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

 

 

Agenda 
17 a 24 de Abril 

 Reunião Vida Ascendente (15h) 
 Curso Alpha (20.30h) 

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

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 
   16.30h, no C. Paroquial, na sala C. Abranches  
   (porta 3, 2º andar)  

 BA - Distribuição de Frescos 

 Ensaio Coro Stª  Cecília (11h) 

   

GRUPOS DE JESUS 
 

Neste fim de semana, nas mesas à entrada da Igreja, está à nossa disposição 
de todos um opúsculo intitulado “GRUPOS de JESUS”. 
 

Trata-se da transcrição da apresentação do livro de José António Pagola que 
tem este título onde ele nos explica a sua proposta de caminho cristão que 
depois desenvolve no livro. 
 

O objectivo é constituir pequenos grupos (10 a 12 pessoas) que se reúnem 
para conhecer melhor e procurar seguir Jesus mais de perto, com a conversão 
que isso implica. 
 

O ponto de partida é um texto evangélico. 
Num primeiro momento tentamos compreendê-lo bem.  
Depois, ajudados pelas pistas que o autor nos dá e pelos comentários que faz, 
deixamo-nos interpelar por Ele, procuramos assumir compromissos concre-
tos de conversão. 
 

No dia 15 de Maio, às 16h, teremos um encontro para apresentação ao vivo 
desta proposta. 
Este encontro destina-se antes de mais nada a todos os interessados nesta 
proposta e uma das coisas que faremos será tentar formar logo ali vários 
“Grupos de Jesus”. 
 

Mas há já alguns grupos da nossa Comunidade que já estão a começar a fazer 
este caminho como “Grupo de Jesus”, na sequência das reuniões que foram 
fazendo a propósito da preparação do Sínodo Diocesano (pois entretanto a 
proposta sistematizada de reflexão da “A Alegria do Evangelho”, com o apoio 
dos guiões, chegou ao fim). 
 

Este encontro servirá também para nos  encontrarmos todos. 
Ficamos com uma visão de conjunto de quem somos. 
E podemos partilhar já algum caminho feito ou vontades de o fazer... 
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PEREGRINAÇÃO À TERRA SANTA (Israel e Jordânia) 
22 de Agosto a 4 de Setembro  

 
 

Sabemos que há muita gente que gostaria imenso de ir em Peregrinação à 
Terra Santa e que infelizmente não o pode fazer (ainda, desejamos nós…) por 
razões de ordem económica. 
Mas, mesmo assim, insistimos na organização de uma Peregrinação destas. 
 

A razão principal é o enorme enriquecimento de ordem espiritual que uma 
peregrinação destas proporciona. 
É indescritível a sensação de nos sabermos a pisar os mesmos locais por onde 
Jesus andou. Cada um é mais sensível a umas coisas do que a outras, mas isto 
é comum: o impacto causado por saber que tudo aconteceu ali… 
 

Mas há outra razão que se prende com esta. 
É que a Palavra de Deus, centro da nossa vida cristã, porque coração da nossa 
relação com Deus, passa a ser lida e ouvida de uma maneira completamente 
diferente. 
 

É também isto que dá um carácter único a esta Peregrinação: não vale só por 
si, pelos dias ali vividos, por melhores e mais intensos que eles sejam.  
Tudo o que vemos e ouvimos nos dias em que por lá andamos continua a ser 
permanentemente revisitado e a falar-nos de uma maneira mais próxima, de 
cada vez que ouvimos uma passagem bíblica, seja do Antigo seja do Novo 
Testamento!... 
 

Na próxima semana temos de dar uma resposta à Agência de Viagens, com 
um “sinal”  que nos compromete com a realização desta Peregrinação (que 
pensámos de forma mais ousada, e por isso bem mais longa e mais cara, para 
incluir também a Jordânia, tão cheia de lugares bíblicos…) 
 

Nesta altura o número de inscritos não a justifica. 
Assim pedimos que todos os que porventura estejam a pensar  participar 
façam chegar a sua inscrição até à próxima 3ª feira, dia 19 de Abril. 
 

As inscrições devem ser formalizadas no Secretariado Paroquial (tel. 
217928300 ou através do e-mail paroquiafatima.lisboa@gmail.com). 
 

O programa da Peregrinação com todas as informações está afi-
xado nas vitrines e também disponível no Secretariado Paroquial
(adro da Igreja, porta 5 - de 2ª a 6ª feira das 9h30 às 13h00 e das 
15h00 às 19h00).  
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À CONVERSA COM… Maria Teresa Ribeiro 
 

Neste Domingo, dia 17 às 16.30h, no Centro Paroquial, na sala Cónego 
Abranches (porta 3, 2º andar) temos mais um “À Conversa Com…” 
 

Desta vez é Dra Maria Teresa Ribeiro, que nos vem ajudar a  perceber melhor 
os desafios que um tema tão importante do ponto de vista educativo como 
“a Ideologia do Género” nos apresenta (Nascemos homem e mulher ou es-
colhemos sê-lo? Masculinidade e feminilidade são meras construções soci-
ais, ou constituem um factor biológico inscrito na natureza humana?) e que 
respostas dá a Igreja. 
 
 

OLHAR A MISERICÓRDIA 
 

O próximo encontro “Olhar a Misericórdia” será na próxima quarta-feira, 
dia 20, das 21h00 às 22h00, na sala à entrada do 2º Piso do Centro Paroquial. 
Continuaremos a reflectir sobre a Bula “Misericordiae Vultus”. 

 
 

LIVRO DE ORAÇÕES 
 

A paróquia editou um pequeno livro de orações (formato A5). 
Este pequeno bloco contém o Ordinário da Missa e um conjunto de orações 
que usamos frequentemente. 
Quem quiser pode adquiri-lo por 2€ no Secretariado Paroquial ou, à porta da 
Igreja, na “Lojinha”. 
 
 

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 Tai-
zé pode procurar em www.taize.fr 
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