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 10 . Domingo 
 Ensaio Coro Stª Cecília (11h) 
 Catequese de Infancia (17.30h) 
 Catequese de Jovens (17.30h) 
 11 . Segunda-feira 
 Ginástica Manutenção (11h/12h) 
 Catequese de Adultos (21h) 
 12 . Terça-feira 
 Apoio Psicológico (10h/13h) 
 Posto de Enfermagem (17h/18h) 
 Aula de Guitarra  (19h/20h) 
 13 . Quarta-feira 
 Aula de Pintura (14.30h/17.30h)   
 Catequese de Infancia (17.30h) 
 Catequese de Jovens (17.30h) 
 14 . Quinta-feira  
 Aula de Guitarra (19h/20h) 
 15. Sexta-feira  
 Ginástica Manutenção (11h/12h) 
 Ensaio Coro Stª  Cecília (21.15h) 
 16 . Sábado 
 Escola de Música (09.00h/14.30h) 
 Reunião das Guias (10h) 
 Reunião dos Escuteiros (16h/20h) 
 17 . Domingo 
 Ensaio Coro Stª  Cecília (11h) 
 Catequese de Infancia (17.30h) 
 Catequese de Jovens (17.30h) 
 Catequese de Adultos 

 
 

 

Agenda 
10 a 17 de Janeiro 

 Apocalipse de S. João - Pe João Lourenço 
   (18h30) 

 Catequese de Adultos (18h30) 

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) 

 Janeiras 13h (Adro da Igreja) 
 Catequese de Adultos (17h30) 
 Concerto de Natal (16.00h)   

 Ensaio Coro Stª  Cecília (17.30h) 

   

CENTENÁRIO DAS APARIÇÕES DE FÁTIMA 
 

“DONDE ME É DADO QUE VENHA TER COMIGO A MÃE DO MEU SENHOR?” 
 

Estas palavras de Santa Isabel servem de lema da visita da Imagem Peregrina 
de Nossa Senhora de Fátima à nossa diocese de Lisboa. 
 

Maria, tal como anda a fazer desde o ano passado por todo o país, vem até 
nós para nos convidar para celebrarmos com ela, em 2107, o Centenário das 
sua Aparições em Fátima. 
 

A visita da Imagem Peregrina à nossa Diocese de Lisboa começa já no próxi-
mo dia 17 de Janeiro, pela vigararia de Alcobaça/Nazaré e terminará na cida-
de de Lisboa onde estará de 4 a 7 de Fevereiro. 
 

Grande parte desse tempo será passado na nossa Igreja.  
Temos de nos preparar para receber bem Nossa Senhora!!! 
 

A seu tempo divulgaremos mais detalhadamente todo o programa da sua pre-
sença em Lisboa.  Por agora, aqui fica apenas o registo de alguns momentos: 
 

Dia 4  — Missa nas Galinheiras (19.00h) seguida de partida para a nossa 
Igreja, onde chegará às 21h. 
 

Dia 5 — Missa às 09.00h e saída para a Universidade Católica (10.30h) e daí 
para a Igreja do Campo Grande (13.30h), onde se realizará um encontro com 
os mais frágeis, com regresso, às 17.30h, à nossa Igreja. 
 

Dia 6— Encontro com as crianças e famílias da Cidade de lisboa durante a 
manhã (início a partir das 09.00h). À tarde sai da nossa Igreja para o Hospi-
tal D. Estefânia, onde se iniciará uma Procissão a Pé até à Igreja de S. Domin-
gos, onde depois da missa,  decorrerá uma noite de oração com os jovens. 
 

Dia 7 - Missa de manhã na Sé (11.30h) e, à tarde, Missa de Despedida, no 
Mosteiro dos Jerónimos, presidida pelo Senhor Patriarca (16h)  
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CONCERTO DE NATAL 
 

Neste Domingo, às 16h,  temos o nosso Concerto de Natal realizado pelo nosso 
coro não litúrgico “Chorus Fatimae”. 
Vai ser seguramente um bom momento de festa! 
  
 

VENDA DE NATAL 
 

A nossa Venda de Natal encerra este Domingo, logo a seguir à novidade deste 
ano no que respeita ao canto das Janeiras, que serão cantadas no adro da Igre-
ja a seguir à missa das 12h. 
A Venda de Natal, possível graças ao muito esforço de um grande número de 
paroquianos que aproveito para agradecer publicamente, revelou-se mais uma 
vez como uma oportunidade não apenas de servir e criar comunidade, mas 
também de interagir com muitos que nos visitam e encontram nesta iniciativa 
o rosto visível do que somos. 
  
 

NOITE DE ORAÇÃO 
 

No próximo dia 12, Terça Feira, teremos a habitual Noite de Oração. 
  
 

CRISMADOS DE 2015 
 

Os  adultos que receberam o sacramento do Crisma em Junho de 2015 têm 
mantido um ritmo regular de encontro. 
O próximo encontro é no dia 13, das 20.00h às 21.00h. 
O tema do encontro é uma reflexão sobre o documento final do Sínodo dos 
Bispos sobre a Família: “A vocação e a missão da família na Igreja e no mun-
do contemporâneo”. 
Começaremos a ler e a comentar o documento, sem pressa de chegar ao fim. 
O encontro é aberto a todos os que quiserem participar. 
Realiza-se no Centro Paroquial (2º andar, com entrada pela porta 3) 
  
 

ENCONTROS SOBRE O APOCALIPSE 
 

Retomamos na próxima Terça Feira, dia 12, os encontros sobre o 
Apocalipse, com o Pe João Lourenço. 
Em Janeiro haverá um outro encontro, quinze dias depois, dia 26. 
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FORMAÇÃO DE LEITORES 
 

Neste mês vamos também dar início a uma nova formação de leitores. 
 

O objectivo principal é a preparação de novos leitores (precisamos de reforços 
para todas as missas!...). 
Mas esta formação, constituída por seis encontros, destina-se também àque-
les que já exercem este ministério (é uma oportunidade de rever conteúdos 
formativos, com insistência na parte prática). 
 

Os encontros realizam-se à quarta-feira, das 19.00h às 20.00h, nos dias 13, 20 
e 27 de Janeiro e 3, 10 e 17 de Fevereiro. 
 

Se houver interessados que não consigam estar presentes neste horário, há a 
possibilidade de efectuar sessões alternativas nos sábados imediatamente se-
guintes das 11.15h às 12.15h. 
 

Podem inscrever-se no Secretariado Paroquial ou para o endereço de e-mail 
linafragos@gmail.com 
 
 

“À CONVERSA COM…” 
 

No próximo dia 17 de Janeiro, Domingo, às 16.30h, vamos realizar mais um 
"À Conversa com..." (Centro Paroquial, 2º andar, sala Cón, Abranches). 
 

Desta vez o tema é "A Internet na família: prevenindo riscos e rentabilizando 
benefícios". 
 

A Internet é uma presença constante, útil mas nem sempre fácil de gerir, lá em 
casa?  
A segurança dos seus filhos no uso desta ferramenta é um tema que lhe inte-
ressa?  
É mesmo verdade que há riscos no uso das redes sociais?  
Como tirar benefícios do recurso à  Internet, prevenindo riscos? 
 

Vamos ter connosco o Dr. João Paulo Machado, formador de orientação fami-
liar para as tecnologias de informação, para nos ajudar a pensar estas e outras 
questões. 
 

Participe desde já, endereçando as suas questões até dia 15 de 
Janeiro  
para:  a.conversa.com.paroquiafatima@gmail.com 
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