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EXPO-PARÓQUIA—DOMINGO, 11 de OUTUBRO 
 

(Antes e depois das missas do Domingo) 
 

No próximo dia 11 de Outubro, Domingo, no adro da Igreja, em frente à porta 
principal, cada um dos Serviços /  Movimentos da nossa paróquia terá montada 
uma pequena banca com informações sobre a sua actividade. 
 

Antes ou depois das missas desse Domingo podereis sempre demorar-vos um 
pouco junto de cada uma dessas bancas. 
 

Será uma oportunidade não apenas de recolherdes informações sobre as activi-
dades e horários de cada Serviço / Movimento, mas também para acolher pro-
postas /desafios de colaboração nas mesmas. 
 

Já há alguns anos realizámos uma iniciativa semelhante. 
Nessa altura fizemo-lo no “Espaço Berna”, onde se realiza sempre a “Venda de 
Natal” e onde habitualmente está também a “Venda Solidária”. 
 

O espaço era mais agradável e proporcionava outras condições de apresenta-
ção das diferentes bancas, mas revelou-se muito pequeno. 
 

Assim desta vez optámos por esta solução que, embora limitando muito a cria-
tividade com que cada grupo se vai apresentar, ao mesmo tempo garante que 
se atingem melhor os objectivos desta iniciativa: fazer chegar ao maior número 
possível de pessoas que frequentam a nossa Comunidade (alguns fazem-no de 
forma esporádica) a informação sobre tudo o que vai acontecendo entre nós. 
  

O APOCALIPSE DE S. JOÃO  
 

O REENCONTRO COM A ESPERANÇA CRISTÃ 
 

O Pe João Lourenço orientará neste ano Pastoral  um conjunto de encontros 
sobre o livro do Apocalipse. 
 

Os encontros decorrem à 3ªfeira no Centro Paroquial, das 18.30h às 19.30h. 
Em ritmo quinzenal, acontecerão nos seguintes dias:  
    

 .Outubro:6 e 20 
 .Novembro: 3 e 17 
 .Dezembro: 1 e 15 
 .Janeiro: 12 e 26 
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.Fevereiro: 2 e 16  

.Março: 1 e 15 

.Abril: 12 (?) e 26 

.Maio: 10 e 24 

   

 

APRESENTAÇÃO do PROGRAMA PASTORAL 2015-2106 
 

DOMINGO, 27 DE SETEMBRO, 16H, IGREJA PAROQUIAL 
  

No próximo Domingo, dia 27, às 16h, na Igreja, realizaremos um encontro de 
apresentação do nosso Programa Pastoral para este ano. 
Neste encontro que, como habitualmente, não será muito longo (durará no 
máximo uma hora), vamos sublinhar as principais actividades em que nos 
queremos empenhar todos como Comunidade para pôr em prática entre nós 
o Programa Diocesano deste segundo ano de caminhada sinodal que tem 
como lema “A missão como propósito e a sinodalidade como método”. 
 

A nossa participação neste encontro ajudar-nos-á a ter presente uma visão 
de conjunto do caminho que nos propomos fazer como Comunidade Cristã, 
unida ao nosso Bispo. 
E também a perceber melhor aqueles momentos da vida da Comunidade em 
que é mais importante a presença de todos para nos fortalecermos e estimu-
larmos mutuamente na nossa vida cristã. 
E ajudar-nos-á ainda a tomar consciência das muitas coisas em que podemos 
ajudar, na medida das nossas possibilidades. 
 
 

CATEQUESE DE ADOLESCENTES (7º ANO EM DIANTE) 
  

No próximo Domingo, dia 27, às 17.30h, no Salão Paroquial (porta 3 do Adro) 
vamos realizar um encontro com os pais e os adolescentes e jovens da nossa 
Comunidade. 
Iniciaremos assim a nossa Catequese Adolescente e Juvenil, que engloba os 
que se estão a preparar para o Crisma (7º e 8º anos) bem como os já crisma-
dos (9º ano em diante).  
Fazêmo-lo com muita esperança e vontade de ajudar os nossos adolescentes 
e jovens a crescer na fé, com algumas propostas novas de caminho... 
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CATEQUESE PAROQUIAL 2015-2016 (1º ao 6º Volume) 
 

A Catequese Paroquial em Nossa Senhora de Fátima terá lugar, como habitual-
mente, em dois dias de semana: ou à 4ª feira, das 18h às 19.30h, ou ao Domin-
go, das 17.30h às 19h. 
 

