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Lc 4,16-21 
Enviou-me a anunciar a Boa Nova aos pobres 

 
 

16Jesus veio a Nazaré, onde tinha sido criado. Segundo o seu costume, 
entrou em dia de sábado na sinagoga e levantou-se para ler. 17Entregaram-
lhe o livro do profeta Isaías e, desenrolando-o, deparou com a passagem 
em que está escrito: 
 

18«O Espírito do Senhor está sobre mim, 
porque me ungiu 
para anunciar a Boa-Nova aos pobres; 
enviou-me  
a proclamar a libertação aos cativos 
e, aos cegos, a recuperação da vista; 
a mandar em liberdade os oprimidos, 
19a proclamar um ano favorável da parte do Senhor.» 

 

20Depois, enrolou o livro, entregou-o ao responsável e sentou-se. Todos os 
que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. 21Começou, então, a 
dizer-lhes: «Cumpriu-se hoje esta passagem da Escritura, que acabais de 
ouvir.». 
 
 

Vai  
e faz tu também o mesmo! 

 

 



ORAÇÃO 
para o Ano da Caridade 

 
Senhor Jesus Cristo, 
Amor imenso do Pai 
Que nos enviaste o Espírito Santo para que, 
amando a Deus sobre todas as coisas, 
cumpramos o mandamento novo do amor fraterno. 
 
Dá--nos um espírito novo que nos encha do amor de Deus 
para servir cada irmão. 
Faz que o nosso serviço, esteja marcado pela caridade e pela misericórdia, 
no trabalho pela justiça, na promoção da dignidade da pessoa, 
no amparo dos pobres e excluídos deste mundo. 
 
Queremos ser luz no mundo,  
sempre alimentada pelo azeite da caridade, 
sal da terra que dá sabor ao quotidiano da vida, 
cidade sobre o monte 
que antecipa aqui entre os homens o Teu Reino. 
 
Não nos deixes, Senhor, insensíveis 
diante de tantas periferias que interpelam o nosso agir. 
Faz-nos compreender que só dissolvidos como o sal, 
seremos esse fermento de transformação 
de que necessita o nosso mundo. 
 
Que nunca desanimemos diante das necessidades, 
dos problemas das incompreensões 
mas que saibamos que o sacrifício que Te é agradável 
é manchar as nossas mãos no barro desta terra. 
 
Aqui nos tens hoje, Senhor, com novo ardor, mente aberta, 
para sairmos contigo ao encontro de todas as periferias. 
Que seguindo os Teus passos, com obras e palavras,  
sejamos fiéis instrumento do Teu amor,  
da Tua imensa ternura por cada pessoa. 
Amen.   



 
 
 
 
 
 
 

Mensagens 
Ano Pastoral 2020-2021 

 
 
 

 
 
 
 

 



Unidade e Caridade 
Mensagem do Pároco  

xxxxx 
 
 

«Até xxxx 
 
  

1. Novos desafios pastorais à Igreja 
 

Apesar das inúmeras dificuldades e tantas outras limitações que 
enfrentámos no último ano, podemos dizer que, na Unidade Pastoral, sentimos 
que estivemos juntos todo este tempo, no cuidado permanente uns com os 
outros, em especial dos mais sós e mais frágeis, e no acompanhamento das 
comunidades paroquiais, conservando o espírito de comunhão e unidade entre 
nós. “Estamos juntos”, foi não só um lema a orientar-nos, mas, acima de tudo, um 
programa que nos fez apostar numa cultura de proximidade marcada pela partilha 
dos bens, do saber, do tempo, da simpatia e da amabilidade. Queremos ser uma 
Igreja vista e vivida como “hospital de campanha” pronta a socorrer, a cuidar, a 
abrigar; uma Igreja que quer ser mãe de todos e casa para quem a procura. 

Este é o momento para reforçar a vida comunitária, tomando como 
modelo “a comunidade primitiva, descrita nos Atos dos Apóstolos. A presença de 
Cristo Ressuscitado era mais forte do que todas as ameaças de morte ou exclusão. 
Dentro do poderoso e conquistador mundo romano, o Evangelho ia-se 
escrevendo com a própria vida dos discípulos de Jesus. Eles eram Evangelho, 
comunidade de testemunho e de missão. Era um estilo de vida fascinante que 
deve ser sempre retomado!” (CEP, 01.01.2021, n. 24). Por isso, pedem-nos os 
nossos bispos: “É fundamental ter a coragem de avaliar a vida das comunidades e 
os seus dinamismos de integração, criatividade e generosidade. É preciso 
identificar as “salas de catequese modernas”, os espaços novos para uma 
evangelização missionária. O campo da missão alargou-se, requer pessoas com 
paixão comunitária e estilo missionário, comunidades vivas e unidas, capazes de 
acolher, integrar e voltar a convencer da riqueza da vida em comum: todos juntos” 
(CEP, 01.01.2021, n. 25).  

E porque a pandemia não terminou, há ainda inúmeros desafios que vão 
obrigar a reprogramar todo ano pastoral. Desde o primeiro momento, sentimos a 
necessidade de nos reinventarmos para recomeçar, reconstruir e renovar a vida 



individual e comunitária para continuarmos a levar a todos a alegria do Evangelho, 
dentro do contexto social e cultural que estamos a viver.  

Nesse sentido, os Bispos de Portugal convidam-nos o tempo atual como 
ocasião para a nova evangelização. Como? Construindo uma fraternidade 
universal, comunicando nos ambientes digitais, afirmando o primado da Palavra 
que coloca o Evangelho no centro, vivendo com verdade e beleza as celebrações 
litúrgicas e integrando os novos desafios de serviço e missão, sobretudo: a 
catequese renovada a partir da família, os grupos de acolhimento na Eucaristia, o 
serviço dos “ostiários”, a pastoral da comunicação com presença nas redes sociais 
e no uso dos meios digitais (cf. CEP, 01.01.2021, n. 26-43). 

Alertam-nos ainda os nossos Bispos: “Se se trata de recomeçar, que seja 
sempre, como no Evangelho, a partir dos últimos” (CEP, 01.01.2021, n.41). E por 
isso, pedem-nos: “Oxalá por todo o lado se iniciem percursos sinodais de escuta 
prolongada, autênticos laboratórios de reflexão em ordem a uma “nova etapa da 
evangelização. Oxalá o Espírito inspire percursos novos que, feitos com todo o 
povo de Deus, consigam envolver mulheres e homens de boa vontade e lançar, 
em conjunto, itinerários imbuídos de amor solidário para não abandonar ninguém 
pelo caminho” (CEP, 01.01.2021, n. 41). 

 
 
2. A Paróquia, comunidade sinodal 
 
Ao falarmos da missão evangelizadora da Igreja em contexto paroquial, 

vale a pena transcrever na íntegra o texto da Conferência Episcopal Portuguesa 
que desafia as paróquias a serem comunidades sinodais. Partilhamos convosco os 
números 44 a 48: 

“Para a evangelização é decisivo que na comunidade tudo seja comum, 
que aquilo que um faz seja de todos e diga respeito a todos. Na comunidade, deve 
acolher-se os projetos dos outros como se fossem seus, cada um deve pensar no 
bem do outro, ajudá-lo a crescer, interessar-se pelo seu sucesso, sacrificar-se e 
dar a vida pelos fins comuns. Numa paróquia que seja verdadeira comunidade, 
não deve entrar a disputa, a discórdia, os interesses pessoais, os desejos de 
afirmação ou poder; não deve haver autoritarismos, críticas, invejas, ciúmes; o 
que se faz deve ser direcionado a todos, deve haver comunhão na diversidade. A 
sinodalidade é a síntese entre o caminhar juntos da Igreja e o seu olhar para o 
Limiar Eterno. 

 
  



2.1. Dois ou mais! 
 
“Para a conversão pastoral das comunidades paroquiais em chave 

missionária, o Papa Francisco rebatiza a paróquia com nomes novos: “comunidade 
sinodal”, célula da “Igreja em saída” e “casa do povo de Deus”. A sinodalidade, 
inspirada no “ícone de Emaús”, não é um novo método pastoral, mas uma maneira 
de ser, um estilo que nos anima e nos faz caminhar como irmãos de estrada, 
chegando a todos. A sinodalidade exige a humildade de “ir lado a lado”, com o 
Mestre em companhia. Evangelizar numa paróquia sinodal passa por “ir dois a 
dois”! 

“Sinodalidade é o que Deus espera da Igreja neste terceiro milénio” (Papa 
Francisco). É o modo de ser Igreja! Este é um estilo de que o mundo muito pode 
beneficiar, porque é escola de vida, de exercício da corresponsabilidade e 
colaboração ativa, onde se pode aprender o serviço, a escuta recíproca e o diálogo 
respeitador. Na sinodalidade, vale mais o menos perfeito em unidade que o mais 
perfeito em desunião. De igual modo, vale mais o menos perfeito em grupos 
alargados que o mais perfeito feito por um só ou poucos.” 

 
2.2. Paróquia, célula da “Igreja em saída” 
 
“Em tempo de pandemia percebe-se ser real o apelo a passar de uma 

atitude de “espera” à atitude de “saída”. Não basta a atitude cómoda de ficar à 
espera que as pessoas venham até nós. A paróquia é “extroversa” por natureza, 
ou seja, está atenta e “em saída”, vai onde se sente necessária. Passar de uma 
pastoral de manutenção a uma pastoral missionária é uma conversão que vai 
durar o seu tempo. Não pode haver pressa, mas é necessário planear, definir 
objetivos e percursos para lá chegar.” 

 
2.3. Paróquia, “Casa do Povo de Deus” 
 
“O Papa Francisco desenhou um perfil de Igreja no contexto da Igreja local 

e da paróquia, descrevendo a comunidade como Igreja “que saiba acolher com 
sentimentos maternos, mostre ternura com todos, saiba olhar para o futuro com 
esperança, cultive a memória de povo de Deus, queira tratar os homens com 
aquela paciência que possibilita suportarem-se uns aos outros, possua a doçura 
do olhar de Jesus, tenha maternalmente a porta sempre aberta a todos, seja capaz 
de falar a linguagem dos jovens, seja audaz a explorar novas vias, novas 
linguagens, novas atitudes para dilatar o anúncio da salvação, tenha sentido de 
gratuidade”. 

 



 3. Oportunidades de renovação paroquial 
 

Por momentos, temos a ilusão de que nos bastará rasgar o velho 
calendário, como quem muda de roupa, para virar a página da história e fechar de 
vez o álbum das más recordações de 2020. Em vez de estarmos a agarrar e a 
abraçar o ano novo de 2021, a COVID-19 põe-nos a sonhar com 2019, quando 
ainda não havia pandemia! Temos muita dificuldade em aceitar esta crise 
sanitária, económica, social e até eclesial, que atingiu a todos, sem distinções, 
destapando as nossas ilusões e pecados, e pondo em causa os nossos modelos e 
estilos de vida. Este flagelo foi um teste considerável e ocasião favorável para nos 
convertermos ao essencial e tomarmos consciência da nossa abençoada pertença 
comum como irmãos: todos ligados, todos cuidadores de todos e todos sob o 
cuidado de todos. 

Que ensinamentos recolhemos dos acontecimentos provocados pela 
pandemia? Ela ensinou-nos que as nossas escolhas pessoais têm sempre reflexos 
sociais; que só unidos e cuidando dos mais frágeis podemos vencer os desafios 
globais. Aprendemos a habitar mais e melhor a nossa casa e a valorizar a família, 
como primeira escola de fraternidade, primeiro hospital do cuidado de uns pelos 
outros, primeira rede essencial da missão e da transmissão da fé. Esta crise 
acelerou mudanças que estavam em curso, no mundo do ensino e do trabalho, na 
prática da fé. Houve um gigantesco sobressalto, no uso das novas tecnologias e 
meios digitais, criando-se formas diferentes de relação, de pertença, de presença, 
de participação, de socialização, de comunicação e de celebração da fé. É, pois, 
todo um velho mundo que apodrece, morre e desaparece, mas, ao mesmo tempo, 
esta crise dá à luz um novo início, traz com ela a promessa e a esperança de um 
mundo renovado. 

À luz do Evangelho, temos a confiança de Maria (cf. Lc 1, 28b): não 
estamos sozinhos. Deus caminha connosco e continuará a fazer germinar as 
sementes do seu Reino no meio de nós e apesar de nós. Pelo muito que sofremos, 
pelos muitos irmãos e irmãs que nos morreram, sabemos que muita vida nova há 
de ainda brotar, florir e frutificar (cf. Jo 12,24). As privações e provações sofridas, 
o suor, sangue e lágrimas, que esta crise pandémica nos faz verter, são os odores 
e sabores deste vinho novo, desta novidade do tempo que 2021 nos dará a beber 
e a viver. 

2020 deixa-nos marcas inapagáveis, que não se podem reverter. E a 
receita para o valorizar em 2021 é dada por Jesus: “Para vinho novo, odres novos” 
(Lc 5,36-38). Não queiramos dar um passo atrás, voltar ao velho normal, às velhas 
alegrias ou velharias, às práticas ou soluções, que já não nos servem; são como 
roupa velha, que nos fica curta nas mangas. Estejamos antes disponíveis para a 
mudança, para a novidade de vida, para uma justa atualização, para uma nova 



etapa na evangelização.  Para vinho novo, odres novos.  Bebamos deste vinho 
novo. Bebamo-lo, pela taça da alegria ou pelo cálice do sofrimento, para saborear 
até à última gota a graça do ano de 2020 e o ano da graça de 2021. 

Estamos já a viver ou viveremos em breve diversos momentos que nos 
poderão ajudar no sentido da renovação da Igreja e da vida de todos nós. 
Deixamos aqui alguns desafios e contamos com o empenho de todos na 
preparação, divulgação e vivência dos mesmos. 

 
a) 30 anos das paróquias a 14 de abril de 2021 
 
No dia 14 de abril, as nossas duas paróquias celebram 30 anos de 

existência. É uma ocasião para reforçarmos o caminho sinodal que já trilhamos há 
alguns anos. Acolhamos os desafios de sinodalidade apontados pela CEP e 
referidos atrás. 
 

b) Jornadas Mundiais da Juventude 
 
Neste tempo de pandemia, os jovens foram fundamentais e adaptaram-

se de imediato. De facto, para que as mudanças sejam possíveis, temos de contar 
com os nossos jovens. “Sem a escuta atenta dos jovens, sem a sua visão da Igreja 
e do mundo, não haverá adequada renovação e conversão pastoral.” (CEP, 
01.01.2021, n. 49). Os jovens são fortes agentes da evangelização ao trazer o seu 
modo de ser, agir, pensar, servir e amar. 

 
c) Bodas de prata da ordenação sacerdotal do pároco 
 
A 21 de julho tenho a alegria de celebrar os 25 anos da minha ordenação 

sacerdotal, então, no santuário de Nossa Senhora do Sameiro, em Braga. É ocasião 
par juntos darmos graças a Deus por estes 25 anos de ministério. Peço-vos que 
rezeis por mim para que eu encontre em Cristo o meu lugar feliz e eu seja sempre, 
para todos, um ponto de encontro e ponte para a comunhão entre todos os filhos 
de Deus, em especial os que andam dispersos (Jo 11,51.52). É também 
oportunidade de reforçamos a nossa oração pelos nossos seminaristas: o David e 
o Manuel de Nova Oeiras e o Simão de São Julião da Barra. Rezemos também por 
todos os padres: pelos que já partiram, pelos que acabam de chegar, e por aqueles 
que se ressentem de algum cansaço. 

