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     Estimados paroquianos de São João Baptista de Vila do Conde, 

é com o coração em júbilo que escrevo esta nota introdutória ao 

nosso Plano Pastoral 2021-2022. 

  Mais uma vez, os diversos setores da pastoral paroquial 

desejam presentear os Vila-Condenses com o alinhamento das 

diversas atividades endógenas à vida paroquial, aglutinando, 

também, outras iniciativas de relevo para a vida do território 

e das pessoas que o ocupam, numa ação conjunta, verdadeira-

mente sinodal. 

    O trabalho realizado pelas comunidades paroquiais terá que 

ser desenvolvido em rede, gerando-se uma conectividade agrega-

dora na sintomatologia do amor contagioso, capaz de regenerar 

e encher de esperança, como se reflete no papel desempenhado 

por Robin Williams, no filme Patch Adams, um bom exemplo da 

formulação “onde há amor, nascem gestos”. 

     O nosso Plano Pastoral deseja ser um movimento expressi-

vo de ideias, alicerçadas no amor dos proponentes, capazes de 

trazer à cidade a alegria do Evangelho, através de uma metodo-

logia desconcertante, transformadora de vidas concretas, tantas 

vezes necessitadas de um aceno fulgurante, sacramental e indi-

cativo, como hipótese, de um caminho de felicidade. 

MENSAGEM  DO 
REVERENDO PRIOR
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     O belo título do livro Em Busca de um Caminho dá-nos conta, nos 

seus meandros, da necessidade que temos de encontrar rumo para 

a nossa existência. Mas achá-lo implica a verdadeira sinodalidade, 

que vai muito para lá de um simples caminhar juntos. Estarmos 

próximos, no mesmo caminho, não é sinónimo de unidade. Pode 

separar-nos a perceção hedonista que se tem da meta e dos meios 

que se podem, ou não, empreender para lá chegar. Enquanto paró-

quia, assumimos, desde a primeira hora, que não queremos escrever 

as andanças desta eclésia de modo autorreferencial e, por isso, não 

ficamos acantonados no adro da igreja, numa atitude sobranceira 

ou amedrontada pelos perigos do mundanismo. Numa viagem ao 

passado, reconhecemo-nos como Igreja em êxodo e, neste caminho 

que vamos percorrendo, esboçamos um desejo permanente de 

abertura à amplitude de Deus, ouvindo e partilhando as alegrias e 

as tristezas de todos aqueles que estão a caminho, sem medo de nos 

conspurcarmos, pois sabemos que é, particularmente, na partilha 

com os rostos mais sofridos que se revela, pela força do Espírito 

Santo, o amor de Deus.

     Em jeito de súplica, que sai da profundidade do meu coração 

de pastor e amigo, imploro que, com a graça de Deus e a colabo-

ração de todos, sem exceção, possamos implementar este Plano 

Pastoral como um gesto de amor na vida e na história de todos 

nós, fazendo das margens centralidade, do longínquo proximi-

dade e do desperdiço riqueza! 

Pe. Paulo César Pereira Dias, Prior VC      
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     A Agenda da Pastoral Paroquial deseja constituir-se como 

ponto de partida e de chegada neste caminho que somos chama-

dos a percorrer, em sintonia com a nossa Arquidiocese. Em 

ambiência sinodal e fraterna.

      Uma diversidade de propostas, iniciativas, desafios dirigi-

dos a todos e a cada um de nós. Que pedem aderência, suscitam 

reflexão, agitam consciências.

       Esta agenda é uma oferta e um convite.

        Um conjunto de ações e propostas que se traduzem em verbos.

    Verbos transitivos, com complementaridade direta, conju-

gados na pluralidade do “nós”! De que outra forma o Amor se 

revela a não ser pela ação/reação/atração?!

      Nela se elencam atividades paroquiais/diocesanas/comunitá-

rias. Para que todos delas tenham conhecimento e nelas possam 

PARTICIPAR.

       Tem como objetivo FAVORECER o crescimento espiritual 

de cada um, para que todos possamos PERTENCER verda-

deiramente a Cristo, vivendo de forma plena a nossa fé, e dela 

dando vivo testemunho.

        As diversas atividades encontram-se organizadas com perio-

dicidade mensal.

      INOVAR... um outro verbo que nos moveu.

INTRODUÇÃO AO 
PLANO PASTORAL
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         Ousamos sugerir um “mais amplo e renovado olhar” ... a partir 

de uma apresentação diferente do habitual.

       Os separadores entre meses foram desenhados como propos-

tas criativas para abordar certas temáticas: sugestão de atividades 

a realizar em família/grupo/comunidade; pistas para uma refle-

xão mais aprofundada a propósito de temas específicos.

   No nosso pensamento esteve sempre presente o verbo 

CUIDAR. De cada elemento da nossa família paroquial. Mas 

também da nossa “casa comum”, fomentando uma maior cons-

ciência ambiental e utilização responsável dos recursos.

       Tal inquietação ditou o conceito desta agenda: impressão em 

papel reciclado, a uma só cor; design depurado e simples.

A vida de um cristão não deve ser, em substância, despojada do 

acessório... para se VIVER em verdade, simplicidade e plenitude?

