
OUTUBRO                                    INFORMAÇÕES  

Domingo - 2     Aniversário Natalício do Pe Gianfranco  
 09.00h    Missa na Igreja Paroquial 

Domingo 09.45h    Saída para a tomada de posse do Pe Eduardo 
 XXVII 11.30h    Missa na Igreja Paroquial  

do T. Comum 12.30h    Baptismos 
 14.30h    Abertura da Sala de Chá 
 18.30h    Missa na Igreja Paroquial 

2ª feira - 3 21.00h    Inicio da Escola de Leigos - Introdução ao Pensamento Social Cristão 
3ª feira - 4 19.15h    Reunião de catequistas da infância 

S. Francisco de 
Assis 

    Não há missa às 19.00h 

4ª feira - 5     Não há missa às 8.30h 
 12.00h    Baptismo 
 13.00h    Baptismo 
 19.00h    Missa dos 25 anos Sacerdotais do Cónego Paulo Franco, seguida de 

convívio no Centro Comunitário 
5ª feira - 6     Aniversário Natalício do seminarista António José Lopes 
 10.00h    Reunião do Clero da Vigararia  
 21.00h    Adoração do Santíssimo: orientado por Renovamento Carismático, 

aberta a toda a comunidade 
6ª feira - 7     Vigília de Adoração JMJ - A noite abre os meus olhos – Mosteiro 

das Clarissas na Estrela  
 21.00h    Encontro Rise Up com todos os jovens que já receberam o Crisma 
Sábado - 8 09.00h    Encontro do Dia internacional da Caridade, em Famalicão da Nazaré    
 11.30h    Baptismo 

 19.30h    Missa na igreja paroquial - apresentação do Padre Ben Maliakkal 
Domingo - 9 09.00h    Missa na Igreja Paroquial - apresentação do Padre Ben Maliakkal 

Domingo  11.30h    Missa na Igreja Paroquial - acolhimento das crianças do 1º ano de 
catequese  e apresentação do Padre Ben Maliakkal 

XXVIII 12.30h    Baptismo 
do T. Comum 14.30h    Abertura da Sala de Chá 

 18.30h    Missa na Igreja Paroquial - apresentação do Padre Ben Maliakkal 

* Missa ferial na Igreja Paroquial: de 3ª a 6ª feiras às 08.30h 
* Atendimento de Reconciliação, após a Missa de 3ª a 6ª feira. 
 

Em Agenda:  
12 de Outubro: Celebração da Bênção dos estudantes, às 17h na Igreja 
14 de outubro: Peregrinação a pé a Fátima, dos alunos de EMRC  
18 de outubro: Terço com as crianças - “Um milhão de crianças rezam o Terço”  
21 e 22 de Outubro: recepção dos Símbolos das Jornadas 
22 de outubro: Encontro Diocesano de Acólitos 
30 de Outubro: Festa da Profissão de Fé ( 7º ano) às 11.30h 

 14.30h    Ensaio do Grupo Coral da Catequese  
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Novo Vigário Paroquial 
O Padre Ben James Maliakkal será apresentado na nossa Paró-
quia nos dias 8 e 9  de Outubro.  
A sua apresentação será feita durante as Eucaristias. 
 

Cáritas Diocesana de Lisboa  
 

Dia internacional da Caridade: Conhecer, Discernir para Melhor Agir  
 

A Cáritas Diocesana de Lisboa vai assinalar o Dia Inter-
nacional da Caridade (5 de Outubro) com um encontro 
em Famalicão da Nazaré, dia 8 de Outubro, das 9h às 
13h. 
 Este encontro é dirigido às Cáritas Paroquiais e aos gru-
pos de acção social do Patriarcado e pretende oferecer 
um diagnóstico e chaves de leitura do momento actual 
para ajudar as instituições a planear a sua forma de 
intervenção. Mais informações e inscrições no Cartório. 

 
Celebração jubilar de prata Sacerdotal  (25 anos)  

do Cónego Paulo César Serralheiro Franco 
 
No dia 5 de Outubro, o Cónego Paulo Fanco, natural da nossa fre-

guesia, celebrará o seu jubileu de prata Sacerdotal na nossa Paró-

quia, com missa às 19.00h, seguida de jantar convívio. 

Estão todos convidados a participar e quem quiser pode deixar a 

sua partilha no Centro Comunitário a partir das 18.30h 



Escola de Leigos 
Ainda estão abertas as inscrições para a 
Escola de Leigos, para o curso “Introdução 
ao pensamento social Cristão”, com o profes-
sor Eugénio da Fonseca.  
O curso é por teleconferência e inicia no 
dia 3 de Outubro. 

Podem fazer as 
inscrições na 
pagina 
 idfc.patriarcado-
lisboa.pt  ou no 
cartório. 

