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11 a 18 de Fevereiro de 2018 
 

 

4ª FEIRA 

14 FEVEREIRO 

 Missa na Igreja Matriz às 18.30 

    -Celebração das Cinzas (início da Quaresma) 
 

 

5ª FEIRA 

15 FEVEREIRO 
 Missa na Igreja Matriz às 18.30 

 

 

6ª FEIRA 

16 FEVEREIRO 

=> Atendimento nos Serviços Paroquiais das 17.00 às 18.00 

 Missa na Igreja Matriz às 18.30 
 

 

SÁBADO 

17 FEVEREIRO 

 Missa Vespertina na Igreja Matriz às 18.30 

    -Animada pelo 6º ano de Catequese 
 

 

DOMINGO 

18 FEVEREIRO 

I DOMINGO DA QUARESMA 

 Missa no Sobreiro às 8.00 

 Missa na Igreja Matriz às 11.00 

   -Participada pelo 1º ano de Catequese 
 
 
 
 

A  V  I  S  O  S     G  E  R  A  I  S 
 
 
 

 
 
 

 CENTRO SOCIAL PAROQUIAL: 
Reunião com a Direcção e Conselho Fiscal, esta 5ª feira, dia 15 de Fevereiro, às 21 h. 

 

 

 

 QUARESMA: 
Quaresma é o período de 40 dias que antecedem 

a Páscoa. É um tempo de penitência e conversão 

que se inicia na Quarta-feira de Cinzas e culmina 

na semana que precede a Páscoa: a Semana 

Santa. Esta, começa com o Domingo de Ramos e 

inclui a Quinta-feira Santa, a Sexta-feira Santa e 

termina com a Vigília Pascal. 

O nosso bispo, convida-nos este ano pastoral a 

promover uma Igreja Diocesana que vive a 

caridade na alegria da misericórdia, consciente 

de que o exercício da caridade é próprio do ser 

da Igreja. Há o convite a sermos uma igreja em 

saída, a sair de si mesmo e ir ao encontro da 

comunidade e dos outros. 

A Caminhada da Quaresma deste ano tem como 

lema: “Sair em Missão” e inicia com a 

Celebração da 4ª feira de Cinzas, às 18.30, na 

Igreja Matriz. Ao longo do tempo da quaresma 

somos convidados a colorir uma cruz com 

autocolantes entregues em cada eucaristia, a 

rezar em família, a ter um gesto de atenção com 

alguém e a participarmos nas celebrações. 
 

 


