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 05 . Domingo 

 Ensaio Coro Stª Cecília (11h) 
 Catequese de Infância (17.30h 
 Catequese de Adultos (17.30h) 
 06 . Segunda-feira 

 Ginástica Manutenção (11h/12h) 
 Catequese de Adultos (21h) 
 07 . Terça-feira 

 Apoio Psicológico (10h/13h) 
 Reunião Vida Ascendente (15h) 
 Aula de Guitarra  (19h/20h) 
 Grupo de trabalho V. de Natal (15h30) 
 08 . Quarta-feira 

 Aula de Pintura (14.30h/17.30h) 
 Catequese de Infância (18h) 
 Catequese de Adultos (18.30h) 
 09 . Quinta-feira  
 Reunião Vida Ascendente (15h) 
 Aula de Guitarra (19h/20h) 
 10. Sexta-feira  
 Ginástica Manutenção (11h/12h) 
 Ensaio Coro Stª  Cecília (21.15h) 
 11 . Sábado 

 Escola de Música (09.00h/14.30h) 
 Reunião das Guias (10h) 
 Reunião dos Escuteiros (16h/20h) 
 12 . Domingo 

 Ensaio Coro Stª  Cecília (11h) 
 

 

Agenda 
5 a 12 de Junho 

 Festa do Glória e  
   Festa do Pai Nosso (19h) 

 À Conversa com… D. Manuel Clemente 
  21.30h 

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) 
 

   

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

 

Durante este ano pastoral que agora termina abordámos uma série de temas 
com problemáticas muito actuais e relacionadas de forma muito directa com 
a família, num conjunto de sessões intituladas “À Conversa com…”. 
 

Começámos com um encontro na nossa Igreja com o Senhor Patriarca, no 
rescaldo do Sínodo dos Bispos sobre a Família. 
E, na altura, ficámos todos com muita expectativa sobre o seguimento que o 
Papa iria dar aos trabalhos sinodais, previsivelmente sob a forma de uma 
Exortação Apostólica, que entretanto publicou recentemente: “A Alegria do 
Amor”. 
 

Na próxima Terça-Feira, 7 de Junho, às 21.30h, na nossa Igreja Paroquial, 
terminaremos este ciclo de sessões. 
E vamos terminar como começámos: 
“À Conversa Com…” o Senhor Patriarca! 
 

Virá comentar a Exortação Apostólica “A Alegria do Amor” (“Amoris Laetitia”) 
onde o Papa propõe a toda a Igreja o fruto do trabalho dos dois últimos síno-
dos sobre a família (2014 e 2015) . 
 

Trata-se de um tema muito importante para nós. 
Porque nos centra na família. 
E porque a Igreja do nosso tempo quer cada vez mais ler-se a si mesma e na 
sua missão em chave familiar. 
Não podemos deixar de estar presentes para sintonizarmos ainda mais com o 
sentir e o rumo que o Papa quer imprimir à nossa Igreja. 
 

O Senhor Patriarca irá certamente expor e desenvolver o que já consta nas 
orientações que publicou para a toda a diocese no site do Patriarcado. 
 

E responderá às perguntas que entretanto nos fizeram chegar por e-mail. 
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FESTA DO GLÓRIA E FESTA DO PAI NOSSO 
(Domingo, 5 de Junho, 19h) 

 

Neste Domingo, 5 de Junho, primeiro Domingo do mês, a missa das 19h, vai 
ser animada, como habitualmente, pelas crianças da nossa Catequese. 
Mas desta vez, os mais novos (1º e 2º volumes) vão ter um lugar de destaque. 
Vão celebrar as suas festas: a Festa do Glória e a Festa do Pai Nosso. 
Vamos envolvê-los com a nossa alegria e carinho! 
 
 

ARRAIAL POPULAR 
(Sábado, 18 de Junho, 20h) 

 

No dia 18 de Junho teremos o nosso Arraial Popular. 
Começa às 20h, logo a seguir à missa vespertina. 
Já faz parte da nossa tradição juntarmo-nos neste ambiente de convívio por 
ocasião dos Santos Populares, numa animação promovida pelos Escuteiros, 
Guias e Grupo de Jovens.  
É sempre um momento importante de congregação (temos tão poucos…). 
No ano passado, o espaço que reservámos no adro, sendo maior do que o do 
ano anterior, veio a revelar-se como sendo pequeno, o que é bom sinal! 
Este ano vamos alargar ainda mais a zona do Arraial para podermos acolher o 
maior número possível de pessoas. 
 
 

PROFISSÃO DE FÉ E ENTREGA DO CREDO 
(Domingo, 19 de Junho, 12h) 

 

No dia 19 de Junho, na missa das 12h, os adolescentes do 6º volume farão a 
sua Profissão de Fé. 
Os do 5º volume receberão a Entrega Solene do Credo. 
Estes momentos são, naturalmente, sempre muitos significativos, quer para 
os adolescentes, quer para os seus familiares mais próximos. 
 

E deverão sê-lo-á também para todos nós. 
Porque é uma forma de vermos a nossa Comunidade a crescer, 
enriquecida com o caminho de alguns dos seus membros mais 
novos em que depositamos sempre muita esperança. 
 

E percebermos melhor a riqueza de sermos Igreja! 
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CONCERTO 
(Domingo, 19 de Junho, 16h) 

 

No dia 19 de Junho, às 16h, na nossa Igreja, o grupo “A Capella Ensemble” 
realizará um Concerto. 
Trata-se de um quarteto originário da zona de Minde, que contará com al-
guns “reforços” (16 elementos ao todo) para este Concerto. 
“Tranquilidade” é o mote deste Concerto com repertório contemporâneo 
português e estrangeiro. 
 
 

CRISMA 
(Sábado, 25 de Junho, 19h) 

 

No dia 25 de Junho, Sábado, na missa das 19h, alguns adolescentes e adultos 
da nossa Comunidade vão receber o sacramento do Crisma. 
O Senhor D. Joaquim Mendes virá presidir a essa Celebração que marca o 
termo de uma etapa de preparação que, na maior parte dos casos, vem des-
de o início do corrente ano pastoral. 
A nossa Comunidade vai ficar mais rica! 
Directa ou indirectamente iremos colher os seus frutos imediatos. 
Na colaboração mais activa em serviços da Igreja. 
Há muito onde aplicar as nossas energias e vontade de servir mais e melhor! 
 

E num maior empenhamento missionário. 
O Papa não se cansa de sublinhar que o discipulado e a missão são duas reali-
dades inseparáveis, intimamente unidas. 
E nós estamos todos os dias a “tropeçar” em realidades onde percebemos 
que faz falta o testemunho, simples e humilde, mas firme, da Vida que Deus 
nos confiou... 
 
 

ESCOLA DE MÚSICA—AUDIÇÃO 
(Domingo, 26 de Junho, 16h) 

 

No dia 26 de Junho, às 16h, a Escola de Música vai apresentar na 
nossa Igreja a sua Audição de final de ano com Flauta e Voz, Clas-
se de Guitarras, Classe de Canto, Classe de Violino, Piano/Orgão, 
Quarteto de Cordas e Coro. 
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