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OUTUBRO           INFORMAÇÕES  

Domingo –3 09.00h    Missa na Igreja Paroquial  
 XXVII 11.00h    Missa na Igreja Paroquial 

Domingo 12.30h    Baptismos 
do T. Comum 18.30h    Missa na Igreja Paroquial 

5ª feira - 7 
Nossa Senhora  

21.00h    Adoração do Santíssimo na Igreja Paroquial: orientação do Reno-
vamento Carismático mas aberta à Comunidade  Paroquial 

Sábado - 9  11.00h    Baptismos 
 17.30h    Missa na Igreja Paroquial - ao encargo do Bairro da Figueira e com 

inicio da catequese do Say Yes do 7ª e 8ª anos 
 19.30h    Missa na Igreja Paroquial - com inicio da catequese do Say Yes dos  

grupos mistos 
Domingo –10 09.00h    Missa na Igreja Paroquial - inicio da catequese dos 5º e 6º anos  

 XXVIII 11.00h    Missa na Igreja Paroquial -  inicio da catequese dos 1º e 2º anos 
Domingo 12.30h    Baptismos 

do T. Comum 18.30h    Missa na Igreja Paroquial - inicio da catequese dos 3 e 4ª anos 

* Missa ferial na Igreja Paroquial: de 3ª a 6ª feiras às 08.30h e à 3ª feira às 19h 
* Atendimento de Reconciliação, após a Missa de 3ª a 6ª feira. 
* Horário do Cartório: 3ª a 6ª feira das 9h às 11h e das 15h às 18h 

Em agenda:  
12 de Outubro: Bênção dos estudantes às 17.30h na Igreja Paroquial 

 08.30h    Missa na Igreja Paroquial  

 19.00h    Não há missa ferial 
 21.15h    Reunião para os catequistas que iniciam este ano o Say Yes, no Cen-

tro Comunitário 

6ª feira - 8 21.00h    Conselho de pais dos Escuteiros   

 12.00h    Baptismo 

do Rosário 21.15h    Reunião do Secretariado Permanente do Conselho Pastoral 

3ª feira - 5     O cartório está encerrado 

 

Filme “Fátima” 
 
   O filme "Fátima" vai estrear nos cinemas a 7 de outubro, simulta-
neamente em Portugal, Espanha, França e América Latina. "Fátima" 
relata a história dos acontecimentos em 1917 com base nas Memó-
rias da Irmã Lúcia. O contexto político de então e as pressões que 
tentaram forçar os videntes a recontar o que tinham vivido estão 
retratadas na película.  
   Tem um elenco internacional com Lúcia Moniz, Joaquim de Almei-
da, Sônia Braga, Goran Visnjic e Harvey Keitel. 
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“Jesus passou e chamou” 
 

   Na celebração de admissão às ordens sacras, o Cardeal-Patriarca de Lisboa destacou, aos 
dez candidatos seminaristas da diocese, as palavras de Jesus a São Mateus, ‘Segue-Me’. 
“Vocês ouviram esta mesma voz”, lembrou.   “Na vida de cada um de nós que aqui está, de 
uma maneira de outra, para esta ou aquela missão, começa assim e começa assim no dia 
em que começa e em todos os outros dias, como agora também: ‘Segue-Me’. Esta mesma 
Palavra que interpela, é a que nos dá alento para a seguir”, frisou D. Manuel Clemente. Na 
capela do Seminário dos Olivais, a 21 de setembro, o Cardeal-Patriarca reforçou que, 
“depois, o Evangelho cresce”. “Ele é muito maior do que nós, passa por nós, a sua dimen-
são é essa: a plenitude de Cristo, a vida em Deus, é a aventura maravilhosa no evangelho 
deste mundo. E os seus protagonistas, especialmente hoje, são vocês”, apontou.  
   Nesta celebração que reuniu a comunidade do seminário e as famílias dos candidatos,   
D. Manuel Clemente destacou que Jesus “passou e chamou”. “Vocês ouviram esta mesma 
voz de Jesus: ‘Segue-Me’. E seguiram-n’O. E é assim que depois o Evangelho começa a cres-
cer, quando encontra algum suporte humano que realmente o suporta e é suportado por 
Ele, pelo Evangelho de Cristo, e que assim mesmo se estende e se difunde”, sublinhou. 
   Foram admitidos às ordens sacras dez alunos do Seminário dos Olivais: André Vieira 
(Póvoa de Santo Adrião), António Raimundo e António Lopes (ambos da Benedita), Ber-
nardo Marques Pinto (Sintra), Duarte Folque (Campo Grande), Francisco Costa Alves (São 
João de Deus), Francisco 
Moutinho (Portela), Hélio 
Sousa (Cela) e João Ribeiro 
(Peniche), todos do 3.º ano, 
e Miguel Drummond 
(Algés), do 4.º ano.                         

