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 18 . Domingo 
 Ensaio Coro Stª Cecília (11h) 
 Reunião do Conselho Pastoral (16) 
 Catequese de Infância (17.30h) 
 19 . Segunda-feira 
 1º Ensaio do coro Chorus Fatima (21.30H) 
 Guitarra Clássica Ligeira - 1º reunião (18.30h) 
 20 . Terça-feira 
 Reunião Vida Ascendente (15h) 
 21 . Quarta-feira 
 Catequese de Infância (18h) 
 22 . Quinta-feira  
 Reunião Vida Ascendente (15h) 
 23. Sexta-feira 
 Ensaio Coro Litúrgico (21h) 
 24 . Sábado 
 25 . Domingo 
 Ensaio Coro Stª  Cecília (11h) 
 Catequese de Infância (17.30h) 
 Missa de Acolhimento do Pe Luís Pedro (12h00) 
 Almoço convívio no Salão Paroquial (13.30h) 
 

 

Agenda 
18 a 25 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) 
 Escola de Música (2ª, 3ª, 5ª e 6ª - 18h/20h) 
Reuniao de NA (2ª, 3ª, 5ª e 6ª- 13h) 
Posto de Enfermagem (3ª e 5ª - 17h/18h) 
 

   

CATEQUESE PAROQUIAL 
 

A Catequese Paroquial vai começar neste Domingo, para os que têm cate-
quese ao Domingo, e no próximo dia 21, para os de 4ª feira. 
Os horários são os habituais: das 17.30h às 19.00h aos Domingos (terminando 
com a missa das 19.00h), e das 18.00h às 19.30h, à 4ª feira. 
 

As inscrições  realizam-se nos primeiros dias de Catequese. 
Durante este mês de Setembro, enquanto as crianças iniciam as sessões de 
Catequese, os pais procedem às inscrições dos filhos e recebem as primeiras 
informações, juntamente com o programa do ano catequético. 
 

O início solene da Catequese será no dia 2 de Outubro.  
Nesse dia celebraremos a Festa do Acolhimento aos mais novos. 
Começaremos mais cedo, com um encontro às 16h no Salão Paroquial, com 
diferentes actividades para as crianças e respectivas famílias. 
Depois do lanche e de um tempo de descontracção prepararemos então a 
celebração da missa. 
Nesta missa com participação especial da Catequese (19h), além do destaque 
natural que daremos aos mais novos, realizaremos o compromisso solene das 
famílias da Catequese e dos Catequistas e as crianças que se irão preparar 
para o Baptismo (algumas recebê-lo-ão este ano pastoral, outras só depois) 
serão também apresentadas à Comunidade. 
 

Em Nossa Senhora das Dores funciona um outro centro de Catequese da 
nossa paróquia. 
O processo de organização da Catequese está mais atrasado aqui. 
A seu tempo informaremos do início. 
Por enquanto decorre o processo de recolha de inscrições para a Catequese, 
sempre um pouco antes ou depois da missa, tanto ao Domingo (missa às 
10.30h) como de semana (missa às 19h). 
A Catequese em Nª Srª das Dores é ao Domingo, das 11.30h às 12.30h. 
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O CANTO NA NOSSA LITURGIA 
 

“Se eu fosse padre, a missa era sempre uma festa”! 
 

Foi desta maneira que, não há muito tempo, me interpelaram sobre as nossas 
celebrações litúrgicas.  
Todos sabemos que a festa acontece ou não sobretudo no coração de cada 
um.  
E que há uma marca de interioridade, muito própria da liturgia, que não pode 
ser esquecida.  
Mas a interioridade também pede a beleza. E a beleza favorece-a. 
Antes de mais nada a beleza da participação, de nos sentirmos e percebermos 
todos envolvidos na celebração.  
Mas depois também a beleza exterior do que dizemos e fazemos.  
E é aqui que o canto ganha tanta importância.  
É um verdadeiro serviço que nos prestamos mutuamente. 
Porque nos ajuda (ou não) a encontrarmo-nos com Deus. 
 

Não podemos estar na missa apenas como espectadores. 
Temos a obrigação de colaborar para a tornar mais bonita! 
Mesmo sabendo que isso exige um pouco mais de nós. 
 

Os nossos coros, tanto em Nª Srª das Dores como em Fátima, precisam de 
ser reforçados. 
 

Não é preciso saber cantar muito bem. 
Porque a boa vontade faz milagres! 
E nunca estamos sozinhos, sobretudo quando estamos nas coisas com fé… 
 

E cantar, como tudo na vida, também se aprende… 
Se não formos minimamente competentes para o fazer, os outros terão a 
simplicidade de no-lo dizerem com caridade... 
 

Os que estiverem disponíveis, ainda que com algum sacrifício, para servir a 
Comunidade desta maneira, integrando estes coros, basta aparecerem nos 
ensaios. 
 

Em Nossa Senhora das Dores os ensaios são à 5ª Feira, às 21h, na Igreja 
 

Em Nossa Senhora de Fátima os ensaios do coro da missa das 12h são à 6ª 
Feira, às 21h, no Centro Paroquial (porta 3, 2º andar). 
 

Os ensaios do coro da missa das 19h são aos Domingos, ás 
18.15h, um pouco antes da missa, na Igreja. 
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ACOLHIMENTO DO Pe LUÍS PEDRO 
 

No próximo Domingo, dia 25, na missa das 12h, vamos acolher entre nós o 
Pe Luís Pedro, nomeado pelo Senhor Patriarca coadjutor das paróquias de 
Nossa Senhora do Rosário de Fátima e de Santa Joana, Princesa. 
 

À celebração da Eucaristia, seguir-se-á um almoço convívio no nosso salão 
paroquial com a presença de representantes da paróquia de Santa Joana, 
Princesa, bem como de representantes das paróquias que  
 

Será apresentado à Comunidade no próximo dia 25 de Setembro. 
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. 
 

Vamos acolher bem o Pe Luís Pedro, agradecendo desde já o serviço que ele 
nos vem prestar e as muitas graças de Deus que, através dele, virão até nós. 
 

As inscrições fazem-se no Secretariado Paroquial e terminam na próxima 5ª 
feira, dia 22 de Setembro.  
Pedimos o contributo de 10 €. 

 
 

ESCOLA DE MÚSICA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA 
 

Estão abertas, até final do mês de Setembro, as Inscrições para a Escola de 
Música da nossa Paróquia.  
A Escola tem aulas de Piano, Formação Musical, Guitarra Clássica, Violino, 
Viola de Arco e Canto. 
Para mais informações podem contactar o Secretariado Paroquial ou con-
sultar os cartazes espalhados pelo espaço da Igreja.  

 
 

AULAS DE GUITARRA CLÁSSICA LIGEIRA (Pepe) 
 

Estão também abertas as inscrições para aulas de guitarra clássica, método 
ligeiro, com o professor Pepe Feu, 
 

As aulas são uma vez por semana à 2ª. 3ª, 5ª ou 6ª feira, das 18h 
às 19h ou das 19h às 20h. 
 

As inscrições são feitas no Secretariado Paroquial. 

Paróquia de Nossa  Senhora do Rosário de Fátima 


