
 4 

 
 
 

 

Paróquia de Nossa  Senhora do Rosário de Fátima 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 20 . Domingo 
 Ensaio Coro Stª Cecília (11h) 
 Via Sacra 
 21 . Segunda-feira 
 Ginástica Manutenção (11h/12h) 
 22 . Terça-feira 
 Apoio Psicológico (10h/13h) 
 Posto de Enfermagem (17h/18h) 
 Aula de Guitarra  (19h/20h) 
 23 . Quarta-feira 
 Aula de Pintura (14.30h/17.30h) 
 24 . Quinta-feira  
 Missa da Ceia do Senhor e Adoração Eucarística (19h) 
 Noite de oração (21h30) 
 25. Sexta-feira  
 Oração de Laudes e Ofício de Leitura (10h) 
 Celebração da Paixão  e Adoração da Cruz (15h) 
 Via Sacra (18h30) 
 26 . Sábado 
 Oração de Laudes e Ofício de Leitura (10h) 
 Vigília Pascal (22h) 
 27 . Domingo 
 Ensaio Coro Stª  Cecília (11h) 
 
 

 

Agenda 
20 a 27 de Março 

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) 

   

SEMANA SANTA 
 

Entramos agora nesta que é a Semana Maior da nossa vida cristã 
 

Começamos com o Domingo de Ramos que é simultaneamente Domingo da 
Paixão. Num único dia celebramos o acolhimento e a aclamação festiva de 
Jesus na sua chegada a Jerusalém e tomamos consciência de que a verdadeira 
Festa de Jesus, para onde Ele nos convida a todos, tem a marca da Cruz! 
 

Depois iremos acompanhar Jesus, quase ao ritmo com que tudo sucedeu há 
cerca de dois mil anos, nestes últimos dias da sua vida que culminam no mis-
tério Pascal da sua Paixão, Morte e Ressurreição. 
 

As nossas Celebrações Pascais decorrerão nos horários habituais.  
A novidade, este ano, será o prolongamento da Adoração Eucarística que se 
segue à Celebração da Ceia do Senhor (5ª feira Santa). 
Às 21.30h, pelos adolescentes e jovens da nossa Comunidade  assegurarão 
uma Noite de Oração. 
 

5ª Feira Santa: 
19.00h—Missa da Ceia do Senhor seguida de Adoração do Santíssimo 
21.30h—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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ENCONTROS ALPHA 
 

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

Num ambiente de convívio e partilha, em ambiente descontraído, conversa-
mos sobre temas importantes da nossa fé. 
Começamos com jantar às 20.30h, ouvimos um testemunho às 21.30h e de-
pois conversamos uns com os outros sobre o tema abordado. 
Os grupos coincidem com as mesas (8 a 10 pessoas) e mantêm-se, sempre 
que possível, os mesmos. 
 

O empenho que colocamos na organização e divulgação deste encontros 
ALPHA justifica-se pelo facto de serem extremamente ricos e importantes 
para quem neles participa. É pelo menos esse o testemunho dos que têm 
participado 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. 
 

inscrições no Secretariado Paroquial (paroquiafatima.lisboa@gmail.com ou 
tel. 217928300). 
 

 

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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UMA SEMANA EM TAIZÉ  
(30 de Julho a 8 de Agosto) 

 

A nossa paróquia está a organizar um peregrinação de jovens, maiores de 
15 anos, a Taizé. 
 

De 30 de Julho a 8 de Agosto, num encontro com milhares de outros jovens 
de todo o mundo, poderão fazer uma experiência única de oração e partilha. 
 

Para mais informações (inscrição, contribuição de custos, viagem…) deverão 
contactar a Ir. Conceição Barbosa (FMM): saobfmm@gmail.com ou 
919597412. 
 

Quem quiser conhecer um pouco melhor o que acontece em Taizé pode pro-
curar em www.taize.fr 
 

 

PEREGRINAÇÃO À TERRA SANTA (Israel e Jordânia) 
22 de Agosto a 4 de Setembro  

 

Guiada Pelo Pe João Lourenço , esta Peregrinação é mais uma ocasião única 
de nos aproximarmos de Jesus de uma forma duradoura. De cada vez que 
pegarmos nas Escrituras, tudo passará a ter um sabor novo, porque interior-
mente visualizado e emocionalmente revisitado. 
 

Vale bem a pena o esforço!!! 
 

inscrições no Secretariado Paroquial (paroquiafatima.lisboa@gmail.com ou 
tel.: 217928300), onde também está disponível o programa da Peregrinação 
com todas as informações (adro da Igreja, porta 5 - de 2ª a 6ª feira das 9h30 
às 13h00 e das 15h00 às 19h00).  

 
 

CONCERTO GOSPELL 
DOMINGO, 3 de Abril, 16h 

 

No Domingo de Pascoela, 3 de Abril, às 16h, teremos a alegria de 
ter connosco o grupo Collective Gospell que nos proporcionará 
um concerto na nossa Igreja. 
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