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A        ConVida!

Sabia que pode receber a Palavra comodamente no seu e-mail? 
Visite a nossa página de Facebook e clique em “REGISTA-TE”.

Vamos em peregrinação caminhar na Fé

At
é a

o Santuário peregrinarna
 fé 

vamos caminhar

FÁTIMA

No dia 31 de março de 2019 vamos fazer a peregrinação a Fátima, em 
autocarros, da paróquia de Loures em conjunto com as paróquias de 
Lousa, Santo Estevão das Galés, Fanhões, Santo Antão do Tojal, São Julião 
do Tojal e Bucelas. A saída está prevista para as 7h45m da Igreja Matriz de 
Loures e o regresso será ao fim do dia.

Inscrições até 28 de março no Centro Paroquial de Loures, 
das 17h até à hora da missa (18h30m) ou nas zonas:

Ponte de Lousa | Montemor | Guerreiros | 
Moninhos | A-dos-Cãos | Murteira

CABO ESPICHEL

Peregrinação a pé 6 e 7 de abril | Autocarro 7 de abril

Inscrições:
sradocaboloures@gmail.com | Facebook: @sradocaboloures

Alice Lourenço – 960 260 055

Testemunhar e«celebrar a alegria de viver em comunhão

Testemunho da Missa 
com doentes

A missa do doente é sempre um momento bonito 

em que os nossos idosos, principalmente, têm a 

oportunidade de sair dos seus locais habituais e vão 

ter com Ele que nunca os abandona, mas para estes 

celebrar a Eucaristia e receber o sacramento da Unção 

dos Enfermos acredito que seja um fortalecimento na 

sua esperança e um momento de alegria. Para nós 

jovens, a preparação do lanche no fim da missa é 

um momento de serviço em que usamos um pouco 

do nosso tempo para trabalhar para o outro, desta 

forma ajudamos a aquecer e confortar o corpo destas 

pessoas com o cházinho e os bolinhos e temos como 

resultado o nosso coração cheio de alegria.

Teresa Catarina Silva, Urmeiras/Sapateiras, 
Grupo de Jovens “God Talent”

Passa a

Testemunho da Aldeia Presépio
No primeiro fim de semana de janeiro, dias 05 e 06, teve lugar no espaço envolvente à nossa Igreja 

Matriz, a Aldeia Presépio. 

Fruto de meses de preparação, a equipa encarregue de “fazer acontecer” empenhou-se e, 

seguindo o mote de levar a festa da catequese a toda a comunidade, foi com muito orgulho e 

sentimento de pertença que se viu este evento acontecer.

Pouco a pouco a ideia mirabolante, como todos iam apelidando, foi tomando forma e conteúdo. 

A cada reunião de preparação/ organização iam surgindo mais e mais ideias (muitas tiveram de 

ficar no papel), e frio, muito frio (e alguma chuva) nas horas que foram passadas a analisar o espaço 

e a definir no local onde é que ia ficar o quê e de que forma, bem como o levantamento das 

necessidades de melhoramento dos espaços a pedir à Junta de Freguesia e à Câmara Municipal

que se prontificaram nas reparações/ melhoria das situações detetadas.

Após partilha da ideia com os vários grupos da paróquia, começando por aqui o alargamento da 

festa da catequese à comunidade, conseguiram-se reunir alguns que mostraram disponibilidade 

para participar, mostrando o que de melhor cada um tinha para mostrar; desde trabalhos em 

madeira aos jogos tradicionais, passando pelos grupos de cantares e instrumentais aos anjos 

do Gato Ruim e escuteiros. Não puderam faltar, claro, o pão com chouriço, farturas, sopas e as 

tradicionais filhoses.

Os animais fizeram furor: burro, bezerro, patos, galinhas, ovelhas, pónei…estava sempre tanta 

(muita!) gente perto deles! E os madeiros trouxeram alguma nostalgia e conforto aos que foram 

ficando noite dentro a confraternizar.

Muitas foram as caras “desconhecidas” que por lá passaram. Via-se o esboçar de sorrisos por 

encontrarem algo que nunca tinha tido lugar nesta paróquia.

Multiplicaram-se frases como: “Muito bom” ou “Muito bem pensado”. Os elogios vieram de todos os lados. 

Os pontos altos desta celebração de dois dias da alegria do nascimento do Menino Jesus, foram 

sem dúvida as encenações levadas a cabo pelos vários volumes da catequese, com cenário a 

condizer: estábulo, o bezerro e o burro. As representações do Recenseamento de Maria e José, 

o nascimento do Menino e a adoração dos Reis que, seguindo a estrela brilhante conseguiram 

encontrar o local do nascimento, foram motivo para tanta e tanta gente ficar à escuta, como que 

na expectativa de ver o Salvador.

Tendo sido esta a primeira vez que se levou a cabo um evento desta natureza, há muito por onde 

melhorar. Existe essa consciência de se tentar fazer mais e melhor para assim a paróquia conseguir 

reunir mais comunidade em torno desta festa que se quer de todos e para todos.

E porque temos a Graça de termos um pároco (e seminaristas) agregador de pessoas e da 

comunidade no seu todo, que acompanhou e participou nesta ideia desde o primeiro minuto, 

conseguiu-se mostrar que é possível fazer desde que haja vontade, perseverança e entrega.

A ajuda de todos, sem exceção, foi preciosa, sem a qual não teria sido possível concretizar esta 

ideia. Uma palavra de apreço também aos moradores que viram o seu sossego alterado por um fim 

de semana e ainda assim ofereceram ajuda na montagem e desmontagem do espaço. A todos, 

um enorme bem haja!

Jorge Leitão - Moninhos
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