 
  



d) Renovação das estruturas 
 
No. N. 27 da Evangelii Gaudium o Papa Francisco diz  que sonha “com uma 

opção missionária capaz de transformar tudo, para que os costumes, os estilos, os 
horários, a linguagem e toda a estrutura eclesial se tornem um canal 
proporcionado mais à evangelização do mundo atual que à autopreservação”. 
Temos uma excelente oportunidade de o concretizar com a eleição dos novos 
membros dos conselhos pastorais de Nova Oeiras e de São Julião e seus respetivos 
secretariados permanentes, constituindo-se uma equipa sinodal da UP, bem como 
a nomeação dos novos órgãos sociais do Centro Social Paroquial de Nova Oeiras. 
  
 

e) Os desafios da Igreja onde estamos inseridos 
 
Na Vigararia de Oeiras, ainda que interrompida pela pandemia, está ainda 

aberta a Visita Pastoral. Trata-se de uma oportunidade excelente para criar laços, 
estabelecer contactos, detetar problemas, procurar soluções com oportunas 
ocasiões de encontro, de diálogo, de celebração, de proximidade entre o pastor e 
os fiéis. A Visita Pastoral deve colher frutos preciosos de renovação, abertura e 
conversão, segundo uma visão conciliar da Igreja como Povo de Deus e Corpo de 
Cristo, organizado e corresponsável. 

 
Na Diocese de Lisboa, continuamos em torno de dois números fulcrais da 

nossa Constituição Sinodal: o Ano da Caridade com o lema “Sair com Cristo ao 
encontro de todas as periferias”, onde Ele aliás nos espera (CSL, 53) e “Fazer da 
Igreja uma rede de relações fraternas”, reforçando todas as instâncias de 
corresponsabilidade comunitária (CSL, 60). 

 
Para a Igreja universal, o Papa lançou já duas grandes propostas.  
Para celebrar os 150 anos da declaração de São José como Padroeiro da 

Igreja Católica, o Papa Francisco convocou o "Ano de São José" com a Carta 
Apostólica “Patris corde – Com coração de Pai”. O Ano de São José decorre até 8 
de dezembro de 2021. 

Também iremos celebrar o Ano “Família Amoris Laetitia”. Terá início a 19 
de março de 2021, quinto aniversário da Exortação Apostólica “Amoris Laetitia”, 
e terminará a 26 de junho de 2022, por ocasião do X Encontro Mundial das 
Famílias em Roma.  

 
 

 



4. Um triénio de evangelização: programa pastoral de 2021 a 2023 
 
 
 

• comunidade 
• xx 
• xx 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vosso Pe. Nuno Westwood, 
cristão convosco, padre para vós. 

 
1 de janeiro de 2020 

 
 
 
 

 



  



D. MANUEL CLEMENTE 
Carta aos diocesanos de Lisboa  

no começo do novo ano pastoral 
 
Caríssimos diocesanos 
 
1. Antes de mais, desejo que estejais bem, com as vossas famílias e comunidades. 
Bem fisicamente e também espiritualmente, em especial os que tenham sofrido 
em si e nos seus com a presente pandemia ou qualquer enfermidade. Uma 
lembrança forte e permanente vai para todas as instituições de solidariedade, 
eclesiais ou outras, onde a pandemia entrou, causando tanta perturbação e 
desgaste nos residentes e cuidadores.    
 
Como salientei na apresentação do programa-calendário para 2020-2021, a crise 
sanitária impediu-nos de realizar muitas das atividades previstas. Por isso 
continuaremos agora na mesma linha de receção da Constituição Sinodal de 
Lisboa e com os mesmos temas, tão atuais como urgentes: “Sair com Cristo ao 
encontro de todas as periferias” – onde Ele sempre nos espera (cf. CSL 53) e “Fazer 
da Igreja uma rede de relações fraternas” - reforçando as instâncias de 
corresponsabilidade comunitária e missionária (cf. CSL 60). 
 
A pandemia afetou-nos muito, como sociedade e como Igreja. Nas suas várias 
incidências, da saúde à economia, do trabalho à escolaridade e ao convívio, exigiu-
nos e continua a exigir solidariedade e solicitude reforçadas. Tudo se restringiu 
nos espaços e limitou nos encontros presenciais, condicionalismo que só 
paulatinamente se ultrapassará. Tivemos celebrações comunitárias interrompidas 
e agora retomamo-las sob estritas regras sanitárias. Dou graças a Deus por tanta 
generosidade manifestada nas comunidades, bem como nos vários serviços 
públicos e particulares, estando certo de que nos reencontraremos mais 
próximos, justos e solidários, como necessariamente tem de ser. 
 
 
2. No que a atividades diocesanas se refere e além de tudo o que é próprio dos 
vários departamentos, setores e serviços (cf. Programa- Calendário) saliento as 
mais específicas do Departamento da Pastoral Sociocaritativa, com relevância 
para o respetivo Congresso, a 14-15 de maio de 2021. Aí confluirão a experiência 
entretanto feita com as Semanas Vicariais da Caridade, que poderão repetir-se, e 



também muitas outras ações realizadas - e aumentadas em resposta às 
necessidades que a pandemia trouxe. 
 
Quer no campo sociocaritativo, quer em todos os outros da nossa vida pastoral, 
importa crescer em corresponsabilidade. Não se trata de algo acessório e 
meramente funcional. Trata-se de viver e trabalhar comunitariamente, como 
aprendizagem da própria vida unitrinária de Deus, finalidade maior da Igreja que 
somos. Solidários com todos e corresponsáveis entre nós, da vida comunitária à 
diocesana, do mais local ou particular ao mais universal e geral. 
 
Daqui a importância de incentivar e desenvolver todos os órgãos de 
corresponsabilidade comunitária, com os vários conselhos canonicamente 
previstos. Tudo o que fizermos nesse sentido é louvável e inadiável. A qualidade 
cristã do que realizarmos, além do benefício imediato que origine, mede-se pelo 
modo comunitário como o fizermos. Cristo não trabalhou sozinho, mas sempre 
com o Pai, no Espírito que os une (cf. Jo 5, 17). E associou outros, que com Ele 
aprenderam a trabalhar unidos e fez companheiros de missão. Assim então e 
assim agora, necessariamente. 
 
Aliás, a grande receção do Concílio Vaticano II, em que convictamente 
prosseguimos, reforça-nos a experiência e a consciência de sermos Povo de Deus, 
Corpo de Cristo e Templo do Espírito Santo, sempre integrados num todo básico 
e comum. Por isso desenvolvemos catequeses que se querem verdadeiras 
inserções na vida eclesial e não meras aulas entre tantas outras; celebramos como 
comunidade participativa e não como assistentes à atuação demasiado destacada 
de algum ministro do culto; e incrementamos todas as instâncias de colaboração 
comunitária, pastorais ou administrativas que sejam, com intenção missionária 
sempre. 
 
 
3. Nesse sentido, a recente Instrução da Congregação para o Clero A conversão 
pastoral da comunidade paroquial ao serviço da missão evangelizadora da Igreja, 
dá-nos esta motivadora definição: «A paróquia é uma comunidade convocada 
pelo Espírito Santo para anunciar a Palavra de Deus e fazer renascer novos filhos 
na fonte batismal; reunida pelo seu pastor, celebra o memorial da paixão, morte 
e ressurreição do Senhor e testemunha a fé na caridade, vivendo em permanente 
estado de missão, para que a ninguém falte a mensagem salvífica, que doa a vida» 
(nº 29). 
 



Será boa catequese para todos, retomar esta definição comunitária no começo do 
novo ano pastoral, revendo à sua luz o que se faz e o que se há de fazer, ponto 
por ponto. Também no que a Instrução diz mais à frente, sobre o Conselho 
Pastoral Paroquial: «Longe de ser um simples organismo burocrático, então, o 
Conselho Pastoral coloca em destaque e realiza a centralidade do Povo de Deus 
como sujeito e protagonista ativo da missão evangelizadora, em virtude do facto 
de que cada fiel recebeu os dons do Espírito através do Batismo e da Confirmação» 
(nº 110). 
 
Proponho que em todas as paróquias se leia atentamente esta Instrução da 
Congregação do Clero, que sobre elas diretamente incide. Ao longo dos seus 
números, tanto se reflete sobre as atuais circunstâncias socioculturais, que 
exigem mais interligação com o conjunto pastoral da diocese, dada a menor 
fixação territorial das populações, como se indicam possibilidades de trabalho 
intercomunitário, ou a natureza e os fins próprios das várias instâncias de 
corresponsabilidade. 
 
    
4. O Papa Francisco propõe-nos para este tempo uma atenção ecológica 
redobrada, ainda mais oportuna por causa dos danos da pandemia. Durante o 
presente ano pastoral devemos retomar tudo quanto nos escreveu em 2015, na 
sua preciosa encíclica Laudato si´, sobre o cuidado da casa comum. Sugiro-vos que, 
pessoal e comunitariamente, se assimile a encíclica nas suas múltiplas incidências, 
espirituais também. 
 
Por todo o texto papal perpassa uma vinculação global e a solidariedade com a 
criação inteira. Requer-nos uma autêntica “conversão ecológica”, comportando 
três atitudes: 1ª) Gratidão pela obra criadora de Deus, correspondida com 
generosidade e gratuidade no modo de viver e conviver; 2ª) consciência de não 
estarmos separados das outras criaturas, com as quais formamos uma comunhão 
universal; 3ª) desenvolvimento das capacidades que Deus nos deu, para ajudar a 
resolver os dramas deste mundo (cf. LS, 219-220).  
 
Três atitudes complementares, que o Papa nos propõe, em torno duma figura (S. 
Francisco de Assis) e de um conceito (ecologia integral): «Acho que Francisco é o 
exemplo por excelência do cuidado pelo que é frágil e por uma ecologia integral, 
vivida com alegria e autenticidade. […] Nele se nota até que ponto são 
inseparáveis a preocupação pela natureza, a justiça para com os pobres, o 
empenhamento na sociedade e a paz interior» (LS, 10). 
 



É nesta integralidade ecológica que o Papa insiste do princípio ao fim. Na verdade, 
se faltar um destes pontos, logo se desequilibra o conjunto. Dar aos animais ou às 
plantas a atenção devida, requer outra igual ou maior aos seres humanos 
injustiçados; ninguém se pacifica intimamente quando se alheia das causas da 
justiça e da paz para todos. 
 
Neste sentido, incluo outra citação da encíclica, tão clara como inevitável. Merece-
nos uma atenção muito particular, por razões de coerência ecológica. Coerência 
que, por ser total, nunca pode ser “fraturante”. Importa salvaguardar a criação, 
começando pela vida humana e tudo o que esta requer, da conceção à morte 
natural: «Quando, na própria realidade, não se reconhece a importância de um 
pobre, de um embrião humano, de uma pessoa com deficiência – só para dar 
alguns exemplos -, dificilmente se saberá escutar os gritos da própria natureza. 
Tudo está interligado» (LS, 117). 
 
 
5. Por causa da pandemia, o Papa Francisco adiou para 2023 a Jornada Mundial 
da Juventude, a realizar em Lisboa. Temos assim mais um ano para a preparar, 
como já acontece no conjunto das dioceses portuguesas. Assim se vão 
desenvolvendo catequeses que têm como base a reflexão e a experiência dos 
vários subtemas, ano a ano, sempre em torno da atitude da Virgem Maria na 
Visitação, quando apressadamente se dirigiu ao encontro de Isabel (cf. Lc 1, 39).  
 
Esta “urgência” em levar a todos o Jesus que recebemos, há de preencher a nossa 
vida pessoal e comunitária, de jovens e menos jovens, relançando-nos ainda mais 
na evangelização que o mundo pede. A JMJ 2023 será essencialmente o fruto do 
que connosco acontecer para tal. 
 
Caríssimos diocesanos, deixo-vos estes tópicos para o ano pastoral que agora 
começa, convicto da sua oportunidade eclesial e sociocultural. Com os irmãos 
Bispos que comigo trabalham no Patriarcado de Lisboa, desejo-vos a maior 
felicidade em todos os campos da vossa vida e atividade. Felicidade que, como 
Cristo nos ensina, sempre «está mais em dar do que em receber» (At 20, 35). 
 
Irmão e amigo, 
 
Lisboa, 1 de setembro de 2020 
† Manuel, Cardeal-Patriarca 
  



 
 
 
 
 
 
 

Ano de São José 
8 dez 2020 a 8 dez 2021 

  



 

CORDIS PATRE 
Carta Apostólica do Papa Francisco 

 
Por ocasião do 150º aniversário da declaração de São José 
como Padroeiro Universal da Igreja 
 
Com coração de pai: assim José amou a Jesus, designado nos quatro Evangelhos 
como «o filho de José». 
 
Os dois evangelistas que puseram em relevo a sua figura, Mateus e Lucas, narram 
pouco, mas o suficiente para fazer compreender o género de pai que era e a 
missão que a Providência lhe confiou. 
 
Sabemos que era um humilde carpinteiro (cf. Mt 13, 55), desposado com Maria 
(cf. Mt 1, 18; Lc 1, 27); um «homem justo» (Mt 1, 19), sempre pronto a cumprir a 
vontade de Deus manifestada na sua Lei (cf. Lc 2, 22.27.39) e através de quatro 
sonhos (cf. Mt 1, 20; 2, 13.19.22). Depois duma viagem longa e cansativa de 
Nazaré a Belém, viu o Messias nascer num estábulo, «por não haver lugar para 
eles» (Lc 2, 7) noutro sítio. Foi testemunha da adoração dos pastores (cf. Lc 2, 8-
20) e dos Magos (cf. Mt 2, 1-12), que representavam respetivamente o povo de 
Israel e os povos pagãos. 
 