Partimos juntos, a partir deste conjunto de coordenadas inseri-

das no GPS afetivo da nossa Paróquia.

Cada um ao seu ritmo.

No mesmo trilho.

Animados pela mesma fé.

Com os olhos fitos no destino! 

A experiência da partilha do que Deus semeou no coração de 

cada um de nós: essa maravilhosa pluralidade de dons e minis-

térios infundidos pelo Sopro Divino.

Vamos! Cheguemos! Permaneçamos.
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MORADA  |  Rua da Misericórdia 60, 4480-758 Vila do Conde

TELEFONE  |  252 640 810

EMAIL  |  paroquiaviladoconde@arquidiocese-braga.pt 

SITE  |   www.paroquiadeviladoconde.pt 

SEGUNDA-FEIRA 15h00 - 17h00

TERÇA-FEIRA 15h00 - 19h00 e 20h00 - 22h00

QUARTA-FEIRA 9h30 - 12h30

QUINTA-FEIRA 15h00 - 18h45

SEXTA-FEIRA 9h30 - 12h30

SÁBADO 10h00 - 12h00

TERÇA-FEIRA 16h30 – 18h30 e 20h30 – 21h30 
*É necessário fazer marcação prévia presencialmente, por telefone ou email.

De 24-12-2021 a 02-01-2022, 28/02/2022, 01/03/2022

De 18-04-2022 a 24-04-2022 e de 16-08-2022 a 28-08-2022 

CONTATOS PAROQUIAIS

HORÁRIO CARTÓRIO

ATENDIMENTO DO REV. PRIOR

CARTÓRIO ENCERRADO
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TERÇA A SEXTA-FEIRA   |   19h00 – Igreja Matriz

SÁBADO       16h30 – Igreja Matriz

      18h00 – Igreja do Desterro

      19h00 – Igreja Matriz

DOMINGO       09h30 – Igreja Matriz 

         11h30 – Igreja Matriz (Transmissão via Facebook)

         19h00 – Igreja Matriz 

1º DOMINGO DO MÊS  |  10h15 – Capela de S. Pedro de Formariz

2º DOMINGO DO MÊS   |  09h30 – Capela do Bairro dos Pescadores

3º DOMINGO DO MÊS  |  10h15 – Igreja da Lapa

RECITAÇÃO DO TERÇO

Terça-feira a Domingo - 18h30 - Igreja Matriz

EUCARISTIAS PAROQUIAIS

MOMENTOS DE ORAÇÃO
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TERÇA-FEIRA

16h30 - Reunião Semanal do Grupo “Jesus está vivo” 

              Renovamento Carismático

19h45 - Encontro semanal da Legião de Maria 

QUARTA-FEIRA

21h30 (2ª e 4ª do mês) - Encontro do Grupo de Jovens Jotista

QUINTA-FEIRA 

10h00 - Eucaristia na Unidade de São Domingos

11h00 - Eucaristia na Santa Casa da Misericórdia - Lar de 

              Idosos/ Centro Rainha S. Leonor/ CARPD Touguinha

SEXTA-FEIRA

10h00 – Eucaristia na Unidade de Santo António e São Francisco

19h00 - Encontros de Catequese (7º ao 10º ano) - Centro Paroquial

SÁBADO

14h30 - Encontros de Catequese (1º ao 6º ano) - ESDAS

15h30 - Reuniões Semanais Unidades  - CNE AGR.439

(2º sábado do mês) - Reunião, Terço e Reunião de Piedade da LIAM

DOMINGO

(1º domingo do mês) - Reunião Mensal da Cúria da Legião de Maria 

ATIVIDADES SEMANAIS
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NOVEMBRO 2021

pertencer



10

     O Evangelho não é um manual de instruções para uma boa 

moral. Liberta... para pertencemos a “algo maior”.

     Quantos seguem o Evangelho sem o saberem... porque usam 

de Amor em tudo o que fazem.

     Basta dispormos de algum tempo para pensarmos nas ques-

tões que Cristo nos coloca: 

Semeias amor? 

Acodes ao sofrimento do teu próximo? 

Respeitas a Vida?

    Das respostas que cada um de nós der a cada uma destas 

perguntas... e a muitas outras interpelações... penso que Cristo dirá: 

    “Se sim, então pertences-me... e colaboras num projeto maior: 

todos são teus irmãos, e de todos és irmão... na obediência ao 

mandamento que vos deixei”.

- O que significa, para mim, pertencer à Igreja?

- De que modos e formas posso manifestar 

   esse sentimento de pertença?

