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Paróquia de Nossa  Senhora do Rosário de Fátima 

 
 
 
 
 

 29 . Domingo 
 Catequese de Adultos (17.30h/18.30h) 
 Catequese de Infância (17.30h/19h) 
30 . Segunda-feira 
 Atendimento Social (10h/12h-15h/17h) 
 Ginástica Manutenção (11h/12h) 
 Catequese de Adultos (21h/22h) 
 Ensaio do Coro da Paróquia (21.30h) 
 1 . Terça-feira 
 Atendimento Social (10h/12.30h-15h/17h) 
 Reunião de NA (13h/14.30h) 
 Reunião Vida Ascendente (15h) 
 Apocalipse de S. João-Pe João Lourenço (18.30h/19.30h) 
 2 . Quarta-feira 
 Atendimento Social (10h/12h-15h/17h) 
 Loja Solidária (15h/18h) 
 Catequese de Infância (18h/19.30h) 
 Catequese de Jovens (18h/19h) 
 Catequese de Adultos (18.30h/19.30h) 
 3 . Quinta-feira  
 Acção Social -Entrega Produtos Frescos 
 Atendimento Social (10h/12h-15h/17h) 
 Loja Solidária (15h/18h) 
 4 . Sexta-feira  
 Ginástica Manutenção (11h/12h) 
 Posto de Enfermagem (17h/18h) 
 5 . Sábado 
 Reunião das Guias (10h) 
 Ensaio Coro Stª Cecília (11.30h) 
 6 . Domingo 
 Catequese de Adultos (17.30h/18.30h) 
 Catequese de Infância (17.30h/19h) 
 Catequese de Jovens (17.30h/18.30) 

Agenda 
29/11 a 6/12 

 Ensaio Coro Stª Cecília (11h) 

 Catequese de Jovens (17.30h/18.30) 

 Apoio Psicológico(10h às 13h)  

 Aula de Pintura (14.30h/17.30h) 
 Aula de Guitarra  (19h/20h)  

 Reunião de NA (13h/14.30h) 
 Loja Solidária (15h/18h) 
 Aula de Guitarra  (19h/20h)  

 Reunião Vida Ascendente (15h) 
 Psicólogo APDI (18.30h/20h) 
 Aula de Guitarra  (19h/20h)  

 Reunião de NA (13h/14.30h) 
 Ensaio Coro Stª Cecília (21.15h) 

 Reunião dos Escuteiros (16h/20h) 

 Ensaio Coro Stª  
   Cecília (11h) 
 À Conversa Com… 
   (16.30h) 

   

À Conversa com... Fátima e António Carioca. 
 

No próximo dia 6 de Dezembro, Domingo, às 16.30h, no Centro Paroquial 
(porta 3, 2º andar), vamos estar À Conversa com... Fátima e António Carioca. 
Vêm ajudar-nos a desbravar os caminhos da comunicação em casal, a partir 
dos contributos da sua vida corrente e também dos trabalhos de um encontro 
das ENS (Equipas de Nossa Senhora) com o Santo Padre, no passado mês de 
Setembro  em Roma. 
Casados há 32 anos, pais de 3 filhos, são ambos engenheiros.  
 

Propomos desde já uma preparação para este encontro.  
Reflictamos e, se possível, conversemos em família sobre esta temática da 
comunicação em casal.  
Poderemos formular questões, que serão respondidas no dia da conferência 
pela Fátima e António Carioca, endereçando-as até dia 2 de Dezembro para 
a.conversa.com@gmail.com. 
À Conversa com… está incluído nas atividades da Pastoral Familiar do Patriar-
cado de Lisboa.  
Esta será mais uma oportunidade para convidarmos casais amigos. 
E acolhermos outros que (ainda) não conhecemos! 
 
