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23 de Fevereiro a 1 de Março de 2020 
 

 

4ª FEIRA 

26 FEVEREIRO 

 Missa na Igreja Matriz às 18.30 

Celebração das Cinzas- Início da Quaresma 
 

 

5ª FEIRA 
27 FEVEREIRO 

 Missa na Igreja Matriz às 18.30 

 

 

6ª FEIRA 

28 FEVEREIRO 

=> Atendimento nos Serviços Paroquiais das 17.00 às 18.00 

 Missa na Igreja Matriz às 18.30 
 

 

SÁBADO 

29 FEVEREIRO 

=>Festa do Perdão do 3º ano na Igreja Matriz às 9.30 e às 14.00 

 Missa Vespertina da Catequese na Igreja Matriz às 17.00 

 Missa Vespertina na Igreja Matriz às 18.30 
 

 

DOMINGO 

1 MARÇO 

I DOMINGO DA QUARESMA 

 Missa na Igreja de S. Gonçalo às 8.00 

=>Festa do Perdão do 3º ano na Igreja Matriz às 9.30 

 Missa na Igreja Matriz às 11.00 

=>Oração Mariana no Santuário de Nª Senhora do Socorro às 16.00 
 
 
 
 
 

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

 

 COLECTA PAROQUIAL (CÔNGRUA): 
É importante que todas as famílias estejam inscritas na sua comunidade e com a sua situação 

contributiva regularizada. A Colecta Paroquial também chamada tradicionalmente de Côngrua, é a 

colaboração oficial ordinária que cada família dá para a sua comunidade. A colaboração é por 

família e conforme a possibilidade e generosidade de cada um. Podemos usar os envelopes 

próprios para esse efeito que se encontram junto à porta de entrada da Igreja. 
 

 

 CAMINHADA DA QUARESMA: 
A Quaresma inicia na 4ª feira de Cinzas. Esta celebração dá-nos a orientação para vivermos a 

Quaresma como tempo favorável de graça. Penitência e arrependimento não são caminho de 

tristeza, de depressão, mas caminho de luz e de alegria, porque, se nos levam a reconhecer a nossa 

verdade de pecadores, também nos abrem ao amor e à misericórdia de Deus. 

A proposta da caminhada da Quaresma tem presente que este ano pastoral se desenvolve em torno 

do tema: “Família: Vocação de Amor e Caminho de Santidade”. Neste sentido apresentamos a 

Caminhada da Quaresma, sob o lema: “A minha Família descobre Jesus!”. 

Vamos ao longo da Quaresma completando a palavra JESUS com os autocolantes que levamos de 

cada eucaristia. Cada letra tem uma ilustração alusiva ao Evangelho de Domingo. Em cada 

Domingo, através do Evangelho ilustrado com cada letra, vamos descobrir Jesus em cada uma das 

suas muitas dimensões: JESUS, verdadeiro Homem, verdadeiro Deus, Água que sacia a sede de 

felicidade, Luz que nos ilumina e Vida que nos torna pessoas novas. 
 

 

 

       A minha Família descobre 


