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 31 . Domingo 
 Ensaio Coro Stª Cecília (11h) 
 Catequese de Infancia (17.30h) 
 Catequese de Jovens (17.30h) 
 Catequese de Adultos (17h30) 
 01 . Segunda-feira 
 Ginástica Manutenção (11h/12h) 
 Catequese de Adultos (21h) 
 02 . Terça-feira 
 Apocalipse de S. João (18h30) 
 Posto de Enfermagem (17h/18h) 
 Reunião Vida Ascendente (15h) 
 Aula de Guitarra  (19h/20h) 
 03 . Quarta-feira 
 Aula de Pintura (14.30h/17.30h) 
 Catequese de Infância (17.30h) 
 Catequese de Jovens (17.30h) 
 Catequese de Adultos (18.30h 
 “Olhar a Misericórdia” (21h) 
 04 . Quinta-feira  
 Reunião Vida Ascendente (15h) 
 Aula de Guitarra (19h/20h) 
 05. Sexta-feira  
 Ginástica Manutenção (11h/12h) 
 06 . Sábado 
 Escola de Música (09.00h/14.30h) 
 Reunião das Guias (10h) 
 Reunião dos Escuteiros (16h/20h) 
 07 . Domingo 
 Ensaio Coro Stª  Cecília (11h) 

 

 

Agenda 
31/01 a 7 de Fevereiro 

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) 

A Imagem Peregrina de  Nª Srª 
de Fátima na  nossa Paróquia 
 

Quinta-feira - 04/02 

 Chegada à nossa Igreja às 21h  

 Oração com o canto do Akathistos às 
21.30h 

 

Sexta-feira - 05/02 

 Celebração da Missa às 09.00h  

 A Imagem sairá para a Universidade 
Católica às 10.30h 

 Regressa ao fim da tarde 

 Terço do  Rosário às 18h 

 A Escola Diocesana de Música Sacra 
interpretará a Cantata “Gaudi Fons” 
às 19h,  

 “Rezar a N. Sra de Fátima pela voz 
dos artistas” às 21.30h 

 

Sábado - 06/02 

 Encontro com as crianças e famílias 
da Cidade de Lisboa. “Crianças com 
Maria rezam pela paz”, manhã de 
oração presidida pelo Sr. D. Joaquim 
Mendes das 09.00h às 12.30h 

 Recitação meditada do Terço às 15h 

 Saida da Imagem para o Hospital D. 
Estefânia às 16.30h 

 

 Procissão das Velas - Hosp. D. Este-
fânia (sai às 17h)- Igr. S Domingos  

 

Domingo - 07/02 

 Missa de despedida no Mosteiro dos 
Jerónimos às 16h presidida pelo Se-
nhor Patriarca 

   

MARIA ENTRE NÓS 
 

VISITA DA IMAGEM PEREGRINA  
 

Durante a semana que agora começa teremos entre nós a Imagem Peregrina 
de Nossa Senhora de Fátima. 
 

Como podeis ver no folheto que está nas mesas à entrada da Igreja (reeditado 
e corrigido, uma vez que o da semana passada tinha uma gralha importante: 
na sexta-feira, dia 5, às 18h temos a recitação do Terço e não uma missa!), o 
programa é muito vasto. 
 

E uma parte significativa acontece na nossa Igreja. 
É um privilégio de que nos devemos mostrar dignos! 
 

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. 
 

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, pessoas com deficiência e idosos, 
estará de regresso à nossa Igreja. 
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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 ma-
nhã 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. Estefânia, onde, 
às 17h, se iniciará uma Procissão a Pé até à Igreja de S. Domingos. 

 
ENCONTROS SOBRE O APOCALIPSE 

 

Nesta terça-feira, dia 2 de Fevereiro, teremos encontro sobre o 
Apocalipse de S. João com o Padre João Lourenço, das 18h30 às 
19h30, na sala "Cónego Abranches" do Centro Paroquial (2º Piso).  
A próxima sessão acontecerá em 16 de Fevereiro. 
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“OLHAR A MISERICÓRDIA” – 3 de Fevereiro, 21h 
 

É com este lema (“Olhar a Misericórdia”) que nos vamos reunir algumas ve-
zes na nossa Comunidade ao longo do corrente ano pastoral. 
Começamos já na próxima Quarta-Feira, dia 3 de Fevereiro. 
Reunimos no Centro Paroquial (2ª andar, 1ª sala à esquerda), das 21h às 22h. 
O ponto de partida é a leitura conjunta, com a respectiva reflexão e partilha, 
da Bula “Misericordiae Vultus”, em que o Papa Francisco anunciou a procla-
mação deste Ano Santo da Misericórdia. 
Continuaremos depois a nossa reflexão e partilha a partir de outros textos 
sobre a misericórdia com que Deus nos olha e nos convida a olharmo-nos uns 
aos outros. 
Estes encontros são abertos a todos os que quiserem participar. 
Têm periodicidade quinzenal: 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. 
São uma forma de nos ajudarmos mutuamente a viver bem este Jubileu da 
Misericórdia que toda a Igreja está a viver. 

 

FORMAÇÃO DE LEITORES 
 

Após as 5 sessões já efectuadas (3 teóricas e 2 práticas), retomaremos a for-
mação na quarta-feira, dia 10 de Fevereiro, às 19h00 na sala "Cónego Abran-
ches" (Centro Paroquial - 2º Piso); no sábado a seguir, dia 13, às 11h15 fare-
mos mais uma sessão prática na Igreja.  

 

NECESSIDADES DO NOSSO APOIO SOCIAL 
 

O Apoio Social acompanha a vida e o desenvolvimento dos seus utentes, 
ajustando o auxílio prestado à situação que vivem em cada momento.  
É uma grande alegria quando nascem novos elementos nas famílias  
e procuramos sempre estar presentes também nessa etapa.  
É por isso que precisamos de ajuda. 
No ano de 2015 vimos nascer 6 bebés.  Até aos 2 anos, apoiamos 11 bebés. 
Entre os 2 e os 5 anos, apoiamos 22 crianças. Entre os 6 e os 9 anos, apoia-
mos 20 crianças. E dos 10 aos 14 anos, apoiamos 30 crian-
ças. Temos falta de vestuário infantil e sobretudo de artigos a 
serem incluídos nos enxovais: babygrows, chupetas, biberons, 
fraldas e cremes.  
Contamos com a colaboração de todos! 
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