
 

De 24 a 28 de Abril fui a Fátima em peregrinação a pé com um grupo ainda grande, 
na sua maioria paroquianos, mas com muita gente de muitos lados que souberam 
por amigos ou pelo Facebook desta peregrinação que estávamos a organizar e se 
inscreveram para irem connosco. Acabámos 36 (houve algumas desistências pelo 
caminho…) 
 

Quem já fez uma peregrinação a Fátima a Pé sabe como é difícil pôr por palavras 
tudo aquilo que vivemos. 
 

E sabe também como tantas vezes somos assaltados por pensamentos e sentimen-
tos contraditórios: por um lado a exigência e as dificuldades do caminho, o cansa-
ço, as dores de músculos que nunca sonhámos ter, as bolhas dos pés, as dores nas 
articulações… e, por outro lado, a força interior que nos fez pormo-nos a caminho 
com o desejo de conseguir chegar ao fim, levando-nos a fazer esforços até aí im-
pensáveis se não fosse a importância que atribuímos ao gesto de peregrinação… 
 

No meio disto tudo testamos muitas vezes os nossos próprios limites, chegamos a 
sofrer bastante, mas chega também sempre a altura em que percebemos que não 
podemos mais (porque não é fisicamente aceitável nem espiritualmente saudável 
que nos esforcemos para além de certos limites…) 
Não podemos. Nem Deus quer isso! 
 

Este é sempre um momento muito complicado na vida do peregrino. 
Porque quanto mais intenso é o seu desejo de fazer caminho, mais custa interrom-
per, nem que seja apenas por alguns quilómetros, essa peregrinação… 
 

Desta vez aconteceu por mais de uma vez o recurso a um dos carros de apoio. 
Mas houve um particularmente grave. 
O Nelson não se sentia bem e nós acabámos por achar melhor chamar o Inem. 
Em boa hora o fizemos porque, viemos a saber depois, a situação era grave pois 
ele estava a fazer um enfarte… 
Ficou imediatamente internado e vai ser operado ao coração por estes dias, logo 
que possível, porque se descobriram outras complicações... 
 

Hoje o Nelson telefonou-me a agradecer todo o apoio que lhe demos. 
E a preocupação permanente que tivemos de nos inteirarmos acerca do seu estado 
de saúde. 
 

Mas, acima de tudo pelo facto de não lhe termos dado ouvidos (ele insistia em 
querer continuar a peregrinar connosco…) e o termos “obrigado” a ir com o Inem. 
 

De vez em quando há coisas assim: imposições que nos fazem, que na altura nos 
deixam bastante contrariados, mas a que mais tarde aprendemos a  dar o devido 
valor... 
 

Pe Luís Alberto 

 

COMO INSCREVER-SE: 
 

Mande um e-mail para: 

manifestando o seu desejo de ser 
incluído/a na nossa mailing list , 
passando assim a receber a nossa 
Newsletter 
 

Para deixar de a receber, basta 
enviar um e-mail e será retirado/a 
da mailing list. 
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O Meu Herói... 
 

Olá como estão? 
 

Eu sou a Constança e tenho 9 anos. Quero-vos contar a história de uma pessoa muito importante para mim. 
 

Há muitos, muitos anos atrás nasceu uma criança muito importante para muitas pessoas do planeta Terra, é Jesus 
Cristo. 
Nasceu numa terra chamada Belém na Palestina.  
Sua Mãe era Maria de Nazaré e seu Pai José.  
Vieram de muito longe adorá-lo muitas pessoas, principalmente os Reis Magos, que lhe ofereceram ouro, incenso 
e mirra. É por essa razão que hoje comemoramos o Natal com festa e presentes. 
 

Quando era criança, com doze anos, foi com os pais “passear” e perdeu-se. Estava num Templo a ensinar os dou-
tores, mesmo sendo tão novo. Os doutores ficaram de boca aberta de tanto espanto. 
Depois os seus pais foram á procura dele e encontraram-no no templo. Perguntaram-lhe porque é que ele tinha 
saído de ao pé deles e ele respondeu: “Porque é que me procuravam, se era óbvio que Eu estaria na Casa do Meu 
Pai? ( O seu pai verdadeiro era Deus). 
 

A partir desse momento Jesus passou a ensinar o bem tornando-se um Profeta. Passou a ter muitos seguidores e 
por onde passava ninguém ficava indiferente às suas palavras e aos seus atos. Os seus seguidores chamavam-lhe 
Messias, o Rei dos Judeus. 
Um dia, uma grande multidão seguia Jesus no deserto. Não tendo comida, um rapaz ofereceu a Jesus o seu almo-
ço: cinco pães e dois peixes. Jesus multiplicou os pães e peixes em milhares de bocados. Toda a gente comeu e 
ainda sobrou. 
Jesus é como um pastor que cuida das suas ovelhas: nós somos as suas ovelhas, Jesus está sempre a olhar para 
nós. 
 