Teve a coragem de assumir a paternidade legal de Jesus, a quem deu o nome 
revelado pelo anjo: dar-Lhe-ás «o nome de Jesus, porque Ele salvará o povo dos 
seus pecados» (Mt 1, 21). Entre os povos antigos, como se sabe, dar o nome a uma 
pessoa ou a uma coisa significava conseguir um título de pertença, como fez Adão 
na narração do Génesis (cf. 2, 19-20). 
 
No Templo, quarenta dias depois do nascimento, José – juntamente com a mãe – 
ofereceu o Menino ao Senhor e ouviu, surpreendido, a profecia que Simeão fez a 
respeito de Jesus e Maria (cf. Lc 2, 22-35). Para defender Jesus de Herodes, residiu 
como forasteiro no Egito (cf. Mt 2, 13-18). Regressado à pátria, viveu no recôndito 
da pequena e ignorada cidade de Nazaré, na Galileia – donde (dizia-se) «não sairá 
nenhum profeta» (Jo 7, 52), nem «poderá vir alguma coisa boa» (Jo 1, 46) –, longe 
de Belém, a sua cidade natal, e de Jerusalém, onde se erguia o Templo. Foi 
precisamente durante uma peregrinação a Jerusalém que perderam Jesus (tinha 



ele doze anos) e José e Maria, angustiados, andaram à sua procura, acabando por 
encontrá-Lo três dias mais tarde no Templo discutindo com os doutores da Lei (cf. 
Lc 2, 41-50). 
 
Depois de Maria, a Mãe de Deus, nenhum Santo ocupa tanto espaço no magistério 
pontifício como José, seu esposo. Os meus antecessores aprofundaram a 
mensagem contida nos poucos dados transmitidos pelos Evangelhos para realçar 
ainda mais o seu papel central na história da salvação: o Beato Pio IX declarou-o 
«Padroeiro da Igreja Católica», o Venerável Pio XII apresentou-o como «Padroeiro 
dos operários»; e São João Paulo II, como «Guardião do Redentor». O povo invoca-
o como «padroeiro da boa morte». 
 
Assim ao completarem-se 150 anos da sua declaração como Padroeiro da Igreja 
Católica, feita pelo Beato Pio IX a 8 de dezembro de 1870, gostaria de deixar «a 
boca – como diz Jesus – falar da abundância do coração» (Mt 12, 34), para 
partilhar convosco algumas reflexões pessoais sobre esta figura extraordinária, 
tão próxima da condição humana de cada um de nós. Tal desejo foi crescendo ao 
longo destes meses de pandemia em que pudemos experimentar, no meio da 
crise que nos afeta, que «as nossas vidas são tecidas e sustentadas por pessoas 
comuns (habitualmente esquecidas), que não aparecem nas manchetes dos 
jornais e revistas, nem nas grandes passarelas do último espetáculo, mas que hoje 
estão, sem dúvida, a escrever os acontecimentos decisivos da nossa história: 
médicos, enfermeiras e enfermeiros, trabalhadores dos supermercados, pessoal 
da limpeza, curadores, transportadores, forças policiais, voluntários, sacerdotes, 
religiosas e muitos – mas muitos – outros que compreenderam que ninguém se 
salva sozinho. (…) Quantas pessoas dia a dia exercitam a paciência e infundem 
esperança, tendo a peito não semear pânico, mas corresponsabilidade! Quantos 
pais, mães, avôs e avós, professores mostram às nossas crianças, com pequenos 
gestos do dia a dia, como enfrentar e atravessar uma crise, readaptando hábitos, 
levantando o olhar e estimulando a oração! Quantas pessoas rezam, se imolam e 
intercedem pelo bem de todos».[6] Todos podem encontrar em São José – o 
homem que passa despercebido, o homem da presença quotidiana discreta e 
escondida – um intercessor, um amparo e uma guia nos momentos de dificuldade. 
São José lembra-nos que todos aqueles que estão, aparentemente, escondidos ou 
em segundo plano, têm um protagonismo sem paralelo na história da salvação. A 
todos eles, dirijo uma palavra de reconhecimento e gratidão… 
 
(pode ler a carta na íntegra no site da UP em www.unidadepastoral.com) 



ORAÇÃO A SÃO JOSÉ 
Ano de São José 

 
 
Oração na Carta Apostólica 
 
Salve, guardião do Redentor 
e esposo da Virgem Maria! 
A vós, Deus confiou o seu Filho; 
em vós, Maria depositou a sua confiança; 
convosco, Cristo tornou-Se homem. 
 
Ó Bem-aventurado José, mostrai-vos pai também para nós 
e guiai-nos no caminho da vida. 
Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, 
e defendei-nos de todo o mal. Amen. 
 
 
Oração do séc. XIX 
 
O Papa diz-nos que a carta apostólica visa “aumentar o amor por este grande 
Santo, para nos sentirmos impelidos a implorar a sua intercessão e para imitarmos 
as suas virtudes e o seu desvelo”. E Francisco dá o exemplo! Ele afirma que que 
todos os dias, há mais de 40 anos, faz uma oração especial a São José. Ele explica 
que a prece foi tirada de um livro de orações francês do século 19. 
 
“Glorioso Patriarca São José,  
cujo poder consegue tornar possíveis as coisas impossíveis,  
vinde em minha ajuda nestes momentos de angústia e dificuldade.  
Tomai sob a vossa proteção as situações tão graves e difíceis que Vos confio,  
para que obtenham uma solução feliz.  
Meu amado Pai, toda a minha confiança está colocada em Vós.  
Que não se diga que eu Vos invoquei em vão,  
e dado que tudo podeis junto de Jesus e Maria,  
mostrai-me que a vossa bondade  
é tão grande como o vosso poder. Amen”.  



INDULGÊNCIAS 
Ano de São José 

 
No Ano de São José, o dom das Indulgências 
 
O Decreto da Penitenciaria Apostólica oferece a possibilidade até 8 de dezembro 
de 2021 de receber Indulgências especiais ligadas à figura de São José, “chefe da 
celeste Família de Nazaré”. É dada especial atenção aos que sofrem neste 
momento de pandemia. 
 
São José, um “tesouro” que a Igreja continua descobrindo. É a bela imagem 
contida no Decreto da Penitenciaria Apostólica, assinado pelo cardeal Mauro 
Piacenza, no qual é delineada a figura do “guardião de Jesus”. O Papa Francisco 
dedicou-lhe um Ano especial, 150 anos após sua proclamação como Padroeiro de 
toda a Igreja. Daí a decisão da Penitenciaria, de acordo com a vontade do 
Pontífice, de conceder a Indulgência plenária até 8 de dezembro de 2021 nas 
condições habituais: confissão sacramental, comunhão eucarística e oração de 
acordo com as intenções do Papa. 
 
Pode ganhar-se diversas indulgências mediante as seguintes circunstâncias. 
 

• Meditar sobre São José 
• A misericórdia no nome do “homem justo” 
• A oração na família 
• Por um trabalho digno 
• Uma oração pela Igreja que sofre 
• Um santo universal 
• O conforto na pandemia 
• O papel dos sacerdotes 

 
Pode conhecer melhor estas circunstâncias para se obter as indulgências, lendo o 
Decreto da Penitenciaria Apostólica no site da UP em www.unidadepastoral.com 

  



 
 
 
 
 
 
 

Propostas e objetivos 
Ano Pastoral 2020-2021 

  



PROPOSTA DE OBJETIVOS 
Ano Pastoral de 2020-2021 

 
Sair com Cristo ao encontro de todas as periferias  
 
Sair com Cristo ao encontro de todas as periferias sociais e geográficas é o desafio 
que emerge da Constituição Sinodal de Lisboa para o final do triénio, da ação 
evangelizadora da Igreja refletida no Programa Pastoral Diocesano 2019--2020. 
 
Estamos todos convocados a uma opção preferencial pelos pobres, a uma 
proximidade aos excluídos, renovando um olhar atento e comprometido na 
promoção da sua dignidade e na centralidade da pessoa humana, começando pelo 
empenho e responsabilidade da nossa missão, no acolhimento paroquial e 
alargando aos diversos níveis (saúde, educação, catequese, habitação, emprego) 
(cf. CSL, nº 51-57). 
 
1. Convocados à Caridade 
 

• Despertar na comunidade a sua vocação à caridade na diversidade dos 
grupos paroquiais a fazer um discernimento das suas periferias, de forma 
que se envolvam e se empenhem com novo vigor, nesta força 
evangelizadora que é a caridade (CSL nº 52). 

• Trazer às celebrações dominicais os problemas reais da comunidade 
emergente de um olhar atento aos sinais do grito do pobre, na defesa e 
promoção da dignidade da pessoa humana, gerando novas formas e 
novas atitudes no acolhimento e no diálogo (CSL nº 57). 

 
2. Abrir a todos as portas da esperança 
 

• Fazer com que cada comunidade cristã seja um lugar de esperança e um 
oásis de misericórdia (CSL nº 54). 

• Criar nas comunidades cristãs, grupos de acolhimento, formação e 
reflexão, promovendo e intensificando o voluntariado em prol de 
situações de carências reais, de forma que todos se sintam 
corresponsáveis em igreja e na resposta pronta às periferias (CSL nº 54). 

• Criar uma equipa com espaços e tempos para atender às necessidades 
sócio caritativas e espirituais das pessoas, capaz de orientá-las na busca 



de repostas à sua multiplicidade de problemas, situações de violência 
(física e psicológica) e experiência de perda (CSL nº 54). 

• Agir sempre ao estilo do Evangelho, tornando o anúncio do Amor de Deus 
a força da Evangelização nas comunidades cristãs (CSL nº 54). 

 
3. Intensificar o caracter evangelizador das instituições sociais da Igreja 
 

• Fomentar a cooperação entre todas as Instituições potenciando a sua 
missão de responder com prontidão e competência às necessidades das 
populações (CSL nº 55, 56). 

• Criar um plano de formação para gestores e restantes colaboradores da 
ação sociocaritativa da igreja empenhando o seu agir a partir da 
identidade cristã e evangélica dos princípios da Doutrina Social da Igreja, 
levando a que o trabalho seja testemunho da caridade de Cristo perante 
os que de nós necessitam e das comunidades locais (CSL nº 55). 

• Animar redes de colaboração das Instituições Sociais do Patriarcado 
sustentadas pela Federação Solicitude, de forma a responder aos desafios 
que se colocam no diálogo com as entidades públicas e civis sem perder a 
fidelidade à sua missão que é evangelizar pela caridade (CSL nº 56). 

• Antecipar soluções para os problemas que surjam no seio das 
comunidades apostando em iniciativas inovadoras ao estilo evangélico do 
agir com sinais, gestos e atitudes concretas (CSL nº 56). 

• Partilhar e divulgar pelos meios de comunicação do Patriarcado as 
experiências e testemunhos da missão sócio caritativa. 

• Potenciar a ação transformadora do Evangelho no âmbito do Ensino, no 
âmbito das Instituições e dos Movimentos de Solidariedade Social, Saúde 
e Cultura fomentando um compromisso pessoal e social na construção da 
sociedade (cf. CSL nº 55). 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



INICIATIVAS UP  
PARA O ANO DA CARIDADE 

 
EVANGELIZAÇÃO: “Por vezes tende-se a circunscrever a palavra «caridade» à 
solidariedade ou à mera ajuda humanitária; é importante recordar, ao invés, que 
a maior obra de caridade é precisamente a evangelização, ou seja, o «serviço da 
Palavra». Não há ação mais benéfica e, por conseguinte, caritativa com o próximo 
do que repartir-lhe o pão da Palavra de Deus, fazê-lo participante da Boa Nova do 
Evangelho, introduzi-lo no relacionamento com Deus: a evangelização é a 
promoção mais alta e integral da pessoa humana.” (Bento XI, Quaresma 2013) 
 

• Alpha | Say Yes | JMJ 2023 | PJ | Pastoral Vocacional | … 
• Pastoral da Família | Encontro de Casais | … 

 
LITURGIA: “Não basta mudar os livros litúrgicos para melhorar a qualidade da 
liturgia. Somente isto seria um engano, para que a vida seja verdadeiramente um 
louvor agradável a Deus, é preciso de facto mudar o coração”. (Papa Francisco, 
15.02.2019) 
 

• A beleza e a vivência dos sacramentos e da liturgia em comunidade 
 
CARIDADE: “A Igreja de Lisboa procura encarnar o Evangelho de Jesus em gestos 
concretos de amor ao próximo. A ação caritativa, enquanto dimensão 
fundamental da vida da Igreja, torna mais credível e visível a sua presença 
evangelizadora, sobretudo quando desenvolvida junto dos mais pobres” (CSL 20). 
 

• Dia da Solicitude (18 out) 
• Semana Vicarial da Caridade () 
• Pastoral da Saúde e Pastoral Social | Centros Sociais Paroquiais  
• Equipas de Visitadores | MEC | GAF | Caritas Paroquial 
• Mercearia Social | Loja Social | Campanhas alimentos | Ceia de Natal 
• 4º ano de acompanhamento da família Aloush (refugiados da Síria) 
• K’esinha Ly’eyau (Do Outro Lado da Ponte) – Crianças de Benguela 
• Projeto BARRA (apoio ao estudo e capacitação das crianças e jovens) 
• Apoio e acompanhamento médico e inserção no emprego 
• Apoio aos mais idosos | SOS Isolamento  
• GEscuta | CGO – Gabinete de Escuta de Oeiras… 



GEscuta | Gabinete de Escuta de 
Oeiras 

 
O que é? 
O Patriarcado de Lisboa apadrinhou e apoiou, desde a primeira hora, o Gabinete 
de Escuta e estamos em estreita ligação. É um projeto que nasce da identificação 
da necessidade das pessoas de serem escutadas e da vontade de apoiar qualquer 
pessoa, perante qualquer situação de crise ou sofrimento, de angústia, seja ela 
por doença, por solidão, luto, desemprego, falta de rendimento escolar ou 
profissional, mau relacionamento com os outros ou consigo mesmo, qualquer 
situação de desesperança ou ausência de sentido para a vida. Identificada esta 
necessidade de acompanhamento, existe uma equipa de voluntários 
essencialmente ligados à área da saúde e da Igreja que presta apoio 
psicoemocional através do método de relação de ajuda, que é um método que 
assenta na psicologia humanista e no counselling.  
 
Não é um confessionário 
É importante clarificar que o Gabinete de Escuta não é um confessionário, não é 
um gabinete de psicologia, nem é tão pouco um sítio onde as pessoas vão procurar 
conselhos. A relação que se pretende de ajuda passa por acompanhar alguém para 
que ela se torne responsável pela sua própria vida, tendo em consideração os seus 
recursos próprios e os seus limites. Portanto, que seja ela própria a identificar a 
solução ou a lidar de forma saudável para fazer frente a um problema que 
atravessa na sua vida. Trata-se de dar seguimento prático ao apelo do Papa 
Francisco quando nos lembrou a importância de saber escutar. 
  
