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

 

 

Agenda 
13 a 20 de Março 

 Apocalipse - Pe João Lourenço  (18.30h) 

 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) 

 Concerto de Órgão (16h) 
 Via Sacra (17.30h) 

 Olhar a Misericórdia (21h) 
 Catequese de adultos (18.30h) 

 Via Sacra (17.30h) 

   

QUARESMA / PÁSCOA 
 

Aproximamo-nos rapidamente da Páscoa, o tempo maior da nossa vida cristã. 
No próximo Domingo, Domingo de Ramos e de Paixão, como habitualmente a 
missa do meio dia é solenizada com a Procissão dos Ramos no adro da Igreja. 
Por esse motivo, a missa iniciar-se-á às 11.45h! 
 

Durante esta parte final da Quaresma, particularmente na Semana Santa,  
intensificaremos os tempos destinados à Celebração do Sacramento da Re-
conciliação e aumentaremos o número de confessores disponíveis. 
Convém, por isso, estar atento aos horários que serão afixados a seu tempo. 
 

As nossas Celebrações Pascais decorrerão dentro do que é costume, com os 
horários habituais. A novidade, este ano, será um tempo de Adoração Eucarís-
tica que se seguirá à Celebração da Ceia do Senhor (5ª feira Santa) e que se 
prolongará mais do que é costume, à noite, sendo assegurado pelos adoles-
centes e jovens da nossa Comunidade. 
 

5ª Feira Santa: 
19.00h—Missa da Ceia do Senhor seguida de Adoração do Santíssimo 
21.00h—Noite de Oração 
 

6ª Feira Santa: 
10.00h—Oração de Laudes e Ofício de Leitura 
15.00h—Celebração da Paixão e Adoração da Cruz 
18.30h—Via Sacra 
 

Sábado Santo: 
10.00h—Oração de Laudes e Ofício de Leitura 
22.00h—Vigília Pascal 
 

Domingo: 
Não há missa às 09.00h! 
As outras mantêm-se no horário habitual (10.30h, 12h e 19h) 
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“A MISERICÓRDIA É UMA FESTA” 
ENCONTRO em Nossa Senhora das Dores 

 

A Catequese do Centro de Nossa Senhora das Dores promove um encontro 
de toda a Comunidade que tem como título “A Misericórdia é uma Festa” 
O encontro decorrerá no próximo Domingo, dia 20 de Março, às 15.00h na 
“Domus Nostra” (casa das Irmãs Filhas do Coração de Maria). 
Tem como tema “A Misericórdia é uma Festa” e consta de uma pequena re-
presentação teatral, poemas, música e magia. 
E termina com um pequeno lanche partilhado (cada um é convidado a levar 
qualquer coisa…). 
Aberto a todos, para todos convivermos e celebrarmos a alegria de sermos 
Comunidade!!! 

 
 

CONCERTO DE ÓRGÃO 
DOMINGO, 13 de MARÇO, 16h 

 

Incluindo no Programa da Semana de Estudos Gregorianos, decorrerá neste 
Domingo, dia 13, às 16h, um concerto de Órgão na nossa Igreja Paroquial. 

 
 

PEREGRINAÇÃO A PÉ A FÁTIMA — 21 a 25 de Abril 
 

De 21 a 25 de Abril, vamos a pé a Fátima! 
Continuam abertas as 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. 
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ENCONTROS ALPHA 
 

Vamos  realizar mais um conjunto de ENCONTROS ALPHA! 
Começaremos no próximo dia 5 de Abril, 3ª feira. 
 

Todos compreendem que para a boa organização destes encontros 
(começam com jantar…) é importante termos atempadamente a noção de 
quantos irão participar. 
Daí este apelo a que todos se inscrevam o mais rapidamente possível.  
Os que estão interessados e todos os que percebem o apelo a desafiar outros 
para participarem nestes encontros. As inscrições fazem-se no Secretariado 
Paroquial (paroquiafatima.lisboa@gmail.com ou tel. 217928300). 
 

Em números anteriores do “Eco de Fátima” já explicámos sucintamente em 
que consistem estes encontros que começam sempre com jantar (quem che-
gar atrasado come sempre qualquer coisa, mas mais depressa…) e em que se 
conversa sobre um tema importante da nossa fé em ambiente descontraído 
e de partilha simples. 
 

Agora só falta mesmo experimentar!!! 
 

O empenho que colocamos na organização e divulgação deste encontros 
ALPHA justifica-se pelo facto de serem encontros ricos e extremamente im-
portantes para quem neles participa. 
É pelo menos esse o testemunho quase unânime de todos os que têm partici-
pado nos encontros já realizados em anos anteriores. 
 

São encontros que ajudam a criar e fortalecer laços entre as pessoas. 
E possibilitam também um caminho de aproximação à Fé e à Igreja. 
Porque há muitas verdades da fé que são “desmontadas” de uma maneira 
adequada à idade adulta e aos tempos que correm e que permitem afastar 
fantasmas e desbloquear obstáculos à compreensão da fé e da sua vivência. 
 

Todos temos a obrigação de procurarmos uma síntese da nossa fé pessoal 
mais adequada aos nossos dias. 
E também a responsabilidade de, por todos os meios, ajudar outros a faze-
rem o mesmo, de modo a construírem a sua Vida em Deus. 
 

Faz parte da lógica do discípulo-missionário de que o Papa nos 
fala quando os diz que não há outra maneira de ser discípulo! 
Convidemos outros e disponhamo-nos a participar se isso for 
importante para que o outro aceite o convite! 
Não pequemos por omissão!!! 
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