
 

o #LIGADOS EM REDE":  
como não temos ainda muitos contatos 
de paroquianos e amigos pedimos a 
quem estiver interessado em receber as 
"informações paroquiais" por email que 
se inscreva manifestando essa vontade 
para:   
 

senhoradaoliveira@arquidiocese-
braga.pt� 
 

o  EUCARISTIAS, CATEQUESE: 
(atividades relacionadas) e outras 
REUNIÕES: estão suspensas até nova 
informação. 
 
o � Igreja Nossa Senhora da Oliveira:  

até novas indicações a Igreja estará 
encerrada. 
 
o CONSIGNAÇÃO 0,5% DO IRS - 

CENTRO PASTORAL DOM ANTÓNIO 
BENTO MARTINS JÚNIOR:  

para ajudar o Centro Social sem nada 
perder e sem nada gastar, basta 
preencher, no modelo 3 da sua declaração 
de IRS, no quadro 11 do anexo H, o número 
de identificação fiscal 502 274 697. Passe 
a palavra e divulgue esta forma de 
colaboração. 
 

o REVISTA BÍBLICA OFERTA DE 
MARÇO-ABRIL:  

para ajudar aqueles que, por força das 
circunstâncias atuais, estão a viver a 
Quaresma e se preparam para celebrar a 
Páscoa confinados às suas casas, a 
Difusora Bíblica, disponibiliza 
gratuitamente, em pdf, o último número 
da revista Bíblica. 
http://difusorabiblica.com/inicio/325-
revista-biblicamarco-abrilpdf.html 
 
 
 

 
o ALGUMAS Sugestões PARA 

VIVER ESTE TEMPO INVULGAR: 
Apostolado de Oração: disponibilizou 
gratuitamente as revistas Cruzada e 
Mensageiro do Coração de Jesus 
http://livraria.apostoladodaoracao.pt/revis
tas/ 
A Rede Mundial de Oração do Papa – 
Portugal tem também disponibilizado, 
através das suas plataformas, propostas 
de reflexão e oração. 
No Passo-a-Rezar (https://www.passo-a-
rezar.net/oracao-do-terco) está disponível 
uma proposta do Terço, em formato 
áudio, “que ajuda a confiar o mundo a 
Maria, Mãe de Deus”. 
O Click To Pray 
(https://clicktopray.org/pt-pt/jmj-2019-
rosario-pela-paz/) dispõe do Rosário pela 
Paz, em formato texto, áudio e com 
pequenos vídeos que, de forma 
pedagógica, ajuda a rezar o Terço, 
especialmente os mais jovens. 
Também durante a Semana Santa e a 
Oitava de Páscoa, de 5 a 19 de Abril, o 
Click To Pray promove uma campanha 
especial, através das redes sociais, 
composta por “apontamentos breves, 
diários, para viver este tempo como uma 
missão de compaixão pelo mundo, ao 
estilo compassivo do Coração de Jesus, 
que predispõem à oração e a ações 
concretas”. 
O Passo-a-Rezar conta ainda com outras 
propostas: o Retiro da Quaresma, 
composto por sete sessões; o Tríduo 
Pascal em comunhão com a Comunidade 
de Taizé (ainda não disponível); a Via-
Sacra com Maria, um “exercício espiritual 
que ajuda a reviver a paixão e morte do 
Senhor Jesus”; e a Via Lucis com Maria, 
para “aprofundar o Tempo Pascal, na 
companhia da Mãe de Jesus”. 

[29 março- 5 abril, 2020] 

Apelamos à compreensão de todos e insistimos na necessidade de todos 

se protegerem e #FICAREMCASA  
 
Algum assunto necessário deve ser tratado junto do pároco pelo  

 email: senhoradaoliveira@arquidiocese-braga.pt  

 telemóvel: 915 850 108 
Estejamos atentos, apoiemo-nos e “passemos a palavra”! 
 
 
 