- Que ações gostaria/precisaria que a própria Igreja desenvolvesse 

   não só para aumentar em mim esse sentimento mas também 

   para que outros sintam esse apelo e necessidade de pertença?

para refletir
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use a câmara do smartphone 

para aceder à sugestão de Novembro

oracao pessoal

um desafio 

, ~
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01 DOM SOLENIDADE DE TODOS OS SANTOS

 - Eucaristas - Igreja Matriz 09h30/ 12h30 / 19h00

 - Romagem ao Cemitério - 16h

 - Peditório para a Liga Portuguesa Contra o Cancro -  

 Fraternidade Nuno Álvares e CNE AGR.439

02 SEG  DIA DOS FIÉIS DEFUNTOS

 - Eucaristias - Igreja Matriz 08h00/ 19h00

04 QUI - Reunião de Coordenadores da Catequese - 21h30 

06 SÁB  - Festa de S. Nuno (Oliveira - Santa Maria)

 Fraternidade Nuno Álvares

10 QUA - Conselho de Arciprestes

13 SÁB - Eucaristia 1º ao 4º ano com Festa do Acolhimento 

 do 1º ano- 15h00 Igreja Matriz 

 - Eucaristia - 7º ao 10º ano - 19h00 Igreja Matriz 

 - Conselho de Pais/Enc. Educação - CNE AGR.439 – 18h

14 DOM - Caminhada - Fraternidade Nuno Álvares

17 QUA - Reunião de Núcleo - Fraternidade Nuno Álvares

NOVEMBRO 2021
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NOVEMBRO 2021

20/ SÁB - Festa da Luz - 3º ano Catequese – 10h30 - Igreja Matriz

 - Dia Arquidiocesano da Juventude (Póvoa de 

 Lanhoso) Grupo de Jovens Jotista

21 DOM SOLENIDADE DE CRISTO REI

 - 2ª Reunião de Responsáveis para entrega do Plano  

 Pastoral - Renovamento Carismático (Seminário Braga)

 - Encontro Mensal - Movimento Fé e Luz

27 SÁB - Festa da Entrega da Bíblia do 4ºano da Catequese -  

 14h30 Igreja Matriz

 - Hi GOD! - Grupo de Jovens Jotista 

 - Recolha Banco Alimentar - Fraternidade Nuno Álvares

 - Conselho Regional - Fraternidade Nuno Álvares 

28 DOM - Recolha Banco Alimentar - Fraternidade Nuno Álvares

30 TER - 8º Aniversário Comunidade Fé e Luz de Vila do Conde



14

DEZEMBRO 2021

cuidar
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“Desejo que este ano dedicado ao cuidar a partir de um amor 

marcado por gestos, na lógica do Samaritano, signifique esta 

graça.” (D. Jorge Ortiga)

    Laudato Si

“Louvado sejas, meu Senhor», cantava São Francisco de Assis. 

Neste gracioso cântico, recordava-nos que a nossa casa comum 

se pode comparar ora a uma irmã, com quem partilhamos a 

existência, ora a uma boa mãe, que nos acolhe nos seus braços: 

«Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã, a mãe terra, que 

nos sustenta e governa e produz variados frutos com flores colo-

ridas e verduras». (Laudato Si, 1)

· Somos chamados a uma sempre e renovada conversão, não só 

espiritual como ambiental.

· Só habitando a Terra como uma autêntica casa comum é que 

conseguiremos vivenciar verdadeiramente o que é “estar no 

mundo” ... maravilhosa Criação de Deus.

· Tratar da casa comum, proteger a natureza e respeitar o meio 

ambiente são tarefas do verbo Cuidar.

oracao pessoal, ~
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- Sou “guardião da criação” ou exploro irresponsavelmente o 

planeta?

- Sinto a “consciência amorosa de não estar separado das outras 

criaturas, mas de formar com os outros seres do universo uma 

estupenda comunhão universal”?

- Reconheço que “há um mistério a contemplar numa folha, em 

uma vereda, no orvalho, no rosto do pobre” (LS 233)?

- Procuro viver num equilíbrio singular e que propicia a recupe-

ração da “harmonia serena com a criação” (LS 225)?

para refletir

use a câmara do smartphone 

e aceda à atividade deste mês

um desafio 
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DEZEMBRO 2021

01 QUA - Reunião de Grupos - Renovamento Carismático 

(Seminário Braga)

02 QUI - Reunião de Coordenadores da Catequese - 21h30

03 SEX - Reunião do Movimento de Leitores

04 SÁB - Comemorações do Aniversário da Comunidade Fé e 

Luz de Vila do Conde

05 DOM - Comemorações do Aniversário da Comunidade Fé e 

Luz de Vila do Conde

07 TER - Reunião de Núcleo - Fraternidade Nuno Álvares

08 QUA  SOLENIDADE DA IMACULADA CONCEIÇÃO

 - Eucaristias Igreja Matriz - 09h30/ 11h30/ 19h00

09 QUI - Eucaristia SCMVC - Centro de Apoio e Reabilitação  

 para Pessoas com Deficiência em Touguinha

10 SEX Atividades das I, II e III Secções - CNE AGT.439
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DEZEMBRO 2021

11 SÁB - Confissões de Advento

 - Peditório da Sociedade de São Vicente de Paulo

 - Atividades das I, II e III Secções - CNE AGT.439

 - Encontro de Natal –Alcateias Núcleo - CNE AGT.439

 (neste dia há catequese para os 1º, 2º e 3º anos)