Como se processa o acompanhamento? 
Normalmente, esta relação de ajuda faz-se numa série de sessões de 
acompanhamento, que podem ir até 16, no período de um ano. São encontros 
pessoais, totalmente confidenciais e gratuitos, nos quais abordamos os 
sentimentos, as emoções, os relacionamentos, os modos de pensar e os padrões 
de comportamento.  
 
Quando inicia? 
Com o apoio do nosso pároco, com mestrado em Counselling, e uma equipa de 
voluntários, o Gabinete de Escuta de Oeiras (GEO), em total sintonia e 
dependência com a Associação GEscuta, irá abrir ao longo do ano pastoral 2019-



2020 e, de segunda a sexta-feira, haverá sempre um voluntário para atender e 
acompanhar todas as pessoas que nos cheguem.  

SEMINARISTAS  
Em oração pelas vocações 

 
 
Semana dos Seminários – 1 a 8 de novembro 
 

• A Semana dos Seminários é ocasião para refletir na centralidade da 
questão vocacional e para um renovado compromisso em ordem a uma 
«cultura vocacional». A todos os cristãos é pedido, durante esta semana 
e sempre, um especial apoio e carinho pelos seminários que se pode 
manifestar na oração e na ajuda material. 

 
 
Semana de oração pelas vocações – 18 a 25 de abril 
 

• A Igreja em Portugal promove durante o III e o IV Domingo da Páscoa uma 
semana de oração e de atividades para desafiar os jovens à descoberta da 
sua vocação. 

• Dia 20 de cada mês – dia de oração nas paróquias da UP pelas vocações 
 
 
Seminaristas de Nova Oeiras 
 

• Manuel Almeida – Caminho Neocatecumenal – Seminário Redemptoris 
Mater de Tallín (Estónia) 

• David Novo – Caminho Neocatecumenal – Seminário Redemptoris Mater 
de Évora 

 
 
Seminaristas de São Julião da Barra 
 

• Simão Cruz Ferreira – Seminário dos Olivais (Lisboa)  
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

Serviços e Grupos pastorais 
Ano Pastoral 2020-2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA: Os horários apresentados só serão praticados em condições 
normais e não em cenário de pandemia. A incerteza sobre o fim 



desta situação provocada pelo Covid-19, obriga a rever e adaptar 
horários e atividades de acordo com as circunstâncias de cada 
momento.  



SERVIÇOS | HORÁRIOS 

 

NOVA OEIRAS SÃO JULIÃO 

EUCARISTIA DOMINICAL 

Domingo – 09:00 | 12:00 | 19:15 Domingo – 10:30 | 12:00 

EUCARISTIA SEMANAL 

Quarta e Sexta – 19:00 
Quinta – 10:00 Segunda, Terça e Quinta – 19:00 

EUCARISTIA VESPERTINA 

Sábado – 19:00 (crianças)  
                  21:30 (Caminho Neoc.) Sábado – 17:30 

CELEBRAÇÃO DA PALAVRA 

Segunda – 10:00 Quarta e Sexta – 10:00 

RECONCILIAÇÃO 

Quarta e Sexta – 18:00 
Quinta – 10:30 

Segunda – 19:30 
Terça e Quinta – 18:00 
1º Sábado – 18:30 
Última Sexta – 22:00 

ADORAÇÃO 

Segunda – 10:30 - 13:00 
Quinta – 10:30 - 19:00 
1ª Sexta – 10:30 - 22:00 

1º Sábado – 18:30 - 19:30 
2ª Terça – 15:00 - 18:30 
3ª Quinta – 17:00 - 18:45 
Última sexta – 10:30 - 21:00 

LECTIO DIVINA 

Terça – 15:30 | Quinta – 11:00 



NOVA OEIRAS SÃO JULIÃO 

VÉSPERAS 

Segunda a Sábado – 18:30  

ADORAÇÃO DO SANTÍSSIMO 

Segunda – 10:30-12:00 
Quinta – 10:30-19:00 

1ª Sexta – 10h30 
2ª Terça – 15:00 

TERÇO 

Segunda a Sábado – 18:00 
Segunda e Quinta – 18:15 
Terça – 20:30 
1º Sábado – 18:30 

ORAÇÃO DE TAIZÉ 

 Última 6ª - 21:00 

ATENDIMENTO DO PÁROCO 

Quarta e Sexta – 16:00 - 17:45 Terça e Quinta – 16:00 - 17:45 

ACOLHIMENTO 

Segunda a 
Sábado 

10:00 - 13:00 
16:00 - 19:00 

Segunda a 
Sábado 

10:00 - 12:00 
16:00 - 19:00 

CARTÓRIO 

Quarta e Sexta – 17:00 - 19:00 
Sábado – 10:00 - 12:00 

Segunda e Quinta – 17:00 - 19:00 
Sábado – 10:00 - 12:00 

VISITA AOS DOENTES 

Quarta e Sexta – 15:00 
(nas urgências contactar o pároco) 

Terça e Quinta – 15:00 
(nas urgências contactar o pároco) 

GESCUTA | GEO – GABINETE DE ESCUTA DE OEIRAS 

 Horário a anunciar brevemente 



NOVA OEIRAS SÃO JULIÃO 

CATEQUESE DA INFÂNCIA (1º a 6º Ano) 

Sábado - 09:30 e 17:30 Domingo - 11:30 (Pré ao 6º Ano) 

CATEQUESE DA ADOLESCÊNCIA – PROJETO SAY YES 

Sábado - 09:30 e 17:00 Domingo - 10:00 

CATEQUESE PARA O CRISMA 

Segunda - 21:30 Domingo - 10:30 

CATEQUESE ADULTOS 

A combinar com os catequistas Domingo - 10:30 

INICIAÇÃO CRISTÃ 

A combinar com os catequistas A combinar com os catequistas 

CPB (preparação para o Batismo de crianças) 

4º sábado - 17:00 1º sábado - 16:00 

CPM (preparação para o Matrimónio) 

Ver as datas na agenda  

CENTRO SOCIAL 

Segunda a Sexta – 09:00 - 18:00 Segunda a Sexta – 10:00 - 18:00 

LOJA SOCIAL 

2ª, 4ª e 6ª - 15:00-18:00 
Feira Solidária: Último sáb. e dom. 

2ª e 4ª - 14:00-18:00 
3ª e 6ª - 10:00-18:00 
Sábado - 10:00-13:00 



HORÁRIOS DOS GRUPOS 

 NOVA OEIRAS SÃO JULIÃO 
Acolhimento Ter 10:30   
Acólitos Sáb 11:00 1º Dom. 11:30
C. Neo. - 6ª e 10ª com. Ter 21:30   
C. Neo. - 1ª, 2ª, 4ª, 7ª, 9ª c. Qua 21:30   
C. Neo. - 3ª, 5ª, 8ª com. Qui 21:30   
Cantores Qua 21:00 Ter/Qui 21:00 
Carismáticos Qui 20:00 
Catequistas contactar o respetivo grupo 
Coros contactar o respetivo grupo 
CPB - Preparação Batismo 4º Sáb 17:00 1º Sáb 15:15 
Direção do Centro Social 2ª Qua 14:30 2ª Qui 14:00 
Encontros Mãe Peregrina Dia 20 18:00 3ª Qui 16:30 
Equipa Pastoral 1ª e 3ª quinta-feira de cada mês 
Escuteiros Agrupamentos Sáb 15:00 Sáb 15:00 
Escuteiros Direção  Ter 21:00 Qui 21:15 
Focolares Últ. Dom 16:00 
GEscuta  2ª quarta-feira de cada mês 
Grupo Oração Litúrgica (GOL) Seg-Sab 18:00   
Grupo de Schoenstatt (GOS) 3ª Qui 16:30 3ª Qui 16:30 
Grupo Apoio às Famílias   3ª Qui 10:00 
Jovens JUP - Sex 21:00 SP1 - Dom 17:30 
   Effatha - Sex 21:00 
   Pré-Encontro - Qui 21:30 
   Pastilhas - Ter 19:30 
Jovens – Coordenação PJ   1ª Ter 19:30 

Lectio Divina Ter 
Qui 

15:30 
11:00 

Men’s GYM (God You & Me) Sex  06:45  
Pastoral Familiar Encontros trimestrais 
Pequenos Cantores de NO Ter 18:00   
Primeiros Sábados 1º Sáb 18:00 1º Sáb 18:30 
Primeiras Sextas   1ª Sex 10:30 
Pastoral Vocacional Dia 20 de cada mês 
Projeto M.A.R.I.A. Principais celebrações 
Taizé   Últ. Sex 21:00 
Visitadores 3ª Sex 16:00 Sex 16:30 
Zeladoras   Últ. Ter 19:00 



EQUIPA DO CLERO DA UP 
 

 Nome Email Telefone 

Pároco Pe. Nuno Westwood padre.nuno@gmail.com 

962778831 

Colaborador Pe. Paulino Mulamba mutefu@hotmail.com 967927398 

Diácono Dc. Vítor Lourenço vitorflourenco@gmail.com 961485448 

 
 

SECRETARIADO PERMANENTE  
DE NOVA OEIRAS  

 
Função Nome Email 

Moderador José Pedro Reis jcancioreis@netcabo.pt 

Secretário André Monteiro andre-monteiro@telecom.pt 

Vogal Tina Patrício xuani@sapo.pt 

Vogal Luís Pinheiro Liberal pinheiroliberal@gmail.com 

 
 

SECRETARIADO PERMANENTE  
DE SÃO JULIÃO DA BARRA 

 
Função Nome Email 

Moderador Fátima Salgueiro maria.fatima.salgueiro@gmail.com 

Secretário Fernanda Rodrigues mfernanda.gr@hotmail.com  

Vogal Dulce Antunes dantunesatitac@gmail.com 

Vogal Ricardo M. Moura ricardomaiamoura@gmail.com 

 
  



CONSELHO PASTORAL DE NOVA OEIRAS 

EVANGELIZAÇÃO 

Alpha e Animação pastoral Lourenço Sobreira lsobreira@gmail.com 

Catequese Infância Laura Paim laura.paim.coelho@gmail.com 

Say Yes Fernando Durão fernandomdurao@gmail.com 

Catequese Adultos Equipa Pastoral oeirasup@gmail.com 

CPB Gonçalo Mota goncalotmota@sapo.pt 

CPM Inês e Carlos F. Inez.florencioii@gmail.com 

Crisma Equipa Pastoral oeirasup@gmail.com 

Iniciação Cristã (crianças) Anabela Silva abernardesilva@gmail.com  

Iniciação Cristã Equipa Pastoral oeirasup@gmail.com 

Pastoral da Família Fábio de Souza fabioluis.dsouza@gmail.com 

Pastoral dos Jovens Joana  

Pastoral Vocacional Susana Martins susanaejoao@gmail.com 

MOVIMENTOS 

C. Neocatecumenal Carlos Florêncio cforencio@gmail.com 

CNE Sérgio Silva geral.797@escutismo.pt 

GOS Elisa Morais gija.morais@gmail.com 

LITURGIA | ESPIRITUALIDADE 

Acólitos André Monteiro andre-monteiro@telecom.pt  

Adoração Tina Patrício xuani@sapo.pt  

Carismáticos Manuela Reis nelita.nuncioreis@gmail.com 

Coros Madalena Reis Silva madalena.reis.silva@gmail.com 

GOL Luís Fonseca luislfonseca@icloud.com 

Lectio Divina Tina Patrício xuani@sapo.pt 

Leitores Isabel Torres Paulo conceicaoserejo@gmail.com 



Ministro Exéquias Pedro Bonito pdsbonito@gmail.com 

Ostiários Luís Pires lfreirep@gmail.com 

Zeladoras - Igreja Flora  

Zeladoras - Salão   

CARIDADE 

Centro Social José P. Reis jcancioreis@netcabo.pt 

GAF Fausto Leitão f.antonio.leitao@gmail.com 

Loja Solidária Ilda ildampcosta@gmail.com 

MEC Abílio Gomes abilio.bsg@gmail.com 

Past. Deficiência Isabel Ferreira ferreirasi101@gmail.com 

Visitadores Ilda ildampcosta@gmail.com 

SERVIÇOS 

Acolhimento Teresa conceicaoserejo@gmail.com 

Cartório Mário Figueiredo mariofigueiredo@netcabo.pt 

Conselho Económico Maria Caiado mcaiado@mail.telepac.pt 

Igreja Solange Vitória vicksoy@hotmail.com 

Salão Mário Figueiredo mariofigueiredo@netcabo.pt 

   

Obras/Manutenção António Paradinha antonioneves.paradinha@gmail.com 

CONVIDADOS 

 Conceição Serejo conceicaoserejo@gmail.com 

 Helder Valente hcastrovalente@gmail.com 

 José Arnaldo talves54@gmail.com 

 Luís Liberal pinheiroliberal@gmail.com 

 
 
 

  



CONSELHO PASTORAL DE S. JULIÃO DA BARRA 
 

EVANGELIZAÇÃO 

Catequese Infância Fernanda Rodrigues mfernanda.gr@hotmail.com  

Say Yes Susana Serrano sfserrano@gmail.com 

Catequese Adultos Fátima Salgueiro maria.fatima.salgueiro@gmail.com 

CPB Catarina Queiroga catarina.queiroga.miranda@gmail.com 

Crisma Fátima Salgueiro maria.fatima.salgueiro@gmail.com 

Iniciação Cristã Joana T. Duarte joanarbeirao@gmail.com  

Pastoral da Família Fábio de Souza fabioluis.dsouza@gmail.com 

Pastoral dos Jovens Catarina Lança catarina.lanca@gmail.com  

Pastoral Vocacional Fábio de Souza fabioluis.dsouza@gmail.com 

MOVIMENTOS 

CNE Ricardo M. Moura ricardomaiamoura@gmail.com 

Focolares Helena Janeiro hjaneiro@gmail.com 

Schoenstatt Madalena Marques marques5lena@hotmail.com 

Shalom Ana Gaspar anafilipagaspar@hotmail.com 

LITURGIA | ESPIRITUALIDADE 

Acólitos Guilherme Libório guilherme.liborio@gmail.com 

1ºs Sábados Cristina Castro ana.cristinacastro@hotmail.com 

Coros Teresa Belmonte tbelmontetravassos@gmail.com 

Leitores Jorge Borges jorge.o.borges@gmail.com 

Ministro das Exéquias José Braga josebrag@gmail.com 

Ostiários Mariano Corte josemcorte@gmail.com 

Zeladoras Ida Santa Rita isantarita@gmail.com 

 
  