 

Ano Santo da Misericórdia 
 

O Ano Santo da Misericórdia começa no próximo dia 8 de Dezembro 
(Solenidade da Imaculada Conceição), em Roma, com a abertura pelo Papa da 
Porta Santa. 
No dia 13, Domingo, será a vez do Senhor Patriarca presidir na Sé Patriarcal, 
à Celebração da Missa, às 11.30h, com a abertura da Porta Santa. 
Seria bom que alguns de nós pudessem estar presentes para representarem a 
nossa Comunidade! 
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Benção das Grávidas—8 de Dezembro 
 

No próximo dia 8 de Dezembro, Festa da Imaculada Conceição, realizaremos na 
nossa paróquia a Benção das Grávidas. 
 

Ocorrerá em todas as missas, se se justificar. 
 

Para isso precisamos de saber em que celebrações é que teremos grávidas 
interessadas em receber a respectiva bênção. 
 

É por isso que necessitamos de uma inscrição prévia que pode ser feita para o 
endereço de e-mail peluisalberto@gmail.com, com indicação da missa em que 
participam, ou, em alternativa, no Secretariado Paroquial. 
 

Esta inscrição permitir-nos-á também reservar lugares nos bancos da frente 
para as grávidas e para as famílias (na inscrição deverão indicar o número de 
familiares que estarão presentes na respectiva celebração). 

 

Benção das Imagens do Menino Jesus 
(8 de Dezembro) 

 

Nesse mesmo dia 8 de Dezembro procederemos, também em todas as missas, 
à Benção das imagens do Menino Jesus dos presépios que cada um armará em 
sua casa a partir desse dia. 
Deverão trazer de casa a imagem do vosso Menino Jesus, que só tomará o seu 
lugar no presépio no dia 24... 
 

Essa Benção será feita a seguir à homilia e pedir-se-á a um membro da família 
que venha até à frente da Igreja (zona entre os bancos e o presbitério) com a 
imagem do Menino Jesus . 
 

Exposição de presépios — 13 de Dezembro 
 

Este ano a Festa de Natal da nossa Comunidade (13 de Dezembro, 15.30h, na 
Igreja) conta com uma novidade: uma Exposição de Presépios.  
 

Cada um é convidado a participar, individualmente ou em grupo, construindo 
um presépio que estará depois exposto no início da Festa de Natal. 
 

É necessário estudar com tempo a forma de expor os presépios (A 
Exposição acontecerá nas naves laterais da Igreja). 
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E por isso todos os que participarem (e esperamos que sejam muitos…) deve-
rão entregar o presépio no Secretariado Paroquial até ao dia 8 de Dezembro. 
 

“Natal na nossa Cidade” 
 

Este podia ser o título da acção de rua que programámos para o Natal. 
Decidimos cantar canções de Natal em locais públicos. 
É uma maneira de chamar a atenção para Jesus. 
Afinal é Ele a razão de ser do Natal! 
 

Além de cantarmos também vamos distribuir folhetos. 
O objectivo é lançar algumas interpelações que ajudem a despertar para a 
mensagem do Natal. 
 

Os dias e locais de actuação sofreram algumas alterações. 
Aqui fica o Programa definitivo dos dias e locais de actuação: 
1) 4 de Dezembro (Sexta-Feira), às 12.30h, no Atrium Saldanha (piso 0). 
2) 5 de Dezembro (sábado), às 16h, no Centro Comercial do Campo Pequeno 
(na escadaria) 
3) 15 de Dezembro (3ª Feira), às 17.30h, estação de Metro de Entrecampos 
 

O grupo de cantores já está composto. 
Mas ainda precisamos de colaboradores para distribuir os folhetos. 
 

E é natural que participem com a vossa presença, simplesmente para escutar 
e ajudar a dar maior impacto a esta iniciativa… 
 

Encontros com o Pe João Lourenço 
(Apocalipse) 

 

Em Dezembro teremos dois encontros sobre o Apocalipse de S. João com o 
Padre João Lourenço, das 18h30 às 19h30, na sala "Cónego Abranches" do 
Centro Paroquial (2º Piso): um na próxima terça-feira, dia 1, e o outro no dia 
15. 
Depois faremos uma pausa até meados de Janeiro de 2016. 
 

VENDA DE NATAL  
 

A nossa tradicional  Venda de Natal já está a funcionar. 
De Segunda a Sexta –Feira: Das 11h às 18h 
Aos Domingos: das 11h às 13.30h 
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