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

 

 

Agenda 
14 a 21 de Fevereiro 

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

 Ensaio Coro Stª  Cecília (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(17.30h) 
 Catequese de Jovens (17.30h) 

 Catequese de Adultos(17.30h) 

 Catequese de Adultos(17.30h) 
 Catequese de Jovens (17.30h) 

   

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 Joa-
na Vilan (joana.vilan@gmail.com ou tel.: 965534063). 
A Joana poderá também prestar mais informações, nomeadamente quantos 
aos custos da actividade. 

 
 

ENCONTROS ALPHA 
 

Vamos  realizar mais um conjunto de ENCONTROS ALPHA! 
 

Começaremos a seguir à Páscoa, a 5 de Abril. 
Mas é importante que comecemos desde já a olhar para o lado, para aqueles 
que conhecemos bem ou quase só de vista… 
Todos os que já fizeram estes encontros sabem como eles são importantes 
quer para criar sentido de Comunidade quer para ajudar a fazer um caminho 
de aproximação à Fé e à Igreja. 
O sonho missionário de chegar a todos também passa por sermos capazes de 
vencer respeitos humanos e desafiar outros a fazer o caminho da Fé. 
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VIA SACRA NA QUARESMA — DOMINGOS, 17.30h 
 

Como vem sendo nosso hábito, rezaremos a Via Sacra em todos os Domingos 
da Quaresma. 
Em cada Domingo, os diferentes grupos da nossa Comunidade animarão esta 
Via Sacra, convidando-nos a interiorizar melhor o caminho que a Igreja nos 
repropõe todos os anos em direcção à Páscoa (a de Jesus e a nossa) 

 
APOCALIPSE 

 

Em 16 de Fevereiro teremos novo encontro sobre o Apocalipse de S. João 
com o Pe João Lourenço, das 18.30h às 19.30h, no Centro Paroquial (sala Có-
nego Abranches, 2º piso). 
As sessões seguintes serão em Março: dias 1 e 15. 

 
FORMAÇÃO DE LEITORES 

 

Na quarta feira, dia 17, às 19h, na sala Cónego Abranches (Centro Paroquial, 
2º piso) haverá a última sessão teórica da formação de Leitores. Faremos 
mais duas sessões práticas na Igreja, ao sábado. 

 
OLHAR A MISERICÓRDIA 

 

O segundo encontro realiza-se no dia 17 de Fevereiro, às 21h, no Centro Paro-
quial (sala de entrada do 2º piso), onde continuaremos a reflectir sobre a 
Bula Misericordiae Vultus. 
“Olhando” os textos, aprendemos a “olharmo-nos por dentro”... 
A perceber mais e mais como crescer em misericórdia… 
A melhor olhar, atender e cuidar dos outros… 
Em suma, a sermos misericordiosos como o Pai! 

 
PEREGRINAÇÃO A PÉ A FÁTIMA — 21 a 25 de Abril 

 

As inscrições serão, necessariamente limitadas. Deverão fazer-se 
no Secretariado Paroquial (paroquiafatima.lisboa@gmail.com ou 
tel.: 217928300) 
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“À CONVERSA COM…” - 28 Fevereiro, 16.30h 
 

É já no dia 28 deste mês, às 16.30h, que temos mais um “À Conversa com…” 
Desta vez com a Madalena Fontoura e com o Cón. João Seabra. 
O tema é sempre actual: “E quando os filhos crescem? Acreditar e crescer, 
um binómio possível!” 
Como é hábito nestes encontros, pode endereçar desde já as suas questões 
até dia 22 de Fevereiro para a.conversa.com.paroquiafatima@gmail.com. 
 

Caso pretenda usufruir de serviço de babysitting não hesite em contactar-nos 
através do email supra referido. 

 
PEREGRINAÇÃO À TERRA SANTA  

(ISRAEL E JORDÂNIA) 
22 de Agosto a 4 de Setembro 

 

Este ano propomo-nos ir em peregrinação à Terra Santa (Israel e Jordânia). 
Nem todos poderão fazer o esforço económico que esta peregrinação repre-
senta. Mas quem puder não pode deixar fugir esta oportunidade de, com o 
Pe João Lourenço deixar-se tocar por aqueles lugares que continuarão a falar-
nos ao longo de toda a nossa vida. 
Contamos divulgar brevemente o Programa. 

 
VISITA PASCAL 

 

Ainda estamos a começar a Quaresma e já falamos de Páscoa! 
Não é heresia nenhuma. 
Porque a Páscoa está sempre presente na nossa vida. 
E porque só ela dá sentido à Quaresma! 
 

Este ano proponho-me fazer uma “Visita Pascal” a todos os que quiserem 
receber em sua casa o anúncio feliz da Páscoa. 
Fá-lo-ei durante todo o tempo Pascal (incluindo sábados e Domingos). 
 

Proponho-me fazê-lo acompanhado. 
Pode ser uma actividade importante para se fazer em família... 
No Secretariado Paroquial podem desde já inscrever-se para ser 
visitado e/ou participar nas visitas. 
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