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

Agenda 
15 a 22 de Maio 

 Grupo de Trabalho Venda de Natal (15.30h) 
 Curso Alpha 

 BA—Distribuição de Frescos 

Espaço Solidário (2ª a 6ª - 14h/19h  - Domingos (11h/14h) 
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) 
Reuniao de NA (2ª, 3ª, 5ª e 6ª- 13h) 
Posto de Enfermagem (3ª e 5ª - 17h/18h) 

 Catequese de Adultos (17.30h) 
 Grupo de Jesus (16h) - Centro Paroquial 
                                            Porta 3 - cave 

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

 Ensaio Coro Stª  Cecília (11h) 

   

CORPO DE DEUS — 26 de Maio, 17h 
 
Neste Domingo de Pentecostes celebramos a explosão contagiosa de alegria 
que a descida do Espírito Santo provocou nos apóstolos. 
 

Até aí fechados sobre si próprios, saíram para a rua a anunciar a Boa Nova da 
ressurreição de Jesus.  
 

E então, a unidade, o grande fruto da presença nas nossas vidas do Espírito 
Santo, acontece: a diversidade de povos e de línguas entendem-nos como se 
fossem um só, pois falam aquela linguagem única que todos os homens en-
tendem, a linguagem própria de Deus, a da plenitude do Amor.  
 

É esta Vida e este Amor que quando tomam conta de nós não podem nunca 
ser calados. 
 

É isso que, mais uma vez, de uma forma que, como todas, tem também os 
seus limites, nós vamos procurar que aconteça na nossa Cidade de Lisboa no 
próximo dia 26, Quinta-Feira, dia do Corpo de Deus.  
 

Vamos sair à rua numa Procissão que sai da Sé às 17h e termina na Sé, com 
a Benção do Santíssimo, às 18.30h. 
 

O impacto que esta Procissão terá ou não na Cidade depende da qualidade 
orante com que a vivermos e também da dimensão de que ela se revestir. 
 

É por isso que é importante a participação de todos.  
Não apenas porque faz sentido para cada um de nós expressar a sua fé.  
 

Mas porque esta forma de o fazer é um testemunho importante que pode 
ajudar a tocar outros. 
Deus não tem outra maneira de chegar a cada homem senão através dos que 
já percebem que são d’Ele e que só Ele é resposta para os sonhos de Vida em 
abundância que a todos nos habitam. 
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OLHAR A MISERICÓRDIA 
 

No próximo dia 18 de Maio, Quarta-Feira, das 21.00h às 22.00h, na sala à 
entrada do 2º andar do Centro Paroquial, onde abordaremos mais uma parte 
da Bula “Misericordiae Vultus”. 
A penúltima sessão será no dia 1 de Junho. 
 
 

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. 
 
 

BANCO ALIMENTAR—28 e 29 de Maio 
 

Nos próximos dias 28 e 29 de Maio, o Banco Alimentar contra a fome vai lan-
çar mais uma campanha de recolha de alimentos em supermercados. 
São muitas as pessoas que concretizam desta maneira a primeira das obras 
de misericórdia, colaborando com alimentos e tempo, para dar de comer a 
quem tem fome. 
Não deixemos de dar a nossa colaboração!!! 
 

Neste momento, na área da Grande Lisboa, o Banco Alimentar apoia cerca de 
400 instituições de solidariedade social, muitas das quais Centros Paroquiais, 
Conferências Vicentinas e Congregações religiosas. São estas instituições que 
entregam os alimentos a quem deles carece, sob a forma de refeições confec-
cionadas ou de cabazes, como é o nosso caso. 
São cerca de 90.000 as pessoas comprovadamente necessitadas 
que são conhecidas e assistidas por estas instituições na área da 
Grande Lisboa. 
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CONCERTO MARIANO 
IGREJA DE Nª Srª de FÁTIMA —29 de Maio, 16.30h 

 

O grupo coral “Capela Gregoriana Laus Deo”, dirigido pela Professora Idalete 
Giga, apresenta no último domingo de Maio, dia 29, às 16.30h, um recital de 
canto gregoriano e polifónico, órgão e poesia em honra de Nossa Senhora. 
O coro é integralmente composto por um grupo pertencente à Associação 
das Antigas Alunas das Irmãs da Apresentação de Maria. 
 
 

À CONVERSA COM D. MANUEL CLEMENTE 
7 de Junho, 21.30h, Igreja de Fátima 

 

No início deste ano pastoral o nosso Patriarca esteve connosco para nos aju-
dar a reflectir sobre a família, fazendo-nos o relato dos acontecimentos sino-
dais e respondendo às nossas questões. 
Agora volta a estar connosco no próximo dia 7 de Junho, às 21.30h, na nossa 
Igreja Paroquial. 
 

Virá comentar a recente Exortação Apostólica “A Alegria do Amor” (Amoris 
laetitia) que o Papa oferece à Igreja como fruto do trabalho dos dois sínodos 
recentes sobre a família. 
Teremos assim a oportunidade de reflectir, debater e aprofundar o tema da 
família sob a orientação do nosso Patriarca. 
Participe desde já! Enderece as questões que pretende ver respondidas por 
D. Manuel Clemente para a.conversa.com.paroquiafatima@gmail.com, até 
dia 1 de junho. 
Dia 7 de junho as 21.30h contamos consigo!!! 

 
 

PRIMEIRA COMUNHÃO 
 

No dia 29 de Maio, Domingo, na missa das 12h teremos um grupo de crian-
ças da nossa catequese paroquial a fazer a sua Primeira Comunhão. 
Para eles será sem dúvida um momento muito importante de 
aproximação a Jesus: vão receber pela primeira vez o sacramento 
da Sua presença entre nós! 
Para nós será também importante. Somos uma Comunidade que  
cresce e passa o testemunho da sua fé! 
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