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 03 . Domingo 
 Ensaio Coro Stª Cecília (11h) 
 Catequese de Infancia (17.30h) 
 Catequese de Jovens (17.30h) 
 04 . Segunda-feira 
 Ginástica Manutenção (11h/12h) 
 05 . Terça-feira 
 Apoio Psicológico (10h/13h) 
 Posto de Enfermagem (17h/18h) 
 Reunião Vida Ascendente (15h) 
 Aula de Guitarra  (19h/20h) 
 06 . Quarta-feira 
 Aula de Pintura (14.30h/17.30h) 
 Catequese de Infancia (17.30h) 
 Catequese de Jovens (17.30h) 
 07 . Quinta-feira  
 Reunião Vida Ascendente (15h) 
 Aula de Guitarra (19h/20h) 
 08. Sexta-feira  
 BA / Distribuição de Frescos 
 Ginástica Manutenção (11h/12h) 
 Ensaio Coro Stª  Cecília (21.15h) 
 09 . Sábado 
 Escola de Música (09.00h/14.30h) 
 Reunião das Guias (10h) 
 Reunião dos Escuteiros (16h/20h) 
 10 . Domingo 
 Ensaio Coro Stª  Cecília (11h) 
 

 

Agenda 
3 a 10 de Janeiro 

 Ensaio das Janeiras—Dia 5 de Janeiro, 
21h na Igreja de N.Sra das Dores (Rua 
Diogo de Macedo, nº 5, ao cimo do Bairro 
de Santos) 

 Ensaio Coro Stª  Cecília (17.30h) 

Átendimento Social (2ª a 5ª - 10h/12h, 15h) 
Loja Solidária (2ª, 4ª e 5ª - 15h/18h) 
Convívio da 3ª Idade (2ª a 6ª - 15h/18h) 
 Escola de Música (2ª, 4ª, 5ª e 6ª - 17.30h/20.30h) 
Reuniao de NA (2ª, 3ª, 5ª e 6ª- 13h) 

   

UM BOM ANO 

Não têm conta o número de vezes que todos os anos dizemos ou escrevemos 
votos de Boas Festas a tantos amigos que temos a preocupação de lembrar 
por estes dias. 
 

Quando desejamos um “Feliz Natal” ou um “Bom Ano”, nem sempre temos a 
consciência clara de que o Natal só é feliz e o Ano só é bom se forem santos. 
Ou seja, se nos aproximarem de Deus, se forem cada vez mais vividos na Sua 
presença e com a Sua companhia. 
 

Às vezes, quais “Martas” do Evangelho, preocupados em receber e acolher 
bem, sempre com o tempo a fugir e a deixar-nos stressados com tanta coisa 
que ainda gostaríamos de fazer e já não conseguimos, esquecemo-nos de que 
“Maria escolheu a melhor parte que não lhe será tirada”… 
E é justamente o tempo para estar com Deus, “vidrados n’Ele”, que começa 
por ser o mais sacrificado… 
 

Este ano, além de substituir sistematicamente o “Feliz Natal” por um “Santo 
Natal”, também arranjei uma outra maneira de desejar um bom ano.  
Passei a dizer um  “Ano Novo cada vez mais novo”. 
 

É uma brincadeira de palavras. 
Mas é também uma maneira de chamar de atenção para o facto de que cada 
ano que começa não pode nunca ser visto apenas como mais um ano.  
Se assim for, torna-se dramático, sobretudo quando as forças nos começam a 
faltar e a idade avançada começa a tornar penosas muitas coisas que dantes 
fazíamos quase sem pensar. 
 

Cada ano que começa é um dom que nos é oferecido para concretizar o que 
ainda está por cumprir onde verdadeiramente importa que tudo habite e se 
preencha: no nosso coração. 
 

Ser cristão é aprender a viver da certeza e da alegria de sabermos que o me-
lhor está para vir! Mesmo que a realidade teime em dizer-nos o contrário... 
 

Pe Luís Alberto 
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JANEIRAS — 8 a 10 de Janeiro 
 
Este ano, como não podia deixar de ser, vamos cantar de novo as Janeiras. 
Com um programa ligeiramente diferente do habitual. 
 