CARIDADE 

Centro Social Dc. Vítor Lourenço vitorflourenco@gmail.com  

GAF Maria Aparecida mariaaparecidabrazao@gmail.com 

MEC Sofia Pereira soripe@gmail.com 

MEC Irene Correia irncorreia@gmail.com 

Past. Deficiência   

Visitadores Belém Bispo belem.bispo@gmail.com 

SERVIÇOS 

Acolhimento Luísa Branco mluisabranco@netcabo.pt 

Cartório Teresa Silva teresa.silva3@gmail.com 

Conselho Económico Odete Azevedo odete.azevedo@sapo.pt 

Obras e manutenção Dc. Vítor Lourenço vitorflourenco@gmail.com 

Projeto M.A.R.I.A. Dora Loureiro dora.loureiro1505@gmail.com 

CONVIDADOS 

IASFA Ingrid Bastos ingridschmidtbastos@gmail.com 

SP-CPP Dulce Antunes dantunesatitac@gmail.com 

 
 

 
CONSELHO ECONÓMICO DE NOVA OEIRAS 

 
Presidente Pe. Nuno padre.nuno@gmail.com 

Moderador Diác. Vítor Lourenço vitorflourenco@gmail.com 

Tesoureira António Caiado pires.caiado@mail.telepac.pt 

Secretário Maria Caiado mcaiado@mail.telepac.pt 

Vogal António Paradinha antonioneves.paradinha@gmail.com 

Vogal Maria Paradinha mteresaparadinha@hotmail.com 

 



CONSELHO ECONÓMICO DE SÃO JULIÃO 
 
Presidente Pe. Nuno padre.nuno@gmail.com 

Moderador Diác. Vítor Lourenço vitorflourenco@gmail.com 

Tesoureira Odete Azevedo odete.azevedo@sapo.pt 

Secretário Raul Jaques jaquesrauleduardo@gmail.com 

Vogal Nuno Miranda nmiranda@ask.pt 

Vogal Pedro Robalo pedro.robalo5@gmail.com 

 
 

DIREÇÃO DO CENTRO SOCIAL DE NOVA OEIRAS 
(desde outubro de 2019) 

 
 
Presidente José Pedro Reis jcancioreis@netcabo.pt 

Vice-Presidente Arnaldo Alves talves54@gmail.com 

Tesoureiro Luís Monteiro luismfmonteiro@hotmail.com 

Secretária Ilda Costa talves54@gmail.com 

Vogal Belmiro Silva  
 
 

DIREÇÃO DO CENTRO SOCIAL DE SÃO JULIÃO 
(até janeiro de 2020) 

 
Presidente Pe. Nuno padre.nuno@gmail.com 

Vice-Presidente Diác. Vítor Lourenço 
(futuro presidente) vitorflourenco@gmail.com 

Tesoureiro Odete Azevedo odete.azevedo@sapo.pt 

Secretária Alda Ribeiro aldamariaripe@netcabo.pt 

Vogal Teresa Janeiro teresa.p.janeiro@gmail.com 
 



 

  
 
 
 
 
 
 

Agenda 
Ano Pastoral 2020-2021 

 
 
 

 
 
 
 
NOTA: Os horários apresentados só serão praticados em condições 
normais e não em cenário de pandemia. A incerteza sobre o fim 



desta situação provocada pelo Covid-19, obriga a rever e adaptar 
horários e atividades de acordo com as circunstâncias de cada 
momento. 
n    SETEMBRO 2020 | Mês da Criação 
 
 

01 Ter  Tempo da Criação (de 1 set a 4 out) 
Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação 

02 Qua UP 
UP 

19:45 – Reunião do Plano de Contingência 
21:00 – Reunião do Kesinha Ly’eyau 

03 Qui   

04 Sex SJB Indaba – Agrupamento 1354 (4 a 6) 

05 Sáb  
NO 

Dia da Caridade 
Conselho de Agrupamento 797 

06 Dom 
 
 

SJB 

XXIII Domingo do Tempo Comum 
Dia da Alfabetização 
10:00 – Reunião da Coordenação da Catequese 

07 Seg   

08 Ter   

09 Qua SJB 19:45 – Reunião do Plano de Contingência 

10 Qui SJB 19:30 – Confissões para as crianças da catequese 

11 Sex NO 19:30 – Confissões para as crianças da catequese 

12 Sáb NO 19:00 – Profissão de Fé (Grupo I) 

13 Dom 
 

SJB 
SJB 

XXIV Domingo do Tempo Comum 
10:00 – Reunião de Catequistas 
12:00 – Profissão de Fé (Grupo I) 

14 Seg   

15 Ter   

16 Qua   

17 Qui SJB 19:30 – Confissões para as crianças da catequese 

18 Sex NO 19:30 – Confissões para as crianças da catequese 

19 Sáb NO 
NO 

17:00 – Primeira Comunhão (Grupo I) + SIC 
19:00 – Profissão de Fé (Grupo II) 

20 Dom  
SJB 

XXV Domingo do Tempo Comum 
XII Aniversário da tomada de posse do Pároco (2008) 



UP 
UP 
UP 
SJB 
SJB 
NO 

IV Aniversário do acolhimento da família Aloush na UP 
Dia UP de oração pelas vocações 
10:30 – Reunião geral de pais do Say Yes 
10:00 – Primeira Comunhão (Grupo II) + SIC 
12:00 – Profissão de Fé (Grupo II) 
15:30 – Perscrutação da Palavra (C. N.) 

21 Seg SJB 21:00 – Reunião de pais do Agrupamento 1354 

22 Ter   

23 Qua 

NO 
 

UP 
NO 

VIII Aniversário da tomada de posse do Pároco (2012) 
XXX Aniv. da ordenação sacerdotal do Pe. Paulino (1990) 
19:00 – Bênção dos estudantes (NO) 
19:30 – Confissões para as crianças da catequese 

24 Qui SJB 19:30 – Confissões para as crianças da catequese  

25 Sex UP 
SJB 

21:00 – Oração de Taizé (SJB) e Vigília do Crisma 
22:00 – Confissões dos crismandos 

26 Sáb 

 
NO 
SJB 

 
UP 
NO 
NO 

Início da Campanha “Despensa Vazia” 
10:00 – Inicio das atividades do Agrupamento 797 
11:00 – Bênção e inauguração da sede do Agrupamento 

1354 pelo Sr. Patriarca, D. Manuel Clemente 
17:30 – Reunião geral de pais da Catequese 
17:00 – Primeira Comunhão (Grupo II) 
19:00 – Envio dos agentes pastorais 

27 Dom 

 
 
 

SJB 
SJB 

XXVI Domingo do Tempo Comum 
106º Dia Mundial do Migrante e do Refugiado  
Dia Mundial do Turismo 
10:00 – Primeira Comunhão (Grupo III) 
12:00 – Envio dos agentes pastorais 

28 Seg   
29 Ter   

30 Qua   
  



n    OUTUBRO 2020 | Mês das Missões e do Rosário 
 
 

01 Qui 

UP 
 
 

NO 
UP 
NO 
SJB 

Dia da Unidade Pastoral 
Santa Teresa de Lisieux, padroeira da UP 
Dia Mundial do Idoso / Dia Mundial da Música 
XXIV Aniv. do Centro Social Paroquial de Nova Oeiras (1996) 
Mês do Rosário em comunidade 
19:30 -Terço com os idosos 
19:30 – Reunião de Catequistas 

02 Sex NO 19:30 – Confissões para as crianças da catequese 
03 Sáb NO 17:00 – Primeira Comunhão (Grupo III)  
04 Dom  XXVII Domingo do Tempo Comum 
05 Seg NO XXXIV aniversário do Agrupamento 797 
06 Ter   

07 Qua 

 
V 

NO 
UP 
UP 

V Aniversário do JUP 
10:30 – Reunião de Vigararia 
19:00 – Renovação da consagração Totus Tuus (NO) 
21:30 – 1º Módulo da Escola de Leigos: “A Caridade na 

Missão Evangelizadora da Igreja” (Juan Ambrosio) 

08 Qui UP 
NO 

19:30 – Reunião da Pastoral Juvenil 
21:30 – reunião de pais e catequista 

09 Sex NO 21:30 – Reunião de MEC 

10 Sáb 

NO 
NO 
D 

SJB 
NO 

09:30 – Abertura da Catequese (e às 17:15)  
09:30 – Ponto de Partida do Say Yes 
09:30 – Encontro das Caritas Paroquiais 
15:00 – Receção e abertura do Agrupamento 1354 
19:00 – Bênção e envio dos catequistas 

11 Dom 

 
SJB 
SJB 
SJB 

XXVIII Domingo do Tempo Comum 
10:00 – Abertura da Catequese e bênção dos catequistas 
10:00 – Ponto de Partida do Say Yes 
16:00 – Crismas  

12 Seg  Nossa Senhora Aparecida 
 

13 ter   
14 Qua  Estado de calamidade 
15 Qui UP 19:00 – Bênção dos estudantes universitários (SJB) 



16 Sex D 
 

21:30 – Encontro de casais de ligação e assistentes da 
Pastoral da Família (Paróquias do Termo Ocidental) 

17 Sáb  
D 

Dia Internacional pela Erradicação da Pobreza 
21:30 – Vigília Missionária Diocesana 

18 Dom 

 
UP 
UP 
UP 
NO 

XXIX Domingo do Tempo Comum 
Dia Mundial Missionário (ofertório para as Missões) 
Dia UP de oração pelas vocações 
12:00 – Envio dos Agentes Pastorais (NO e SJB) 
15:30 – Perscrutação da Palavra (C. N.) 

19 Seg   

20 Ter UP 
D 

Dia UP de oração pelas vocações 
21:30 – Encontro de Assistentes de Agrupamento 

21 Qua   
22 Qui   
23 Sex N Jornadas Nacionais de Catequistas (Fátima, 23 a 25) 
24 Sáb NO 19:00 – Festa do Acolhimento (1º ano da catequese) 

25 Dom 
 

D 
N 

XXX Domingo do Tempo Comum  
Aniversário da Dedicação da Igreja Catedral 
Aniversário natalício do Diác. Vítor Lourenço (1957) 

26 Seg   
27 Ter D Conselho Presbiteral Diocesano 
28 Qua D 21:30 – Encontro de responsáveis da Pastoral da Família 
29 Qui   
30  Sex UP 21:30 – Oração de Taizé (SJB) 

31 Sáb UP 
D 

Holy Wins 
Formação de Animadores da Pastoral Juvenil 



n    NOVEMBRO 2020 | Mês das Almas 
 
 

01 Dom  
UP 

Todos os Santos 
Semana de oração pelos Seminários Diocesanos 

02 Seg 

 
NO 
SJB 
NO 

Comemoração de Todos os Fiéis Defuntos 
09:00 – Eucaristia 
19:00 – Eucaristia 
21:30 – Eucaristia 

03 Ter UP Entrega da lista de candidatos para o SIC 
04 Qua V 10:30 – Reunião de Vigararia 
05 Qui SJB 19:00 – Eucaristia pelo fim da pandemia 

06 Sex SJB 
UP 

21:00 – Vigília de oração do Agrupamento 1354 
21:30 – Retiro online do setor Oeiras A das ENS (6 e 7, NO) 

07 Sáb SJB 12:00 – Promessas do Agrupamento 1354 

08 Dom 

 
D 

SJB 
UP 

XXXII Domingo do Tempo Comum 
Dia dos Seminários Diocesanos (ofertório para Seminários) 
10:00 – Festa do Acolhimento (1º ano da catequese) 
16:00 – Bênção e envio dos Animadores da Pastoral Juvenil 

09 Seg  Estado de emergência 
10 Ter   

11 Qua NO 
NO 

19:00 – Eucaristia por todos os defuntos do último ano 
21:30 – Reunião da Coordenação da Catequese e do Say Yes 

12 Qui SJB 19:00 – Eucaristia por todos os defuntos do último ano 
13 Sex  Dia Mundial da Bondade 

14 Sáb NO 
SJB 

17:00 – Missa com o Agrupamento 797 
18:30 – Magusto Paroquial (Escuteiros) 

15 Dom 

 
 
 

UP 

XXXIII Domingo do Tempo Comum  
Dia Mundial dos Pobres 
Nossa Senhora do Rocío, Divina Pastora 
10:00 e 11:30 – Instituição da Caritas UP 

16 Seg  Dia Nacional do Mar 
17 Ter   

18 Qua NO 
SJB 

19:00 – Eucaristia pelo fim da pandemia 
19:30 – Reunião da Coord. da Pastoral Juvenil 

19 Qui SJB 
SJB 

19:00 – Eucaristia em memória dos que serviram a paróquia 
21:30 – Reunião online dos MEC 

20 Sex UP Dia UP de oração pelas vocações 



D 
NO 

10:00 – Assembleia Geral da Federação Solicitude 
19:00 – Eucaristia em memória dos que serviram a paróquia 

21 Sáb   

22 Dom 
 

D 
V 

Cristo-Rei do Universo 
Entrega dos símbolos da JMJ a Lisboa (Roma) 
Núcleo: Atividade de guias e subguias 

23 Seg  Dinâmica JMJ 2023 
24 Ter SJB 15:00 – Visita aos doentes 
25 Qua NO 15:00 – Visita aos doentes 

26 Qui UP 
UP 

Thanksgiving Day / Dia de Ação de Graças 
15:30 – Encontro de formação com a Caritas UP 

27 Sex UP 21:00 – Oração de Taizé (SJB) online 
28 Sáb NO 19:00 – Rito de admissão de catecúmenos (crianças) 

29 Dom 

 
 

SJB 
D 

I Domingo do Advento – Ano B 
Missão Jornadas | JMJ Lisboa 2023 
10:30 – Rito de admissão de catecúmenos (crianças)  
15:30 – Ordenações diaconais (Jerónimos) 

30 Seg NO 06:30 – Ofício de Leituras e Laudes (durante o Advento) 



n    DEZEMBRO 2020 | Advento e Natal 
 
 
01 Ter   
02 Qua NO 15:00 – Visita aos doentes 

03 Qui  
SJB 

Dia Internacional das Pessoas com Deficiência  
15:00 – Visita aos doentes 

04 Sex SJB Santa Bárbara, co-padroeira de São Julião da Barra 

05 Sáb 
 

NO 
NO 

Dia do Voluntário 
10:45 – Celebração Penitencial de Advento da Catequese 
20:00 – Lausperene (até ao início das Laudes) 

06 Dom  II Domingo do Advento 
07 Seg NO XX Aniversário do Grupo de Adoração (2000) 

08 Ter 
 

D 
SJB 

Imaculada Conceição da Virgem Santa Maria 
Ofertório para o Fundo do Clero do Patriarcado  
XII Aniv. Consagração a Nª Senhora da Conceição da Barra 

09 Qua V 10:30 – Reunião de Vigararia 

10 Qui  
NO 

Dia dos Direitos Humanos 
21:30 – Encontro online de formação com a Caritas UP 

11 Sex UP 
UP 

19:30 – Encontro online de preparação do Natal  
20:00 – Levanta-te! 

