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12 de Maio e Peregrinações a Santiago de Compostela
Amigos:
Escrevo-vos para vos dar notícia de duas iniciativas: A Celebração do dia 12 de Maio na nossa
paróquia, com missa e procissão das velas e a Peregrinação a pé a Santiago de Compostela.
1) Celebrações do 12 de Maio na nossa Comunidade
Mês de Maio é mês de Maria.
Aquela que é para nós modelo de vida sempre vivida em Deus.
E também Aquela a quem Jesus nos confiou na Cruz e que que cuida de nós como Mãe.
Maria tem um lugar especial no coração de todos os cristãos.
Mas a nossa Comunidade (com a dupla invocação de Senhora das Dores e Senhora de Fátima)
está-lhe profundamente ligada.
No próximo dia 12 de Maio organizamos a habitual Procissão das velas entre a Igreja de Nossa
Senhora das Dores e a Igreja de Fátima.
Começamos com a celebração da Eucaristia às 20h, na Igreja de Nossa Senhora das Dores.
Segue-se depois, pelas 21h, a Procissão.
A procissão seguirá o trajecto que tínhamos feito ultimamente:
Rua Diogo de Macedo, Praça Nuno Gonçalves, Rua Cristóvão de Figueiredo, Rua da
Beneficência, Rua Cardeal Mercier, Av. Dos Combatentes (aqui, em contramão), Av. Santos
Dumond, Rua Tenente Espanca, Av. De Berna, Rua Marquês Sá da Bandeira, Av. João
Crisóstomo, Av. Cinco de Outubro, Av. Barbosa Du Bocage, Igreja de Fátima (Av. Marquês de
Tomar).
Aqueles que por qualquer razão não puderem acompanhar a Procissão, têm a oportunidade de
se unirem a todos na celebração da mesma fé, enfeitando as janelas das casas com colchas e
velas acesas.
À semelhança de anos anteriores, a Procissão será na nossa Comunidade um sinal visível de
que queremos fazer da nossa vida um caminho para Deus e de que temos em Maria uma
companhia firme e segura, sempre solícita com o seu Amor de Mãe!

2) Peregrinações a Pé a Santiago de Compostela (24 a 31 de julho - jovens, e 31 de julho a 7
de agosto - adultos)
Sempre que o dia 25 de Julho, dia em que a Igreja celebra a festa de São Tiago, Apóstolo,
coincide com um Domingo, esse ano é Ano Santo em Santiago de Compostela (Ano Santo
Compostelano).
Foi o que aconteceu em 2021.
Devido à pandemia e à natural dificuldade de realização de peregrinações, o Papa Francisco
alargou as celebrações de Ano Santo a este ano de 2022.
Estamos, por isso, a celebrar ainda o Ano Santo Compostelano.
A nossa Comunidade propõe-se sinalizá-lo realizando duas Peregrinações a pé a Santiago de
Compostela: uma de 24 a 31 de Julho, dirigida particularmente aos jovens, e outra de 31 de
Julho a 7 de Agosto, maioritariamente dirigida aos adultos, mas aberta a todos.
Neste momento ainda há vagas para qualquer uma destas peregrinações.
Quem estiver interessado poderá ainda, por isso, inscrever-se (peluisalberto@gmail.com ou
964040664) durante este mês de Maio.
Abraço amigo para todos!

