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 03 . Domingo 
 Ensaio Coro Stª Cecília (11h)                       
 Catequese de Infancia (17.30h) 
 Catequese de Jovens (17.30h) 
 04 . Segunda-feira 
 Ginástica Manutenção (11h/12h) 
 Catequese de Adultos (21h) 
 05 . Terça-feira 
 Apoio Psicológico (10h/13h) 
 Posto de Enfermagem (17h/18h) 
 Aula de Guitarra  (19h/20h) 
 06 . Quarta-feira 
 Aula de Pintura (14.30h/17.30h) 
 Catequese de Infância (17.30h) 
 Catequese de Jovens (17.30h) 
 07 . Quinta-feira  
 Aula de Guitarra (19h/20h) 
 Grupo Sinodal “Passo a Passo” (17h30) 
 08. Sexta-feira  
 Ginástica Manutenção (11h/12h) 
 Ensaio Coro Stª  Cecília (21.15h) 
 09 . Sábado 
 Escola de Música (09.00h/14.30h) 
 Reunião das Guias (10h) 
 Reunião dos Escuteiros (16h/20h) 
 Ensaio Coro Stª  Cecília (17.30h) 
 10 . Domingo 
 Ensaio Coro Stª  Cecília (11h) 

 

 

Agenda 
3 a 10 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) 

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

 Grupo Sinodal “A Caminho” (19h) 
 Curso Alpha (20.30h) 

 Catequese de Adultos (17.30h) 
 

   

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

 

Vamos  realizar mais um conjunto de ENCONTROS ALPHA! 
Começamos já na próxima 3ª feira, dia 5 de Abril. 
 

Começamos com jantar, às 20.30h. 
O jantar termina às 21.30h. 
Quem chegar antes das 21.30h ainda pode comer qualquer coisa, desde que 
termine por volta dessa hora… 
Cada um contribui com o que puder sabendo que à partida o valor de referên-
cia é de 3 € (há sempre um saco para recolha de ofertas) . 
 

Este primeiro encontro é um encontro de apresentação. 
Às 21.30h falaremos do que serão estes ENCONTOS ALPHA e de forma como 
irão decorrer. 
 

Depois cada pequeno grupo (o grupo da mesa onde jantaram) conversará e 
trocará as primeiras impressões sobre esta proposta. 
 

No final hverá (como em todas as sessões) chá e bolos para quem quiser (no 
primeiro dia são poucos os que ficam; no fim são já quase todos!...) 
 

Estes encontros ALPHA são extremamente ricos e importantes para quem 
neles participa: ajudam a criar e fortalecer laços entre as pessoas. 
E possibilitam também um caminho de aproximação à Fé e à Igreja. 
Não deixem de se inscrever e desafiar outros a participar!!! 
 

Convém que se inscrevam antes. 

Inscrições no Secretariado Paroquial (paroquiafatima.lisboa@gmail.com ou 
tel. 217928300). 
Mas, no primeiro dia, quem não estiver inscrito pode sempre aparecer na 
mesma! 
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“LÚCIA—A VIDA DA PASTORINHA DE FÁTIMA” 
 

Na próxima Quinta – Feira, dia 7 de Abril, às 18.30h, teremos o lançamento 
do livro “Lúcia—A Vida da Pastorinha de Fátima” nas instalações da nossa 
paróquia (Sala Cónego Abranches—Centro Paroquial, 2º andar). 
 

Da autoria de Thereza Ameal e com ilustrações de Pedro Rocha e Melo este 
livro é a biografia oficial promovida pela causa da beatificação da Irmã Lúcia 
de Jesus e pelo Carmelo de Coimbra. 
 

O livro será apresentado pela Irmã Ângela Coelho. 
 

CONCERTO GOSPELL 
DOMINGO, 3 de Abril, 16h 

 

Neste 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). 
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! 
No próximo dia 11 de Abril, às 21.15h, no Centro Paroquial (porta 3, 1º andar) 
teremos um encontro para nos conhecermos todos e acertar pormenores 
relativos à Peregrinação! 
Continuam abertas as inscrições, necessariamente limitadas, no Secretariado 
Paroquial (paroquiafatima.lisboa@gmail.com ou tel.: 217928300). 
 

ADORAÇÃO DO SANTÍSSIMO 
 

Na próxima 5ª feira, dia 7, primeira Quinta-Feira do mês, da Igre-
ja, teremos como habitualmente um tempo de adoração do San-
tíssimo, das 17.30h às 18.45h. 
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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 jo-
vens de todo o mundo, poderão fazer uma experiência única de oração e parti-
lha. 
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 procu-
rar em www.taize.fr 

 
 

À CONVERSA COM… Maria Teresa Ribeiro 
 
 

A próxima sessão deste Ciclo de Conferências realiza-se no próximo dia 17 de 
Abril, às 16.30h, no Centro Paroquial (porta 3, 2º andar). 
 

A IDEOLOGIA DE GÉNERO: DESAFIOS E RESPOSTAS DA IGREJA é 
o tema que nos reúne desta vez. 
 

Nascemos homem e mulher ou escolhemos sê-lo?  
 

Masculinidade e feminilidade são meras construções sociais, ou constituem 
um fator biológico inscrito na natureza humana?  
 

Estas questões estão na origem de um amplo debate não isento de conse-
quências para a educação, influenciando a forma como nos olhamos em soci-
edade e encaramos os papéis que nela desempenhamos. 
 

Que desafios nos apresenta esta ideologia? Que respostas dá a Igreja?  
 

Participe desde já, endereçando as suas questões até dia 11 de Abril para 
a.conversa.com.paroquiafatima@gmail.com.  
 

Contamos consigo dia 17 de Abril às 16h30 na Igreja de Nossa Senhora do 
Rosário de Fátima (Centro Paroquial)! Até lá!      
 

Caso  pretenda usufruir de serviço de babysitting contacte-nos através do 
email supra citado. 
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