relação, seguramente mais marcada pela gratuidade… 
 

Férias há-de significar também tempo para investir naquelas outras coisas 
que, normalmente, sem deixarem de ser as mais importantes vamos deixando 
ficar para segundo plano na nossa vida, esmagadas pela tirania das 
“urgências” com que preenchemos o dia-a-dia… 
 

O “Eco de Fátima” também vai fazer uma pausa durante os meses de Julho e 
Agosto. 
Mas o “À Mesa da Palavra”, esse irá manter-se. 
Porque esse alimento não nos pode faltar nunca. 
Tudo o que fizermos para facilitar o nosso contacto com a Palavra de Deus e 
nos ajudar a tê-la à mão nuca é demais e é sempre bom! 
 

No início de Setembro havemos de recomeçar com a força que Deus quiser (e 
nós deixarmos). 
Até lá é provável que saia ainda uma ou duas Newsletter… 
Boas férias para todos!!! 

Pe Luís Alberto 
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TEORIA DO BIG BANG 
 

Passa hoje o 50º aniversário da morte de Georges-Henri Édouard Lemaître 
(Charleroi, Bélgica, 17 de Julho de 1894 - Louvain, 20 de Junho de 1966) que 
foi um padre católico, astrónomo, cosmólogo e físico belga. 
 

Lemaître propôs o que ficou conhecido como teoria da origem do Universo do 
Big Bang, que ele chamava de “hipótese do átomo primordial” ou também co-
nhecido como “ovo cósmico”. 
 

A hipótese de Lemaître estipula que todo o universo (não somente a matéria 
mas também o próprio espaço) estava comprimido num único átomo chama-
do de átomo primordial ou “ovo cósmico”.  
O estudioso afirmava que a matéria comprimida naquele átomo se fragmen-
tou numa quantidade descomunal de pedaços e cada um acabou fragmentan-
do-se em outros menores sucessivamente até chegar aos átomos actuais nu-
ma gigantesca fissão nuclear. 
 

Lemaître propôs uma teoria percursora do da hoje chamada Teoria do Big 
Bang, mais tarde desenvolvida por George Gamow. Essa teoria foi chamada 
sarcasticamente de “Big Bang”, “Grande Estouro”, durante uma transmissão 
de rádio na década de 1940 por Fred Hoyle, defensor da teoria do universo 
estacionário. 
 

Em 1953 George Lemaître recebeu a primeira Medalha Eddington. 
 

Todavia, não deixa de ser estranho que Lemaître seja um ilustre desconhecido 
para a maioria das pessoas.  
Porque não ganhou o prémio Nobel? Porque é que os estudantes não ouvem o 
seu nome nos liceus e na sua formação média nas universidades técnicas?  
Não deixa de ser um grande paradoxo que o autor de uma das mais importan-
tes teorias científicas do século XX seja quase totalmente desconhecido fora 
do círculo dos especialistas. 
 

Eis alguns pensamentos de Georges Lemaître 
 

… Espero ter-vos demonstrado que o universo não está para além da capaci-
dade do homem. É o Éden, o jardim que foi posto à sua disposição para que 
ele o cultive, para que ele o olhe. 
 

O universo não é demasiado grande para o homem. Não excede 
as possibilidades da ciência, nem a capacidade do espírito huma-
no.  
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Existem dois meios de se alcançar a verdade.  Eu decidi seguir ambos. Nada na 
minha vida profissional, nada do que pude aprender nos meus estudos científi-
cos ou teológicos me fez mudar de opinião. Não tenho nenhum conflito para 
resolver. A ciência não abalou a minha fé na religião e a religião nunca me fez 
pôr em causa as conclusões que atingi pelos métodos científicos. 
 

O cientista permanece um filho de Deus quando cada manhã coloca os olhos 
sobre o seu microscópio e, quando na oração da manhã, é toda a sua activida-
de que coloca sob a protecção do seu Pai dos céus.  
Quando ele pensa nas verdades da fé, sabe que todos os conhecimentos sobre 
micróbios, átomos ou estrelas não lhe serviram de socorro nem de perturbação 
para aderir à luz inacessível e que lhe faltará, como a qualquer homem, a tare-
fa de se fazer um coração de criança para entrar no reino de Deus.  
E assim, fé e razão, sem mistura inconveniente nem conflito imaginário, unem- 
se na actividade humana. 
 

in “Folha paroquial 27, ano III, Paróquia de Nossa Senhora do Monte da Capari-
ca” 
 

HORÁRIOS DE MISSAS NO VERÃO 
 

JULHO: Durante a semana (segunda a sexta):  
  Missa às 9h (só até dia 8 de Julho), às 12.10h e às 19h 
 

  Ao Sábado: 
  Missa às 10.30h e às 19h (vespertina)  
 

  Ao Domingo: Missa  às 9.00h, 12h e 19h (não há missa às 10.30h) 
 

AGOSTO: Durante a semana (segunda a sexta):  
  Missa às 12.10h e às 19h 
 

  Ao Sábado: 
  Missa às 10.30h e às 19h (vespertina)  
 

  Ao Domingo: 
  Missa  às 9h, 12h e 19h 
 

SETEMBRO: Durante a semana (segunda a sexta):  
  Missa às 9h (a partir de dia 5), 12.10h e às 19h 
 

  Ao Sábado: 
  Missa às 10.30h e às 19h (vespertina)  
 

  Ao Domingo: 
  Missa  às 9h, 10.30h (a partir de dia 11), 12h e 19h  
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