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ORAÇÃO INICIAL

Avé Maria cheia de graça, o Senhor é convosco,
bendita sois Vós entre as mulheres e bendito é o
fruto do Vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós,
pecadores, agora e na hora da nossa morte.
Ámen.

Nossa Senhora Rainha das missões,
Dai-nos muitos e santos missionários.



Há sempre um sorriso na boca
Mas não é um sorriso que vai e vem
É aquele sorriso que se troca
Entre o Filho e a Mãe

Oh Maria! Oh Maria
Oh Maria! Oh nossa Mãe (Bis)

Quando a tristeza me toca
Tu sorris para mim com um gesto de amor
Então sinto dentro uma ânsia
De espalha-la ao meu redor

Oh Maria! Oh Maria
Oh Maria! Oh nossa Mãe (Bis)



TEMA PASTORAL 2016 - 17

Vivemos a nossa fé em comunidade que 
partilha, põe em comum e reza junta. A 
expressão comunitária da fé reforça a 
nossa vontade de juntos construir um 
mundo onde Deus esteja presente.
Como comunidade sentimo-nos membros 
da grande família cristã. Procuramos que a 
nossa comunidade paroquial seja uma 
família de famílias em missão.



Como nos convida o programa diocesano
deste ano: “A Igreja deve prosseguir os
caminhos que o Papa Francisco diariamente
nos abre e nos convida a percorrer. Deve
procurar sempre que a misericórdia divina
lhe modele o coração, para que seja uma
Igreja de rosto terno e de coração materno
e nos ensine e eduque a sermos
‘misericordiosos como o Pai’.



Em sintonia com a celebração do centenário das
aparições de Nossa Senhora em Fátima aos
pastorinhos Francisco, Lúcia e Jacinta, e na
perspectiva da visita do Papa Francisco a Fátima
e a Portugal, no próximo mês de maio, voltamo-
nos agora para Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe.
Ela é a Virgem Peregrina, a Mãe de ternura e a
Senhora da Mensagem que nos impele para uma
pastoral de proximidade e de acolhimento, nos
guia em todos os caminhos de missão, nos
conforta e consola nas aflições, nos fortalece na
comunhão, nos guia para as fontes da alegria,
onde a Igreja se renova em missão.



O centenário das aparições: fonte de inspiração e
de renovação pastoral
Este cunho mariano, e esta perspectiva da
«misericórdia», persistirão ao longo de todo o ano
pastoral de 2016-2017, tendo em conta a
dimensão nacional e internacional da celebração
do centenário das aparições de Fátima.
A Mensagem de Fátima contém elementos muito
inspiradores e desafiadores, no âmbito do
regresso às fontes da alegria, como a prática
assídua da oração e adoração, e o regresso à
fonte dos sacramentos, nomeadamente os da
Reconciliação e da Eucaristia.



O prelúdio das aparições: a fonte da Eucaristia
Antes das aparições de Nossa Senhora aos
Pastorinhos, temos o ciclo das aparições do Anjo
da Paz, a primeira na primavera de 1916 e, com
ela, a comunicação das palavras de adoração:
“Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-Vos.
Peço-Vos perdão para os que não crêem, não
adoram, não esperam e não Vos amam”.
A celebração do domingo é a expressão da nossa
adoração ao único Deus e Senhor. Neste sentido,
Fátima desafia-nos a recolocar Deus no centro da
nossa vida.



A revelação aos pequeninos: a simplicidade
evangélica
Estas aparições dão-se num país pobre, num local
ermo, a serra de Aire, a três crianças humildes.
Segue-se assim a lógica da revelação: a escolha de
um povo pobre, a escolha dos pobres, dos
humildes e dos simples (Mt 11,25).
É verdade – disse o Papa Francisco (Audiência,
18.03.2015) – que “as crianças trazem vida,
alegria, esperança e também problemas. Mas é
melhor uma sociedade com estas preocupações e
estes problemas, do que uma sociedade triste e
cinzenta, porque permaneceu sem filhos”!