12 Sáb 

D 
UP 

 
NO 

Aniv. natalício de D. Américo Aguiar 
Bênção dos Presépios (19 e 20) 
10:00 – Celebração Penitencial de Advento da Catequese 
17:00 – Missa com o Agrupamento 797 

13 Dom  III Domingo do Advento 
14 Seg   
15 Ter D 21:30 – Receção da Luz da Paz de Belém (Sé Patriarcal) 
16 Qua   
17 Qui  Aniversário natalício do Papa Francisco 

18 Sex 
 

UP 
NO 

Dia Internacional das Migrações 
21:00 – Celebração comunitária da Reconciliação (NO) 
21:30 – Reunião de MEC 

19 Sáb UP 
NO 

Bênção das Grávidas (19 e 20) 
10:00 – Ensaio com o pároco para o Natal 

20 Dom  
UP 

IV Domingo do Advento 
Dia UP de oração pelas vocações 

21 Seg   



22 Ter   
23 Qua  Dinâmica JMJ 2023 
24 Qui   

25 Sex 

 
NO 
SJB 
NO 
SJB 
NO 
SJB 
SJB 
NO 

Natal do Senhor – solenidade 
00:00 – Missa do Galo  
00:00 – Missa do Galo  
10:00 – Eucaristia  
10:00 – Eucaristia  
11:30 – Eucaristia  
11:30 – Eucaristia  
18:00 – Eucaristia 
19:00 – Eucaristia  

26 Sáb   

27 Dom  Sagrada Família  
Bênção das famílias 

28 Seg   
29 Ter   
30 Qua   

31 Qui 

UP 
UP 
UP 
UP 

18:00 – Te Deum (a confirmar) 
19:00 – Countdown online 
22:00 – Oração de Taizé (a confirmar) 
23:00 – Eucaristia (a confirmar) 



n    JANEIRO 2021 | Mês da Bíblia 
 
 

01 Sex 

 
 

NO 
SJB 
NO 

Santa Maria, Mãe de Deus 
Dia Mundial da Paz 
10:30 – Eucaristia (a confirmar) 
12:00 – Eucaristia (a confirmar) 
19:00 – Eucaristia (a confirmar) 

02 Sáb   

03 Dom  Epifania do Senhor 
Dia da Santa Infância Missionária 

04 Seg   
05 Ter   
06 Qua   
07 Qui   

08 Sex D 
NO 

21:30 – Visita do SDJ à Vigararia de Oeiras (Carnaxide) 
21:30 – Reunião de Vigararia 

09 Sáb 

D 
SJB 
NO 
NO 

10:00 – Formação de novos MEC - Módulo I (Massamá) 
18:00 – Eucaristia do padroeiro 
19:00 – Festa do Pai Nosso (2º ano da catequese) 
21:00 – Reunião de Chefia do Agrupamento 797 

10 Dom  
UP 

Batismo do Senhor (Ano B) 
Memória do dia do Batismo 

11 Seg   
12 Ter   
13 Qua V 10:30 – Reunião de Vigararia 
14 Qui UP 21:30 – Alpha Reunião de Equipa (planeamento e formação) 
15 Sex   

16 Sáb 

UP 
SJB 
D 

NO 

Aniversário natalício do Pe. Nuno Westwood (1972) 
XI Aniversário da criação do Agrupamento 1354 (2010) 
10:00 – Formação de novos MEC - Módulo II (Massamá) 
17:00 – Missa com o Agrupamento 797 e reunião de pais 

17 Dom  
SJB 

II Domingo do Tempo Comum 
10:00 – Festa do Pai Nosso (2º ano da catequese) 

18 Seg   
19 Ter D 21:30 – Encontro de formação para o Despertar da Fé 
20 Qua UP Dia UP de oração pelas vocações 
21 Qui UP 21:30 – Alpha Reunião de Equipa (planeamento e formação) 



22 Sex  S. Vicente, padroeiro principal do Patriarcado 

23 Sáb 

 
 

D 
D 

NO 
D 

Dinâmica JMJ 2023  
São Paulo ao Rubro  
10:00 – Formação de novos MEC - Módulo III (Massamá) 
10:00 – Formação de novos MEC - Módulo I (Portela) 
19:00 – Festa da Palavra (4º Ano) 
21:30 – Vigília Ecuménica Jovem (Lisboa) 

24 Dom 

 
 

SJB 
NO 

III Domingo do Tempo Comum 
Domingo da Palavra de Deus 
10:00 – Festa da Palavra (4º Ano) 
15:30 – Perscrutação da Palavra (C. N.) 

25 Seg  
 

Conversão de S. Paulo 
Dia de oração pela unidade dos cristãos 

26 Ter D Formação Permanente do Clero (26 a 28) 
27 Qua SJB IX Aniversário da Loja Social (2012) 

28 Qui UP 
D 

21:30 – Alpha Reunião de Equipa (planeamento e formação) 
21:30 – Reunião da Equipa Vicarial de Catequistas de Oeiras 

29 Sex UP 21:30 – Oração de Taizé (SJB) 
30 Sáb D 10:00 – Formação de novos MEC - Módulo II (Portela) 

31 Dom  IV Domingo do Tempo Comum 
Fórum das Missões 



n    FEVEREIRO 2021 
 
 
01 Seg   

02 Ter  Festa da Apresentação do Senhor  
Dia do Consagrado 

03 Qua   

04 Qui UP 
V 

21:30 – Início do Alpha – Sessão 1 (online) 
21:30 – Reunião Vicarial da Pastoral Juvenil 

05 Sex UP Rise Up 

06 Sáb 

D 
D 

UP 
NO 
SJB 
NO 

09:30 – Jornada Diocesana da Pastoral da Família 
10:00 – Formação de novos MEC - Módulo III (Portela) 
16:00 – Reunião com os pais dos SIC (online) 
18:00 – 1º Sábado com as ENS (Adoração, Terço e Missa) 
18:30 – 1º Sábado 
19:00 – Festa da Esperança (5º ano da catequese) 

07 Dom 
 

UP 
SJB 

V Domingo do Tempo Comum 
Bênção dos bebés nas Missas (6 e 7) 
10:00 – Festa da Esperança (5º ano da catequese) 

08 Seg   

09 Ter  Dia Diocesano do Doente 

10 Qua V 10:30 – Reunião de Vigararia 

11 Qui 
 
 

NO 

Nossa Senhora de Lourdes 
Dia Mundial do Doente 
21:30 – Início do Alpha – Sessão 1 (online) 

12 Sex   

13 Sáb D 
D 

Enc. Interdiocesano de Catequistas (Fátima, 13 e 14) 
Jornada diocesana do voluntariado em saúde 

14 Dom  
D 

VI Domingo do Tempo Comum 
Dia diocesano do doente 

15 Seg   

16 Ter   

17 Qua 

 
SJB 
SJB 
NO 

Quarta-feira de Cinzas (início da Quaresma) 
VIII Aniversário do SP1 São Julião da Barra (2012) 
10:00 – Eucaristia  
19:00 – Eucaristia 



SJB 
SJB 
SJB 
SJB 
NO 

19:00 – Vésperas 
19:30 – Sopa em silêncio 
20:00 – Tempo forte de oração em silêncio 
21:00 – Eucaristia 
21:00 – Adoração do Santíssimo 

18 Qui UP 21:00 – Celebração comunitária da Reconciliação (NO) 

19 Sex NO 21:00 – Velada de Armas do Agrupamento 797 

20 Sáb 

 
SJB 
UP 
NO 
SJB 
NO 

Dia de S. Francisco e S. Jacinta Marto 
X Aniversário da filiação do Agrupamento 1354 (2011) 
Dia UP de oração pelas vocações 
17:00 – Promessas do Agrupamento 797 
18:00 – Promessas do Agrupamento 1354 
19:00 – Rito de Eleição dos Catecúmenos (crianças) 

21 Dom 

 
 

SJB 
D 

NO 

I Domingo da Quaresma 
Celebração Evocativa do Dia dos Pastorinhos de Fátima  
10:00 – Rito de Eleição dos Catecúmenos (crianças) 
15:30 – Rito de Eleição dos Catecúmenos (adultos, Sé) 
15:30 – Perscrutação da Palavra (C. N.) 

22 Seg  Dia de BP 
Retiro do Clero (Fátima, 22 a 26) 

23 Ter  Dinâmica JMJ 2023 

24 Qua   

25 Qui   

26 Sex SJB 
UP 

IX Aniversário do SP1 São Julião da Barra (2012) 
21:30 – Oração de Taizé (SJB) 

27 Sáb D Encontro de Adolescentes Say Yes 

28 Dom 
 
 

V 

II Domingo da Quaresma 
Início da Semana Cáritas 
16:00 – Via Sacra Vicarial 

  



n    MARÇO 2021 
 
 

01 Seg SJB 
D 

V Aniversário da Mercearia Social (2016)  
Retiro do Clero (Turcifal, 1 a 5) 

02 Ter   
03 Qua   
04 Qui UP XXX Aniv. do decreto da elevação das 2 paróquias (1991) 
05 Sex UP Rise Up 

06 Sáb 

D 
UP 
NO 
SJB 
NO 

Encontro de Adolescentes Say Yes  
10:00 – Celeb. Penitencial da Quaresma da Catequese (SJB) 
18:00 – 1º Sábado com as ENS (Adoração, Terço e Missa) 
18:30 – 1º Sábado 
19:00 – Rito do 1º escrutínio dos catecúmenos (SIC) 

07 Dom 
 
 

SJB 

III Domingo da Quaresma 
Domingo Cáritas – Ofertório para a Cáritas 
10:00 – Rito do 1º escrutínio dos catecúmenos (SIC) 

08 Seg  
SJB 

Dia Internacional da Mulher 
XXV Aniversário do Centro Social Paroquial (1996) 

09 Ter   

10 Qua V 
NO 

10:30 – Reunião de Vigararia  
15:00 – Visita aos doentes 

11 Qui SJB 15:00 – Visita aos doentes 

12 Sex 
 

D 
 

Jornada “24 horas para o Senhor”  
21:30 – Encontro Quaresma com D. Manuel Clemente 

(Agentes da Pastoral Sócio Caritativa) 

13 Sáb 

 
D 

UP 
NO 
NO 

VIII Aniversário da Eleição do Papa Francisco 
Encontro de Adolescentes Say Yes 
10:00 – Retiro Quaresmal da UP 
17:00 – Missa com o Agrupamento 797 
19:00 – Rito do 2º escrutínio dos catecúmenos (SIC) 

14 Dom 

 
D 

SJB 
UP 

IV Domingo da Quaresma 
Aniv. Natalício de D. Joaquim Mendes 
10:00 – Rito do 2º escrutínio dos catecúmenos (SIC) 
16:00 – Via Sacra Interparoquial das crianças (SJB) 

15 Seg   
16 Ter   
17 Qua SJB 11:00 – Confissões no Centro Social 



NO 
UP 

15:00 – Visita aos doentes 
19:30 – Reunião de preparação da Semana Santa 

18 Qui 
NO 
NO 
SJB 

Aniv. da bênção da Igreja de Nova Oeiras 
11:00 – Confissões no Centro Social 
15:00 – Visita aos doentes 

19 Sex 
 
 

UP 

São José – Dia do pai 
VIII Aniv. do início do Ministério Petrino do Papa Francisco 
19:00 – Bênçãos dos pais (NO) 

20 Sáb UP Dia UP de oração pelas vocações 
19:00 – Rito do 3º escrutínio dos catecúmenos (SIC) 

21 Dom 

 
D 

SJB 
NO 

V Domingo da Quaresma 
Jornada Diocesana da Juventude 
10:00 – Rito do 3º escrutínio dos catecúmenos (SIC) 
15:30 – Perscrutação da Palavra (C. N.) 

22 Seg V  Dia do Núcleo 
23 Ter  Dinâmica JMJ 2023 
24 Qua   

25 Qui 
 
 

UP 

Anunciação do Senhor 
Dia da criança concebida 
21:00 – Celebração comunitária da Reconciliação (SJB) 

26 Sex 
 

UP 
NO 

10:00 – Assembleia Geral da Federação Solicitude 
21:30 – Oração de Taizé (SJB) 
21:30 – Reunião de MEC 

27 Sáb   

28 Dom 

 
D 

NO 
SJB 
NO 
NO 

Domingo de Ramos 
XXXV Dia Mundial da Juventude  
09:30 – Procissão de Ramos seguida de Eucaristia 
11:30 – Procissão de Ramos seguida de Eucaristia 
12:00 – Eucaristia 
19:00 – Eucaristia 

29 
 Seg   

30 Ter  Aniv. natalício de D. Daniel Henriques 
31 Qua UP Páscoa Jovem 



n    ABRIL 2021 
 
 

01 Qui 

 
UP 
D 

UP 
UP 
NO 
SJB 

Quinta-Feira Santa 
Páscoa Jovem 
10:00 – Missa Crismal na Sé Patriarcal  
17:00 – Entrega dos cabazes da Páscoa 
19:00 – Ensaio com os Acólitos 
19:00 – Ceia do Senhor e Vigília (até ao início das Laudes) 
21:30 – Ceia do Senhor e Vigília de oração (até às 24:00) 

02 Sex 

 
UP 
SJB 
UP 
UP 
NO 
UP 

Sexta-Feira Santa 
Ofertório para Lugares Santos de Jerusalém 
10:00 – Ofício de Leituras e Laudes  
11:30 – Ensaio de liturgia 
15:00 – Celebração da Paixão (em NO e em SJB) 
16:30 – Início da Novena da Misericórdia 
17:00 – Via Sacra 
21:00 – Via Sacra  

03 Sáb 

 
SJB 
UP 
UP 
SJB 
NO 

Sábado Santo 
09:00 – Reunião da Coordenação da Catequese 
10:00 – Ofício de Leituras e Laudes e Redição do Símbolo 
11:30 – Ensaio de liturgia 
21:30 – Vigília Pascal 
22:00 – Vigília Pascal 

04 Dom 

 
NO 
SJB 
UP 
NO 
NO 

Páscoa do Senhor 
12:00 – Eucaristia 
12:00 – Eucaristia 
15:00 – Visita Pascal (a confirmar) 
18:00 – Vésperas e Festa Pascal 
19:00 – Eucaristia 

05 Seg  Aniv. Natalício do Pe. Paulino Mulamba 

06 Ter   
07 Qua   

08 Qui   

09 Sex UP Rise Up 

10 Sáb NO 21:00 – Reunião de Chefia do Agrupamento 797 

11 Dom  II Domingo da Páscoa (Divina Misericórdia) 



UP 09:00 - Assembleia Diocesana de Catequistas (Loures) 
15:00 – Festa da Misericórdia (NO) 

12 Seg   
13 Ter   

14 Qua 
UP 

 
UP 

XXX Aniv. das paróquias de Nova Oeiras e de São Julião 
Dia Mundial da Saúde 
19:00 – Missa solene do 30º aniv. das 2 paróquias 

15 Qui   

16 Sex D Retiro de Acólitos (16 a 18) 

17 Sáb NO 17:00 – Missa com o Agrupamento 797 

18 Dom 

 
 
 

SJB 
D 

NO 

III Domingo da Páscoa 
Início da Semana Mundial de Oração pelas Vocações 
Dia Internacional dos Monumentos e Sítios 
10:00 – Profissão de Fé (6º Ano da Catequese) 
15:30 – Encontro Mistagógico (Sé Patriarcal) 
15:30 – Perscrutação da Palavra (C. N.) 

