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• 11 . Domingo 

• Ensaio Coro Stª Cecília (11.30h) 

• Catequese de Infância, Jovens e adultos (17.30h) 

• 12 . Segunda-feira 

• Ginástica de Manutenção (10.30h) 

• Reunião CSVP (15h) 

• 13 . Terça-feira 

• Aula de Guitarra (18h) 

• Curso de Catequese Mod.II (21h/23h) 

• 14 . Quarta-feira 

• Aulas de Pintura (14.30h) 

• Catequese de Infância e Jovens (18h) 

• 15 . Quinta-feira  

• Ginástica de Manutenção (11h) 

• 16 . Sexta-feira 

• Atendimento Social (10h/12h) 

• 17 . Sábado 

• Reunião das Guias (9.45h) 

• Ensaio do Coro Stª Cecília (17.30h) 

• 18 . Domingo 

• Ensaio Coro Stª  Cecília (11.30h) 

• Catequese Infância e Jovens (17.30h) 

 

 

 

Agenda 
11 a 18 de Novembro  

Escola de Música (2ª a 6ª - 17.30h - Sábado -  9h)  

Ponto de Acolhimento (2ª a 6ª - 9.30h/12.30h) 

Convívio 3ª Idade (2ª a 6ª - 15h/18h)  

Atendimento Social (2ª, 4ª -  15h) 

Loja Solidária (2ª, 3ª, 4ª e 5ª - 15h/18h) 

Espaço Criança (2ª e 4ª - 15h) 

Reunião de NA (2ª, 3ª, 5ª e 6ª- 13h) 

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

• Reunião CPM (21.30h) 

• Conselho Pastoral  (15.30h) 

• Entrega de Frescos (14h) 

• Almoço de  S. Martinho 13.30h 

• Catequese de Adultos (19h) 

• Noite de Oração (21.30h) 

• Reunião de Escuteiros (15h) 

• Liturgia no Tempo e no Espaço (21h) 
   Ig. S. João de Brito 

• Inauguração da Venda de Natal (15h) 

   

 

 

 

ANO B. III SÉRIE . Nº 479 
 
 

XXXII DOMINGO DO TEMPO COMUM 
 

11 de NOVEMBRO de 2018 

Eco de Fátima 

As palavras da Palavra 
1. Leitura do Primeiro Livro dos Reis (1 Reis 17, 10-16) 
 

Naqueles dias, o profeta Elias pôs-se a caminho e foi a Sarepta. Ao chegar 
às portas da cidade, encontrou uma viúva a apanhar lenha. Chamou-a e 
disse-lhe: «Por favor, traz-me uma bilha de água para eu beber». Quando 
ela ia a buscar a água, Elias chamou-a e disse: «Por favor, traz-me tam-
bém um pedaço de pão». Mas ela respondeu: «Tão certo como estar vivo 
o Senhor, teu Deus, eu não tenho pão cozido, mas somente um punhado 
de farinha na panela e um pouco de azeite na almotolia. Vim apanhar 
dois cavacos de lenha, a fim de preparar esse resto para mim e meu filho. 
Depois comeremos e esperaremos a morte». Elias disse-lhe: «Não temas; 
volta e faz como disseste. Mas primeiro coze um pãozinho e traz-mo aqui. 
Depois prepararás o resto para ti e teu filho. Porque assim fala o Senhor, 
Deus de Israel: ‘Não se esgotará a panela da farinha, nem se esvaziará a 
almotolia do azeite, até ao dia em que o Senhor mandar chuva sobre a 
face da terra’». A mulher foi e fez como Elias lhe mandara; e comeram 
ele, ela e seu filho. Desde aquele dia, nem a panela da farinha se esgotou, 
nem se esvaziou a almotolia do azeite, como o Senhor prometera pela 
boca de Elias.   
 

Palavra do Senhor. 
 

«Do seu punhado de farinha,  
a viúva fez um pãozinho e trouxe-o a Elias»    
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Na extrema penúria em que vivia,  
o único horizonte daquela viúva esperar pela morte,  
depois de consumido o pouco alimento que lhe restava. 
Mesmo assim, não se negou a partilhar com Elias  
os escassos recursos de que dispunha... 
E o milagre da multiplicação aconteceu:  
“Desde aquele dia, nem a panela de farinha se esgotou,  
nem se esvaziou a almotolia do azeite,  
como o Senhor prometera pela boca de Elias”. 
E isto porque a viúva não se limitou a partilhar o que tinha... 
Primeiro tratou do profeta!  
Depois é que cuidou de si e do seu filho. 
 

