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 24 . Domingo 
 Ensaio Coro Stª Cecília (11h) 
 Catequese de Infancia (17.30h) 
 Catequese de Jovens (17.30h) 
 25 . Segunda-feira 
 Ginástica Manutenção (11h/12h) 
 Catequese de Adultos (21h) 
 26 . Terça-feira 
 Apoio Psicológico (10h/13h) 
 Posto de Enfermagem (17h/18h) 
 Aula de Guitarra  (19h/20h) 
 27 . Quarta-feira 
 Aula de Pintura (14.30h/17.30h) 
 Catequese de Infancia (18h) 
 Catequese de Jovens (18h) 
 28 . Quinta-feira  
 Aula de Guitarra (19h/20h) 
 29 . Sexta-feira  
 Ginástica Manutenção (11h/12h) 
 Ensaio Coro Stª  Cecília  
 30 . Sábado 
 Escola de Música (09.00h/14.30h) 
 Reunião das Guias (10h) 
 Reunião dos Escuteiros (16h/20h) 
 31 . Domingo 
 Ensaio Coro Stª  Cecília (11h) 
 Catequese de Adultos (17h30) 

Agenda 
24 a 31 de Janeiro 

 Catequese de Infancia (17.30h) 
 Catequese de Jovens (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) 

 Catequese de Adultos (17h30) 
 Reunião CSV Paulo (15h) 

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

 Catequese de Adultos (18h30) 

   

MARIA ENTRE NÓS 
 

VISITA DA IMAGEM PEREGRINA  
 

Daqui por pouco mais de uma semana teremos entre nós a Imagem Peregrina 
de Nossa Senhora de Fátima. 
 

Brevemente publicaremos um pequeno folheto, que colocaremos nas mesas 
à entrada da Igreja, com a descrição pormenorizada de toda a sua visita. 
Assim todos poderão ajudar a divulgar os momentos em que é importante a 
mobilização de todos (desde as principais celebrações até às deslocações da 
Imagem, pois a moldura humana que as envolver também será seguramente 
uma maneira importante de exprimirmos e darmos visibilidade interpelante à 
nossa fé). 
 

Na sua estada em Lisboa, onde termina a visita à nossa diocese, que está a 
decorrer desde o passado Domingo, Maria estará durante muito tempo na 
nossa Igreja. 
Referimos agora apenas os momentos em que a Imagem estará aqui na nossa 
Igreja de Fátima. 
 

No dia 4 de Fevereiro chegará à nossa Igreja pelas 21h (vinda em cortejo 
automóvel das Galinheiras, depois de uma Missa aí celebrada às 19h). 
 

Ao Acolhimento inicial seguir-se-á um momento de oração com o canto do 
Akathistos às 21.30h. 
 

O Coro Diocesano virá ajudar-nos a rezar com o canto deste belo hino muito 
antigo (séc. V) do rito bizantino. 
Com os olhos postos em Maria, o Akathistos (“cantado de pé”, na tradução 
literal) convida-nos a contemplar todo o mistério da encarnação, desde a 
anunciação até à consumação na glória de toda a obra da salvação. 
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No dia 5 começaremos o dia com a celebração da Missa às 09.00h. 
Depois da Missa, às 10.30h, a Imagem sairá para a Universidade Católica. 
Ao fim da tarde, depois de uma passagem pela Igreja do Campo Grande onde 
se realizará uma Celebração com doentes e idosos, estará de regresso à nossa 
Igreja. 
Aqui rezaremos o Terço do Rosário às 18h. 
A seguir, às 19h, a Escola Diocesana de Música Sacra interpretará a Cantata 
“Gaudi Fons”. 
Será um momento de oração/meditação, com leituras e cânticos a partir de 
textos do Papa Francisco, que ajudará também a ligar este momento da visita 
da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Fátima com o Sínodo Diocesano 
que estamos a viver. 
À noite, às 21.30h, teremos um momento cultural intitulado “Rezar a N. Sra 
de Fátima pela voz dos artistas” 
O programa será o seguinte: 
1) Actuação do Coro Gulbenkian, sob a direção de Jorge Matta, com Sérgio  
     Silva no órgão. O Coro Interpretará duas antífonas marianas de composi 
     tores portugueses dos séculos XVII e XVIII: Recordare Virgo Mater, para  
     dois coros, de Diogo Dias Melgás (1638-1700) e Magnificat, para dois co 
     ros, solistas e baixo contínuo, de Francisco António de Almeida (ca. 1702- 
     1755?) 
2) Os actores Miguel Loureiro, Teresa Sobral e Álvaro Correia lerão poemas  
     sobre a vida de Maria. 
3) A fadista Katia Guerreiro interpretará fados marianos. 
 

No dia 6 começamos o dia com um Encontro com as crianças e famílias da 
Cidade de Lisboa.  
“Crianças com Maria rezam pela paz” é o lema desta manhã de oração que 
será presidida pelo Sr D. Joaquim Mendes. 
Depois de um Acolhimento que se realiza a partir das 9h, o encontro inicia-se 
às 10h com um breve momento de oração inicial. 
Seguir-se-á a projecção de um pequeno filme. 
Teremos então a recitação meditada do Terço, prevendo-se que este tempo 
de oração, termine por volta das 12.30h, depois de breves palavras do Sr D. 
Joaquim Mendes. 
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. Este-
fânia, onde, às 17h, se iniciará uma Procissão a Pé até à Igreja de 
S. Domingos. 
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OLHAR A MISERICÓRDIA 
 
 

No passado dia 8 de Dezembro o Papa inaugurou a Ano da Misericórdia, com 
a abertura solene da Porta Santa na Basílica de S. Pedro. 
 

Durante todo este Jubileu da Misericórdia, que terminará na Festa de Cristo 
Rei (20 de Novembro), somos convidados a tomar consciência deste abraço 
de misericórdia com que Deus nos procura e acolhe. 
 

E, como acontece com todos os que se deixam tocar pela Vida e pelo Amor, 
seremos necessariamente missionários dessa mesma misericórdia. 
O Papa, no seu jeito muito próprio de se exprimir, já o tinha sublinhado por 
outras palavras na Exortação “A Alegria do Evangelho”, quando nos disse 
que nunca mais deveríamos falar de discípulos e missionários, como se o dis-
cipulado e a missão fossem duas realidades distintas, mas unicamente de 
discípulos-missionários! 
 

Ao longo deste ano serão seguramente muitas as iniciativas em que, quer no 
âmbito paroquial quer noutros âmbitos mais alargados (vicarial, diocesano, 
nacional ou internacional…), seremos desafiados a aprofundar a vivência da 
misericórdia. 
Na maioria dos casos tratar-se-á apenas de vivermos o que já costumamos 
fazer mas com esta realidade muito presente na nossa consciência: a necessi-
dade imperiosa de, como diz o lema que o Papa escolheu para este ano, ser-
mos “misericordiosos como o Pai” 
 

Na nossa Comunidade propomo-nos agora um conjunto de 10 encontros.  
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. 
Abertos a todos, com periodicidade quinzenal, estes encontros realizar-se-
ão à Quarta-Feira, das 21h às 22h, no Centro Paroquial (na 1ª sala à esquer-
da do 2º andar) e  terão lugar nos seguintes 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. 

 

ENCONTROS SOBRE O APOCALIPSE 
 

O segundo encontro de Janeiro sobre o Apocalipse com o Padre 
João Lourenço será na próxima terça-feira, dia 26, das 18h30 às 
19h30, na sala "Cónego Abranches" do Centro Paroquial (2º Pi-
so). 
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