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 07 . Domingo 
 Ensaio Coro Stª Cecília (11h) 
 08 . Segunda-feira 
 Ginástica Manutenção (11h/12h) 
 Reunião das CSV Paulo (15h) 
 09 . Terça-feira 
 10. Quarta-feira 
 Aula de Pintura (14.30h/17.30h) 
 11 . Quinta-feira  
 Aula de Guitarra (19h/20h) 
 12. Sexta-feira  
 Ginástica Manutenção (11h/12h) 
 Ensaio Coro Stª  Cecília (21.15h) 
 Noite de Oração - Jovens (21h) 
 13 . Sábado 
 Escola de Música (09.00h/14.30h) 
 Reunião das Guias (10h) 
 Reunião dos Escuteiros (16h/20h) 
 Ensaio Coro Stª  Cecília (17h30) 
 14 . Domingo 
 Ensaio Coro Stª  Cecília (11h00) 
 Catequese de Infância (17.30h) 
 Catequese de Jovens (17.30h) 
 Catequese de adultos (17.30h) 
 

 

Agenda 
7 a 14 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) 

   

QUARTA FEIRA DE CINZAS, dia 10 
 

Na próxima 4ª feira, dia 10, damos início à Quaresma. 
Tempo forte de vida cristã, a Quaresma deste ano, Ano Santo da Misericórdia, 
é ainda mais marcada pelo sentido da Misericórdia de Deus. 
Como habitualmente, a partir desse dia teremos à nossa disposição quer a 
Mensagem do Papa, quer a do nosso Patriarca. 
Como o Papa nos refere na sua Mensagem, será ocasião de retomarmos as 
Obras de Misericórdia, tanto corporais como espirituais. 
Muitos aprendemo-las e decorámo-las na nossa Catequese. 
Agora será tempo de, clama e serenamente, revermos a nossa vida à sua luz. 
 
 

VIA SACRA NA QUARESMA — DOMINGOS, 17.30h 
 

Como vem sendo nosso hábito, rezaremos a Via Sacra em todos os Domingos 
da Quaresma. 
Liturgicamente o Domingo não é o dia mais propício para o fazermos. 
Mas é o dia em que a maior parte de nós tem mais possibilidade de se reunir. 
Ao longo da Quaresma, em cada Domingo serão grupos diferentes da nossa 
Comunidade a animar esta Via Sacra que será certamente uma oportunidade 
de interiorizarmos melhor o caminho que a Igreja nos repropõe todos os anos 
em direcção à Páscoa (a de Jesus e a nossa) 

 

 

NOITE DE ORAÇÃO — 12 de Fevereiro  
 

Na próxima 6ªfeira é dia 12. 
Os mais atentos já sabem o que isso significa: Noite de Oração! 
Desta vez a ser orientada pelos jovens da nossa Comunidade! 
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RETIRO DE CASAIS — 4 a 6 de Março  
 

À semelhança do que temos feito em anos anteriores, propomos este ano 
mais um Retiro de Casais (4 a 6 de Março). 
 

O Retiro realizar-se-á na Apelação (Casa das Irmãs Franciscanas de Nossa Se-
nhora das Vitórias), começando com o jantar de dia 4, 6ª feira, e terminando 
a seguir ao almoço de Domingo, dia 6. 
 

É um retiro de silêncio, apesar das excepções necessárias impostas pelo facto 
de ser um retiro de casais, o que supõe que, depois de cada um dos tempos 
de reflexão propostos à meditação de todos e de um tempo individual de me-
ditação, há sempre um tempo para partilha em casal. 
 

Quem quiser participar deverá inscrever-se até 26 de Fevereiro junto da Jo-
ana Vilan (joana.vilan@gmail.com ou tel.: 965534063). 
A Joana poderá também prestar mais informações, nomeadamente quantos 
aos custos da actividade. 
 

NECESSIDADES DO NOSSO APOIO SOCIAL 
 

O Apoio Social acompanha a vida e o desenvolvimento dos seus utentes, ajus-
tando o auxílio prestado à situação que vivem em cada momento.  
Actualmente apoiamos 11 bebés até aos 2 anos, 22 crianças com idades entre 
os 2 e os 5 anos, 20 crianças entre os 6 e os 9 anos e 30 entre os 10 e os 14. 
Temos falta de vestuário infantil e sobretudo de artigos a serem incluídos nos 
enxovais: babygrows, chupetas, biberons, fraldas e cremes.  
É por isso que renovamos o pedido de ajuda feito na semana passada! 
 
 

PEREGRINAÇÃO À TERRA SANTA 
22 de Agosto a 4 de Setembro 

 

Este ano propomo-nos ir em peregrinação à Terra Santa (Israel e Jordânia). 
Há seguramente muitos que não o poderão fazer por razões de ordem econó-
mica. Mas aqueles que puderem fazer esse esforço não se arrependerão.  
É uma experiência única que continua a dar frutos de cada vez que pegamos 
nas Escrituras (A leitura da Palavra de Deus é sempre mais rica e 
sugestiva depois de termos percorrido aqueles lugares...). 
Vamos com o Pe João Lourenço, o que só por si é já uma garantia 
de profundidade de vivência espiritual! 
Contamos poder divulgar já o Programa na próxima semana. 
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PEREGRINAÇÃO A PÉ A FÁTIMA — 21 a 25 de Abril 
 
 

De 21 a 25 de Abril vamos a Pé a Fátima. 
 

Ir a pé a Fátima em peregrinação proporciona-nos um verdadeiro encontro 
com a nossa verdade mais profunda: somos de Deus!  
E a nossa vida é um caminho de crescimento para Ele, mesmo quando vamos 
envelhecendo do ponto de vista biológico!... 
 

Como todas as experiências de peregrinação (esta com a componente física a 
sublinhar a dificuldade mas também a alegria do caminho e, de forma mais 
imediata e primária, a provocar a busca de um sentido para o mesmo),  ir a 
pé a Fátima pode, por isso, ajudar-nos a situarmo-nos correctamente na vida. 
E é com esse objectivo que o propomos. 
Com o estímulo, o testemunho e o apoio de Maria, nossa Mãe. 
 

Poderá haver alguns interessados que não consigam dispor destes dias todos. 
Mas quem quiser poderá juntar-se ao grupo em qualquer dia. 
 

Começaremos sempre o dia muito cedo (normalmente com a Celebração da 
Eucaristia). E, além da Missa diária, teremos vários momentos de oração co-
munitária ao longo de cada dia (em princípio rezaremos a Liturgia das Horas 
todos os dias). 
 

Cada um deverá levar apenas o essencial para a viagem, como é próprio de 
quem não tem aqui morada permanente e não se quer apegar às coisas… 
 

Teremos um carro de apoio para nos ajudar em qualquer eventualidade im-
prevista e transportar alguma bagagem (saco-cama, mantimentos…) que seja 
necessária. 
 

Calculamos uma despesa de 60,00 € para refeições e dormidas (no chão!!!)
durante os cinco dias da Peregrinação. 
 

Programa: 
Dia 21: Igreja de Fátima até Alverca (salão paroquial) 
Dia 22: Alverca até Azambuja (Centro Social Paroquial) 
Dia 23: Azambuja até Santarém (Antiga Escola Prática de Cavalaria) 
Dia 24: Santarém até Monsanto (salão paroquial) 
Dia 25: Monsanto até Fátima. 
 

As inscrições, necessariamente limitadas, deverão fazer-se no 
Secretariado Paroquial (paroquiafatima.lisboa@gmail.com ou 
tel.: 217928300) 
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