A tua vida é pensada e programada a partir de ti, ou de Deus (= os outros)? 
 

 

SALMO RESPONSORIAL: Salmo 145 (146), 7.8-9a.9bc-10        
 

Refrão: Ó minha alma, louva o Senhor. 
 

O Senhor faz justiça aos oprimidos, 
dá pão aos que têm fome 
e a liberdade aos cativos. Refrão  
 

O Senhor ilumina os olhos do cego,  
o Senhor levanta os abatidos,  
o Senhor ama os justos. Refrão  
 

O Senhor protege os peregrinos,  
ampara o órfão e a viúva  
e entrava o caminho aos pecadores. Refrão  
 

O Senhor reina eternamente; 
o teu Deus, ó Sião, 
é rei por todas as gerações. Refrão  

 
 

2. Leitura da Epístola aos Hebreus (Hebr 9, 24-28)  
 

Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, 
figura do verdadeiro, mas no próprio Céu, para Se apresen-
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de Jesus. De facto, dirigem-lhe apenas três palavras, todas de Jesus: 
«Coragem, levanta-te que Ele chama-te» (10, 49). No resto do Evangelho, só 
Jesus diz «coragem!», porque só Ele ressuscita o coração. No Evangelho, só 
Jesus é que diz «levanta-te», para curar o espírito e o corpo. Só Jesus chama, 
mudando a vida de quem O segue, colocando de pé quem está por terra, 
levando a luz de Deus às trevas da vida. Tantos filhos, tantos jovens, como 
Bartimeu, procuram uma luz na vida! Procuram amor verdadeiro. E como 
Bartimeu que, apesar da multidão, só invoca Jesus, também eles imploram 
vida, mas frequentemente só encontram promessas falsas e poucos que se 
interessem verdadeiramente por eles. 
 

Não é cristão esperar que os irmãos inquietos batam às nossas portas; so-
mos nós que devemos ir ter com eles, não lhes levando a nós mesmos, mas 
Jesus. Ele manda-nos, como aqueles discípulos, para encorajar e levantar em 
seu nome. Manda-nos dizer a cada um: «Deus pede para te deixares amar 
por Ele». Quantas vezes, em vez desta mensagem libertadora de salvação, 
nos levamos a nós mesmos, as nossas «receitas», as nossas «etiquetas» na 
Igreja! Quantas vezes, em vez de fazer nossas as palavras do Senhor, despa-
chamos como palavra d’Ele as nossas ideias! Quantas vezes as pessoas sen-
tem mais o peso das nossas instituições que a presença amiga de Jesus! En-
tão aparecemos como uma ONG, uma organização paraestatal, e não como 
a comunidade dos redimidos que vivem a alegria do Senhor. 
 

Ouvir, fazer-se próximo, testemunhar. No Evangelho, o caminho de fé termi-
na, de maneira bela e surpreendente, com Jesus que diz: «Vai, a tua fé te 
salvou» (10, 52). E todavia Bartimeu não fez profissões de fé, não realizou 
ação alguma; pediu apenas piedade. Sentir-se necessitado de salvação é o 
início da fé. É o caminho direto para encontrar Jesus. A fé, que salvou Barti-
meu, não estava nas suas ideias claras sobre Deus, mas no facto de O procu-
rar, de O querer encontrar. A fé é questão de encontro, não de teoria. No 
encontro, Jesus passa; no encontro, palpita o coração da Igreja. Então serão 
eficazes, não as nossas homilias, mas o testemunho da nossa vida. 
 

E a todos vós que participastes neste «caminhar juntos», digo obrigado pelo 
vosso testemunho. Trabalhamos em comunhão e com ousadia, com o dese-
jo de servir a Deus e ao seu povo. Que o Senhor abençoe os nos-
sos passos, para podermos escutar os jovens, fazer-nos próximo 
e testemunhar-lhes a alegria da nossa vida: Jesus. 

Paróquia de Nossa  Senhora do Rosário de Fátima 
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ninguém da «grande multidão» que O seguia, mas encontra Ele pessoalmen-
te Bartimeu. Diz-lhe: «Que queres que Eu faça por ti?» (10, 51). Que queres 
– Jesus amolda-Se a Bartimeu, não prescinde das suas expetativas – que Eu 
faça – fazer, não se limita a falar – por ti – não segundo ideias pré-
estabelecidas para todos, mas para ti, na tua situação. É assim que Deus pro-
cede, envolvendo-Se pessoalmente com um amor de predileção por cada 
um. Na sua maneira de proceder, ressalta já a sua mensagem: assim a fé 
germina na vida. 
 

