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 10 . Domingo 
 Ensaio Coro Stª Cecília (11h) 
 Catequese de Infância (17.30h) 
 Catequese de Jovens (17.30h) 
 Catequese de adultos (17.30h) 
 11 . Segunda-feira 
 Ginástica Manutenção (11h/12h) 
 Catequese de adultos (17.30h) 
 Reunião das CSVP (15h) 
 12 . Terça-feira 
 Apoio Psicológico (10h/13h) 
 Posto de Enfermagem (17h/18h) 
 Aula de Guitarra  (19h/20h) 
 13 . Quarta-feira 
 Aula de Pintura (14.30h/17.30h) 
 Catequese de Infância (17.30h) 
 Catequese de Jovens (17.30h) 
 Catequese de adultos (18.30h) 
 14 . Quinta-feira  
 Aula de Guitarra (19h/20h) 
 15. Sexta-feira  
 Ginástica Manutenção (11h/12h) 
 Ensaio Coro Stª  Cecília (21.15h) 
 16 . Sábado 
 Reunião das Guias (10h) 
 Reunião dos Escuteiros (16h/20h) 
 17 . Domingo 
 Ensaio Coro Stª  Cecília (11h) 

 

 

Agenda 
10 a 17 de Abril 

 Apocalipse - Pe João Lourenço (18h30) 
 Curso Alpha (20.30h) 
 Noite de Oração (21.30h) 
 

 Escola de Música (09.00h/14.30h) 
 Ensaio Coro Stª  Cecília (17.30h) 

Atendimento 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) 
Reunião de NA (2ª, 3ª, 5ª e 6ª- 13h) 

   

À CONVERSA COM… Maria Teresa Ribeiro 
 
 

A próxima sessão do Ciclo de Conferências “À Conversa Com…” realiza-se no 
próximo dia 17 de Abril, às 16.30h, no Centro Paroquial, na sala Cónego 
Abranches (porta 3, 2º andar). 
 

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

Basicamente, a questão põe-se nestes termos: 
 

Nascemos homem e mulher ou escolhemos sê-lo?  
 

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

Trata-se de uma questão extremamente actual, carregada de consequências 
para a forma como nos olhamos em sociedade e encaramos os papéis que 
nela desempenhamos. Não é uma questão de somenos. Longe disso! 
Percebemos, por isso, que ela seja tão determinante para tudo o que tem a 
ver com a educação (a que passa na escola e a que é veiculada pelos meios de 
comunicação social. 
 

Ajudados pela Dra Maria Teresa Ribeiro, vamos tentar perceber melhor os 
desafios que esta ideologia nos apresenta e que respostas dá a Igreja. 
 

Até ao próximo dia 11 ainda pode enviar as suas questões para o endereço 
a.conversa.com.paroquiafatima@gmail.com, participando assim de forma 
activa neste encontro. 
 

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

Caso  pretenda usufruir de serviço de babysitting contacte-nos através do 
email supra citado. 
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ENCONTRO SOBRE O APOCALIPSE 
 

Na próxima 3ªfeira, dia 12, às 18.30h, teremos o próximo encontro sobre o 
Apocalipse de S. João com o Pe João Lourenço, na sala Cónego Abranches  
do Centro Paroquial (2º andar). A sessão seguinte será no dia 26 deste mês. 

 
 

NOITE DE ORAÇÃO—12 de Abril, 21.30h 
 
 

Também na próxima 3ªfeira, dia 12, às 21.30h, teremos, como é habitual no 
nosso ano pastoral no dia 12 de cada mês, uma Noite de Oração. 
Desta vez a Noite de Oração será orientada pelos nossos Catequistas. 

 
 

VISITA PASCAL 
 

A partir desta semana que agora começa vou começar a entrar em contacto 
com todos aqueles que se inscreveram no Secretariado Paroquial (não basta 
terem-me dito…) tanto para serem visitados como para me acompanharem 
nesta Visita Pascal. 
 

A Visita Pascal que me proponho realizar é muito simples. 
 

Trata-se de fazermos um breve momento de oração em conjunto centrado no 
anúncio solene da Páscoa. 
 

A estrutura deste momento de oração é a seguinte: 
- Introdução 
- Cântico 
- Leitura Evangélica  
- Salmo 
- Pequena meditação 
- Oração dos Fiéis (com espaço para preces espontâneas) 
 -Pai Nosso 
- Cântico Final 
 

Esta Visita Pascal decorrerá até ao fim do Tempo Pascal. 
Por isso, quem quiser ainda pode inscrever-se. 
Tanto para serem visitados como para participarem nas visitas. 
Mas “não deixem para amanhã o que podem fazer hoje”... 
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UMA SEMANA EM TAIZÉ  
 

A nossa paróquia está a organizar uma peregrinação de jovens, maiores de 
15 anos, a Taizé, de 30 de Julho a 8 de Agosto. 
Taizé é sinónimo de uma experiência única de oração e partilha. 
Os interessados devem inscrever-se junto da Ir. Conceição Barbosa (FMM) 
(saobfmm@gmail.com ou 919597412) que acompanhará este grupo. 
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  

 
 

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 
 
 

Os “GRUPOS de JESUS” são pequenos grupos de pessoas (10 a 12 pessoas) 
que se reúnem para conhecer melhor e procurar seguir Jesus mais de perto. 
O desafio é o de nos unirmos a Ele, fazendo nosso o seu projecto de vida, 
com a conversão que isso implica. 
 

O ponto de partida é sempre um texto evangélico. 
Primeiro começamos por estudá-lo e tentar compreendê-lo bem.  
Depois, deixamo-nos interpelar por Ele, percebendo os desafios de conver-
são que Jesus nos faz com o consequente compromisso concreto. 
 

Há já alguns grupos da nossa Comunidade que estão a começar a fazer este 
caminho. E é natural que alguns dos grupos que andaram a reunir-se em Ca-
minhada Sinodal também o queiram fazer. 
Brevemente distribuiremos um texto com a apresentação mais 
detalhada desta proposta de caminho cristão. 
No dia 15 de Maio, às 16h, teremos um encontro para apresen-
tação ao vivo desta proposta destinado principalmente a todos 
os interessados que ainda não tenham grupo. 
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