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 25 . Domingo 
 Ensaio Coro Stª Cecília (11h) 
 Catequese de Infância (17.30h) 
 Catequese de Jovens (17.30h) 
 26 . Segunda-feira 
 Ginástica Manutenção (11h/12h) 
 Apoio Psicológico (14h/18h) 
 27 . Terça-feira 
 Aula de Guitarra  (18h/20h) 
 28 . Quarta-feira 
 Catequese de Infância (18h) 
 29 . Quinta-feira  
 Aula de Guitarra (18h/20h) 
 Ensaio Coro Stª Cecilia 
 30 . Sexta-feira 
 Ginástica Manutenção (11h/12h) 
 Ensaio Coro Stª  Cecília (21.15h) 
 01 . Sábado 
 Escola de Música (09.00h/14.30h) 
 Reunião das Guias (10h) 
 Reunião dos Escuteiros (16h/20h) 
 02 . Domingo 
 Ensaio Coro Stª  Cecília (11h) 
 Festa de Acolhimento da Catequese de Infância ( 16h) 
 

 

Agenda 
25/09 a 02 de Outubro 

 Ensaio Coro Stª  Cecília (11h) 

Espaço Solidário (2ª a 6ª - 14h/19h  - Domingos (11h/14h) 
Loja Solidária (2ª, 3ª, 4ª e 5ª - 15h/18h) 
Espaço Criança ( 2ª e 4ª - 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) 
 

 Atendimento Social (14h/18h) 

 Acolhimento Pe Luís Pedro—Missa 12h 
 Almoço Convívio - Salão Paroquial 

 Atendimento Social (9h/11.30h) 
 Apoio Psicológico (9h30h/12.30h) 

 Atendimento Social (15h/16.30h) 

 Atendimento Social (9h/11.30h) 

   

300 ANOS DO PATRIARCADO 
 

“Aproxima-se uma data que tem bastante significado na vida desta porção da 
Igreja, aqui em torno de Lisboa,  que é o dia 7 de Novembro de 1716. Foi nessa 
altura que o Papa Clemente XI deu o título de Patriarcal à Capela Real. Essa 
qualificação depois estendeu-se ao conjunto da diocese, que a partir de 1740, 
se chama, toda ela, Patriarcado. É um caso só repartido com Veneza no con-
junto das dioceses latinas”. 
 

Foi com estas palavras que o Senhor Patriarca anunciou na passada 3ª Feira o 
conjunto de celebrações, eventos e iniciativas que assinalarão esta efeméride. 
 

Do anunciado programa de comemorações consta a publicação das mais im-
portantes “Cartas Pastorais dos Patriarcas” e a publicação da “Colecção de 
Biografias de todos os Bispos de Lisboa até ao Patriarcado”.  
(O mais antigo que conhecemos é do séc.IV, Potâmio de Lisboa). 
 

Do programa constam ainda um ou dois concertos com música dos composi-
tores da patriarcal (barroca e clássica dos séculos XVIII e XIX), um Musical, e 
realizações mais pastorais, como o 1º Encontro dos Núcleos de Estudantes 
Católicos de Lisboa e o Congresso das Associações dos Profissionais Católi-
cos. 
 

A Assembleia Sinodal que decorrerá de 30 de Novembro a 4 de Dezembro, 
concluirá os trabalhos do Sínodo Diocesano que teve início em 2014 e será o 
evento que terá, certamente, mais consequências na vida da diocese.  
O último Sínodo Diocesano em Lisboa realizou-se em 1640,, no contexto de 
aplicação das disposições do Concílio de Trento. 
Segundo o Senhor Patriarca, “Os frutos deste Sínodo vão ser dois: o movimen-
to sinodal que originou e, por outro lado, o sentido missionário, recuperando a 
velha legitimação do Patriarcado que agora tem de ter”, pois foi a dimensão  
missionária que justificou e lhe mereceu a atribuição do título Patriarcal. 
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EXPO-PARÓQUIA 
 

No próximo dia 9 de Outubro levamos a cabo mais uma Expo-Paróquia. 
No adro da Igreja vão estar expostas uma série de mesas com apresentação 
dos diferentes grupos e actividades existentes na paróquia. 
 