12 DOM - 30º Aniversário do Grupo “Jesus está vivo” do 

 Renovamento Carismático

 - Peditório da Sociedade de São Vicente de Paulo

 - Reunião Anual - Legião de Maria

14 TER - Luz da Paz de Belém - CNE AGR.439 – 21H00 Famalicão

15 QUA - Reunião de Ministros Extraordinários da Comunhão

16 QUI - Eucaristia SCMVC - Centro Rainha Dona Leonor

17 SEX - Luz da Paz de Belém (Núcleo) - CNE AGR.439

18 SÁB - Eucaristia SCMVC - Todos os Centros - Igreja Matriz

 - Luz da Paz Belém (Agrupamento) - CNE AGR.439 –  

 Igreja Matriz
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DEZEMBRO 2021

19 DOM - Bênção do Menino Jesus

 - Encontro Mensal do Movimento Fé e Luz

 - Luz da Paz Belém (Agrupamento) - CNE AGR.439 –  

 Igreja Matriz

20 SEG - Eucaristia SCMVC - Casa da Criança 

21 TER - Atividade de Natal para o Clero - Braga

22 QUA - Eucaristia SCMVC - Lar de Terceira Idade - Grupo I 

 - Eucaristia SCMVC - UCCI

23 QUI - Eucaristia SCMVC - Lar de Terceira Idade - Grupo II

25 SÁB NATAL DO SENHOR

 - Eucaristias na Igreja Matriz

 00h00 – Missa do Galo

 09h30 / 11h30 / 19h00

26 DOM SAGRADA FAMÍLIA
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JANEIRO 2022

criar       renovar
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“Uma postulação de fins sem uma procura adequada dos meios 

para os alcançar está condenada a tornar-se uma fantasia...” 

(Evangelii Gaudium, 33)

As constantes evoluções e mudanças nos tempos atuais, a nível 

social/cultural/económico, exigem uma profunda renovação (e 

recriação) pessoal e comunitária.

- De que “ferramentas” disponho para poder anunciar, com cora-

gem e criatividade, o Evangelho?

- Que instrumentos nos ajudam a interpretar as dinâmicas da 

cultura em que estamos inseridos e o seu impacto no nosso esti-

lo de Igreja?

- Que situações/contextos sociais sofreram grandes mudanças?

- Que dificuldades encontro, no meu contexto de vida, para ser 

instrumento de evangelização?

- Que perfil deve ter alguém que assume a evangelização como 

missão?

- De que modo exerço a minha corresponsabilização nesta 

missão, quer na minha vida pessoal como paroquial?

para refletir
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oracao pessoal, ~

use a câmara do smartphone 

e saiba mais siba a proposta para Janeiro

um desafio 
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JANEIRO 2022

01 SÁB SANTA MARIA, MÃE DE DEUS

 - Eucaristias – Igreja Matriz 09h30/ 11h30/ 19h00

02 DOM SOLENIDADE DA EPIFANIA DO SENHOR

 - Celebrar a Paz – início da dinâmica – não há catequese

05 SEG - Saída dos Reis Magos - 17h00 - Confraria de Nossa 

 Senhora da Lapa e São Bartolomeu

 - Presépio ao vivo - 21h30 - Confraria de Nossa Senhora 

 da Lapa e São Bartolomeu

06 QUI - Reunião de Coordenadores da Catequese - 21h30

07 SEX - Encontro Online “1º Gesto: A Criação” - Movimento 

 de Leitores

 - Concerto de Natal do Coro de Câmara-Vozes da Matriz

08 SÁB - Atividade de Reis (Bucos - Cabeceiras de Basto) - 

 Fraternidade Nuno Álvares

 - Início do 2º bloco de Catequese

 - Ceia de Reis (Catequese)

 - Cantar Janeiras no Teatro Municipal - CNE AGR.439
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09 DOM - Encontro de Cantares ao Menino - Igreja Matriz

 - Atividade de Reis (Bucos - Cabeceiras de Basto) - 

 Fraternidade Nuno Álvares

12 QUA - Conselho de Arciprestes

14 SEX - Ceia de Reis Núcleo Cego do Maio - CNE AGT.439

15 SÁB - Eucaristia (intenção particular) - 09h30 Cap. Sto Amaro 

 - Eucaristia em honra de Santo Amaro (com sermão) - 

 11h00 - Capela de Santo Amaro

16 DOM - Eucaristia (intenção particular) - 09h30 Cap. Sto Amaro 

 - Eucaristia Solene - 11h00 - Capela de Santo Amaro

 - Encontro Mensal do Movimento Fé e Luz

17 SEG  - Eucaristia (intenção particular) - 09h30 Cap. Sto Amaro 

18 TER  - Eucaristia (intenção particular) - 09h30 Cap. Sto Amaro 

19 QUA - Eucaristia (intenção particular) - 09h30 Cap. Sto Amaro 

 Reunião de Núcleo - Fraternidade Nuno Álvares

JANEIRO 2022
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JANEIRO 2022

20 QUI - Eucaristia (intenção particular) - 09h30 Cap. Sto Amaro 

 - Eucaristia em honra de S. Sebastião (com sermão) - 

 11h00 - Capela de Santo Amaro

22 SÁB - Formação Arciprestal - Grupo de Jovens Jotista

23 DOM -  Domingo da Palavra de Deus – Movimento de Leitores

25 TER - Dia da Conversão S. Paulo (Patrono dos 

 Caminheiros) - CNE AGR.439

28 SEX - Conferência Mariana - 21h30 - Confraria de Nossa 

Senhora da Guia 

29 SÁB - Celebrar a Paz – término da dinâmica (Catequese)

30 DOM - Procissão em honra de Nossa Senhora da Guia 

– 15h00

31 SEG - São João Bosco (Grupo Coral de Santa Clara)
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FEVEREIRO 2022

partir
anunciar

evangelizar



27

...transformar o mundo... no sentido de que evangelizar é trans-

formar o mundo naquilo que Deus desejou para a Humanidade.

