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 27 . Domingo de Páscoa 
 28 . Segunda-feira 
 Ginástica Manutenção (11h/12h) 
 29 . Terça-feira 
 Apoio Psicológico (10h/13h) 
 Posto de Enfermagem (17h/18h) 
 Reunião Vida Ascendente (15h) 
 Aula de Guitarra  (19h/20h) 
 Reunião Gr. Sinoda “A Caminho” (19h) 
 30 . Quarta-feira 
 Aula de Pintura (14.30h/17.30h) 
 31 . Quinta-feira  
 Reunião Vida Ascendente (15h) 
 Aula de Guitarra (19h/20h) 
 01. Sexta-feira  
 Ginástica Manutenção (11h/12h) 
 02 . Sábado 
 Escola de Música (09.00h/14.30h) 
 03 . Domingo 
 Catequese de Infância (17.30h) 
 Catequese de Jovens (17.30h) 
 Catequese de adultos (17.30h) 
 

 

 

Agenda 
27 de Março a 3 de Abril 

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) 

    

ENCONTROS ALPHA—3ª Feira, dia 5, 20.30h 
 

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

Estes encontros têm lugar à 3ª feira à noite. 
Começamos sempre com jantar, às 20.30h. 
Cada um contribui com o que puder (há sempre um saco para recolha de 
ofertas) sabendo que à partida o valor de referência é de 3 €. 
 

O jantar é um momento importante de convívio. 
Rapidamente nos conhecemos, criamos amizade e passamos a gostar de estar 
juntos (o grupo de cada mesa, de 8 a 10 pessoas, mantém-se, sempre que 
possível, o mesmo para facilitar o conhecimento mútuo e a intensificação dos 
laços que se vão criando naturalmente). 
Mesmo os que não podem estar logo às 20.30h podem sempre comer qual-
quer coisa desde que cheguem antes das 21.30h. 
 

Às 21.30h há sempre alguém que vai partilhar, em jeito testemunhal, uma 
pequena reflexão sobre temas importantes da nossa fé. 
 

E depois cada mesa conversa durante cerca de uma hora sobre o tema abor-
dado, de modo que tudo esteja terminado antes das 23h. 
 

No final há sempre chá e bolos para quem quiser (no primeiro dia são poucos, 
no fim são já quase todos!...) 
 

Estes encontros ALPHA são extremamente ricos e importantes para quem 
neles participa. Não deixem de se inscrever e desafiar outros a participar!!! 
 

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). 
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CONCERTO GOSPELL 
DOMINGO, 3 de Abril, 16h 

 

No próximo Domingo, dia 3 de Abril, às 16h, o grupo Collective Gospell dará 
um concerto na nossa Igreja. 
 
 

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. 

 
 

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). 

 
 

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 procurar em www.taize.fr 
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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 se 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).  

 
 

GRUPOS DE JESUS 
 

A seguir à Páscoa vamos lançar uma proposta de caminho cristão para toda 
a Comunidade! 
 

Em traços gerais esta proposta consiste na criação de pequenos grupos (10 a 
12 pessoas por grupo) de pessoas que se queiram reunir para conhecer e se-
guir Jesus mais de perto, aceitando o desafio de nos unirmos a Ele e fazermos 
nosso o seu projecto de vida, com a conversão que isso implica. 
 

Como se faz? 
O ponto de partida é sempre um texto evangélico. 
Em primeiro lugar procuramos compreendê-lo bem. 
Depois deixamo-nos interpelar por Ele e tentamos perceber os desafios de 
conversão que Jesus nos faz. 
E, por último, procuramos assumir sempre um compromisso concreto, por 
pequeno que seja, que nos ajude a crescer na nossa ligação a Jesus Cristo. 
 

Os Grupos de Jesus são uma proposta de José António Pagola, que elaborou 
um guião para cada reunião. Ou seja, no que respeita a proposta de caminho 
temos a “papinha toda feita”!... 
 

Elaborámos um pequeno opúsculo com a introdução do livro em 
que José António Pagola apresenta esta proposta que estará à 
disposição de quem quiser no próximo Domingo, dia 3 de Abril, 
nos locais habituais 
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