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 6 . Domingo 
 Ensaio Coro Stª Cecília (11h) 
 Catequese de Adultos (17.30h/18.30h) 
 Catequese de Infância (17.30h/19h) 
 Catequese de Jovens (17.30h/18.30) 

 7 . Segunda-feira 
 Atendimento Social (10h/12h-15h/17h) 
 Ginástica Manutenção (11h/12h) 
 Catequese de Adultos (21h/22h) 
 Ensaio do Coro da Paróquia (21.30h) 
 8 . Terça-feira 
 Benção  das Imagens do Menino Jesus  (em todas as missas) 
 Benção das Grávidas (em todas as missas) 
 9 . Quarta-feira 
 Atendimento Social (10h/12h-15h/17h) 
 Loja Solidária (15h/18h) 
 Catequese de Infância (18h/19.30h) 
 Catequese de Jovens (18h/19h) 
 10 . Quinta-feira  
 Atendimento Social (10h/12h-15h/17h) 
 Loja Solidária (15h/18h) 
 11 . Sexta-feira  
 Ginástica Manutenção (11h/12h) 
 Posto de Enfermagem (17h/18h) 
 Psicólogo APDI (18.30h/20h) 
 Reunião de NA (13h/14.30h) 
 Ensaio Coro Stª Cecília (21.15h) 
 12 . Sábado 
 Reunião das Guias (10h) 
 Reunião dos Escuteiros (16h/20h) 
 Ensaio Coro Stª Cecília (17.30h) 
 13 . Domingo 
 Ensaio Coro Stª  Cecília (11h) 
 Festa de Natal/Exposição de Presépios (15.30h), na Igreja 

Agenda 
 6 a 13 de Dezembro 

 Aula de Pintura (14.30h/17.30h) 
 Aula de Guitarra  (19h/20h)  
 Catequese de Adultos (18.30h/19.30h) 

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

 Reunião Gr. Sinodal Passo a Passo  (17.45h) 
 Aula de Guitarra  (19h/20h)  

   

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! 
 

Na nossa vigararia, a Igreja de São João de Deus foi a Igreja escolhida como 

lugar de celebração especial do Ano Santo.  

Aí nos poderemos deslocar durante todo o Ano Santo, que termina na Festa 

de Cristo Rei, a 20 de Novembro de 2016. 

A Igreja de S. João de Deus estará sempre aberta (todos os dias, o dia inteiro) 

e haverá sempre oportunidade de celebrarmos o sacramento da Reconcilia-

ção (Confissão). 

Nela haverá uma “Porta da Misericórdia” que será também aberta solene-

mente nesse mesmo dia 13, com o seguinte programa:   

  17.00h—Acolhimento 

  17.15h—Procissão da Luz 

  17.30h—Rito de Abertura Solene da Porta da Misericórdia 

  17.45h—Oração solene de Vésperas 

  18.15h—Benção e Despedida 
 

Apesar de nesse dia 13 termos também a nossa Festa de Natal, aqui na Igre-

ja (começa às 15.30h, com a Exposição de presépios, e termina justamente 

pelas 17h), ainda poderemos ir a tempo de estar em S. João de Deus para o 

Rito de abertura solene da “Porta da Misericórdia”. 
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Festa de Natal — 13 de Dezembro, 15.30h 
 

No próximo dia 13 de Dezembro vamos fazer a nossa Festa de Natal. 
 

Será na Igreja, como temos feito nestes encontros Comunitários. 
 

Começamos às 15.30h, com a Exposição de Presépios. 
A beleza desta Exposição, para lá da imaginação e dos eventuais dotes artísticos 
de alguns de nós, estará sobretudo no facto de serem presépios realizados por 
nós. 
Talvez o resultado não seja esteticamente tão apreciável como o de muitos dos 
presépios que vemos todos os dias à venda. 
Mas terão seguramente a força de serem expressão daquele presépio interior 
que cada um de nós quer preparar para acolher Jesus neste Natal e onde nos 
procuramos rever. 
Quem ainda não se pôs a construir um presépio (sozinho ou em grupo), não 
deixa de o fazer! 
Os presépios precisam de ser entregues no Secretariado Paroquial até ao pró-
ximo dia 8 de Dezembro, para podermos estudar com tempo a maneira de os 
expor. 
 

Depois de uma visita aos presépios que estarão expostos nas naves laterais da 
Igreja seremos todos convidados a deixar a marca da nossa presença num pre-
sépio comum que também estará exposto. 
 

Às 16h, depois de um muito breve acolhimento, começa a Festa uma pequena 
peça representada pela nossa Catequese Paroquial. 
 

Seguir-se-á com um momento musical com o Professor António Ramos e os 
alunos que durante o ano têm aulas com ele, aqui na nossa paróquia. 
 

Às 17h a Festa encerrará com um lanche no Salão Paroquial. 
Como é habitual, o lanche será partilhado. 
O Salão Paroquial estará aberto entre as 15.30h e as 16h para recolher o que 
cada um trouxer para partilhar. 
 

VENDA DE NATAL  
 

Continua aberta a nossa tradicional  Venda de Natal. 
Independentemente do que compramos ou não, passar por lá é 
sempre uma ocasião de fazer Comunidade.  
Ajuda os que com muita dedicação e esforço asseguram a Venda. 
De Segunda a Sexta –Feira: Das 11h às 18h 
Aos Domingos: das 11h às 13.30h 
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Benção das Grávidas—8 de Dezembro, 12h 
 

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

Em princípio, esta Benção só se realizará nas missas das 10.30h e das 12h (as 
únicas que até ao momento têm gente inscrita) 
 

As grávidas e as suas famílias terão lugares reservados nos primeiros bancos 
do lado do ambão das leituras. 

 
 

Benção das Imagens do Menino Jesus 
(8 de Dezembro) 

 

Também no dia 8 de Dezembro procederemos, em todas as missas, à Benção 
das imagens do Menino Jesus dos presépios que cada um irá certamente 
montar em sua casa a partir desse dia. 
 

Deverão trazer para a missa a imagem do vosso Menino Jesus, que só toma-
rá o seu lugar no presépio lá de casa no dia 24... 
 

Esta Benção será feita a seguir à homilia e pedir-se-á a um membro da família 
que venha com a imagem do Menino Jesus para a zona entre os bancos e o 
presbitério. 
 

“Natal na nossa Cidade” 
 

Na passada Sexta-Feira estivemos no Atrium Saldanha. 
No Sábado, no Centro Comercial do Campo Pequeno. 
 

Estaremos no próximo dia 15 de Dezembro (3ª feira), às 17.30h, na estação de 
Metro de Entrecampos. 
 

Encerraremos assim esta acção de rua com que procurámos assinalar o cunho 
cristão do Natal, cantando canções de Natal e distribuindo alguns folhetos 
com mensagens de Natal. 
 

FACEBOOK DA PARÓQUIA 
 

A Paroquia já tem uma  página no facebook! . 
Faça um “gosto” na página da paróquia e convide os seus amigos! 
 

https://www.facebook.com/Paróquia-de-Nossa-Senhora-do-
Rosário-de-Fátima-de-Lisboa-427716450748248/ 
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