Qual a missão que pensamos ter-nos sido confiada pelo Espírito?

Como entendemos, a nível paroquial, a lógica do “todos... 

alguns... nenhuns”?

Como congregar “todos”? 

Chamar “alguns”? 

Atrair “nenhuns”?

Estar atento aos “sinais dos tempos”. Como interpreto este desafio?

Que desafios pastorais me merecem mais atenção e carecem de 

uma maior intervenção?

oracao pessoal, ~

use a câmara do smartphone 

e em Fevereiro parta a anunciar!

um desafio 
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para refletir
Evangelizar é ser rosto do amor de Deus.

· Até que ponto me identifico com esta afirmação?

· Como dou testemunho?

· Em que medida sou reflexo do amor do Pai na minha família, 

no meu local de trabalho, junto dos amigos?

 A Igreja cresce “por atração”.

· O que penso sobre isto?

· Serei elemento de atração?
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FEVEREIRO 2022

02 QUA - Eucaristia - 09h30 - Capela de Nossa Senhora da Guia

 - Missa Solene e Bênção do Mar - 11h - Capela de

  Nossa Senhora da Guia

 -  Eucaristia - 16h00 - Capela de Nossa Senhora da Guia

03 QUI - Reunião de Coordenadores da Catequese - 21h30

04 SEX - Reunião do Movimento de Leitores

06 DOM - Festa da Luz - Movimento Fé e Luz - Folgosa

09 QUA - Reunião de Núcleo - Fraternidade Nuno Álvares

12 SÁB - Festa das Bem-Aventuranças (7º ano) 

17 QUI - Peregrinação a Itália

18 SEX - Peregrinação a Itália

19 SÁB - Peregrinação a Itália
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20 DOM - Encontro Mensal do Movimento Fé e Luz

 - Dia do Lobito – Santos Jacinta e Francisco Marto - 

 CNE AGR.439

 - Peregrinação a Itália

21 SÁB - Peregrinação a Itália

22 TER - Dia do Pensamento - Baden Powell - CNE AGR.439

 - Peregrinação a Itália

23 QUA - Peregrinação a Itália

24 QUI - Oração da Catequese (Preparar a Quaresma)

25 SEX - “Vamos dar uma volta … até” - Santuário do Bom 

 Jesus - Grupo de Jovens Jotista

 - Reunião de Ministros Extraordinários da Comunhão

 - Vigília (Promessas e Investiduras) - CNE AGR.439

26 SÁB - Conselho Regional - Fraternidade Nuno Álvares

 - Dia Arciprestal do Catequista

 - Promessas e Investiduras - CNE AGT.439

FEVEREIRO 2022
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MARÇO 2022

renascer
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Todo o conjunto de vivências decorrentes do período pandémico 

e pós-pandémico exigem este verbo.

Renascer... para novas realidades sociais... com a docilidade de 

Maria e a coragem de José.

Revitalizar a família... alimentar o crescimento desta pequena 

Igreja doméstica.

Repensar as dinâmicas dos nossos encontros, revitalizar a expe-

riência celebrativa.

Redescobrir... o sentido do sagrado e da sacralidade no mundo 

... e no sagrado em cada um de nós, sobretudo nos irmãos mais 

frágeis. Com as mãos abertas e os pés descalços... cobertos de 

uma com(paixão) ativa.

oracao pessoal, ~

use a câmara do smartphone 

e saiba como renascer em Março

um desafio 
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- Quem se preocupa hoje com fortalecer os cônjuges, ajudá-los a 

superar os riscos que os ameaçam, acompanhá-los no seu papel 

educativo, incentivar a estabilidade da união conjugal?

- Sentimos nós o peso da montanha que esmaga a alma duma 

criança, nas famílias onde se maltrata e magoa?

- Como poderíamos recomendar aos pais divorciados que 

façam todo o possível por educar os seus filhos na vida cris-

tã, dando-lhes o exemplo duma fé convicta e praticada, se os 

mantivéssemos à distância da vida da comunidade, como se 

estivessem excomungados?

- Como não compreender o lamento de quem perdeu um filho?

- Procuramos compreender “onde” os filhos verdadeiramente 

estão no seu caminho? Sabemos onde está realmente a sua alma? 

