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11 a 18 de Abril de 2021 
 

 

 

5ª FEIRA 

15 DE ABRIL 
 Missa na Igreja Matriz às 18.30 

 

 

6ª FEIRA 

16 DE ABRIL 

=> Atendimento nos Serviços Paroquiais das 17.00 às 18.00 

 Missa na Igreja Matriz às 18.30 

=> Ensaio para a Profissão de Fé na Igreja Matriz às 19.00 (Turmas A) 
 

 

SÁBADO 

17 DE ABRIL  Missa Vespertina na Igreja Matriz às 18.30 

 

 

DOMINGO 

18 DE ABRIL 

III DOMINGO DA PÁSCOA 

 Missa na Igreja de S. Gonçalo às 8.00 

 Missa na Igreja na igreja Matriz às 9.00 

    -Festa da Profissão de Fé dos Adolescentes do 6º ano (Turmas A) 

 Missa na Igreja Matriz às 11.00 
 
 
 
 
 

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

 

➢ ENSAIO PARA A PROFISSÃO DE FÉ (TURMAS A): 
Esta sexta-feira, na Igreja Matriz às 19.00. 

 

➢ CONTRIBUTO (COLECTA) PAROQUIAL / CÔNGRUA: 
Com os sucessivos confinamentos alguns contributos têm demorado mais a ser entregues. Contudo, 

o Contributo Paroquial é uma preciosa ajuda na economia da Paróquia. Por isso, assim que vos for 

possível, regularizai o vosso contributo. 

Recorda-se ainda às famílias que nunca contribuíram que o podem fazer a qualquer momento. 

Quando todos contribuímos tudo se torna mais fácil. E todos podemos contribuir por muita 

dificuldade que cada um tenha: “Não há ninguém tão rico que não precise de ninguém; nem há 

ninguém tão pobre que não tenha nada para dar”. 

Para o Contributo Paroquial podem usar-se os envelopes que estão à entrada da Igreja ou pode ser 

entregue por qualquer outra via. 
 

 

➢ ANÚNCIO DE CRISTO RESSUSCITADO: 
No Domingo de Páscoa o Pároco foi com Cristo Ressuscitado pelas ruas da Paróquia abençoando as 

ruas e as casas. Devido à extensão da Paróquia e ao tempo disponível para dar a volta, o percurso foi 

realizado em ritmo contínuo e sem paragens. Procuramos distribuir o tempo pelas ruas da Paróquia. 

Que Cristo Ressuscitado tenha entrado em todos os lares e neles permaneça para sempre. 
 

 

➢ FOLAR DA PÁSCOA: 
O tradicional “Folar da Páscoa” reverte a favor da Paróquia. Ao longo dos anos tem vindo a ser uma 

ajuda importante para a Paróquia. Infelizmente no ano passado não houve, devido à pandemia. 

Contudo, este ano, graças a Deus que muitos cristãos voluntariamente entregaram a sua oferta do 

“Folar da Páscoa”. Quem desejar poderá ainda fazê-lo. 
 


