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 24 . Domingo 
 Ensaio Coro Stª Cecília (11h) 
 Catequese de Infância (17.30h) 
 Catequese de Jovens (17.30h) 
 Catequese de Adultos (17.30h) 
 25 . Segunda-feira 
 26 . Terça-feira 
 Apoio Psicológico (10h/13h) 
 Posto de Enfermagem (17h/18h) 
 Aula de Guitarra  (19h/20h) 
 27 . Quarta-feira 
 Aula de Pintura (14.30h/17.30h) 
 Catequese de Infância (17.30h) 
 Catequese de Jovens (17.30h) 
 Catequese de Adultos (18.30h) 
 28 . Quinta-feira  
 Aula de Guitarra (19h/20h) 
 29. Sexta-feira  
 Ginástica Manutenção (11h/12h) 
 Ensaio Coro Stª  Cecília (21.15h) 
 30 . Sábado 
 Escola de Música (09.00h/14.30h) 
 Reunião das Guias (10h) 
 Reunião dos Escuteiros (16h/20h) 
 Ensaio Coro Stª  Cecília (17.30h) 
 01 . Domingo 
 Ensaio Coro Stª  Cecília (11h) 

 

 

Agenda 
24 de Abril a 01 de Maio 

 Grupo  Trabalho Venda de  Natal (15.30h) 
 Apocalipse - Pe João Lourenço  (18.30h) 
 Curso Alpha 

 Distribuição do Banco Alimentar (10h) 

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) 

   

ESTE DOMINGO, DIA 24, COLECTA PARA A UCRÂNIA 
 
“Neste dia, que é como que o coração do Ano Santo da Misericórdia, o meu 
pensamento dirige-se a todas as populações que mais têm sede de reconcilia-
ção e de paz. Penso, em particular, aqui na Europa, no drama de quem sofre 
as consequências da violência na Ucrânia: de quantos permanecem em terras 
assoladas pelas hostilidades que já causaram vários milhares de mortos, e de 
quantos — mais de um milhão — foram obrigados a deixá-las devido à grave 
situação que perdura. Ficam envolvidos sobretudo idosos e crianças. Além de 
os acompanhar com o meu pensamento constante e com a minha oração, 
quis decidir promover um apoio humanitário a seu favor. Para esta finalida-
de, terá lugar uma coleta especial em todas as igrejas católicas da Europa 
no domingo 24 de abril. Convido os fiéis a unir-se a esta iniciativa com uma 
generosa contribuição. Este gesto de caridade (…) quer expressar a proximi-
dade e a minha solidariedade, pessoal e de toda a Igreja. Faço votos sinceros 
de que ele possa ajudar a promover sem ulteriores demoras a paz e o respeito 
do direito naquela terra tão provada”. 
 

Foi com estas palavras que o Papa Francisco nos desafiou a todos no passado 
dia 3 de Abril. Domingo da Misericórdia, a contribuir com generosidade para 
este apoio ao povo da Ucrânia. 
 

Os ofertórios das missas deste Domingo, dia 24, serão assim destinados a res-
ponder a este apelo do Papa. 
Façamo-lo com generosidade. 
E com a consciência de que, não podendo ajudar todos nem podendo ajudar 
em tudo, quando ajudamos alguém em concreto estamos de alguma forma a 
contribuir para o bem de todos. 
Sobretudo pelo valor simbólico de que esse gesto também se reveste, como 
sublinha o Papa Francisco nas palavras em que nos apresenta as razões desta 
sua proposta. 
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12 de MAIO—PROCISSÃO DAS VELAS 
 

Como é habitual na nossa Comunidade, no dia 12 de Maio unimo-nos a todos 
os peregrinos que estão em Fátima com uma Procissão que começa na Igreja 
de Nossa  Senhora das Dores às 21.30h, antecedida de missa, que desta vez 
é às 20.30h, e que termina na nossa Igreja Paroquial de Nossa Senhora do 
Rosário de Fátima. 
 

Este ano o percurso também é diferente do habitual. 
Vamos passar por outras ruas da nossa paróquia. 
 

Ruas a percorrer: R. Diogo de Macedo, Praça Nuno Gonçalves, R. Cristóvão de 
Figueiredo, R. da Beneficência, R. Cardeal Mercier, Av. dos Combatentes, Av. 
Santos Dumond, R. Tenente Espanca, Av. de Berna, Av. Marquês Sá da Ban-
deira, Av. Elias Garcia, Av. 5 de Outubro, Av. Barbosa Du Bocage, Igreja de 
Nª Srª do Rosário de Fátima (Av. Marquês de Tomar) 
 
 

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”. 
Também pode ser adquirido na Igreja de Nossa Senhora das Dores, depois 
das missas. 
 
 

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 procurar em www.taize.fr 
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LENDO EM CONJUNTO A “LAUDATO SI” 
 

Um dos grupos que andou a reunir preparando o Sínodo Diocesano a partir 
da leitura da Exortação Apostólica “A Alegria do Evangelho” resolveu conti-
nuar a reunir-se e escolheu ler e reflectir em conjunto sobre a Carta Encíclica 
“laudato si” do Papa Francisco. 
 

Habitualmente o grupo reúne-se à 5ª feira, com ritmo quinzenal. 
Começaremos esta nova reflexão na próxima 5ªfeira, dia 28, e ai iremos 
decidir sobre a data da próxima reunião, uma vez que no dia 12 de Maio não 
podemos reunir (Procissão das Velas). 
Quem quiser participar nesta nova etapa de reuniões deste grupo poderá 
naturalmente fazê-lo. 
As reuniões decorrem no Centro Paroquial (porta 3, 1º andar) 
 
 

GRUPOS DE JESUS 
 

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

Como podem ler, 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. 
Primeiro 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 concretos 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 in-
teressados 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. 
 

Provavelmente, em data a marcar posteriormente, organizare-
mos um outro encontro de apresentação desta proposta de ca-
minho cristão na Igreja de Nossa Senhora das Dores, caso o mes-
mo se venha a revelar necessário. 
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