E, sobretudo, queremos sabê-lo?

para refletir
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02 QUA QUARTA-FEIRA DE CINZAS

03 QUI - Reunião de Coordenadores da Catequese - 21h30

04 SEX - Encontro Online “2º Gesto: A Encarnação” -  Leitores

05 SÁB - Festa do Perdão - 3º ano Catequese

09 QUA - Conselho de Arciprestes

 - Reunião de Núcleo - Fraternidade Nuno Álvares

19 SÁB - DIA DE S. JOSÉ

20 DOM - Encontro Mensal do Movimento Fé e Luz

22 TER - Eucaristia por ocasião do 13º Aniversário da Frater-

 nidade Nuno Álvares  

25 SEX SOLENIDADE DA ANUNCIAÇÃO

 - Recitação do Terço JMJ - Grupo de Jovens Jotista

26 SÁB - Festa da Palavra - 4º ano Catequese

26 SÁB - Dia Arquidiocesano da Catequese para a Adolescência

27 DOM - Comem. 13º Aniversário da Fraternidade Nuno Álvares  

 - Festa da ACIES - Legião de Maria

MARÇO 2022
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ABRIL 2022

resgatar
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... a centralidade da Eucaristia como ponto de encontro para a 

vivência comum da fé.

Só é possível “caminhar juntos” se assumirmos como base a 

escuta comunitária da Palavra e a celebração da Eucaristia.

- Como é que a oração e as celebrações litúrgicas inspiram e 

guiam realmente a vida e missão comuns na nossa comunidade?

- Como é que inspiram as nossas decisões mais importantes?

- Como promovemos a participação ativa de todos os fiéis na 

liturgia?

- Que espaço damos à participação nos ministérios de Leitor e 

de Acólito?

use a câmara do smartphone 

para aceder a mais propostas 

para por em prática 

no mês de Abril

um desafio 

para refletir
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oracao pessoal, ~
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ABRIL 2022

01 SEX - Reunião do Movimento de Leitores

02 SÁB - Confissões Quaresmais - Igreja Matriz

03 DOM - Comunhão Pascal dos Doentes 

07 QUI -Reunião de Coordenadores da Catequese - 21h30

09 SÁB - INDABA/INDUNA - Fraternidade Nuno Álvares

10 DOM DOMINGO DE RAMOS

13 QUA - Reunião de Núcleo - Fraternidade Nuno Álvares

14 QUI - Missa Crismal e Bênção dos Santos Óleos - Braga

 - Visita ao Sacrário Adornado

 - Instituição da Eucaristia - 21h00 - Igreja Matriz

 - Ceia Pascal de Catequistas 

15 SEX - Adoração à Cruz - 15h - Igreja Matriz

 - Visita ao Sacrário Adornado

16 SÁB - Visita ao Sacrário Adornado

 - Vigília Pascal - 21h00 - Igreja Matriz
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ABRIL 2022

17 DOM DOMINGO DE PÁSCOA

 - Eucaristias

 08h00 – Bairro dos Pescadores

 09h00 – Igreja da Lapa

 09h15 – Capela de Formariz

 10h00 – Igreja de S. Francsico

 19h00 – Igreja Matriz

 *NO DOMINGO DE PÁSCOA, A IGREJA MATRIZ, ABRE 

 ÀS 16H E ENCERRA NO FIM DA EUCARISTIA DAS 19H.

23 SÁB - Indaba de Núcleo - CNE AGR.439

 - Atividades das I, II e III Secções - CNE AGR.439

24 DOM  FESTA DA DIVINA MISERICÓRDIA

 - Caminhada - Atividade da Fraternidade Nuno Álvares

 - Encontro Mensal do Movimento Fé e Luz

 - Atividades das I, II e III Secções - CNE AGR.439

25 SEG - Atividades das I, II e III Secções - CNE AGT.439

 - Dia São Jorge (Patrono do Escutismo) - CNE AGT.439

26 TER - Encontro de Arciprestes

29 SEX - Reunião de Ministros Extraordinários da Comunhão
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MAIO 2022

ouvir
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“... escutar interiormente para ouvir sempre os outros de uma 

maneira desprendida e crescer num diálogo franco e aberto, 

fazendo discernimento do que convém verdadeiramente ao hoje 

da Igreja.” (Guião Ano Pastoral 2021-2022)

oracao pessoal, ~

use a câmara do smartphone 

para saber o que ouvir

no mês de Maio

um desafio 
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- Quais são os lugares e as modalidades de diálogo no seio da 

nossa Igreja particular?

- Como são enfrentadas as divergências de visão, os conflitos, as 

dificuldades?

- Que experiências de diálogo e de compromisso partilhado 

promovemos com crentes de outras religiões e com quem não crê?

- Como é que a Igreja dialoga e aprende com outras instâncias 

da sociedade: o mundo da política, da economia, da cultura, a 

sociedade civil, os pobres...?