A fé passa para a vida. Quando a fé se concentra apenas em formulações 
doutrinárias, arrisca-se a falar apenas à cabeça, sem tocar o coração. E 
quando se concentra apenas na ação, corre o risco de tornar-se moralismo e 
reduzir-se ao social. Ao contrário, a fé é vida: é viver o amor de Deus que 
mudou a nossa existência. Não podemos ser doutrinaristas ou ativistas; so-
mos chamados a levar para a frente a obra de Deus segundo o modo de 
Deus, na proximidade: unidos intimamente a Ele, em comunhão entre nós, 
próximo dos irmãos. Proximidade: aqui está o segredo para transmitir, não 
algum aspeto secundário, mas o coração da fé. 
 

Fazer-se próximo é levar a novidade de Deus à vida do irmão, é o antídoto 
contra a tentação das receitas prontas. Interroguemo-nos se somos cristãos 
capazes de nos tornar próximo, capazes de sair dos nossos círculos para 
abraçar aqueles que «não são dos nossos» e a quem Deus ansiosamente 
procura. Sempre existe aquela tentação que reaparece tantas vezes na Escri-
tura: lavar as mãos, desinteressar-se. É o que faz a multidão no Evangelho 
de hoje, é o que fez Caim com Abel, é o que fará Pilatos com Jesus: lavar as 
mãos. Nós, pelo contrário, queremos imitar Jesus e, como Ele, meter as 
mãos na massa, sujá-las. Ele, o caminho (cf. Jo 14, 6), por Bartimeu deteve-
Se ao longo da estrada; Ele, a luz do mundo (cf. Jo 9, 5), inclinou-Se sobre 
um cego. Reconhecemos que o Senhor sujou as mãos por cada um de nós e, 
fixando a Cruz, recomecemos de lá, da lembrança de Deus que Se fez meu 
próximo no pecado e na morte. Fez-Se meu próximo: tudo começa de lá. E, 
quando por amor d’Ele também nós nos fazemos próximo, tornamo-nos 
portadores de vida nova: não mestres de todos, não especialistas do sagra-
do, mas testemunhas do amor que salva. 
 

Testemunhar é o terceiro passo. Olhemos os discípulos que cha-
mam Bartimeu: não vão junto dele, que mendigava, levar uma 
moedinha para o contentar ou dar-lhe conselhos; vão em nome 
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tar agora na presença de Deus em nosso favor. E não entrou para Se 
oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote que entra cada ano no 
Santuário, com sangue alheio; nesse caso, Cristo deveria ter padecido 
muitas vezes, desde o princípio do mundo. Mas Ele manifestou-Se 
uma só vez, na plenitude dos tempos, para destruir o pecado pelo sa-
crifício de Si mesmo. E, como está determinado que os homens mor-
ram uma só vez e a seguir haja o julgamento, assim também Cristo, 
depois de Se ter oferecido uma só vez para tomar sobre Si os pecados 
da multidão, aparecerá segunda vez, sem a aparência do pecado, para 
dar a salvação àqueles que O esperam. 
 

Palavra do Senhor. 
 

O culto antigo (dos sacrifícios dos animais oferecidos muitas vezes)  
é substituído por este novo culto.  
Não se pode pedir mais ao homem. 
A oferta da própria vida, por definição, só pode ser feita uma vez. 
E é por isso que Ele já “entrou… no próprio Céu”! 
A nossa natureza humana não é capaz de uma entrega assim,  
completa, inteira. 
Podemos desejá-la.  
Mas realizá-la está fora do nosso alcance. 
Só Cristo, porque é o Filho de Deus, é capaz deste sacrifício perfeito. 
Jesus fê-lo por causa de nós, “em nosso favor”... 
Porque é homem como nós, n’Ele há um caminho que se abre para todos. 
“Toma sobre si os nossos pecados”  
e vence a distância que nos separa de Deus! 
 

