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

 

 

Agenda 
8 a 15 de Maio 

 Reunião dos CSVP (15h) 

 Festa das Famílias  

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) 
Posto de Enfermagem (3ª e 5ª - 17h/18h) 

 Grupo de trabalho Venda de Natal (15h30) 
 Apocalipse - Pe João Lourenço (18.30h) 
 Curso Alpha (20h30) 

 Catequese de Jovens (18h) 
 Catequese de Adultos (18.30h) 

   

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

 

No dia 12 de Maio, às 20.30h, celebraremos missa na Igreja de Nossa Senhora 
das Dores. 
Às 21.30h iniciaremos a Procissão de Velas que nos vai trazer até à Igreja de 
Fátima e que este ano tem um percurso diferente: R. Diogo de Macedo, Pra-
ça 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 Bandeira, Av. Elias Garcia, Av. 5 de Outubro, Av. 
Barbosa Du Bocage, Igreja de Nª Srª do Rosário de Fátima (Av. Marquês de 
Tomar). 
 

Contamos com a participação e colaboração de todos para dar uma expressão 
condigna à nossa Procissão. 
Precisamos, nomeadamente, de gente para transportar o andor, as lanter-
nas, os guiões!… 
 

 

Convívio da 3ª Idade  
da Igreja de Nª Srª do Rosário de Fátima 

Peregrinação a Fátima dia 24 de Maio (terça-feira) 
 

Como tem vindo a ser habitual, o Convívio da 3ª Idade está a organizar a Pe-
regrinação anual a Fátima. Aceitam-se inscrições de utentes, colaboradoras 
e amigas do Convívio que estejam interessadas.  
Para tal devem dirigir-se à Sala 2 do Adro da Igreja (das 15H30 às 17H30), ao 
secretariado ou contactar a Madalena (TM 966 014 888) ou Verónica (TM 
968 325 332).  
Esperamos por vós. 
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CORPO DE DEUS 
 

A Celebração do Corpo de Deus este ano volta a ser à 5ª feira (próximo dia 26 
de Maio), devido à reposição do feriado religioso. 
O facto de estarmos também a celebrar o Ano Jubilar da Misericórdia ajudará 
certamente a uma vivência mais intensa desta Solenidade. 
E isso tornar-nos-á mais ricos. 
E enriquecerá também o nosso testemunho. 
Aquele que é feito das pequenas grandes coisas do dia-a-dia, na maior parte 
das vezes escondido. 
E aquele em que publicamente nos afirmamos como gente que se quer porta-
dora de uma alegria e de uma esperança própria só da fé que nos anima. 
 

A Procissão do Corpo de Deus é um desses momentos. 
Presidida pelo Senhor Patriarca, sai da Sé às 17h00 e termina também aí 
com a Bênção do Santíssimo Sacramento cerca das 18h30. 
 

É a Procissão historicamente mais antiga e importante da Capital. 
E hoje, pelo número de fiéis que costuma congregar, e pela profundidade de 
vivência religiosa e marcada orante que a caracteriza, esta Procissão é, sem 
dúvida, uma ocasião de darmos testemunho da nossa fé e poderá ser um 
meio de Deus interpelar o coração daqueles que venham a cruzar-se ela… 
 

Participemos: sigamos o Senhor! 
 
 

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 em que José António Pagola nos explica o que 
pretendem ser  estes grupos. O objectivo é conhecer melhor e procurar se-
guir Jesus mais de perto, com a conversão que isso implica. 
 

O livro é uma espécie de guião catequético. 
A partir de um texto evangélico, 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 próximo Domingo, dia 15, às 16h, teremos um encontro para 
conversarmos sobre esta proposta e tentarmos formar logo ali 
vários “Grupos de Jesus”. 
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TERÇO EM NOSSA SENHORA DAS DORES 
 

Todos os dias, como é habitual no mês de Maio, meia hora antes da missa 
recitamos o Terço na Igreja de Nossa Senhora das Dores. 
 
 

APOCALIPSE 
 

No próximo dia 10 de Maio, terça-feira, às 18.30h, na sala “Cónego Abran-
ches”, no Centro Paroquial (2º andar) a sala à entrada do 2º piso do Centro 
Paroquial teremos a penúltima sessão sobre o livro do Apocalipse com o Pe 
João Lourenço. 
A última sessão será no dia 24 deste mês. 
 
 

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 
 
 

À CONVERSA COM…  D. MANUEL CLEMENTE  

Depois de a 3 de Novembro passado, no rescaldo do sínodo dos bispos sobre 
a família, nos ter ajudado a reflectir, respondendo às nossas questões e fa-
zendo-nos o relato dos acontecimentos sinodais, D. Manuel Clemente volta a 
estar à conversa connosco! Após a publicação da exortação apostólica Amo-
ris Laetitia teremos a oportunidade de reflectir, debater e aprofundar o te-
ma da família sob orientação do nosso Cardeal Patriarca. 
Participe desde já, endereçando até dia 1 de Junho as questões 
que pretende ver respondidas por D. Manuel Clemente para 
a.conversa.com.paroquiafatima@gmail.com. 
Dia 7de Junho às  21.30h. Contamos consigo!   
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