- Com quem está a nossa Igreja particular “em dívida de escuta”?

para refletir
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04 SEG - Aniversário do Rev. Prior

05 QUI - Reunião de Coordenadores da Catequese - 21h30

06 SEX - Encontro Online “3º Gesto: A Crucifixão” 

 Movimento de Leitores

07 SÁB - Festa do Pai Nosso - 2º ano Catequese - Igreja Matriz 

 - Vigília de Oração Arciprestal - Grupo de Jovens Jotista

08 DOM  - DIA DA PARÓQUIA 

11 QUA - Conselho de Arciprestes

12 QUI - Procissão de Velas (Igreja Matriz – Igreja da Lapa)

14 SÁB - Festa da Vida - 8º ano Catequese - Igreja Matriz

15 DOM - Atividade do Movimento de Leitores e dos Ministros  

 Extraordinários da Comunhão

 - Encontro Mensal do Movimento Fé e Luz

MAIO 2022
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18 QUA - Reunião de Núcleo - Fraternidade Nuno Álvares

21 SÁB - Festa da Fé - 6º ano Catequese - Igreja Matriz

 - R´ GRABA2022 (Revelhe) - Fraternidade Nuno Álvares

24 TER - Nossa Senhora Auxiliadora (Grupo Coral Santa Clara)

27 SEX - Noite UP’S - Grupo de Jovens Jotista 

 - Fundação do CNE - CNE AGR.439

28 SÁB - Festa da Esperança - 5º ano Catequese - Igreja Matriz

29 DOM  - PEREGRINAÇÃO A NOSSA SENHORA DA SAÚDE  

 (Laúndos)

31 TER - Encerramento do Mês de Maria - Capela de Formariz

   Comissão de Culto de São Pedro de Formariz

MAIO 2022
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JUNHO 2022

curar
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... com caridade e amor fraternal, as feridas do próximo, resti-

tuir-lhe a dignidade humana e a condição de filho de Deus.

“A caridade não é uma vaga e eventual manifestação de piedade, 

mas um radical e preciso sentido do outro “(D. José Tolentino de 

Mendonça)

- Será este o sonho de uma Igreja que não se encerra nos seus 

«domínios», mas que quer gastar e entregar-se ao serviço da 

humanidade?

- Uma igreja capaz de escuta, de encontro e de relação?

- Uma Igreja capaz de ver e de se compadecer da miséria e da 

dor dos seus filhos?

- Sonhamos uma Igreja Samaritana?

- Desejamos uma Igreja pobre e livre?

- Que rosto de Deus encontra quem bate à porta da Igreja?

para refletir

use a câmara do smartphone 

para aceder ao conteúdo 

do mês de Junho

um desafio 
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oracao pessoal, ~
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02 QUI - Reunião de Coordenadores da Catequese - 21h30

03 SEX - “Vamos dar uma volta … até” - Celorico de Basto - 

 Grupo de Jovens Jotista

 - Reunião do Movimento de Leitores

04 SÁB - Festa do Compromisso 9ºano Catequese - 19h Ig. Matriz

 - Lançamento do Concurso das Quadras de S. João

10 SEX - Atividade da Infância

 - Acampamento Regional (Fraião - Braga) 

 Fraternidade Nuno Álvares

11 SÁB - Acampamento Regional (Fraião - Braga) 

 Fraternidade Nuno Álvares

12 DOM - Acampamento Regional (Fraião - Braga) 

 Fraternidade Nuno Álvares

14 TER - Eucaristia e transferência da imagem de São João

15 QUA  SAGRADO LAUSPERENE

JUNHO 2022
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JUNHO 2022

16 QUI  CORPO DE DEUS

 - Festa da Eucaristia – 3º ano Catequese

18 SÁB - Encerramento do Ano Catequético

 - Jantar de encerramento do Ano Catequético

19 DOM - Encontro Mensal do Movimento Fé e Luz

22 QUA - 48º Aniversário do Agrupamento 439 – CNE

24 SEX  SOLENIDADE DE SÃO JOÃO

29 QUA - Eucaristia em Honra de São Pedro – Comissão de 

 Culto de São Pedro de Formariz

 - Dia de São Pedro (Patrono dos Pioneiros) e São Paulo 

 CNE AGR.439
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JULHO 2022

olhar
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“Jesus Cristo não nos ensina uma mística “dos olhos fechados”, 

mas uma mística “do olhar aberto” e com ele, do dever absoluto 

de compreender a condição dos outros, a situação em que se 

encontra aquele homem que, segundo o Evangelho, é o nosso 

próximo”. (Bento XVI)

- Temos a coragem de acolher, com ternura, as situações difíceis 

e os problemas de quem vive ao nosso lado, ou preferimos as 

soluções impessoais, talvez eficientes mas desprovidas do calor 

do Evangelho?

- Quando olhamos com cuidado para uma situação, vem-nos à 

cabeça uma ‘pergunta narcisista’- o que acontecerá se me dete-

nho a ajudar este homem? - ou uma ’pergunta cristã’ - o que 

acontecerá com este irmão se não o ajudar? (Pablo Guerrero 

Rodriguez)

para refletir

use a câmara do smartphone 

para treinar o olhar 

durante o mês de Julho

um desafio 
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oracao pessoal, ~
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JULHO 2022
01 SEX - Atividade da Adolescência

