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

 

Agenda 
1 a 8 de Maio 

 Reunião Vida Ascendente (15h) 
 Grupo de trabalho Venda de Natal (15h30) 
 Curso Alpha (20h30) 

 Ensaio Coro Stª  Cecília (17.30h) 

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) 

 BA - Distribuição de Frescos 

   

12 de MAIO—PROCISSÃO DAS VELAS 
(De N. Srª das Dores a N. Srª de Fátima) 

 

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. 
Começaremos com a celebração da missa às 20.30h em N. Srª das Dores.  
E terminaremos na nossa Igreja de Nossa Senhora do Rosário de Fátima. 
 

Este ano resolvemos alterar o percurso. 
Diferente do habitual, passando por outras ruas, permitir-nos-á abranger 
outras zonas da nossa paróquia. 
 

Iremos percorrer as seguintes ruas: R. Diogo de Macedo, Praça Nuno Gonçal-
ves, 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 Bandeira, Av. Elias Garcia, Av. 5 de Outubro, Av. Barbosa 
Du Bocage, Igreja de Nª Srª do Rosário de Fátima (Av. Marquês de Tomar) 
 

Ajudemos a enriquecer esta Procissão quer com a nossa participação, quer 
ajudando a divulgá-la. 
É que, além do que ela significa como manifestação de fé para quem nela par-
ticipa, pode ser também seguramente um sinal e uma presença evangelizado-
ra na nossa Comunidade. 
E é por isso que a mobilização de todos é tão importante! 
 

Também é necessária colaboração para ajudar a transportar o andor.  
Desafiem outros a colaborar e, para facilitar o transporte do andor, procurem 
constituir grupos de quatro com alturas semelhantes. 
 

Deverão inscrever-se até ao próximo Domingo, dia 8, para o tel. 217928300 
ou para o endereço de e-mail peluisalberto@gmail.com. 
 

Terço em nossa senhora das dores 
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CORPO DE DEUS 
 

Conjugando-se em 2016 o Ano Jubilar da Misericórdia, o Sínodo Diocesano e 
a reposição do feriado religioso do Corpo de Deus, a Diocese de Lisboa viven-
ciará ainda mais intensamente a Solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de 
Cristo no “coração da Cidade”, a qual ocorrerá na quinta-feira, dia 26 de 
Maio. 
 

Na Cidade de Lisboa, estas Celebrações revestem-se de particular importân-
cia, sendo presididas pelo Senhor Cardeal-Patriarca, D. Manuel Clemente e 
atingindo o seu ponto alto na Procissão do Corpo de Deus. 
 

Sendo a Procissão historicamente mais antiga e importante da Capital pelo 
seu percurso, número de fiéis que habitualmente congrega, demonstrativo 
ambiente de fé, profundidade de vivência religiosa e marcada manifestação 
orante, esta Procissão será, assim, ocasião de darmos testemunho autêntico 
de Cristo Misericordioso e Vivo entre nós e poderá ser, também, um meio 
para Deus interpelar o coração daqueles que venham a cruzar-se ela… 
 

A Procissão sai da Sé às 17h00 e termina também aí com a Bênção do San-
tíssimo Sacramento cerca das 18h30. 
 

Entre a Missa, às 11h30, e a Procissão haverá um tempo de Adoração do San-
tíssimo Sacramento, das 13h00 às 16h00. 
O Programa completo das Celebrações encontra-se nos cartazes e desdobrá-
veis distribuídos. 
 

Participemos: sigamos o Senhor! 
 
 

TERÇO EM NOSSA SENHORA DAS DORES 
 

Como é habitual no mês de Maio, em Nossa Senhora das Dores recitar-se-á o 
terço todos os dias meia hora antes da missa.  
 
 

OLHAR A MISERICÓRDIA 
 

Na próxima quarta-feira, dia 4 de Maio, das 21h às 22h, na sala à 
entrada do 2º piso do Centro Paroquial terá lugar mais uma ses-
são “Olhar a Misericórdia” onde continuaremos a ver a Bula 
“Misericordiae Vultus” ou outros textos. 
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PREPARAÇÃO PARA O MATRIMÓNIO 
 

Neste mês de Maio vamos realizar mais um conjunto de sessões de prepara-
ção para o Matrimónio. 
Serão nos dias 3, 10 e 17 de Maio no Centro Paroquial (porta 3, 2º andar). 
 
 

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 
 
 

GRUPOS DE JESUS 
 

Nas mesas à entrada da Igreja, continua à disposição de todos um opúsculo 
intitulado “GRUPOS de JESUS”. 
 

Trata-se da introdução do livro, espécie de guia catequético, em que José 
António Pagola nos explica o que são estes grupos. 
São grupos que têm como objectivo é conhecer melhor e procurar seguir Je-
sus mais de perto, com a conversão que isso implica. 
 

Partindo sempre, em cada encontro, de um texto evangélico procuramos em 
primeiro lugar compreendê-lo bem.  Depois, ajudados pelas pistas que o 
autor nos dá e pelos comentários que faz, deixamo-nos interpelar por Ele, 
tentando assumir compromissos concretos de conversão. 
 

No dia 15 de Maio, às 16h, teremos um encontro para conversarmos sobre 
esta proposta. Uma das coisas que faremos será tentar formar logo ali vá-
rios “Grupos de Jesus”. 
 

Provavelmente, organizaremos um outro encontro de apresen-
tação desta proposta de caminho cristão na Igreja de Nossa Se-
nhora das Dores, caso o mesmo se venha a revelar necessário. 
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