Unido a Jesus estás a seguir o mesmo caminho da entrega total ao Pai? 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos 
(Mc 12, 38-44) 

 

Naquele tempo, Jesus ensinava a multidão, dizendo: 
«Acautelai-vos dos escribas, que gostam de exibir longas 
vestes, de receber cumprimentos nas praças, de ocupar os 
primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares 
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nos banquetes. Devoram as casas das viúvas, com pretexto de faze-
rem longas rezas. Estes receberão uma sentença mais severa». Jesus 
sentou-Se em frente da arca do tesouro a observar como a multidão 
deitava o dinheiro na caixa. Muitos ricos deitavam quantias avultadas. 
Veio uma pobre viúva e deitou duas pequenas moedas, isto é, um 
quadrante. Jesus chamou os discípulos e disse-lhes: «Em verdade vos 
digo: Esta pobre viúva deitou na caixa mais do que todos os outros. 
Eles deitaram do que lhes sobrava, mas ela, na sua pobreza, ofereceu 
tudo o que tinha, tudo o que possuía para viver». 
 

Palavra da salvação. 
 

«Esta pobre viúva deu mais do que todos os outros»    
 

Dar tudo, literalmente tudo… 
“Dar até doer”, como dizia Madre Teresa de Calcutá. 
Não ter outra segurança na vida, senão a entrega confiante a Deus. 
Arriscar todos os dias a nossa própria sobrevivência  
não é um caminho fácil. 
Mas é o caminho da fé. 
É isso que significa deixar pai, mãe, irmãos… e até a própria vida! 
Não há alternativa: ou levamos esse caminho a sério,  
ou vivemos “mornos”, divididos, a tentar conciliar o inconciliável,  
perdendo o melhor que a vida tem:  
a descoberta e a entrega ao Amor que é Deus! 
 

Até onde vai a tua fé?  
A tua entrega a Deus tem limites? 
 

 

NOITE DE ORAÇÃO — 12 de Novembro, 21.30h 
 

No próximo dia 12 de Novembro, segunda-feira, às 21.30h, rea-
lizaremos como habitualmente a nossa Noite de Oração. 
 

Desta vez será orientada pela “Pontes de Caridade”, associação 
que coordena a Acção Social da nossa Paróquia. 

Por estes dias... 

Paróquia de Nossa  Senhora do Rosário de Fátima 
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da estrada para Jericó, torna-se discípulo que vai juntamente com os outros 
para Jerusalém. Também nós caminhamos juntos, «fizemos sínodo» e agora 
este Evangelho corrobora três passos fundamentais no caminho da fé. 
 

Antes de mais nada, olhemos para Bartimeu: o seu nome significa «filho de 
Timeu». O próprio texto o especifica: «Bartimeu, o filho de Timeu» (Mc 10, 
46). Mas o Evangelho, ao mesmo tempo que o reitera, põe a descoberto um 
paradoxo: o pai está ausente. Bartimeu jaz sozinho na estrada, fora de casa 
e sem pai: não é amado, mas abandonado. É cego e não tem quem o ouça; 
e, quando queria falar, mandavam-no calar. Jesus ouve o seu grito. E, quan-
do Se encontra com ele, deixa-o falar. Não era difícil intuir o pedido que fa-
ria Bartimeu: é óbvio que um cego queira ver ou reaver a vista. Mas Jesus 
não tem pressa, reserva tempo para a escuta. E aqui temos o primeiro passo 
para ajudar o caminho da fé: escutar. É o apostolado do ouvido: escutar, 
antes de falar. 
 

Em vez disso, muitos dos que estavam com Jesus repreendiam Bartimeu pa-
ra que estivesse calado (10, 48). Para estes discípulos, o indigente era um 
transtorno no caminho, um imprevisto no programa pré-estabelecido. Pre-
feriam os seus tempos aos do Mestre, as suas palavras à escuta dos outros: 
seguiam Jesus, mas tinham em mente os seus projetos. Trata-se dum risco 
do qual sempre nos devemos precaver. Ao contrário, para Jesus, o grito de 
quem pede ajuda não é um transtorno que estorva o caminho, mas uma 
questão vital. Como é importante, para nós, escutar a vida! Os filhos do Pai 
celeste prestam ouvidos aos irmãos: não às críticas inúteis, mas às necessi-
dades do próximo. Ouvir com amor, com paciência, como Deus faz connos-
co, com as nossas orações muitas vezes repetitivas. Deus nunca Se cansa, 
sempre Se alegra quando O procuramos. Peçamos, também nós, a graça 
dum coração dócil a escutar. Gostaria de dizer aos jovens, em nome de to-
dos nós, adultos: desculpai, se muitas vezes não vos escutamos; se, em vez 
de vos abrir o coração, vos enchemos os ouvidos. Como Igreja de Jesus, de-
sejamos colocar-nos amorosamente à vossa escuta, certos de duas coisas: 
que a vossa vida é preciosa para Deus, porque Deus é jovem e ama os jo-
vens; e que, também para nós, a vossa vida é preciosa, mais ainda necessá-
ria para se avançar. 
 