Mas, nessa altura, havia quem não gostasse d’Ele e quem achasse que Ele era mentiroso.  
Por isso levaram-no a tribunal para o condenar á morte. 
Ele foi crucificado. Os soldados pregaram Jesus numa cruz no meio de dois homens. Um desses homens estava 
arrependido do que tinha feito, pediu perdão e Jesus perdoou-o. Jesus perdoa todos os que lhe pedem perdão. 
Tal como nós devemos perdoar todos mesmo que seja difícil. 
 

Ele morreu para dar a vida aos outros como uma semente tem de morrer para dar muito fruto. 
Passados três dias Jesus ressuscitou.  
Por isso agora comemoramos a Páscoa de ressurreição de Jesus Cristo, que morreu por todos nós para nos salvar. 
 

Toda a sua vida foi escrita num livro que se chama Bíblia pelos Apóstolos que eram pessoas que o seguiam. 
A sua mensagem passou de geração em geração. 
Para mim ele é um exemplo de sabedoria e bondade que sigo na minha vida.  
Por todas estas razões, considero-o o meu Herói. 
 

Espero que tenham ficado a conhecer um pouco melhor “ Jesus o meu Herói” e que seja exemplo para trazer paz 
ao mundo. 
Muito obrigada, pela oportunidade de poder expressar os meus sentimentos. 
 

Um beijinho 
Constança 
Lisboa, 28 de Fevereiro de 2019 
 

Jornadas Diocesanas da Juventude 
 

Foi no domingo, dia 07 de Abril, que ocorreram as Jornadas Diocesanas da Juventude, desta vez na linda vila de 
Óbidos. Apesar da chuva não nos deixamos intimidar e lá fomos… eramos bem mais de 1200 jovens provenientes 
de todo o Patriarcado de Lisboa, acompanhados pelo secretariado da juventude do Patriarcado (que sempre pro-
move esta iniciativa) e pelo nosso Patriarca, D. Manuel Clemente, com a sua presença simples e amiga no meio 
dos jovens. 
Gosto de participar e proporcionar esta experiência aos jovens porque ali percebemos que a Igreja não é só a nos-
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sa Paróquia! Não somos simplesmente só nós que tentamos ser discípulos de Cristo… mas que tal como nós exis-
tem muitos outros que também querem seguir Jesus. Escutar outras experiências, participar em palestras ou o 
desafio da Oração, da confissão, ou simplesmente o encontro com outros jovens… Tudo isto vai construindo o 
ser jovem cristão.  
Desta vez, da nossa Paróquia participamos um grupo de 12 jovens, mas a 
verdade é que encontramos muitos mais… Desta vez também a Inês Mi-
lagres foi representar a Vigararia IV no almoço com o Sr. Patriarca. Aqui 
ficam alguns testemunhos: 
 

“No passado dia 7 de abril o grupo de jovens da nossa paróquia partici-
pou nas JDJ que tiveram lugar em Óbidos. Fomos calorosamente acolhi-
dos nesta Vila que é uma das 7 maravilhas do nosso país que nos abriu as 
suas portas de par em par. Na porta da Vila fomos acolhidos à forma me-
dieval com uma chamada do nosso Bispo. 
Iniciámos o dia com palestras que exploravam o tema da eucaristia / Li-
turgia, em vários pontos da Vila. Seguiu-se o momento do almoço onde 
aproveitamos para apreciar a beleza do espaço que nos envolvia. Tínha-
mos várias possibilidades para ocupar este tempo, entre exposições e um 
concerto até às confissões, que foi o que eu optei por fazer. É algo que 
evito, e que por isso já não fazia há bastante tempo, no entanto, cada vez 
mais considero que é um ato fundamental na nossa vida cristã. Para mim 
é sempre um momento em que estamos perante o Pai, despidos de tudo, 
pois estamos voluntariamente a mostrar-Lhe aquilo que tentamos escon-
der e vulneráveis pois estamos a expor as nossas fragilidades. Mas é nes-
te momento em que admitimos as nossas maiores falhas e que estamos 
prontos para ser julgados que sentimos verdadeiramente a infinita miseri-
córdia de Deus. Para mim é uma experiência de amor. 
Da parte da tarde realizou-se a já habitual conversa com o nosso Patriar-
ca D. Manuel Clemente onde tivemos a oportunidade de saber um pouco 
mais dos preparativos para as próximas jornadas mundiais da juventude 
de 2022 que se irão realizar em Lisboa. 
O dia terminou com a Eucaristia presidida pelo Patriarca e outros Bispos e 
sacerdotes.”  
 

