
 

#LIGADOSEMREDE   

 11 a 17 de Outubro 

 
MÊS MISSIONÁRIO - MÊS DO ROSÁRIO  
outubro é dedicado à oração pelas MISSÕES, e 
este ano sob o tema “Eis-me aqui. Envia-me”. No 
dia 18 celebra-se o Dia Mundial das Missões. Os 
ofertórios deste dia revertem a favor das missões. 
Também, neste mês, somos chamados a rezar o 
terço. Rezemos pelas missões e por uma paróquia 
mais missionária. Podemos fazê-lo em família ou 
em comunidade. Obrigado! 
 

RENOVAÇÃO DE INSCRIÇÕES DA CATEQUESE 
Pedimos às famílias que façam a renovação da 
inscrição da catequese através do documento 
recebido por mail. Neste momento, e face ao 
desenvolvimento da pandemia, não há data 
prevista para o início da Catequese.  
 
CONSELHO ECONÓMICO 
na terça-feira, dia 13, às 21h30. 
 
DIREÇÃO DO CENTRO PASTORAL  
DOM ANTÓNIO BENTO MARTINS JÚNIOR 
na quinta-feira, dia 15, às 21h30. 
 
FESTA DE SÃO CRISPIM E SÃO CRISPINIANO 
no domingo dia 25, na eucaristia das 12h na igreja 
de Nossa Senhora da Oliveira.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
OFERTA PAROQUIAL E CONTRIBUTO PARA 

CONTINUAR A MISSÃO DA IGREJA: agradecemos 

às famílias, e a todas as pessoas, que já fizeram o 

seu contributo: com a oferta paroquial ou 

donativos para os gastos correntes da paróquia. 

Face às atuais contingências, podem contribuir 

através de transferência bancária: Fábrica da 

Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Oliveira - 

BPI: IBAN PT500010000056929940001  
(enviando comprovativo com os seus dados para 

que possamos passar o respetivo recibo para 

senhoradaoliveira@arquidiocese-braga.pt) ou 

através de envelope entregando-o no 

secretariado ou no cartório paroquial. Para poder 

ajudar, como deve, a Paróquia tem de ser ajudada, 

como precisa.   

 
HORÁRIO DA IGREJA PAROQUIAL 
de segunda a sábado, das 9h às 19h40.  
Aos Domingos, das 10h às 19h40.  
 
ATENDIMENTO COM O PÁROCO 
de terça a sexta das 17h30 às 18h30. Outros 
horários podem ser agendados pelo 
senhoradaoliveria@arquidiocese-braga.pt ou pelo 
253416144.  
 
SECRETARIADO 
de segunda a sexta-feira, das 10h00 às 12h30 e 
14h30 às 19h; aos sábados das 10h00 às 12h30.  
Para evitar deslocações podem contatar, nos 
mesmos horários: 253416144; 
secretariadoregionalcatequese@gmail.com 
 
ENCÍCLICA FRATELLI TUTTI: o Papa Francisco 
escreveu uma nova encíclica, “Todos irmãos”. É 
um “convite a um amor que ultrapassa as 
barreiras da geografia e do espaço; nele declara 
feliz quem ama o outro.” Esta encíclica está pode 
ser adquirida no Secretariado.  
Todos deveríamos ler este tratado de 
fraternidade.                                                      

 

EUCARISTIAS 
IGREJA PAROQUIAL DE NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 
 Segunda a Sábado - 19h;  
 Domingo - 12h e 19h.  
IGREJA DA MISERICÓRIDA  
 Quarta – 17h;  
 Domingo - 11h (a partir do dia 18/10); 
IGREJA DE NOSSA SENHORA DO CARMO  
 Sábado – 16h. 
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