Depois da escuta, um segundo passo para acompanhar o cami-
nho de fé: fazer-se próximo. Vejamos Jesus, que não delega em 
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Curso “Tecendo o fio de Ouro” 
 

Este curso, orientado pela Comunidade Missionária Shalom,  destina-se a 
todos os que quiserem aprofundar e partilhar a sua Fé. 
 

Trata-se de um itinerário espiritual de autoconhecimento 
elaborado pela Co-fundadora da Comunidade Católica Shalom, Maria Emmir 
Nogueira, com base na Logoterapia de Viktor Frankl e na vida dos santos". 
 

Serão dez encontros, sempre às quintas-feiras, às 21h, que terão lugar no 
Bairro de Santos, na Residência Universitária Feminina da Universidade 
Católica (Rua Diogo de Macedo, 5). 
 

Este curso tem uma inscrição no valor de 35€, para pagamento do Livro do 
mesmo titulo que o acompanha. 
 

Inscrições em https://goo.gl/forms/y5jEvoc2YLAzpS7e2. 
O pagamento poderá ser efectuado no primeiro dia do curso (15/11). 
 
 

JANEIRAS (4 a 6 de Janeiro) 
 

Este ano queremos aproveitar as Janeiras, que realizamos todos os anos, 
para, com um maior número de participantes, provocarmos um impacto 
missionário bem mais relevante. 
 

As Janeiras decorrerão nos dias 4 a 6 de Janeiro, 
Nas mesas à entrada da Igreja há folhas de inscrição. 
Não deixem de se inscrever! 
 

Haverá um ensaio das canções no dia 3 de Dezembro, segunda-feira, às 
21.30h no Centro Paroquial (1º andar) 
 
 

HOMILIA DO PAPA FRANCISCO NA CONCLUSÃO DA 
XV ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO SÍNODO DOS BISPOS 

 

O episódio escutado é o último narrado pelo evangelista Marcos 
no ministério itinerante de Jesus, que, pouco depois, entra em 
Jerusalém para morrer e ressuscitar. Assim, Bartimeu é o último 
que segue Jesus ao longo do caminho: de mendigo na margem 
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Coro Participativo — Concerto de Advento/Natal 
 

Na próxima terça-feira, dia 13, às 21.30h, no 1º andar do Centro Paroquial 
teremos um novo ensaio para o Concerto de Natal. 
Este concerto participativo é mais uma expressão do sentido comunitário 
que nos anima e esperamos que seja interpelante e motivador para outros. 
 

O Concerto de Natal realizar-se-á no dia 1 de Dezembro, sábado, às 17.30h. 
 
 

VENDA DE NATAL  
 

Na próxima quarta-feira, dia 14, às 15h, vamos proceder à inauguração da 
Venda de Natal deste ano.  
Com a Venda de Natal, conseguimos angariar alguns fundos que são muito 
importantes para tentarmos equilibrar as finanças da nossa paróquia. 
Mas a Venda de Natal é muito mais do que isso. 
 

É também uma maneira de fazer acontecer Comunidade. 
Antes de mais nada entre o numeroso grupo de colaboradores que a come-
çam a preparar desde Fevereiro e depois entre todos aqueles que com a sua 
preciosa e generosa colaboração, às vezes a muito custo, ajudam a mantê-la 
a funcionar durante tanto tempo. 
 

Mas é também uma maneira de vivermos a Missão. 
Porque cada pessoa que nos visita não é acolhida apenas como um possível 
cliente, mas como alguém a quem queremos mostrar o rosto feliz de uma 
Comunidade actuante e participativa, revelando, a quem nos pergunta por 
se sentir interpelado que o nosso segredo tem um rosto: é Jesus Cristo! 
 
 

CONSELHO PASTORAL PAROQUIAL 
18 de Novembro, 15.30h, Salão Paroquial  

 

No próximo dia 18 de Novembro, Domingo, às 15.30h, vamos 
reunir o Conselho Pastoral Paroquial. 
Num ano que tem como lema “Viver a Liturgia como lugar de 
encontro”, e que é particularmente dedicado à missão, vamos 
tentar perceber melhor os desafios deste ano pastoral. 
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À MESA COM… FERNANDO SANTOS 
21 de Novembro, 20.15h 

 

Ser cristão no desporto - Testemunho de Vida e Fé 
 
No próximo dia 21 de Novembro, quarta-feira, às 20.15h, regressamos aos 
nossos encontros “À Mesa com…” 
 Desta vez com o seleccionador nacional de futebol, Fernando Santos. 
 