"Liberdade responsável no Culto e nas atividades pastorais" 
Orientações da CEP  

 

   Bendito seja Deus, Pai de misericórdia, que nos permite retomar gradualmente, de for-
ma responsável, a normalidade da vida pessoal e comunitária, vivendo, convivendo, cele-
brando, sendo Igreja: assembleia convocada, reunida na presença do seu Senhor e por Ele 
enviada ao mundo como fermento de comunhão e fraternidade. 
   Nesta hora de ação de graças a Deus, queremos também exprimir o nosso reconheci-
mento a quantos deram um contributo significativo neste duro combate pela saúde, que 
ainda não terminou. Diante do Deus da Vida, em atitude de oração, fazemos memória dos 
inúmeros irmãos e irmãs que mais sofreram com esta pandemia e suas consequências, 
sobretudo daqueles que faleceram e suas famílias. (...)                                             (virar a folha) 



( continuação)  
   Em relação às nossas assembleias litúrgicas, que são o coração pulsante da vida de fé, 
geradoras da comunhão eclesial e dinamizadoras do serviço e da missão, tendo em conta 
a evolução contextual, é tempo de ir retomando uma maior participação dos fiéis, abran-
dando de forma ponderada os distanciamentos e os limites impostos à lotação das 
nossas igrejas. Entretanto, as outras medidas de proteção – higienização das mãos e uso 
da máscara – devem manter-se. (...) 
   A recolha da coleta poderá realizar-se no momento do ofertório, observando-se as 
devidas normas de segurança e de saúde. 
   A saudação da paz, que é facultativa, continua suspensa. 
   No momento da Comunhão sacramental, em que os comungantes têm de retirar a 
máscara, o ministro deve utilizá-la. O diálogo com cada fiel «Corpo de Cristo. Amen» – de 
significado transcendente para a fé católica – deverá ser retomado. A Comunhão deve 
continuar a ser ministrada apenas na mão dos fiéis. 
   No tocante à celebração dos demais Sacramentos, Sacramentais e Exéquias cristãs, deve-
rão retomar-se as prescrições dos livros litúrgicos. 
   No Sacramento da Penitência, procure assegurar-se suficiente distância entre o confes-
sor e o penitente, devendo ambos usar máscara, mas sem comprometer quer o diálogo 
sacramental quer o seu sigilo. 
   Com os devidos cuidados, faça-se a visita aos doentes e distribua-se a Comunhão. (...) 
   Nos velórios, a prática da aspersão supõe a mesma cautela. Se não for possível garantir 
esse procedimento, é preferível retirar a caldeirinha e usá-la apenas no Rito da Encomen-
dação. 
   As pias de água benta junto às entradas da igreja continuarão vazias. 
   As atividades pastorais nos espaços eclesiais (paróquias, centros pastorais, casas de 
retiro, etc.) como catequese e outras ações formativas, reuniões, ajuntamentos, iniciativas 
culturais e de restauração, entre outras, bem como peregrinações, procissões, festas, 
romarias, concentrações religiosas, acampamentos e outras atividades similares, segui-
rão as regras previstas pelas autoridades competentes para situações educativas, 
sociais e culturais semelhantes. 
 