02 SÁB - Atividade da Adolescência

 - Dia Arciprestal da Juventude

 - Eucaristia e transferência da imagem de São João

 - LIAM - Peregrinação Anual a Fátima

03 DOM - Atividade da Adolescência

 - LIAM - Peregrinação Anual a Fátima

08 SEX - Reunião de Ministros Extraordinários da Comunhão

09 SÁB - Acampamento de Núcleo - Fraternidade Nuno Álvares

 - Peregrinação Paroquial a Fátima

 - Atividades de secção I, II, III - CNE AGR.439

10 DOM - Acampamento de Núcleo - Fraternidade Nuno Álvares

 - Peregrinação Paroquial a Fátima

 - Atividades de secção I, II, III - CNE AGR.439

16 SEX - Reunião do Movimento de Leitores

17 DOM  PASSEIO PAROQUIAL

20 QUA - Reunião de Núcleo - Fraternidade Nuno Álvares

25 SEG - Dia São Tiago (Patrono dos Exploradores) - CNE AGR.439
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AGOSTO 2022

ousar
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... pensar em novos percursos ... criar plataformas de colabo-

ração/envolvimento/compromisso com novos parceiros e/ou 

entidades que se possam constituir como agentes pastorais.

- Que instituições locais podem cooperar com a Igreja para a 

construção do bem comum?

- Que método implementar para o diálogo com essas instituições?

- Como dar a conhecer a disponibilidade da Igreja local para 

auxiliar e colaborar em projetos e atividades do mundo civil?

para refletir

use a câmara do smartphone 

e tenha acesso a mais conteúdo 

do mês de Agosto

um desafio 

oracao pessoal, ~
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01 SEG a 07 SÁB  - ACANAC - CNE AGR.439

10 QUA - Eucaristia em Honra de S. Lourenço 

11 QUI - Eucaristia em honra de Santa Clara 

 (Grupo Coral de Santa Clara)

13 SÁB - Peditório da Sociedade de São Vicente de Paulo

14 DOM - Peditório da Sociedade de São Vicente de Paulo

24 QUA - Eucaristia em honra de S. Bartolomeu 

AGOSTO 2022
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SETEMBRO 2022

acompanhar
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... numa dinâmica de crescimento espiritual e humano.

O cuidado pastoral das famílias feridas e frágeis assume os 

gestos da presença, do diálogo e do acompanhamento. Estes 

gestos são o centro de uma pastoral familiar, que quer chegar 

às famílias, com o desejo de as acompanhar, procurando, com 

confiança e esperança, caminhos de superação das dificuldades.

Na Igreja e na sociedade, estamos lado a lado na mesma estrada.

- Na nossa Igreja local, quem são aqueles que “caminham 

juntos”?

- Quem são aqueles que parecem mais afastados?

- De que forma somos chamados a crescer como companheiros?

- Que grupos ou indivíduos são deixados à margem?

- Nas situações de luto, de que modo se pode fazer um acompa-

nhamento de proximidade? O que se pode oferecer para além 

das dinâmicas celebrativas já existentes?

para refletir

use a câmara do smartphone 

para descobrir as sugestões para 

o mês de Setembro

um desafio 
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08 QUI - Eucaristia em Honra de Nossa Senhora da Lapa 

16 SEX - Reunião do Movimento de Leitores

oracao pessoal, ~

SETEMBRO 2022
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OUTUBRO 2022

aproximar
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... trazer para perto, e para dentro.

A “periferia” é um horizonte para a Igreja, não um problema. 

Impele a sair, a ir ao encontro.

A valorizar o que une e a pacificar o que separa.

Dar voz aos que não a têm... porque “invisíveis” aos olhos da 

sociedade...

- Que espaço ocupa a voz das minorias, dos descartados e dos 

excluídos?

- Conseguimos identificar preconceitos e estereótipos que impe-

dem a nossa escuta?

- O diálogo entre cristãos de diferentes confissões, unidos por 

um único Batismo, ocupa um lugar particular no caminho sino-

dal. Que relacionamentos mantemos com os irmãos e as irmãs 

das outras Confissões cristãs?

- Que frutos colhemos deste “caminhar juntos”?

- Quais são as dificuldades?

para refletir

use a câmara do smartphone 

e conheça as dinâmicas para Outubro

um desafio 
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Peregrinação Anual a Fátima – Legião de Maria

Encontro de Coros (Organizado por Grupo Coral da Ig. da Lapa)

03 SEG - Aniversário do Grupo Coral de Santa Clara

07 SEX - Encontro Online “4º Gesto: PENTECOSTES” 

 Movimento de Leitores

OUTUBRO 2022

oracao pessoal, ~
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Este Plano Pastoral surge como guia das atividades paroquiais que se pretendem 

desenvolver durante o Ano Pastoral 2021-2022. No entanto, fruto das incertezas que o 

futuro nos reserva, relativamente à pandemia de COVID-19, poderá haver necessidade 

de alterações das atividades delineadas.

Apela-se à consulta dos diversos meios de comunicação paroquial de forma a que se 

verifique a concretização das atividades propostas. 

Os QRCode, disponíveis nos separadores de cada mês, encaminham para páginas 

seguras do website da paróquia, onde no decorrer do mês em questão poderá aceder 

a propostas complementares ao tema a ser trabalhado. Caso aceda antes do início do 

mês o conteúdo não estará disponível. 
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