
 

o #LIGADOSEMREDE":  
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 Celebrações transmitidas na 

internet presididas pelo Senhor 
Dom Jorge  

- Domingo de Ramos: 11h  
- Quinta-feira Santa, Ceia do Senhor: 16h  
- Sexta-feira Santa, Paixão do Senhor: 15h  
- Sábado Santo, Vigília Pascal: 21h  
- Domingo da Páscoa: 11h 
 

o Dando seguimento às partilhas que 
já inundam as redes sociais aqui fica 
o nosso convite: Aceita este 
desafio. 

A TUA CASA É AGORA A NOSSA IGREJA. 
Em cada igreja doméstica, a família, está 
toda a comunidade. 
O desafio para esta Páscoa: "A nossa casa 
é a nossa Igreja" 
 
Ao dizer é “a nossa Igreja”, estamos a unir-
nos uns aos outros, pois em cada família 
estão todas as famílias, onde houver um 
cristão aí estão todos os cristãos a viver e 
a celebrar. Desafiamos as famílias a 
criarem, nesta Semana Santa, um espaço 
e um tempo para o encontro com Deus e 
com a comunidade. Para esse espaço 
faça-se uma cruz. Usem a vossa 
criatividade:  com madeira, com fios, em 
arame ou outros, sem flores. 
 

 
o DOMINGO DE RAMOS 

No Domingo de Ramos o espaço seja 
enriquecido com uma imagem de Jesus 
ou de Nossa Senhora, a bíblia aberta, uma 
vela. 
 

o DOMINGO DE PÁSCOA 
No dia de Páscoa a cruz ganhará vida: 
embelezada com flores ou outros adornos 
que permitam ajudar a todos a perceber 
que a Páscoa é esta passagem da morte à 
vida. Será para manter viva essa cruz até 
ao dia de Pentecostes. 
 

o UM SINAL no exterior da casa 
em cada casa possa haver uma cruz no 
exterior (na porta, na varanda, nas 
janelas, no jardim...). 
 
Enviem as vossas fotos para este email 
para partilharmos no facebook do nosso 
Jornal O Conquistador.  
Para cada dia da Semana Santa iremos 
também apresentar propostas para a 
oração em família! 
Mãos à obra e à criatividade. O Espírito 
anima-nos a viver este tempo com a cruz 
aos ombros, na certeza da Páscoa 
(passagem) definitiva, da ansiedade e do 
medo desta hora, para a esperança e 
para a paz. 
 

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. 

[6 abril- 12 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  

 senhoradaoliveira@arquidiocese-braga.pt  

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