19 Seg   

20 Ter UP Dia UP de oração pelas vocações 

21 Qua   

22 Qui  Dia da Terra  

23 Sex  Peregrinação das Famílias a pé a Fátima (23-25) 
Dinâmica JMJ 2023 

24 Sáb   

25 Dom  

IV Domingo da Páscoa (Bom Pastor) 
Dia Mundial de Oração pelas Vocações 
Dia da Liberdade 
Dia de São Jorge (CNE) 

26 Seg   
Festa do São Jorge, Patrono dos Escuteiros 

27 Ter   

28 Qua   

29 Qui   

30 Sex UP 
UP 

21:30 – Oração de Taizé (SJB) 
Peregrinação das Famílias a pé a Fátima (30 a 2) 



n    MAIO 2021 | Mês de Maria 
 
 

01 Sáb 

 
UP 
N 

NO 
SJB 
UP 

S. José operário, dia do Trabalhador 
Mês do Rosário em comunidade 
Encontro Nacional de Acólitos (Fátima) 
18:00 – 1º Sábado com as ENS (Adoração, Terço e Missa) 
18:30 – 1º Sábado 
19:00 – Bênção dos trabalhadores (NO) 

02 Dom  
 

V Domingo da Páscoa 
Dia da Mãe 

03 Seg  Alpha Leadership Conference (3 e 4) 
04 Ter   

05 Qua V 
NO 

10:30 – Reunião de Vigararia  
19:30 – Reunião de preparação da procissão de velas 

06 Qui SJB 19:30 – Reunião de preparação da procissão de velas 

07 Sex UP 
NO 

Rise UP 
Regata Nacional (Agrupamento 797, 7 a 9) 

08 Sáb NO 
NO 

16:30 – Reunião com os pais dos SIC 
19:00 – Festa da Ave Maria (1º Ano da Catequese) 

09 Dom 
 
 

SJB 

VI Domingo da Páscoa 
Semana da Vida (9 a 16) 
11:00 – Reunião com os pais dos SIC 

10 Seg   
11 Ter   
12 Qua NO 21:00 – Procissão de Velas 
13 Qui  Nossa Senhora de Fátima 
14 Sex D Congresso Diocesano da Pastoral Socio caritativa (14 e 15) 

15 Sáb 
 
 

NO 

Dia Internacional da Família 
Dia da proteção civil 
19:00 – Profissão de Fé (6º Ano da Catequese) 

16 Dom 

NO 
 
 
 

NO 

Ascensão do Senhor 
VENHA O TEU REINO - Campanha de oração, até ao 

Pentecostes, para que amigos e familiares conheçam 
Jesus Cristo 

15:30 – Perscrutação da Palavra (C. N.) 
17 Seg   



18 Ter D 
UP 

Conselho Presbiteral (18 e 19) 
Aniversário de Batismo do Pároco (1972) 

19 Qua   
20 Qui  Dia UP de oração pelas vocações 

21 Sex   

22 Sáb 

UP 
D 
D 

NO 

08:00 – Peregrinação à Senhora da Atalaia - Cirio de Oeiras  
18:15 – Terço com o Agrupamento 797 
21:30 – Vigília de Pentecostes (Sé Patriarcal) 
21:30 – Vigília de Pentecostes  

23 Dom 

 
D 
 
 
 
 
 

SJB 
NO 

Pentecostes 
Dia Diocesano da Pastoral Social 
Dinâmica JMJ 2023 
VENHA O TEU REINO (movimento de oração global, que 

convida os cristãos ao redor do mundo a orar entre a 
Ascensão e Pentecostes para que mais pessoas 
conheçam Jesus Cristo) 

10:00 – SIC catecúmenos crianças  
12:00 – SIC catecúmenos crianças (piscina batismal) 

24    
25 Ter   
26 Qua D Dia Diocesano da Liturgia  

27 Qui V 
 

21:30 – Reunião da Equipa Vicarial de Catequistas da 
Vigararia de Oeiras 

28 Sex UP 21:30 – Oração de Taizé (SJB) 

29 Sáb UP 
SJB 

10:00 – Festa do Perdão (3º ano da catequese) (SJB) 
21:00 – Procissão de Velas 

30 Dom 
 
 

NO 

Santíssima Trindade 
09:00 – Festa Diocesana da Família 
10:00 – Festa da Ave Maria (1º Ano da Catequese) 

31 Seg  
 

Dia das Comunicações Sociais 
Visitação de Nossa Senhora 
Dia dos Irmãos 

 
  



n    JUNHO 2021 | Mês do Sagrado Coração de Jesus 
 
 

01 Ter NO 
UP 

Dia Mundial da Criança 
19:00 – Bênção das crianças (SJB) 

02 Qua V 10:30 – Reunião de Vigararia 

03 Qui 

 
SJB 
NO 
NO 
NO 
SJB 
NO 
NO 

Santíssimo Corpo de Sangue de Cristo 
10:00 – Festa da Eucaristia (1ª Comunhão – 3º Ano) 
10:00 – Adoração do Santíssimo 
11:00 – Procissão do Corpo de Deus 
12:00 – Eucaristia 
12:00 – Eucaristia 
16:00 – Festa da Eucaristia (1ª Comunhão – 3º Ano) 
19:00 – Eucaristia 

04 Sex UP Rise Up 

05 Sáb 
 

SJB 
NO 

Dia do Ambiente 
18:00 – 1º Sábado com as ENS (Adoração, Terço e Missa) 
18:30 – 1º Sábado 

06 Dom  XI Domingo do Tempo Comum 

07 Seg  Feriado Municipal de Oeiras 

08 Ter   

09 Qua UP Passeio UP (9 a 11) 

10 Qui  
 

Dia de Portugal 
Peregrinação Nacional das Crianças a Fátima 

11 Sex  Sagrado Coração de Jesus 
Dia de oração pela santificação dos sacerdotes 

12 Sáb 

 
UP 
NO 
NO 

Imaculado Coração de Maria 
Bênção das grávidas 
17:00 – Missa com o Agrupamento 797 
20:00 – Arraial de Santo António (12 e 13) 

13 Dom 
 

NO 
UP 

XII Domingo do Tempo Comum 
Santo António – Padroeiro de Nova Oeiras 
Bênção das grávidas 

14 Seg   
15 Ter   

16 Qua   



17 Qui   

18 Sex D A Receção do Sínodo – Assembleia de Avaliação (18 e 19) 

19 Sáb D 
SJB 

Caminhada Missionária 
Festival do Caracol  

20 Dom 

D 
NO 

 
SJB 
NO 

XIII Domingo do Tempo Comum 
VI ano da consagração da Paróquia de Nova Oeiras ao 

Coração Imaculado de Maria (2015)  
12:00 – Missa campal e encerramento da Catequese 
15:30 – Perscrutação da Palavra (C. N.) 

21 Seg  Dia Europeu da Música 

22 Ter   

23 Qua  Dinâmica JMJ 2023 

24 Qui UP Nascimento de São João Baptista 

25 Sex 
UP 
D 

NO 

21:30 – Oração de Taizé (SJB) 
21:30 – Vigília de Oração pelos Ordinandos 
21:30 – Reunião de MEC 

26 Sáb UP 
NO 

10:00 – Passeio de Catequistas ??? 
10:00 – Reunião de Chefia do Agrupamento 797 | Indaba 

27 Dom  
XIV Domingo do Tempo Comum 
13:00 – Piquenique paroquial 
16:00 – Ordenações sacerdotais ?? 

28 Seg SJB 
 

Inicio da XI Colónia de Férias da Catequese (28 a 9) 
“Vamos de Férias com Jesus” 

29 Ter  São Pedro e São Paulo 

30 Qua   
 
  



n    JULHO 2021 
 
 

01 Qui SJB  

02 Sex SJB 
UP 

XI Aniv. da morte do Pe. Abílio Lourenço (2009) 
Rise Up 

03 Sáb SJB 
NO 

18:00 – 1º Sábado com as ENS (Adoração, Terço e Missa) 
18:30 – 1º Sábado 

04 Dom  
 

XV Domingo do Tempo Comum 
Santa Isabel de Portugal 

05 Seg 
UP 
SJB 
SJB 

XXIII Aniversário da ordenação diaconal do Diác. Vítor (1998) 
VI Aniversário do Centro Comunitário Senhora da Barra 
Missão Paróquia – Say Yes (5 a 11) 

06 Ter 
D 

SJB 
V 

VIII Aniv. da tomada de posse de D. Manuel Clemente (2013) 
LXXIII Aniv. da ordenação sacerdotal do Pe. Abílio Lourenço 
10:30 – Reunião de Vigararia 

07 Qua   

08 Qui   

09 Sex SJB Encerramento da XI Colónia de Férias da Catequese  

10 Sáb NO 17:00 – Missa com o Agrupamento 797 e reunião de pais 

11 Dom  XVI Domingo do Tempo Comum 

12 Seg   

13 Ter  Aniv. da Missa Nova do Pe. Abílio Lourenço 

14 Qua   

15 Qui   

16 Sex  
D 

Nossa Senhora do Carmo 
Aniv. natalício de D. Manuel Clemente 

17 Sáb   

18 Dom  
NO 

XVII Domingo do Tempo Comum 
15:30 – Perscrutação da Palavra (C. N.) 

19 Seg   
20 Ter UP Dia UP de oração pelas vocações  

21 Qua  XXV Aniv. da ordenação sacerdotal do Pe. Nuno (1996)  
22 Qui   



23 Sex  Dinâmica JMJ 2023 

24 Sáb   
25 Dom  XVIII Domingo do Tempo Comum 

26 Seg 
 

SJB 
UP 

Dia de Santa Ana e São Joaquim | Dia dos Avós 
Acagrup 1354 
19:00 – Bênção dos Avós (SJB) 

27 Ter   

28 Qua   

29 Qui   

30 Sex UP 21:30 – Oração de Taizé (SJB) 

31 Sáb NO Acagrup 797 (31 a 8) 
 

 
  



n    AGOSTO 2021 
 

1 Dom  XIX Domingo do Tempo Comum 

2 Seg   
3 Ter   

4 Qua   

5 Qui   

6 Sex   

7 Sáb   

8 Dom  XX Domingo do Tempo Comum 

9 Seg   

10 Ter   

11 Qua   

12 Qui   

13 Sex   

14 Sáb   
15 Dom  Assunção de Nossa Senhora 

16 Seg   

17 ter   

18 Qua   

19 Qui   

20 Sex   

21 Sáb   

22 Dom  XXII Domingo do Tempo Comum 

23 Seg   Dinâmica JMJ 2023 

24 Ter   

25 Qua   

26 Qui   
27 Sex UP 21:30 – Oração de Taizé (SJB) 

28 Sáb   

29 Dom  XXIII Domingo do Tempo Comum 



30 Seg  VIII Musical Camp da Adonia (30 a 04) 

31 Ter   
 
 
 
n    SETEMBRO 2021 
 
 
01 Qua   
02 Qui   

03 Sex UP 21:00 – Concerto Musical Camp Adonia 

04 Sáb UP 20:00 – Concerto Musical Camp Adonia 

05 Dom  XXIV Domingo do Tempo Comum 

06 Seg   

07 Ter   

08 Qua  Natividade da Virgem Santa Maria 
 
 
 
  



n    SIGLAS 
 
 

• CCSB – Centro Comunitário Senhora da Barra 
• CPB – Centro de Preparação para o Batismo 
• CPM – Centro de Preparação para o Matrimónio 
• CSP – Centro Social Paroquial 
• D – Diocese 
• EG – Exortação Apostólica Evangelii Gaudium 
• JMJ – Jornadas Mundiais da Juventude 
• MEC – Ministros Extraordinários da Comunhão 
• NO – Nova Oeiras 
• PN – Padre Nuno 
• SJB – São Julião da Barra 
• UP – Unidade Pastoral 
• V – Vigararia 

 
 
 

--- 
 
 
 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EMAIL 
oeirasup@gmail.com 

 
WEBSITE 

 

www.unidadepastoral.com 
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PARÓQUIA DE SANTO ANTÓNIO DE NOVA OEIRAS 
Rua Monsenhor Ferreira de Melo, 2780-141 Oeiras 

214431876 • 214417887 
 

PARÓQUIA DE SÃO JULIÃO DA BARRA 
Av. D. João I, 2780-065 Oeiras  

214423266 • 917873754 



  



MISSA	DOS	AFLITOS	
 
SEMANA MARIANA 

	

 	



Milhares	de	cristãos	se	reúnem	em	
Londres	para	celebrar	o	Dia	de	
Pentecostes	

Cristãos de diversas denominações se reuniram para finalizar a campanha 
de oração Thy Kingdom Come, no centro de Londres. 

Milhares de cristãos se reuniram na Trafalgar Square, praça mais importante do 
centro de Londres. (Foto: Thy Kingdom Come) 
A Trafalgar Square, praça mais importante do centro de Londres, foi lotada com milhares de cristãos 
de diversas denominações e tradições para celebrar o Dia de Pentecostes neste domingo (9). 

A celebração marca o fim da campanha de oração de dez dias “Thy Kingdom Come” (“Teu Reino 
Vem”, em português), uma iniciativa lançada pelos Arcebispos de Canterbury e York. Pelo menos 5 
mil pessoas compareceram no evento, de acordo com o site britânico Christian Today. 

