
 

 

 

 

 

 

Novo Ano Pastoral - Correio Pastoral de 17 de Setembro 

 

Amigos: 

Estamos a iniciar um novo ano pastoral. 

E, com a normalidade possível, dentro dos constrangimentos próprios da 
pandemia, vamos retomar a nossa actividade paroquial. 

Como já vos disse há pouco tempo, a nossa Catequese Paroquial da Infância 
e Adolescência e Juventude, que no final do ano passado teve de ser dada 
on line e estimular e intensificar outros meios de contacto e de relação, já vai 
recomeçar no final deste mês em modo presencial, depois das adaptações que 
fizemos dos nossos espaços. 

Em Nossa Senhora das Dores ela começará no Domingo, dia 27 de 
Setembro, às 11.30h, ou na segunda feira, dia 28, às 17.30h, conforme o 
horário escolhido. 

No próximo dia 17 de Outubro, sábado, às 19h, o Sr D. Américo virá 
presidir à celebração do Crisma que estava previsto para o final do ano 
pastoral passado e que tivemos de adiar. 

Entretanto, vamos iniciar a preparação para os Sacramentos de Iniciação 
Cristã (Baptismo e/ou Primeira Comunhão e/ou Crisma) com um novo 
grupo, no próximo dia 18 de Outubro, às 17.30h, no 1º andar do nosso 
Centro Paroquial. 

No mês de Outubro vamos retomar a celebração da missa vespertina de 
sábado das 16.30h. 

E vamos também acrescentar a celebração de uma outra missa aos 
Domingos às 16.30h. 

As Equipas de Acolhimento vieram para ficar. 

Bem como escalas de leitores e Ministros da Comunhão, para todas as 
missas. 

Assim, mensalmente enviar-vos-ei sempre um e-mail a solicitar a vossa 
colaboração para a constituição das mesmas. A resposta aos apelos tem sido 
muito positiva, sinal da vitalidade da nossa Comunidade. 



Os nossos escuteiros vão também iniciar as suas actividades privilegiando 
sobretudo as actividades ao ar livre e procurando, dentro de casa, observar 
também o distanciamento social entre todos como é recomendado. 

Está previsto o recomeço de actividades para o dia 10 de Outubro, às 
16.30h. 

O horário das actividades também está adaptado a estas circunstâncias 
especiais que vivemos. 

As actividades decorrerão entre as 16.30h e as 18.30h. 

A missa das 19h de sábado deixa de fazer parte integrante da actividade 
escutista. 

Estão abertas inscrições para novos elementos e quem estiver interessado 
deverá enviar em e-mail para o endereço geral.848@escutismo.pt, indicando a 
idade dos educandos. 

O Agrupamento irá contactar de volta o interessado para agendar uma primeira 
atividade de experiência. 

No mesmo mês de Outubro vamos também retomar a publicação em papel 
do Eco de Fátima que, desde o início da pandemia esteve disponível apenas 
on line no site da paróquia e dedicado exclusivamente à publicação das leituras 
da missa e respectivos comentários. 

No começo deste ano pastoral convido-vos a ler a Carta dirigida pelo Sr 
Patriarca aos diocesanos de Lisboa logo no início deste mês de Setembro. 

Está disponível no site do Patriarcado (Erro! A referência da hiperligação 
não é válida. 

Iremos publicá-la também no primeiro Eco de Outubro. 

Durante o próximo ano pastoral vamos retomar, a começar já em Outubro, 
a Adoração do Santíssimo na Primeira Quinta feira de cada mês e 
a Celebração dos Primeiros Sábados. 

Por enquanto não retomaremos as Noites de Oração que costumávamos 
realizar a partir de Outubro no dia 12 de cada mês. 

Finalmente queria fazer uma breve sondagem. 

Durante este tempo de pandemia fui-vos enviando com alguma regularidade 
(mensal, creio eu) e-mail’s em que partilhava convosco algumas meditações 
sobre a palavra de Deus que íamos escutando. 

Não vos quero massacrar com e-mails. 

E daí a minha pergunta: 

Esta forma de comunicação é útil? 

Se sim, com que ritmo achais que o devo fazer? Semanal? Quinzenal? 
Mensal? 

Abraço amigo para todos! 
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