O sentido da peregrinação: caminho da alegria
O espírito de peregrinação jubilar, vivido
intensamente durante o Ano da Misericórdia,
vai, por certo, continuar e ampliar-se nas
peregrinações a Fátima, que merecem ser
devidamente preparadas, acompanhadas
espiritualmente e celebradas, em clima de
verdadeira alegria, que a experiência do
caminho e visão do santuário sempre desperta
no peregrino.



Como comunidade paroquial iremos percorrer
este caminho em companhia de Maria, nossa
Mãe, e com ela louvar a Deus pelas maravilhas
que Ele realiza em cada um de nós, vivendo em
alegria a nossa missão.
O nosso lema: Com Maria caminhamos na
alegria, nos faça sentir sempre a caminho
unidos na fé, esperança e caridade.



ITINERÁRIO DE CATEQUESE DE INICIAÇÃO
DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

(6-16 ANOS)
INFÂNCIA

* 1ª ETAPA – Inserção na comunidade

1º Ano – TEMOS UM AMIGO – Festa do Acolhimento
2º Ano – ENSINA-NOS A REZAR – Festa do Pai Nosso
3º Ano – EM TI, VIVEMOS – Festa da Eucaristia

* 2ª ETAPA – A vida da fé

4º Ano – AO ENCONTRO… de JESUS – Entrega da Bíblia
5º Ano – À DESCOBERTA … do PAI – Entrega do Credo
6º Ano – NA FORÇA … do ESPÍRITO – Festa da Fé

ADOLESCÊNCIA
* 3ª ETAPA – Sentido cristão da vida

7º Ano – PROJECTO MAIS – Bem-aventuranças
8º Ano – SOMOS MAIS – Festa da Vida

* 4ª ETAPA – Compromisso cristão

9º Ano – O DESAFIO DE VIVER – Celebração de Compromisso
10º Ano – A ALEGRIA DE CRER – Festa do Envio



CATEQUESE 2016 - 2017

Horário:
2ª, 3ª e 4ª - das 18h 30m às 19h 30m.
Sábado – das 17h 30m às 18h 30m.

Entrada:
Junto ao portão preto à esquerda da porta principal da 
Igreja. Dirigem-se ao Salão. Esperam os catequistas. No final 
voltam ao Salão, os pais devem dirigir-se ao Salão.

Missa da catequese: domingo às 10h 45m 
1º domingo: 3º volume.
2º domingo: 4º volume.
3º domingo: 5º volume.
4º domingo: 6º volume.



CATEQUESE 2016 - 2017
DISPOSIÇÃO DE SALAS
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CATEQUESE 2016 – 2017

Grupos de Catequese – Dinâmica/Critérios:

Espaço físico (salas) – Nº Catequizandos

Grupos – 2 Catequistas/Grupo: Potenciar 
partilha/responsabilidade entre Catequistas

Nº Catequizandos (Média de 1/10)

Solicitação/disponibilidade do dia pelo 
Catequista

Manutenção grupo ano anterior (dentro do 

possível)



CATEQUESE 2016 – 2017

Comunicação: 

- Directa e personalizada (antes e depois das 
catequeses),

- Todos os dias por email (Bom dia, agenda 
semanal, outros assuntos e avisos),

- Através dos catequizandos.



CATEQUESE 2016 – 2017

Reuniões de Pais:

Manhã de sábado (10h – 15h):

1. Tempo de preparação juntos.

2. Almoço partilhado.

3. Reunião com os pais.



Dia Ano Nome

Maria Isabel Roseira

Maria do Carmo 

Nazaré Moreira 

Maria Virginia Sousa Santos

Branca Pereira de Sousa

Maria Manuela Resende Azevedo

Elsa Gomes

Nuno Moreira do Couto

Licínia Rocha 

Mónica Gabriela Vaz Pinto

Orlanda Campos Gandra

Márcia Pires 

Teresa Reis

Teresa Rangel

Manuela Rangel

Alice Gouveia 

Maria Francisca de Oliveira Rufino

Henrique Guimarães

Maria Leonor Rodrigues Sarmento

Catequistas
2016-2017

Catequistas
2016-2017

2ª feira
4º A1

6º A1

1º A

5º A

2º A1

3º A13º A1

6º A2

2º A2

3º A2

4º A2

6º A2









Outros assuntos:

Catequese de pais

Coro

Site, assiduidade, formações, actividades
paroquiais…