   Estas novas orientações, que revogam as de 8 de maio de 2020 e seguintes, entram em 
vigor no dia 1 de outubro de 2021.                             Lisboa, Sede da CEP, 30 de setembro de 2021  
 

Atendendo a este comunicado, retomamos agora: 
 

* A Igreja Paroquial terá o seguinte horário:  
         2ª  feira das 10.00h às 18.00h 
         3ª a 6ª feira das 8.00h às 18.00h 
        Sábados das 10.00 h às 20.30h 
        Domingo das 8.30h às 19.30h 
         
 

* A partir de 5ª feira dia 14 retomaremos as missas nas Igrejas das zonas, assim como 
aos sábados às 17.30h. Mantendo as mesmas normas de segurança aplicadas à Igreja 
Paroquial. 
 
 

* O Oratório da Imagem Peregrina pode retomar o seu percurso, pedindo a quem entre-
ga a Imagem, que faça a devida desinfecção. 

 

INICIO DO ANO CATEQUÉTICO 
 

Dia 9/10– início da catequese da Adolescência 
      * na missa das 17.30h  para o Say Yes do 7º e 8º ano  
  * na missa das 19.30h para o Say Yes dos grupos mistos  
 

Dia 10/10 -  inicio da catequese da Infância 
          * na missa das 9.00h para os 5º e 6º anos   

                                       * na missa das 11.00h para os 1º e 2º anos  
                   * na missa das 18.30h para os 3º e 4º anos  
 

AVISO ÀS CATEQ UISTAS: 
* 5 de Outubro - reunião para os catequistas que pela primeira vez iniciam o Say Yes, no 
centro comunitário às  21.15h 
 

* 12 de Outubro - Reunião de catequistas Say Yes às 21.15h 
 

* Sugere-se às catequistas que acompanhem a página catequese.net do Patriarcado de 
Lisboa, onde encontram todas as informações sobre a catequese, sobre as diferentes eta-
pas, formações, materais de apoio, etc. 

Escola de Leigos 
 

Estão abertas as inscrições para mais um ano da Escola de 
Leigos. O inicio do semestre é no dia 11 de Outubro.  
As opções de cursos são muitas, algumas presenciais 
outras por teleconferência.  Podem procurar mais informa-
ções na pagina idfc.patriarcado-lisboa.pt  ou no cartório. 

Liturgia do próximo Domingo:    XVIII Domingo do T. Comum - 10 de Outubro  
 

* Sb 7,7-11            * Sl 89           * Hb 4,12-13            * Mc 10, 17-30   
Na nossa vida de todos os dias devemos fazer escolhas. Há muitas coisas que nos 
atraem, mas não podemos tê-las todas. Escolher significa renunciar às outras. As 
leituras de hoje estão centradas neste tema da escolha.  A primeira fala-nos da 
escolha feita por Salomão. Ele preferiu a sabedoria a todos os bens deste mundo. 
O Evangelho narra o episódio do homem rico a quem Jesus propõe uma escolha 
muito empenhativa: ou segui-l’O a Ele, renunciando a todos os bens, ou ficar com tudo, mas 
perdendo-O a Ele.  A segunda leitura diz que a palavra de Deus é como uma espada de dois 
gumes que penetra profundamente e põe a descoberto tudo o que há no íntimo do homem. Na 
primeira leitura e no Evangelho temos a demonstração de como esta palavra é exigente e como 
obriga a tomar decisões radicais. 

Constituição e Programação das Equipas de Zona 2021/2024 
 

Pede-se que os membros do Conselho Pastoral que entreguem a composição das novas 
equipas de zona, representantes dos grupos e movimentos e a programação de activida-
des. Podem entregar ao Secretariado Permanente ou no cartório paroquial. 