 

FORMAÇÃO PARA CATEQUISTAS 
 
 

Formação para todos os catequistas : Itinerário SER CATEQUISTA 
Serão um total de 8 encontros, presencial e na Paróquia de Alcobaça. As inscrições estarão 
brevemente disponíveis na página da catequese do Patriarcado. 
  

As datas são as seguintes :  
 * Segundas- feiras das 20.30 às 22.30:  dias 10,  17 e  24  de outubro; 14 , 21 e 28 de novem-
bro ,  5  e  12 de dezembro. 
* Domingos das 14.30h às 18.30h : dias 23 de outubro,  14 de novembro e 18 de dezembro  
 
Encontro Vicarial de Catequistas: 6 de novembro, com hora e local a definir 
Este encontro vai incluir a APRESENTAÇÃO DO NOVO ITINERÁRIO DE CATEQUESE apro-
vado pela Conferência Episcopal Portuguesa: "Itinerário de Iniciação à vida cristã" 

 
BENÇÃO DO ANO ESCOLAR 

 

“A Paróquia e os professores de EMRC  convidam 
toda a comunidade a participar na Celebração de 
Bênção do Ano Letivo 2022/2023. 
Realizar-se-á na Igreja Paroquial, no dia 12 de 
outubro de 2022, pelas 17 horas. 
Convidamos a participar nesta celebração de 
Ação de Graças.” 

 
Grupo Coral 

da Catequese 
 

    Todas as crianças 
e jovens que frequentam a catequese são 
convidadas a participar no coro para 
animação das missas dedicadas à cate-
quese. Para isso basta comparecer no 
ensaio dia 8 de Outubro, às 14h30 na 
Igreja Paroquial. 
A próxima missa será no dia 9 de Outu-
bro. Seja a cantar ou a tocar és bem-
vindo.  

Oração do Rosário pela Paz 
 

Continuamos com a oração do Rosário à Rainha da Paz.   
Rezaremos comunitariamente na Igreja Paroquial nos seguintes dias e horas:   
* de 2ª a 6ª feira às 18.30 h;  de 3ª a 6ª feira às 8 h;  sábado às 19 h; domingo às 18 h. 
Para quem não puder rezar na comunidade, que o faça em família, nas suas casas. 

Refrães do XXVII Domingo do Tempo Comum – 2 de Outubro 

Entrada Eu sou a salvação do meu povo, diz o Senhor. Em qualquer aflição em 
que se veja e por Mim chame, Eu o atenderei, Eu o atenderei e para sem-
pre Eu serei o seu Deus 

Salmo Hoje se escutardes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. 

Apres. Dons Vós nos abristes a Porta da Fé, bendito sejais Jesus Salvador. Sois nossa 
esp´rança e nossa alegria, fazei-nos crescer no Vosso amor 

Pós-Comunhão Onde há caridade verdadeira, aí habita Deus. 

Final Povos da terra louvai ao Senhor. Povos da terra louvai ao Senhor. 

Comunhão Senhor aumentai a nossa fé. Aumentai a nossa fé. 

Liturgia do próximo Domingo: Domingo XXVIII do T. Comum - 09 de Outubro 
 

* 2 Re 5, 14-17      * Sl 97         * 2 Tim 2, 8-13        * Lc 17, 11-19  
 

A liturgia deste Domingo faz-nos pensar na fonte da nossa vida e 
da nossa “Salvação” através da história da cura dos leprosos. Por que 
é que nos orgulhamos das boas obras que fazemos? Por que é que nos 
sentimos superiores e desprezamos os outros? Por que nos esquece-
mos que somos também nós “leprosos” que, todavia, fomos curados 
pela palavra de Jesus? 

O Evangelho diz que os primeiros a compreender esta verdade 
foram os estrangeiros que os israelitas consideravam heréticos. 

A primeira leitura apresenta um outro leproso, Naamã, também ele estrangeiro. Rece-
be a cura física e espiritual através do encontro com um enviado de Deus. Na segunda lei-
tura é apresentado o exemplo de Paulo. Ele estava bem consciente de ter sido um 
“leproso”. Cristo salvara-o e tinha-o habilitado a suportar tudo por causa do 
Evangelho.                                   

 

F. Armellini 

Reunião para Catequistas da Infância 
 

As reuniões para preparação da catequese vão 
começar na 3ª feira dia 4, às 19.15h. Serão de 15 
em 15 dias e cada ano pode adaptar o horário.  
Estas reuniões são muito importantes porque 
permite a preparação das sessões de catequese 
mas também troca de experiências e informações.  

Encontro Rise Up 
 Os jovens que já receberam o Sacra-
mento do Crisma, estão convidados 
para uma reunião no dia 7 de Outu-
bro, às 21.00h no Centro Comunitá-
rio.  
A caminhada continua e temos pro-
postas para ti.  