Há quem lhe chame o desporto rei.  
O Futebol começou a tornar-se conhecido em Portugal nas últimas décadas 
do século XIX, trazido por jovens britânicos residentes em Portugal, assim 
como por estudantes portugueses que de lá regressavam. O primeiro local 
onde se jogou futebol em Portugal foi no Largo da Achada, na freguesia da 
Camacha, Ilha da Madeira, no ano de 1875. Gerido pela Federação Portu-
guesa de Futebol, órgão máximo responsável pela modalidade no país, o 
futebol em Portugal destaca-se pela seleção nacional e por clubes que inter-
nacionalizam o nome do nosso país. 
 

No Verão de 2016, a 10 de Julho, Portugal foi ao rubro com o resultado do 
Campeonato Europeu de Futebol. Uma emocionante final disputada com a 
França, com direito a prolongamento, fez da equipa das quinas a vencedora. 
 

Na dianteira da então equipa de Portugal estava um Engenheiro Eletrotécni-
co que trocou a ciência da energia elétrica pela arte do desporto rei. Foi jo-
gador e mais tarde treinador de equipas como Estoril Praia, Estrela da Ama-
dora, FC Porto, AEK Atenas, Panathinaikos, Sporting, Benfica, PAOK. Selecio-
nador Nacional da Grécia de 2010 a 2014, a 24 de setembro de 2014 foi 
apresentado pela Federação Portuguesa de Futebol como substituto de Pau-
lo Bento, assumindo-se treinador da Seleção Portuguesa. 
 

Nesse ano foi eleito pela IFFHS - Federação Internacional de História e Esta-
tísticas do Futebol - como o Melhor Selecionador do Mundo, e no mesmo 
ano a Globe Soccer atribuiu-lhe o prémio de "Treinador do Ano". No início 
de 2017, foi considerado pela FIFA um dos três melhores treina-
dores do mundo em 2016.  
 

Conhecemo-lo pelo seu ar tranquilo. Sério. Palavras claras. As 
necessárias. Serenidade que leva à vitória. Sem euforias. Com 
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alegria. Conhecemo-lo certamente como homem de Fé. Não o esconde. Fala 
com clareza de Quem crê e como o vive. Testemunho vivo da Fé encarnada 
na vida quotidiana. No desporto rei. Num mundo onde tantas vezes se joga 
longe de Deus. Como em tantos dos nossos mundos.  
 

Vamos reiniciar os nossos jantares debate com um convidado que nos vem 
dar um testemunho de vida. Vem falar-nos de como vive a realidade de ser 
cristão no seu dia-a-dia. Unidade de vida. Ser quem é onde quer que se en-
contre. Fernando Santos. É dele que falamos. É com ele que vamos conver-
sar, num serão onde não se jogará à bola, não se assistirá a um desafio de 
futebol, mas certamente seremos desafiados a jogar claro com Jesus nas 
nossas vidas de cada dia.  
 

Fernando Santos aceitou estar à Mesa com(nosco) no próximo dia 21 de 
Novembro. E quanto a si, aceita o convite?  
Começaremos com o jantar que terá lugar no salão paroquial da Igreja de 
Nossa Senhora de Fátima, pelas 20h15. Seguir-se-á a conferência de Fer-
nando Santos e o espaço de debate. O custo é simbólico: 7€ por pessoa, 
mas que este não seja o impedimento para estar presente!   
Os interessados devem inscrever-se até dia 19 de Novembro para o endere-
ço de e-mail: a.conversa.com.paroquiafatima@gmail.com ou no Secretari-
ado Paroquial (tel. 217928300). 
Caso queira trazer crianças basta que o diga no momento da inscrição. 
Providenciaremos quem as acompanhe durante a conferência e o debate.  
 

Até lá! 
 
 

PREPARAÇÃO PARA O CRISMA — ADULTOS 
 

A preparação para o Crisma para adultos ainda está a começar. 
Já realizámos alguns encontros mas ainda é possível recuperar e “apanhar o 
comboio”... 
Ainda podem inscrever-se! 
Basta aparecer num dos dias dos encontros no Centro Paroquial 
(1º andar). 
 

Aos Domingos das 17.30h às 18.30h. 
Ou às terças-feiras das 19h às 20h. 

Paróquia de Nossa  Senhora do Rosário de Fátima 

mailto:a.conversa.com.paroquiafatima@gmail.com

