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 17 . Domingo 
 Catequese de Infância (17.30h) 
 Catequese de Jovens (17.30h) 
 18 . Segunda-feira 
 Ginástica Manutenção (11h/12h) 
 Catequese de Adultos (21h) 
 19 . Terça-feira 
 Apoio Psicológico (10h/13h) 
 Posto de Enfermagem (17h/18h) 
 Reunião Vida Ascendente (15h) 
 20 . Quarta-feira 
 Aula de Pintura (14.30h/17.30h) 
 Catequese de Infancia (17.30h) 
 Catequese de Jovens (17.30h) 
 21 . Quinta-feira (19h) 
 Reunião Vida Ascendente (15h) 
 Aula de Guitarra (18h/20h) 
 22. Sexta-feira  
 Ginástica Manutenção (11h/12h) 
 Ensaio Coro Stª  Cecília (21.15h) 
 23 . Sábado 
 Escola de Música (09.00h/14.30h) 
 Reunião das Guias (10h) 
 Reunião dos Escuteiros (16h/20h) 
 24 . Domingo 
 Ensaio Coro Stª  Cecília (11h) 
 Catequese de Infância (17.30h) 
 Catequese de Jovens (17.30h) 
 Catequese de Adultos (17h30) 

 

 

Agenda 
17 a 24 de Janeiro 

 Aula de Guitarra  (18h/20h) 
 Reunião sinodal Gr. A Caminho (19h) 

 BA / Distribuição de Frescos 

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) 

 Posto de Enfermagem (17h/18h) 

 À Conversa Com… (16h30) 
 Catequese de Adultos (17h30) 

 Formação de Leitores (19h) 
 Catequese de Adultos (18h30) 

   

VISITA DA IMAGEM PEREGRINA 
 

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

Estas palavras pronunciadas por Santa Isabel aquando da visitação de Maria 
foram escolhidas como lema da visita da Imagem Peregrina de Nossa Senhora 
de Fátima a todo o país, iniciada a 13 de Maio passado, com o objectivo de  
nos convidar para celebrarmos com ela o Centenário das suas Aparições em 
Fátima. 
 

Na nossa Diocese esta visita, que começa já neste Domingo pela vigararia de 
Alcobaça/Nazaré, terminará na cidade de Lisboa (onde estará de 4 a 7 de 
Fevereiro). 
 

Durante estes dias a Imagem Peregrina permanecerá mais tempo na nossa 
Igreja. 
 

No dia 4 de Fevereiro chegará à nossa Igreja pelas 21h (vinda em cortejo 
automóvel das Galinheiras, onde será celebrada uma Missa às 19h). 
Aqui, depois do Acolhimento, teremos um momento de oração com o canto 
do Akathistos às 21.30h. 
 

No dia 5 celebraremos a Missa às 09.00h. 
Depois da Missa, às 10.30h, a Imagem sairá para a Universidade Católica. 
 

 Daí sairá para a Igreja do Campo Grande, onde se realizará uma Celebração 
com doentes e idosos que terminará com a Unção dos Doentes e terá como 
lema “Entregar a Maria as nossas fragilidades”. 
 

Ao fim da tarde estará de regresso à nossa Igreja e aqui rezaremos o Terço do 
Rosário às 18h. 
 

Depois, às 19h, teremos oportunidade de ouvir a Cantata “Gaudi Fons”, inter-
pretada pela Escola Diocesana de Música Sacra. 
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À noite, às 21.30h, teremos um momento cultural com a actuação do Coro 
Gulbenkian, declamação de poemas e canto (Kátia Guerreiro). 
 

No dia 6 começamos o dia com um Encontro com as crianças e famílias da 
Cidade de Lisboa.  
Depois de um Acolhimento que se realiza a partir das 9h, este encontro inicia-
se às 10h com a projecção de um pequeno filme. 
Segue-se depois a recitação meditada do Terço, prevendo-se que este tempo 
de oração, presidido pelo Sr D. Joaquim Mendes, termine por volta das 
12.30h. 
 

À tarde, às 15h, teremos de novo a recitação meditada do Terço. 
E às 16.30h a Imagem sairá da nossa Igreja para o Hospital D. Estefânia. 
Aqui, às 17h, iniciar-se-á uma Procissão a Pé até à Igreja de S. Domingos. 
Aí, depois da Missa (às 19h), decorrerá uma noite de oração com os jovens. 
 

No dia 7 celebrar-se-á Missa de manhã na Sé (11.30h) e, à tarde, a Missa 
final de Despedida, no Mosteiro dos Jerónimos, às 16h, que será presidida 
pelo Senhor Patriarca. 
 

Para além da animação litúrgica das Celebrações (No dia 4, acolhimento às 
21h; no dia 5, Missa às 9h e Terço meditado às 18h; no dia 6, Terço meditado 
às 15h) vamos precisar da ajuda de muitos para recebermos bem todos os 
que vierem encontrar-se com Maria na nossa Igreja (e serão certamente 
muitos). 
 

No próximo fim-de-semana divulgaremos no Eco de Fátima as tarefas em 
que é necessária maior colaboração. 
 

Entretanto somos desde já convidados a ir “vestindo” o nosso coração com a 
alegria e a Festa que deverá ser sempre para nós acolher Maria. 
Jesus confiou-nos à sua Mãe. 
E nós sabemos que ela cuida de nós. 
Fá-lo todos os dias, segredando-nos a toda a hora, como vamos ouvir neste 
Domingo, “fazei tudo o que Ele vos disser”! 
É a certeza que Maria tem que só Jesus é resposta plena de Vida para nós que 
a faz convidar-nos a entregar-nos totalmente ao seu Filho, sem condições 
nem reservas. 
É este o segredo da vida cristã: é preciso dar tudo! 
Enquanto não dermos tudo ainda não demos nada… 
E só quem alimenta uma atitude de escuta é que pode fazer tudo 
o que Ele nos diz! 

Paróquia de Nossa  Senhora do Rosário de Fátima  3 

“À CONVERSA COM…” 
 

Neste Domingo, dia 17, 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 rentabilizan-
do 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 interessa? 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 fa-
miliar para as tecnologias de informação, para nos ajudar a pensar estas e 
outras questões. 
 

 

FORMAÇÃO DE LEITORES 
 

Está a decorrer uma nova formação de leitores.  
Precisamos de novos leitores para reforçar, em todas as missas, o número 
daqueles que têm prestado este serviço à Comunidade. 
 

São seis encontros que também podem ser aproveitados pelos que já exer-
cem este ministério para reverem conteúdos formativos, com insistência na 
parte prática. Os encontros realizam-se à quarta-feira, das 19.00h às 20.00h. 
O próximo encontro é já no dia 20, Quarta-Feira. 
 
 

OLHAR A MISERICÓRDIA 
 

O Ano da Misericórdia, iniciado no passado dia 8 de Dezembro, terminará na 
Festa de Cristo Rei (20 de Novembro). 
Para nos ajudar a viver bem este ano vamos realizar um conjunto de 10 en-
contros. O objectivo é a reflexão e a partilha feitas a partir da Bula em que o 
Papa anunciou a proclamação deste Ano da Misericórdia (“Misericordiae 
Vultus”) e de outros textos sobre a Misericórdia Divina. 
Todos (paroquianos ou não) podem participar. 
A periodicidade destes encontros será quinzenal. 
Realizar-se-ão à Quarta-Feira, das 21h às 22h, no Centro Paroqui-
al e  terão lugar nos dias: 3 e 17 de Fevereiro; 2 e 16 de Março; 6 
e 20 de Abril; 4 e 18 de Maio e 1 e 15 de Junho. 
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