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CATEQUESE—informações 
  

Inscrições para o primeiro ano de catequese: 
Dia 20 de Setembro das 17.30h às 20.30 
Dia 21 de Setembro das 10.00h às 12.00h 
Dia 22 de Setembro das 10 h às 11.15 h 
 

Reunião de pais:  
Do 7º ao 10º anos: 4 de Outubro, reunião de pais da adolescência às 21.15h 
Do 1º ao 6º anos: 11 de Outubro, reunião de pais da infância às 21.15 
 

Reunião geral de catequistas:   
27 de Setembro às 21.15h 

 

AVISO PARA AS/OS  
CATEQUISTAS DOS ADOLESCENTES 

 

No dia 21 de Setembro, vai realizar-se na nos-
sa paróquia, uma formação de catequistas 
para o projecto «Say yes», das 09h às 17h. 
 

As inscrições são obrigatórias e devem ser 
feitas no cartório ou junto do secreta-
riado da catequese até dia 18 de 
setembro. 
  

O almoço no dia da formação é da 
responsabilidade de cada catequis-
ta.  
 

A formação destina-se a todos os 
catequistas interessados em parti-
cipam no projeto.  

SETEMBRO  2019           INFORMAÇÕES 

 Domingo  - 15  09.00h    Missa na igreja paroquial  
 11.30h    Missa na igreja paroquial 

Domingo XXIV 15.00h    Zona 2 : Venda de fritos e café d´avó 
do T.  Comum 18.30h    Missa na igreja paroquial 

4ª feira -  18 21.00h    Ensaio de cânticos Litúrgicos  
5ª feira - 19 21.00h    Encontro do Grupo de Oração do Renovamento Carismático 

 10.00h    Inscrições para o primeiro ano de catequese até às 12.00h 
 11.00h    Baptismo    
 11.30h    Bodas de Ouro na Capela da Azambujeira 
  12.00h    Casamento de Cristiana e Pedro  
  19.30h    Missa na igreja paroquial 

Domingo  - 22  09.00h    Missa na igreja paroquial  

Domingo XXV 11.30h    Missa na igreja paroquial 
do T.  Comum 12.30h    Baptismo 

 15.00h    Zona 2 : Venda de fritos e café d´avó 
 18.30h    Missa na igreja paroquial 

* Missa  ferial na igreja paroquial: de 3ª a 6ª feira às 08.30h,  e à 3º feira às 19.00h 
* Atendimento de Reconciliação, após a Missa, quando possível. 
* Horário do Cartório: 3ª a 6ª feira das 9h às 11h e das 15h às 18.30h; sábados das 10h às 11h 
 
EM AGENDA: 
27 de Setembro: Reunião Geral de Catequistas às 21.15h  
27 de Setembro: Reunião do Grupo de Voluntariado - Cáritas Paroquial às 21.h  

Sábado - 21 09.00h    Formação de Catequistas de Adolescentes -  “Say Yes” 
6ª feira - 20 17.30h    Inscrições para o primeiro ano de catequese até às 20.30h 

 10.00h    Inscrições para o primeiro ano de catequese até às 11.15h 

F. Armellini 

Leituras do próximo domingo: Domingo XXV do T. Comum -  22 de Setembro 
  

           * Am 8, 4-7            * Sl 112           * 1 Tim 2, 1-8           * Lc 16, 1-13  
 

   A liturgia deste Domingo ensina-nos a administrar com astúcia os nossos bens. Seriam astutos 
os ricos do tempo de Amós que acumulavam bens explorando os pobres, e que viviam no luxo 
não se importando com os “dias santos”, sempre a pensar nos seus negócios? Eram certamente, 
aos olhos dos homens do seu tempo, mas não aos olhos de Deus. Este é o ensinamento da pri-
meira leitura. 
   No Evangelho, Jesus diz que esperto é aquele que utiliza os bens deste mundo para ajudar os 
outros. Assim, o homem adquire para si a única coisa que conta e que fica para sempre: a ami-
zade dos pobres. Para compreender esta verdade tão difícil de aceitar, é necessária a oração e é 
isso o que Paulo recomenda na segunda leitura. 

Encerramento do Ano Missionário—dia 20 de Outubro em Fátima 
 

O encerramento do Ano Missionário, vai acontecer a nível nacional, em Fátima, no dia    
20 de Outubro. A paróquia irá organizar autocarro. Daremos mais informações nas próxi-
mas folhas. 


