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 04. Domingo 
 Ensaio Coro Stª Cecília (11h) 
 05 . Segunda-feira 
 Apoio Psicológico (10h/13h) - marcação prévia 
 06 . Terça-feira 
 Apoio Psicológico (10h/13h) - marcação prévia 
 07 . Quarta-feira 
 Apoio Psicológico (10h/13h) - marcação prévia 
 08 . Quinta-feira  
 09. Sexta-feira 
 10 . Sábado 
 Escola de Música (09.00h/14.30h) a partir de 19/09 
 Ensaio Coro Stª Cecília (17.30h) 
 11 . Domingo 
 Ensaio Coro Stª  Cecília (11h) 
 

 

Agenda 
4 a 11 de Setembro 

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) - A partir de Outubro 
 Escola de Música (2ª, 4ª, 5ª e 6ª - 17.30h/20.30h) 
Reunião de NA (2ª, 3ª, 5ª e 6ª- 13h) 
Posto de Enfermagem (3ª e 5ª - 16.30h/18.30h) 
 

   

Já estamos em Setembro! 
A pouco e pouco, a nossa Comunidade vai retomando o seu ritmo normal de 
funcionamento. 
Serão sem dúvida muitas as oportunidades de crescimento que este novo ano 
pastoral nos vai proporcionar a todos. 
 

É um ano marcado por vários acontecimentos eclesiais que vão certamente 
mexer muito connosco. 
 

Antes de mais nada o encerramento do Ano Santo da Misericórdia (em Roma 
no dia de Cristo Rei, dia 20 de Novembro, e na nossa diocese no dia 13 de No-
vembro) 
 

E depois  pela realização da Assembleia Sinodal Diocesana. 
Não lhe chamei Sínodo Diocesano porque, como o Senhor Patriarca costuma 
dizer, em sínodo andamos nós há dois anos. 
E são já muitos os frutos que se colhem um pouco por todo o lado. 
 

Um deles é sem dúvida o da participação de tantos que se deixaram envolver 
por esta dinâmica e criaram hábitos de sinodalidade que não podemos de 
maneira nenhuma perder.  
“A missão como propósito e a sinodalidade como método” , o lema que nos 
regeu o ano passado, ficará bem gravado no coração e na mente de todos 
nós. 
E da assembleia sinodal sairão certamente muitos desafios que reunirão tudo 
o que ao longo deste tempo tantos grupos, espalhados por toda a diocese
(centenas), foram reflectindo. 
E assumindo como caminhos de renovação absolutamente necessários. 
 

Antes disso teremos ainda, já em Outubro, várias iniciativas que terão como 
objectivo a comemoração dos 300 anos da qualificação patriarcal da nossa 
diocese que teve como razão de ser, expressa pelo Papa, a sua actividade e 
o seu espírito missionário. 
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CATEQUESE PAROQUIAL 
 
Vamos retomar a nossa Catequese Paroquial! 
 

Começa nos dias 18 de Setembro (para os que têm catequese ao Domingo) 
e a 21 de Setembro (para os que têm catequese à 4ª feira). 
Os horários são os habituais: das 18.00h às 19.30h, à 4ª feira e das 17.30h às 
19.00h aos Domingos (terminando com a missa das 19.00h). 
 

Também como é habitual, as duas primeiras sessões terão um ritmo muito 
próprio, com actividades conjuntas, estando as crianças divididas em dois 
grupos distintos (1ª ao 3º volume e 4º ao 6º volume) permitindo assim que se 
proceda simultaneamente à sua inscrição e ao contacto com os pais. 
 

Mas quem quiser pode desde já inscrever-se no Secretariado Paroquial. 
Vai adiantando serviço. 
Mas, de qualquer modo será sempre necessário que pelo menos um dos pais 
esteja presente no início da Catequese para receberem todas as informações, 
que só nessa altura estarão completas. 
 

Em Nossa Senhora das Dores funciona um outro centro de Catequese. 
A Catequese aí é ao Domingo, das 11.30h às 12.30h. 
A partir do próximo Domingo, dia 4 de Setembro, um pouco antes ou depois 
da missa, começa o processo de recolha de inscrições para a Catequese.  
Depois avisaremos do início da mesma. 
 
 

HORÁRIOS DE MISSAS E CONFISSÕES 
 

Em Nossa Senhora das Dores, as celebrações da missa já retomaram o seu 
horário normal no dia 1 de Setembro. 
 

Na Igreja de Fátima, a missa semanal das 9h, de segunda a sexta, reiniciar-se-
á na próxima segunda-feira, dia 5 de Setembro. 
E a missa dominical das 10.30h será retomada no dia 11 de Setembro. 
A missa vespertina das 16.30h só será retomada no mês de Outubro. 
 

Os horários de Confissões também vão regressar à normalidade, exceptuando 
o do Pe João Laurindo. 
O Pe João Laurindo vai deixar de colaborar connosco e passará a 
colaborar com a Igreja do Campo Grande. 
A seu tempo agradecer-lhe-emos a sua presença entre nós. 
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ACOLHIMENTO DO Pe LUÍS PEDRO 
 

O Senhor Patriarca nomeou o Pe Luís Pedro para coadjutor das paróquias 
de Nossa Senhora do Rosário de Fátima e de Santa Joana, Princesa. 
 

O Pe Luís Pedro vai assim deixar as paróquias do concelho de Óbidos, onde 
era pároco in solidum, para vir colaborar connosco. 
O próximo dia 25 de Setembro é o dia da sua apresentação às Comunidades. 
Concelebrará em Santa Joana, Princesa na missa das 10.30h. 
E aqui, em Fátima, na missa das 12h. 
 

A seguir à missa, às 13.30h, teremos um almoço convívio no nosso Salão 
Paroquial. 
As inscrições são naturalmente limitadas pela capacidade do espaço. 
Neste altura estimamos que, das paróquias onde exerceu o seu ministério, 
venham a acompanhá-lo cerca de 50 pessoas. 
Também haverá certamente alguns paroquianos de Santa Joana, Princesa 
que terão todo o gosto em participar neste almoço de acolhimento do Pe 
Luís Pedro. 
 Pedimos, por isso, que os interessados se inscrevam logo que possível. 
As inscrições devem ser feitas no Secretariado Paroquial e terminam no dia 
22 de Setembro, 5ª feira. Pedimos o contributo de 10 € por refeição para 
assim a podermos oferecer aos que vierem acompanhar o Pe Luís Pedro. 
 
 

CONSELHO PASTORAL PAROQUIAL 
 

No dia 18 de Setembro, às 16h, vamos reunir o Conselho Pastoral Paroquial. 
No final do ano pastoral passado, sempre muito cheio de actividades, não 
tivemos ocasião de o realizar, como estava marcado. Fá-lo-emos agora. 
Vamos fazer uma avaliação do ano pastoral que passou e programar este ano 
que agora vai começar. Há sempre muitos projectos que não conseguimos 
que passem disso. E convém que percebamos porquê. 
Não para deixar de sonhar. Mas para o fazermos com mais objectividade. 
 

A maior parte dos grupos e serviços tem já a sua rotina própria. 
Mas há actividades comunitárias que precisam sempre de ser re-
pensadas. 
 

Deste Conselho sairá ainda o calendário da vida paroquial deste 
ano pastoral que agora começamos. 
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