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

 

Agenda 
21 a 28 de Fevereiro 

 Grupo  Sinodal  A Caminho (19h) 

 Ensaio Coro Stª  Cecília (17.30h) 
 Formação Leitores (11h15) 

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) 

 Via-Sacra  (17.30h) 
 Catequese de Adultos (17.30h) 

 Reunião das CSVP (15h) 

 Banco Alimentar (9h/17h) 
 Catequese de Adultos (18h) 

 À Conversa com...  (16.30h) 
 Via-Sacra  (17.30h) 

   

“À CONVERSA COM…” - 28 Fevereiro, 16.30h 
 

No próximo Domingo, dia 28, às 16.30h, vamos realizar mais um encontro 
“À Conversa com…” 
Desta vez com a Madalena Fontoura e com o Cón. João Seabra. 
A temática da transmissão da Fé está sempre presente na vida de todos. 
Ganha particular acuidade no seio de uma família, com gente a crescer e a 
mudar muito rapidamente. 
É disso que iremos falar com este tema tão sugestivo: “E quando os filhos 
crescem? Acreditar e crescer, um binómio possível!” 
 

 
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. Começa com o jantar de dia 4, 6ª feira, e 
termina a seguir ao almoço de Domingo, dia 6. 
 

É um retiro de silêncio, com um esquema simples que se repete: Conferência 
(30 minutos),  tempo de meditação individual e 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. 
 

PREPARAÇÃO PARA O CASAMENTO 
 

No próximo mês de Março (dias 1, 8 e 15, às 21.30h), decorrem na nossa 
paróquia os encontros de preparação para o matrimónio. 
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A QUARESMA EM FAMÍLIA 
 

A Catequese da nossa paróquia propõe, para esta Quaresma, que as famílias 
(meditando, rezando e agindo) se aproximem daqueles que estão fragilizados 
pela pobreza, pela doença, pela solidão, pela tristeza, pela ignorância… 
Assim, semana após semana, subiremos ao cume da misericórdia.  
Essa subida é representada com a construção, Domingo após Domingo, da 
palavra Misericórdia. Nas sessões de Catequese os catequizandos vão rece-
bendo folhas com dinâmicas a serem trabalhadas pelas respectivas famílias 
em cada semana da Quaresma. Todas as famílias poderão ter acesso a esta 
proposta de caminhada Quaresmal, disponível no site da paróquia. 

 

ELEVADOR—ACESSO À NOSSA IGREJA 
 

Já temos em funcionamento um elevador (escada lateral do lado da Av. de 
Berna) que permite o acesso à Igreja a todos os que têm mais dificuldade. 
O Elevador está operacional durante o período das missas (meia hora antes e 
meia hora depois). Sempre que a Igreja estiver aberta será possível pedir no 
Secretariado Paroquial que se faculte a utilização do elevador. 

 

PEREGRINAÇÃO A PÉ A FÁTIMA — 21 a 25 de Abril 
 

De 21 a 25 de Abril, vamos a pé a Fátima! 
Inscrições, necessariamente limitadas, no Secretariado Paroquial. 
(paroquiafatima.lisboa@gmail.com ou tel.: 217928300) 

 

VISITA PASCAL 
 

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. 
Tanto para serem visitados como para participarem nas visitas. 
 

VIA SACRA NA QUARESMA — DOMINGOS 
 

Rezamos a Via Sacra nos Domingos da Quaresma às 17.30h. 

Paróquia de Nossa  Senhora do Rosário de Fátima  3 

ENCONTROS ALPHA 
 

Vamos  realizar mais um conjunto de ENCONTROS ALPHA! 
 

O que são os Encontros Alpha? 
 

São encontros onde, numa atmosfera muito simples e de convívio, são abor-
dados alguns dos temas fundamentais da nossa fé. 
 

Os temas são apresentados numa tónica testemunhal e de forma acessível a 
todos (pensando até em primeiro lugar naqueles que se podem sentir mais 
distantes da Igreja e que podem, eventualmente, nem sequer ter tido alguma 
vez qualquer espécie de formação católica) 
 

Como é que fazemos? 
 

Juntamo-nos uma vez por semana, em regra. 
Sempre no mesmo dia (ajuda a criar hábitos...) 
 

Começamos com jantar (20.30h) em mesas de 8 a 10 pessoas. 
Cada mesa é um grupo estável (é sempre o mesmo, embora às vezes seja 
preciso fazer uns acertos…) de modo a permitir que as pessoas de cada mesa 
se conheçam cada vez melhor. 
 

Depois do jantar, às 21.30h, há uma breve exposição (15 a 20 minutos) sobre 
um tema que é abordado em jeito de testemunho. 
 

A seguir a essa exposição os elementos de cada mesa conversam sobre o que 
ouviram e partilham as suas próprias reflexões e experiências durante cerca 
de uma hora (cada grupo é livre no seu ritmo). 
 

No final há sempre um chá para os que se quiserem juntar informalmente.  
E às 23h está terminado o encontro. 
 

De há uns anos a esta parte temos realizado estes encontros ALPHA todos 
os anos, com agrado de todos os que participam. 
São óptimos para fazer acontecer Comunidade: 
Ajudam a criar e fortalecer laços entre as pessoas. 
E ajudam também a fazer um caminho de aproximação à Fé e à Igreja. 
 

Este ano começaremos a seguir à Páscoa, a 5 de Abril. 
 

É uma oportunidade importante para todos nós. 
E também um desafio a fazer aos amigos e conhecidos! 
“O Sonho missionário de chegar a todos” também passa por es-
tes encontros!!! 
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