A noite de dia 8, sexta-feira, como habitualmente, é dedicada à zona mais 
próxima da Igreja Paroquial (avenidas novas). 
 

Na tarde de sábado vamos começar por cantar às Janeiras no I.P.O. (14.30h) 
e depois passaremos a tarde a percorrer as ruas do Bairro de Santos. 
Inclui uma visita ao Lar Asas. 
 

No Domingo só cantaremos as Janeiras às 13h, no adro da Igreja de Fátima, 
para podermos estar operacionais para o concerto da tarde… 
 

Como sempre, não deixaremos de visitar todos aqueles que manifestarem 
gosto e desejo nos receber em suas casas. 
 

Para concretizar este programa, todos são sempre poucos. 
E, por isso, estão desde já convidados a aparecer no ensaio que vamos reali-
zar para preparar as Janeiras deste ano. 
Vamos ensaiar no próximo dia 5 de Janeiro, 3ª feira, às 21h, na Igreja de N. 
Sra das Dores (Rua Diogo de Macedo, nº 5, ao cimo do Bairro de Santos). 
 

Este ano, além das habituais violas, pandeiretas, ferrinhos, massas... vão tam-
bém aparecer cavaquinhos.  
E se houvesse mais instrumentos seria óptimo. 
 
 
 

CONCERTO DE NATAL  
ACTUAÇÃO DO “CHORUS FATIMAE” 

Igreja de Fátima — 10 de Janeiro, 16h 
 
No dia 10 de Janeiro, às 16h, na Igreja Paroquial, o nosso Coro Paroquial 
não litúrgico (“Chorus Fatimae”) realizará o seu Concerto de Natal. 
O Programa será publicitado a seu tempo. 
Há canções novas. 
Mas não deixaremos de cantar os “clássicos” de Natal. 
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Nomeadamente aquelas canções com que concretizámos as “Acções de Rua” 
realizadas antes do Natal no Atrium Saldanha, no Centro Comercial do Campo 
Pequeno e na Estação de Metro de Entrecampos. 
 

Foi uma experiência que iremos certamente repetir porque nos pareceu que 
houve gente que gostou muito de ser surpreendida desta maneira. 
 

É claro que aproveitámos para distribuir folhetos com mensagens de Natal a 
quem passava. 
Mas evangelizar também é fazer feliz os outros, trazendo uma nota de beleza 
às suas vidas. 

 
 

ADORAÇÃO DO SANTÍSSIMO 
 

Na próxima 5ª feira, dia 7 de Janeiro, primeira Quinta Feira do mês, como 
habitualmente realizaremos um tempo de Adoração do Santíssimo na nossa 
Igreja de Fátima (Capela de N. Sra da Piedade). 

Este tempo de Adoração começa às 17.30h e termina às 18.45h. 

 

FORMAÇÃO DE LEITORES 
 

“O leitor é a voz de Cristo para a comunidade, ao modo de João Baptista”  
(Sto Agostinho) 
 

O objectivo é a preparação de novos leitores e/ou a revisão dos conteú-
dos formativos, com insistência na parte prática. Será vocacionada não só pa-
ra leitores das Missas das 9h00, 10h30, 12h00 e 19h00 de Domingo, mas tam-
bém para as Missas feriais das 12h10 e 19h00. 
Far-se-ão 6 encontros com periodicidade semanal, às quartas-feiras das 19h00 
às 20h00, nas seguintes datas: 
 - 13, 20 e 27 de Janeiro   
 - 3, 10 e 17 de Fevereiro   
De acordo com a disponibilidade dos participantes poder-se-ão efectuar ses-
sões alternativas nos sábados imediatamente seguintes, das 11h15 às 12h15. 
As sessões ocorrerão na sala "Cónego Abranches" do Centro Paroquial (2º Pi-
so), com entrada pela porta 3; alguma parte prática será efectua-
da na Igreja.  
Estão abertas as inscrições no Secretariado Paroquial,ou para o 
endereço de email: linafragos@gmail.com. 
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