Tudo isto das 10h às 13.30h. 
E das 18.30h às 19h. 
 

É uma boa oportunidade de conhecer os diferentes grupos, serviços e activi-
dades da nossa Comunidade e perceber um pouco melhor quem são e como 
funcionam. 
 

E talvez seja esta a oportunidade de participar mais activamente na vida da  
Comunidade integrando-se num dos muitos grupos. 
Quem sabe? 
 

Não deixem de parar um pouco, junto às mesas, antes de entrar ou depois de 
sair da missa... 
 
 

GRUPOS DE JESUS 
 

No final do passado ano pastoral lançámos a iniciativa "Grupos de Jesus". 
O que são? 
São grupos de reflexão, partilha e oração a partir de textos evangélicos (um 
para cada reunião) já elaborados (papinha feita...) num livro com o mesmo 
nome que distribuiremos aos interessados... 
 

Já há vários grupos formados, que estão a começar. E a gostar. 
Se houver interessados peço que me digam. 
Podem enviar-me um e-mail (peluisalberto@gmail.com) 
Ou contactar-me pelo 964040664. 
Poderei integrá-los em grupos que estão a começar. 
Ou formar novos grupos. 

 
 

“OLHAR A MISERICÓRDIA” 
 

Encontros quinzenais à 4ª feira, das  21.00h às 22.00h, a começar 
no dia 19 de Outubro. 
Tempo de reflexão a partir da Bula “O Rosto da Misericórdia” 
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IDEOLOGIA DE GÉNERO 
 

O Instituto Diocesano de Formação Cristã vai abrir este ano pastoral com a 
realização de uma Conferência sobre a Ideologia de Género. 
Será no próximo dia 29 de Setembro, às 21.15h, nas instalações da Igreja do 
Sagrado Coração de Jesus. 
A conferência será proferida pelo Professor Doutor Diogo Costa Gonçalves e 
terá a coordenação do Pe Nuno Amador. 
“… Move-nos o desejo de apresentar a visão mais sólida 
e mais fundante da pessoa, milenarmente descoberta, valorizada e seguida, 
e para a qual o humanismo cristão muito contribuiu..." 
(“A propósito da Ideologia de género”, Carta Pastoral da Conferência Episco-
pal Portuguesa) 
 
 

INICIAÇÃO CRISTÃ DE ADULTOS 
(Baptismo e/ou Primeira Comunhão e/ou Crisma) 

 

No próximo dia 16 de Outubro, às 18h, no nosso Salão Paroquial (porta 3 do 
adro, cave) temos um encontro para todos os que quiserem ser baptizados 
e/ou fazer a Primeira Comunhão e/ou o Crisma. 
 

Começaremos por uma apresentação sumária do conteúdo e da metodologia 
da preparação programada para o ano. 
Depois constituiremos os pequenos grupos de preparação. 
Serão constituídos de acordo com as disponibilidades de cada um. 
Estabeleceremos os dias e horários das reuniões de preparação de modo que 
ninguém que esteja interessado fique impossibilitado de participar. 
 
 

FILHOS E FILHAS DE MARIA EVANGELIZADORA 
 

Trata-se de uma nova Fundação Mariana, que está a dar os seus primeiros 
passos em Portugal, e que foca de uma maneira especial a família. 
À entrada da Igreja, nos lugares habituais, (mesas), encontrareis uns folhetos 
com imagem de Nossa Senhora grávida que apresentam com 
mais detalhe esta fundação e têm também a indicação da página 
web com toda a informação disponível. 
Para mais informações contactar a Blanca Matta Antunes pelos 
números de telefone 966704120 ou 218242527 
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