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Cristo vive. Aleluia. Agarrado a Ele, viverás e atravessarás, ileso(a), todas as
formas de morte e de violência, que se escondem no teu caminho. Porque Ele
vive, acredita que em todas as situações obscuras ou dolorosas há sempre uma
via de saída: crê que Ele te conduzirá a bom porto. Em Cristo, morto e
ressuscitado tens o teu porto da misericórdia e de Paz. Agarrate, por isso, como
aquelas mulheres, à corda da esperança, como uma âncora que se atira ao fundo
da plenitude dos tempos, para não te desorientares, nem andares à deriva, no
meio das tempestades da vida. Agarrado a esta corda da esperança, mantém
vivos os teus sonhos, projetos e ideais, porque a vida é uma aventura que vale a
pena viver.

MISSAS
HORÁRIOS E INTENÇÕES
QUARTA-FEIRA 24-04-2019 19:00
1-Não há Missa
SÁBADO 27-04-2019 18:30
1-Rosalina Martins Castro e família
2-Adelino Arnaldo Gomes Machado e família
3-António Ferreira e esposa
4-Manuel dos Santos Nunes
5-Luís da Silva Pereira
6-Antonia Fernanda Martins Ribeiro e família
7-Jorge Martins Coelho e família
8-José da Costa Nunes e esposa
9-Aniv Manuel Serafim e esposa
10-Manuel Martins Pacheco e sogros
11-Maria Gloria Cerqueira Sampaio e família
12 Acácio José Costa Machado e sogro
13-Antonio Basilio de Sousa
14-Antonio Augusto Costa Ferreira Silva
15-Adão Manuel Ribeiro Moura
DOMINGO 28-04-2019 10:00
Pela comunidade paroquial
DIA DIOCESANO DA FAMÍLIA
A 16 de junho realizar-se-á o Dia Diocesano
da Família em Ovar. Serão Homenageados os
casais que, ao longo deste ano, perfazem 10,
25, 50 e 60 anos de vida matrimonial. A
inscrição deverá ser feita na paróquia até 21
de maio.
CATEQUESE
Festa da Vida (8º ano) 04 de maio
Primeira Comunhão (3º ano) 05 de maio
Profissão de Fé (6º ano) 26 de maio
Festa do Envio (10º ano) 01 de junho

INFO
PAROQUIAL
MOÇAMBIQUE
Ofertório extraordinário para Moçambique
27 e 28 de abril
CANTATA Á VENERÁVEL SILVIA
CARDOSO
28 de abril 15h30 – igreja matriz de Figueiró
BATISMOS
26 de maio
IRS solidário
Colabore com Centro Social Paroquial de
Raimonda. Consigne a esta instituição 0,5%
do seu IRS sem qualquer encargo para si.
Ao preencher a sua própria declaração de
rendimentos de IRS, agradecemos que
indique o número do contribuinte do Centro
Social - 503 937 800 – no quadro 11 da folha
de rosto do modelo 3 da sua declaração. Com
este gesto simples, sem custos ou perdas
para si, está a ajudar o Centro Social a servir
melhor, levando o Estado a retirar 0,5% do
imposto que lhe liquida e entrega-lo a esta
instituição. Sem despesas para si, basta fazer
uma cruz! Os utentes do Centro Social
agradecem a sua contribuição.