Entre os líderes cristãos presentes no evento estavam o Arcebispo de Canterbury, Rev. Justin Welby, 
o Arcebispo de Westminster, Cardeal Vincent Nichols, o Arcebispo Copta Ortodoxo de Londres, 
Arcebispo Angaelos, e o presidente da igreja Redeemed Christian Church of God, pastor Agu Irukwu. 

Welby disse aos presentes que, apesar das diferenças, todos podem ser um em Cristo. “Somos todos 
diferentes, parecemos diferentes, temos diferentes culturas e origens, e ainda em Jesus, fomos 
comprados para ser um”, disse ele. 

“O que torna possível para pessoas com tais diferenças estar em uma igreja, ministrar a tantas 
pessoas diferentes fora da igreja, para lhes mostrar o amor de Jesus, e falar de Jesus? O Espírito 
Santo de Deus, nada mais”, continuou o reverendo. 

“Podemos dizer o que gostamos, mas não podemos fazer muito no coração humano, apenas o 
Espírito fala de coração para coração”, acrescentou Welby. 

Voltando sua atenção para o Parlamento Britânico, a poucos quilômetros de distância, Welby disse 
que os políticos do país estão “lutando” para encontrar um acordo sobre o Brexit. “Ouço alguns deles 
dizendo que nunca conheceram uma época tão difícil quanto essa, desde quando estão lá, há 35 
anos”. 

Ele continuou: “O que pode mudar isso? É o Espírito de Deus. Ele está chamando a igreja para ser 
confiante em trazer cura e esperança em Jesus para este país”. 

Thy Kingdom Come é uma campanha anual de oração que convida os cristãos a orar para que seus 
amigos e familiares conheçam Jesus Cristo durante os 11 dias, desde a Ascensão até o Pentecostes 
— que este ano aconteceu entre 30 de maio e 9 de junho. 

O momento de adoração foi conduzido por artistas como os cantores Matt Redman e Lou Fellingham 
e os corais Sounds of New Wine e Kingdom Choir — conhecido pela apresentação no casamento 
do príncipe Harry e Meghan Markle. 
  



JMJ – oração na missa 
 
Confissões 1ª comunhão e crisma 
 
Não há festas da catequese nem promessas no advento nem quaresma 
 
Retiros perto dos seminários com padres 
 
Retiro do crisma 
Ida a Taizé 
 
 
 
1o trimestre - Alpha SJB 
2o trimestre - The Marriage Course e Alpha Jovem (ou Universitários) 
3º trimestre Alpha NO 
 
- Criar uma equipa/ministério de oração/intercessão pelas necessidades da 
UP e da missão 
- Criar uma equipa de acolhimento para a Missa das 12:00 em SJB e das ?? 
em NO 
- Definir um dia de adoração em SJB por semana (ou mês). Este dia 
poderia terminar com uma Oração (com reconciliações) 
- Um fim-de-semana de formação de líderes 
- Criar um Instituto Pastoral com propostas de formação e capacitação de 
líderes e responsáveis, aproveitando as capacidades que existem na UP 
 
 
  



sextas-feiras da misericórdia 
 
Esta iniciativa, implantada (e praticada) pelo Papa Francisco, pode transformar profundamente a sua vida (e a 
de muita gente) 
Na semana passada, muita gente se emocionou com a visita-surpresa que o Papa Francisco fez a uma das 
quatro unidades do Hospital Infantil Bambino Gesù, a maior entidade pediátrica da Europa, gerida pelo 
Vaticano na Itália. Esta visita foi mais uma concretização de uma iniciativa criada pelo próprio Papa durante o 
último Jubileu da Misericórdia (8 de dezembro de 2015 a 20 de novembro de 2016): as “Sextas-Feiras da 
Misericórdia”. 
 
Pope Francis - Visit - Bambino Gesù - Rome 
HO / OSSERVATORE ROMANO / AFP 
Ao longo do Jubileu, um dos aspectos que o Papa Francisco mais destacou foi a importância de vivermos a 
misericórdia na prática e não apenas de palavra. Primeiramente, precisamos nos deixar ser “misericordiados” 
pelo Senhor, isto é, acolhidos pelo Seu amor inclusive com as nossas misérias; e, como fruto dessa experiência 
pessoal da misericórdia divina, abrir o nosso próprio olhar e o nosso coração ao próximo, que, assim como nós, 
também é cheio de misérias e precisa ser acolhido tanto por Deus quanto pelos outros. Desse olhar 
misericordioso brotam as 14 obras de misericórdia, que Cristo pediu que todos nós pratiquemos: as 7 obras de 
misericórdia corporal e as 7 obras de misericórdia espiritual: 
 
Nessa dinâmica miséria-misericórdia, o Papa Francisco concretizou a iniciativa das “Sextas-Feiras da 
Misericórdia”, uma série de visitas-surpresa que acabaram se tornando momentos dentre os mais 
emocionantes, significativos e objetivos do Jubileu. 
 
Para nos inspirarmos a praticar a misericórdia neste novo ano de 2018, repassaremos a seguir algumas das 
visitas feitas pelo Papa nas suas Sextas-Feiras da Misericórdia: 
 
Dezembro 2015: a “Porta Santa da Caridade” num albergue para pessoas sem teto 
 
Dez dias depois de ter aberto a Porta Santa da Basílica de São Pedro, o Papa foi até um albergue dirigido pela 
Cáritas e celebrou uma missa com 200 pessoas, entre sem-teto atendidos pela instituição, funcionários e 
voluntários. Ele abriu lá dentro a “Porta Santa da Caridade”, a primeira Porta Santa da história da Igreja que 
não fica numa grande catedral ou basílica: era uma simples porta, repleta de simbolismo, no meio de pessoas 
necessitadas. 
 
Janeiro 2016: pacientes em estado vegetativo 
O Papa visitou uma clínica para doentes em estado vegetativo e um lar para idosos, em clara chamada de 
atenção para a dignidade de toda vida humana, inclusive nas situações de fragilidade – em que muitas pessoas 
são abandonadas ou ignoradas. 
 
Fevereiro 2016: dependentes químicos em recuperação 
Em Castelgandolfo, onde se localiza a tradicional residência pontifícia de verão a cujo uso Francisco renunciou, 
ele visitou uma comunidade na qual são tratados jovens em luta contra a dependência química. 
 
Março 2016: o lava-pés com refugiados 
Na Quinta-Feira Santa, o Papa foi ao centro de acolhimento de refugiados de Castelnuovo di Porto, que 
hospedava 900 pessoas de cerca de 20 países, e, durante a tradicional Celebração da Ceia do Senhor, lavou os 
pés de doze refugiados, entre eles um hindu e três muçulmanos. 
 
Abril 2016: campo de refugiados de Lesbos, Grécia 
Desta visita emblemática, durante a qual foi acompanhado pelo patriarca Bartolomeu e pelo arcebispo 
Hieronimos, Francisco voltou a Roma levando consigo no avião três famílias de refugiados sírios, que foram 
acolhidas na Itália. 
 



Maio 2016: pessoas com deficiências mentais 
Em Ciampino, arredores de Roma, o Papa visitou a comunidade “Il Chicco” (“O Grão”, em italiano), onde vivem 
18 pessoas com problemas mentais. Ele lanchou com os membros e voluntários da comunidade, ouviu 
testemunhos e visitou as oficinas onde cada um deles, de acordo com suas próprias capacidades, faz trabalhos 
manuais. 
 
Junho 2016: sacerdotes idosos e enfermos 
Francisco foi a duas comunidades que acolhem padres idosos e doentes: a casa Monte Tabor, onde moram oito 
sacerdotes enfermos, e a casa São Caetano, onde vivem 21 padres idosos da diocese de Roma. 
 
Julho 2016: um hospital pediátrico e o campo de concentração de Auschwitz 
Durante a Jornada Mundial da Juventude em Cracóvia, o Papa foi até um hospital que atende todos os anos 
milhares de crianças com diversos desafios de saúde. Ele também fez uma visita silenciosa ao campo de 
concentração nazista de Auschwitz, que hoje é mantido como museu. 
 
Agosto 2016: vítimas da prostituição 
Francisco visitou a Comunidade Papa João XXIII, que acolhe mulheres libertadas da prostituição forçada. A 
maioria vem dos Balcãs e da África. Todas sofreram brutalidades físicas e agora vivem sob proteção, pois 
escaparam de seus captores. O Papa disse às jovens: “Peço perdão por todos os católicos e fiéis que 
exploraram, abusaram e violentaram vocês”. 
 
Setembro 2016: UTI neonatal e unidade para doentes de câncer em fase terminal 
O Papa voltou a enfatizar o valor da vida humana em suas horas de maior fragilidade, tanto no início quanto no 
fim: desta vez, ele visitou uma UTI neonatal e uma unidade de tratamento de pacientes de câncer em estágio 
terminal. Francisco abraçou, consolou e deu forças, em especial, aos pais dos bebês enfermos. 
 
Outubro 2016: orfanato em Roma 
O Santo Padre visitou a Vila SOS de Roma. Trata-se de uma estrutura formada por 5 casas, em cada uma das 
quais vivem no máximo 6 meninos e meninas de até 12 anos, acompanhados por uma responsável que é 
chamada de “mãe SOS”. As crianças mostraram ao Papa o jardim e o parquinho, além dos seus quartos e 
brinquedos. 
 
Novembro 2016: famílias de sacerdotes que deixaram o ministério 
Francisco foi até um apartamento romano em que estavam reunidas sete famílias formadas por homens que 
deixaram o ministério sacerdotal e dedicou parte da tarde a conhecê-los e ouvir a sua história. 
 
Inspiração para você 
Certamente existem pessoas perto de você que ficarão muito felizes em receber uma visita marcada pela 
escuta, pelas palavras de carinho, pelo abraço fraterno, pela oração de um Pai-Nosso ou de uma Ave-Maria… 
Pode ser um orfanato, um asilo de idosos, um hospital, uma associação beneficente, uma entidade para 
pessoas com algum tipo de deficiência, ou simplesmente um vizinho idoso, uma família carente, uma pessoa 
nova no bairro… 
 
Pense um pouco. Quem você vai visitar na sua próxima Sexta-Feira da Misericórdia? 
 
 
  



Dia Mundial do Doente 2019 
Apesar do frio de fevereiro, somos convidados a celebrar 
o 27.º Dia Mundial do Doente, no dia 11 de fevereiro. 
Na nossa Paróquia antecipamos um dia a celebração, 
aproveitando o domingo, dia 10, com este programa: 
| Acolhimento e Confissões: 15h00 
| Missa com Unção dos Doentes:16h00 
| Convívio paroquial do setor sociocaritativo: 17h00. 
Na Capela do Hospital Cuf (piso 6), na segunda-feira, dia 11, 
haverá uma Missa às 18h30. 
Em anexo alguns materiais úteis. 
  
Celebrar o Dia dos Namorados 2019 
Antes do jantar à luz da vela, no dia de São Valentim, 
os namorados são convidados a passar pela Igreja, 
para uma breve pausa de oração, bênção e convívio. 
Para isso, convém fazer uma inscrição prévia, 
na secretaria paroquial ou por email. 
Será esta uma oportunidade, 
para agradecer a graça do encontro, 
e deixar Jesus colocar-se no meio do caminho. 
 
Inscrições até dia 11 fev. 19 secretaria paroquial 
Email 
 
PRÓXIMA MARATONA  
-20 DE OUTUBRO PONTE VASCO DA GAMA 
- MOTIVAR JOVENS E PAROQUIANOS, EM ESPECIAL ESCUTEIROS PARA CORRER 
PADRE NUNO ORGANIZA E CORRE PARA INSPIRAR MUITOS 
UNIDOS PELAS CRIANÇAS DE BENGUELA!  
CADA PESSOA PEDE PATROCÍNIO AOS SEUS FAMILIARES E AMIGOS 
TENHO A CERTEZA QUE ASSIM  
VAMOS ANGARIAR MUITO MAIS!	

	
 
  



DIAS ESPECIAIS DO ANO 
 
SETEMBRO 
 

• Dia Mundial da Caridade - 5 
• Dia da Alfabetização - 6 
• Dia da Criação - 7 
• Dia Mundial do Turismo – 27  
• Dia Mundial do Migrante e do Refugiado - último domingo 

 
OUTUBRO 
 

• Dia Mundial do Idoso - 1 
• Dia Mundial da Música – 1 
• Dia Mundial da Saúde Mental - 10 
• Dia Mundial da Alimentação - 16 
• Dia Internacional pela Erradicação da Pobreza - 17  
• Dia Mundial das Missões – 3º domingo 

 
NOVEMBRO 
 

• Dia Mundial do Pobre – XXXIII Domingo do Tempo Comum 
• Thanksgiving Day / Dia de Ação de Graças - última quinta-feira 
• Dia Mundial da Bondade – 13 
• Dia Nacional do Mar – 16 
• Dia Mundial da Ciência - 24 

 
DEZEMBRO 
 

• Dia Internacional das Pessoas com Deficiência - 3 
• Dia do Voluntário - 5 
• Dia dos Direitos Humanos - 10 
• Dia Internacional das Migrações – 18 

 
JANEIRO 



 
• Dia Mundial da Paz - 1 
• Dia 

 
 
FEVEREIRO 
 

• 4 – Dia Mundial de Combate ao Cancro 
• 14/02 – Dia dos Namorados  
•  

 
MARÇO 
 

• 08/03 – Dia Internacional da Mulher 
• 19/03 – Dia dos Pais 
• 21/03 – Dia da Árvore 
• 21/03 - Dia Mundial da Poesia 
• 22/03 – Dia Mundial da Água 
• 27/03 – Dia Mundial do Teatro  

 
ABRIL 
 

• 23/04 – Dia Internacional do Livro  
• 28/04 – Dia Internacional da Educação 
• 29/04 – Dia Internacional da Dança 
• 07/04 – Dia Mundial da Saúde 
• 22/04 – Dia do Planeta Terra 

 
MAIO 
 

• 01/05 – Dia do Trabalho 
• 18/05 – Dia Internacional dos Museus 
• /05 – Dia das Mães 

 
JUNHO 



 
• 01/06 – Dia das Crianças 
• 05/06 – Dia Mundial do Meio Ambiente 
• 14/06 – Dia Mundial do Doador de Sangue 

 
 
JULHO  
 

• 26/07 – Dia dos Avós 
 
AGOSTO 
 

• 12 - Dia Mundial da Juventude (na Igreja – Domingo de Ramos) 
 
  



ANIVERSÁRIOS 
 
 
SETEMBRO 
 

• Dia  
 
OUTUBRO 
 

• Dia Mundial do Idoso - 1 
 
NOVEMBRO 
 

• Dia  
 
 
DEZEMBRO 
 

• Dia  
 
JANEIRO 
 

• Dia  
• Dia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 


