
 

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 � SOMOS “O CONQUISTADOR”:  

o jornal da paróquia apresenta-se com 
uma imagem renovada na celebração do 
seu 70º aniversário. Vamos captar mais 
assinantes e todos juntos dar 
continuidade a este belo projeto!? 
o Oração do Rosário e Consagração 

de Portugal 
no próximo dia 25 de março, a 
Conferência Episcopal Portuguesa 
comunica que todas as Dioceses estarão 
unidas na oração do Rosário pelas 
intenções de todo o mundo e em 
particular de Portugal, nesta situação 
dramática que estamos a passar devido 
ao coronavírus Covid-19. A oração terá 
início às 18.30 horas na Basílica de Nossa 
Senhora do Rosário em Fátima, seguida da 
renovação da consagração de Portugal ao 
Sagrado Coração de Jesus e ao 
Imaculado Coração de Maria. O momento 
será transmitido pelas várias plataformas 
digitais de rádio e televisão. Procuremos 
acopanhar espiritualmente! 
 

o � ALGUMAS SUGESTÕES PARA VIVER 
ESTE TEMPO INVULGAR: 

 
ACOMPANHAMENTO DE CELEBRAÇÕES:  
pode assistir, através da página de 
Facebook da Arquidiocese, à eucaristia 
celebrada na capela do Paço Episcopal de 
Segunda a Sábado às 18 horas e no 
Domingo às 11 horas. Aconselhamos, 
também, que se siga a eucaristia através 
dos diversos canais da televisão. 
LEITURA DA PALAVRA DE DEUS: pode 
consultar a página (http://liturgia.pt/) do 
Secretariado Nacional da Pastoral da 
Liturgia para ler e meditar a Palavra de 
Deus diária. 
ORAÇÃO DIÁRIA: as aplicações e serviços 
estão disponíveis para ajudar a manter a 
oração pessoal e familiar: Passo-a-rezar 
(https://www.passo-a-rezar.net/), 
Laboratório da fé 
(https://laboratoriodafe.pt/). 
 
RECITAÇÃO DO ROSÁRIO: diariamente às 
18h30, na Rádio Renascença.  
 
“CATEQUESE COM O BISPO NUNO”: a 
Arquidiocese de Braga iniciou, esta sexta-
feira, dia 20, esta iniciativa que pretende 
colmatar a interrupção causada pela 
pandemia de Covid-19 na catequese das 
paróquias e comunidades católicas. 
Através da página de Facebook da 
Arquidiocese, semanalmente, das 16h às 
17h, D. Nuno Almeida, Bispo Auxiliar de 
Braga, vai abordar os temas relacionados 
com a atualidade. Pode encontrar e 
partilhar o evento no Facebook. As 
sessões semanais serão também 
transmitidas no canal de YouTube da 
Arquidiocese. 

[22 março- 28 março, 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”! 
 
 
 