A Catequese inicia-se nos próximos dias 20 e 23 de Setembro. 
As inscrições e renovações de matrícula continuarão abertas nesses dias. 
Os pais poderão trazer os filhos para a sessão de catequese (Centro Paroquial, 
porta 3 do Adro, 1º andar) e, ao mesmo tempo, proceder à sua inscrição ou re-
novação de matrícula enquanto os filhos estão já em sessão de Catequese . 
 

Nos dois primeiros encontros de Catequese (20 e 27 ou 23 e 30) as crianças 
ficarão divididas em dois grupos: um formado pelos que irão frequentar o 1º, 2º 
e 3º volumes e outro formado pelos que irão frequentar o 4º, 5º e 6º volumes. 
 

No dia 4 de Outubro teremos o início solene da Catequese com o seguinte 
Programa: 
 

16h – Acolhimento 
 - Lanche partilhado 
 

19h – Missa com participação especial da Catequese 
 - Compromisso das famílias 
 - Compromisso dos Catequistas 
 - Entrega de catecismos aos que frequentam a Catequese pela 1ª vez 
 - Apresentação das crianças que se preparam para o Baptismo. 
 

 

CATEQUESE PAROQUIAL EM Nª SRª das DORES 2015-2016  
 

A nossa Catequese Paroquial continua a ter um Centro de Catequese em Nossa 
Senhora das Dores. 
 

Como habitualmente, a Catequese realiza-se aos Domingos, das 11.30h às 
12.30h, logo a seguir à Missa. 
 

Estamos já a recolher inscrições e renovações de matrícula. 
 

Devem fazer-se antes ou logo a seguir às missas que aí se celebram 
(todos os dias às 19h e aos Domingos às 10.30h). 
 

A Igreja abre sempre meia hora antes da missa. 
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APOIO SOCIAL PAROQUIAL  
 
Graças à ajuda de todos, o Apoio Social da nossa paróquia tem continuado a de-
senvolver o seu trabalho. 
 

Salientamos particularmente o sucesso da “Venda Solidária”. 
Entre Fevereiro e Junho do presente ano gerou 15.841,34€. 
Deste valor, já foi utilizado 9.489,56€ e temos em caixa 6.351,78€.  
 

É desta forma que temos conseguido comprar alimentos para compor os cestos 
do Banco Alimentar, distribuídos mensalmente a 118 famílias carenciadas que 
pertencem à nossa Igreja. Esse dinheiro foi ainda usado para ajudas pontuais, co-
mo o pagamento de transportes, medicamentos e contas de água, luz e gás.    
 

Queremos também sublinhar que os “sacos solidários”, apesar de infelizmente 
constatarmos um decréscimo da quantidade dos alimentos recebidos, continuam 
a ser uma ajuda preciosa, sobretudo se tivermos em conta que o Banco Alimentar 
tem cada vez mais dificuldade em dar resposta ao número crescendo de utentes.  
 

Relembramos que os “sacos solidários” devem ser depositados nos cestos que 
estão dentro da Igreja, junto ao ambão das leituras, e são recolhidos na quarta 3ª
-feira de cada mês. 
 
 

INSTALAÇÃO DE ELEVADOR INTERNO NA IGREJA 
 

Depois de muitas tentativas e projectos de solução do problema da acessibilidade 
da nossa Igreja às pessoas que têm mais dificuldade em subir as muitas escadas 
de acesso à nossa Igreja, estamos finalmente a instalar um elevador interno. 
 

A obra, aprovada pela Direcção Geral do Património Cultural, apesar de bastante 
onerosa (cerca de 50.000,00 €), pareceu-nos ser aquela que menos agride o patri-
mónio, ao mesmo tempo que resolve satisfatoriamente o problema do acesso à 
Igreja, quer das pessoas que têm mobilidade reduzida ou mais dificuldade em 
subir escadas, quer das famílias que trazem consigo os seus bébés. 
 

O elevador interno situar-se-á no pequeno hall da entrada lateral norte da Igreja 
(lado da Av. De Berna) e a obra deverá estar concluída no final do próximo mês de 
Outubro. 
 

Quem quiser contribuir especificamente para esta obra poderá fazê-
lo depositando o seu donativo na Caixa de Ofertas situada perto da 
entrada principal da Igreja.  
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