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Jesus, o Deus que veio ao encontro dos homens, dá conta da “fome” da
multidão que O segue e propõe-Se libertá-la da sua situação de miséria e
necessidade. Aos discípulos (aqueles que vão continuar até ao fim dos
tempos a mesma missão que o Pai lhe confiou), Jesus convida a despirem
a lógica do egoísmo e a assumirem uma lógica de partilha, concretizada no
serviço simples e humilde em benefício dos irmãos. É esta lógica que
permite passar da escravidão à liberdade; é esta lógica que fará nascer um
mundo novo.

MISSAS

INFO

HORÁRIOS E INTENÇÕES

PAROQUIAL

QUARTA-FEIRA 01-08-2018 19:00
1-Não haverá Missa

AGOSTO
Durante o mês de agosto não há missas às
quartas-feiras, exceto a 15 (10h).
Missas aos sábados, às 18h30 e aos
domingos, às 10h.

SÁBADO 04-08-2018 18:30
1-Irmãos da Irmandade das Almas
2-Rosalina Martins de Castro e família
3-Manuel Abílio Pinheiro Machado e esposa
4-Aniv Ana Gomes e marido
5-Aniv Inácio Martins Leão
6-30º dia Joaquim da Silva Pereira
7-Ana da Silva Gomes e marido
DOMINGO 05-08-2018 10:00
Pela comunidade paroquia

ANO PASTORAL 2018/2019
Todos discípulos missionários!
Este é o lema do próximo ano pastoral
2018/2019, para a nossa Diocese do Porto.
Diz-nos o nosso Bispo, de modo muito
concreto: “Gostaria que todo o nosso ano
pastoral fosse atravessado pela atitude geral e
dominante do «amigo traz amigo» ou «todos à
procura de mais um»…«Somos uma equipa
constituída somente por titulares. Ninguém
fica no banco dos suplentes».

BATISMOS
23 de setembro
CATEQUESE
Inscrição para o 1º ano – CS
PALAVRAS PARA O CAMINHO
Procuremos afastar-nos um pouco da vida
frenética e stressante, procuremos ser menos
inquietos e mais confiantes… Fiar-se mais no
Senhor, dispor-se para responder às diversas
missões e confiar tudo isso ao Senhor, para
que Ele multiplique…