Leonor Neto 
 

“É sempre uma experiência gratificante poder participar num evento que 
reúne tantos jovens, que à nossa semelhança, se desejam envolver em 
iniciativas da Igreja, sendo que somos nós o futuro da mesma Igreja. Des-
de palestras sobre alguns aspetos da Missa a passeios pela maravilhosa 
Vila de Óbidos, passando por uma conversa com o nosso cardeal Patriar-
ca, foi um dia bem passado, que penso que fortaleceu os laços do nosso 
grupo de jovens.” 
 

Inês Falcão 
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Depois de um longo interregno, voltamos à nossa Newsletter. 
É a segunda, se não me engano, deste ano pastoral 2018/2019. 
O que começou por ser uma falta de tempo no início do ano pastoral transformou-se em esquecimento motivado 
e agravado por falta de rotinas . 
 

Mas o que interessa é que estamos de volta para este contacto que é sempre muito importante porque abrange 
não só gente da nossa paróquia mas muitos outros que tiveram alguma ligação connosco e que agora estão muito 
longe mas têm aqui também oportunidade de se dar conta da vida que por aqui vai acontecendo “entre nós”. 
 

Muitas coisas bonitas que vivemos ficaram por partilhar… 
Mas agora vamo-nos focar no que vem aí. 
 

Durante o mês de Maio, como vem sendo hábito entre nós, vamos valoriza a devoção a Nossa Senhora com a reci-
tação meditada do Terço, todos os Domingos, às 18h. 
 

No dia 4 de Maio, sábado, vamos ter connosco o Coro da Capela da Escola de Farleigh, dirigido por Clare Minting, 
que realizará um Concerto de Páscoa na nossa Igreja de Fátima, com um repertório de música sacra, do século 
XVI aos nossos dias. 
 

No dia 9 de Maio, às 21h, no Auditório de Santa Joana, Princesa, terá lugar um Debate, em que, no contexto das 
eleições europeias, seremos convidados a reflectir sobre questões nem sempre são tratadas com a seriedade que 
merecem e necessitam.  
O debate intitula-se “Pessoas e Países: Protagonistas ou Espectadores?”, será presidido por Manuel Braga da 
Cruz, moderado por Teresa Ramos Ascensão e contará com Lívia Franco, José Manuel Antunes e João Vacas co-
mo oradores. 
 

No dia 10 de Maio teremos mais um “À mesa com…”. 
Como sempre começamos com jantar às 20.15h e terminamos por volta das 23h. 
Desta vez convidámos a família de Muller Santa Maria para estar connosco. 
Vamos jantar com Geli de Santa Maria, o seu marido Javier de Muller, os sogros e alguns filhos. Uma família que, 
porque não é como o mundo diz hoje para se ser, é uma família às avessas. E são felizes! O mundo chama-os de 
tradicionais, fora de moda, conservadores. Por nós, chamemo-los família às avessas ambicionando que nos conta-
giem para que também nós assim nos tornemos! 
Inscrições, como sempre, no Secretariado Paroquial (Tel.: 217928300) até dia 9 de Maio. 
 

O grupo de jovens de São Sebastião da Pedreira, em conjunto com vários jovens de outras paróquias, estão a 
organizar um musical ao vivo sobre a Paixão e Ressurreição de Jesus.  
 

Este musical terá lugar no dia 11 de Maio, às 21h, no Auditório da Igreja de Santa Joana, Princesa. 
A entrada será gratuita, ainda que no fim, quem possa, seja convidado (haverá um peditório) a colaborar com as 
despesas, nomeadamente material de som. 
 

No próximo Domingo, 12 de Maio, organizamos a habitual Procissão das velas entre a Igreja de Nossa Senhora 
das Dores e a Igreja de Fátima. 
 

Tudo começa com a celebração da Eucaristia às 20h na Igreja de Nossa Senhora das Dores (missa votiva de Nos-
sa Senhora, uma vez que as missas dominicais ocorrem como habitualmente tanto em Nossa Senhora de Fátima 
como em Nossa Senhora das Dores). 
 

Segue-se depois, pelas 21h, a Procissão que, desta vez, percorrerá o seguinte percurso:  
Rua Diogo de Macedo, Praça Nuno Gonçalves, Rua Jorge Afonso, Rua Augusto Abelaira, Rua Sousa Lopes, Rua 
Francisco Tomás da Costa, Rua da Beneficência, Rua Filipe da Mata, Rua Portugal Durão, Rua Cardeal Mercier, Av. 
Dos Combatentes, Av. Santos Dumont, Rua Tenente Espanca, Av. De Berna, Largo Azeredo Perdigão, Rua Marquês 
Sá da Bandeira, Av. Miguel Bombarda, Av. Cinco de Outubro, Av. Barbosa Du Bocage, Igreja de Fátima (Av. Mar-
quês de Tomar). 
 

Enfeitar as janelas das casas com colchas e velas acesas é também um forma de participar e manifestar publica-
mente a nossa fé e devoção a Nossa Senhora. 
 

Precisamos também de gente disponível para levar a cruz, as lanternas e os estandartes (tel.: 217928300). 
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