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TOME NOTA  
05 a 12 de junho
 

07 | TERÇA-FEIRA  
  09h00 – Eucaristia, Matriz Antiga 
  21h15 – Terço, seguindo-se a Missa, Matriz Nova 
 

08 | QUARTA-FEIRA  
  09h00 – Eucaristia, Matriz Antiga 
  09h30 – 10h30 – Confissões, Matriz Antiga 
  19h15 – Eucaristia, Matriz Nova 
 

09 | QUINTA-FEIRA  
  09h00 – Eucaristia, Matriz Antiga 
  09h30 – 12h – Adoração Eucarística, Matriz Antiga 
  19h15 – Eucaristia, Matriz Nova 
 

10 | SEXTA-FEIRA  
  09h00 – Eucaristia, Matriz Antiga 
  12h00 – Batismo do Vasco e do Afonso, Matriz Antiga 
  19h15 – Eucaristia, Matriz Nova  
 

11 | SÁBADO  
  09h00 – Eucaristia, Matriz Antiga 
  09h30 – 10h30 – Confissões, Matriz Antiga 
  12h00 – Batismo do Francisco e do Guilherme, Matriz Antiga 
  18h00 – Eucaristia, Matriz Nova (Peditório para Matriz) 

 

12 | XI DOMINGO TEMPO COMUM – SANTÍSSIMA TRINDADE 
   08h30 / 11h15 / 19h15 – Eucaristia de Páscoa, Matriz Nova 

(Peditório para Matriz) 
  12h30 – Batismo do Bernardo, Matriz Nova 
 
MÊS DE MAIO - ORAÇÃO MARIANA - GRATIDÃO: ao terminar o 
mês de maio, mês de intensa oração mariana, agradecemos 
a todos os movimentos paroquiais pela dinamizarão a oração 
do terço. Agradecemos também todos os que promoveram e 
concretizaram a Procissão Maria: os movimentos, as forças 
de segurança pública, os Bombeiros Famalicenses e o 
Hospital.  Estamos gratos ainda a todos os que com mestria 
e beleza fizeram das nossas ruas um verdadeiro tapete de 
flores para acolher Nossa Senhora. Parabéns a todos. 
 

PEDITÓRIO PARA A MATRIZ ANTIGA: no próximo fim de 
semana, dias 11 e 12, faremos o peditório para as obras da 
Matriz Antiga. Onde todos ajudam nada custa. 
 

CAPELINHAS DA SAGRADA FAMÍLIA - ZELADORAS: no dia 8, às 
21h30, no Centro Pastoral, haverá encontro para todas as 
zeladoras ou responsáveis das capelinhas da Sagrada 
Família. Queremos retomar esta bela pratica para que não 
falte da bênção da Sagrada Família às nossas famílias. 
 

COLABORADORES PRECISAM-SE – ANTONINAS EU SOU MATRIZ: 
voltaram as Festas Antoninas e com elas a possibilidade do 
arraial das Antoninas EU SOU MATRIZ. Para o efeito, 
precisam-se de colaboradores para trabalhar na Mega 
Sardinhada de 9 a 13. O que é preciso: disponibilidade, 
vontade de servir a comunidade, alegria, boa disposição... 
Quem vai aceitar o desafio!? Contactar António Baptista 
919539859. Obrigado pela participação ativa. 

 

SOLENIDADE DO CORPO DE DEUS: dia 16, o Arciprestado 
realiza a procissão do “Corpo De Deus” com todas as 
paróquias. A celebração inicia às 17h30, na Matriz Nova, com a 
oração de Vésperas solenes ao Santíssimo Sacramento. 
Depois, inicia-se a procissão eucarística pelas ruas da cidade 
(Igreja Matriz, Rua Manuel Pinto Sousa, Rua Adriano Pinto 
Basto, Praça 9 de Abril). Apelamos à ornamentação das casas 
com as colchas ou outras manifestações de beleza, nas ruas 
por onde passa a Procissão do Corpo de Deus. Será um sinal 
visível de que estamos em festa e manifestamos alegria por 
isso. É Deus que passa! 
 

ENCONTRO DE CATEQUISTAS: no dia 26 de junho haverá 
encontro para todos os catequista, com o objectivo de avaliar 
o ano que terminou e projetar o novo ano catequético.  
 

CATEQUESE – RENOVAÇÃO DA MATRÍCULA: durante este mês 
de maio os pais hão de proceder à renovação da matrícula 
na catequese dos seus filhos. Para o efeito, estejam atentos 
ao mail ou ao WhatsApp, pois receberão um link para, desse 
modo, proceder à renovação da matrícula. Podem ainda fazê-
lo através dos meios digitais ou do site da paróquia 
(www.diocese-braga.pt/stoadriaovnf). Se tiverem dificuldades 
devem falar com os respectivos catequistas dos seus filhos.  
 

MATRÍCULA PARA O PRIMEIRO ANO DE CATEQUESE: os pais 
podem inscrever os seus filhos no primeiro ano de catequese 
através dos meios digitais ou do site da paróquia 
(www.diocese-braga.pt/stoadriaovnf). Em todo o caso, no dia 
15 de setembro, haverá um encontro para todos os pais que 
matricularam ou pretendem matricular os seus filhos na 
catequese. Passem a informação. Obrigado. 
 

MATRÍCULAS EM EMRC: que os pais matriculem os seus 
filhos na aula de Educação Moral Religiosa Católica. Não 
sendo catequese, é um complemento de formação nos 
valores legítimos da fé cristã. 
 

SITE DA PARÓQUIA: conheçam e descubram o sítio da 
paróquia: www.diocese-braga.pt/stoadriaovnf/.  

MISSÃO EM PONTO – TOMAR PARTE NA MISSÃO: tomar parte na missão é perceber-se como parte integrante no processo de evangelização. O Papa Francisco ajudou-nos a perceber isto quando afirmou: “a vida divina não é um produto para vender – não fazemos proselitismo –, mas uma riqueza para dar, comunicar, anunciar: eis o sentido da missão. Recebemos gratuitamente este dom e gratuitamente o partilhamos (Mt 10, 8), sem excluir ninguém. Deus quer que todos os homens sejam salvos, chegando ao conhecimento da verdade e à experiência da sua misericórdia por meio da Igreja, sacramento universal da salvação”. Por fim, a certeza: “Eu sou sempre uma missão; tu és sempre uma missão; cada batizada e batizado é uma missão!”. NA verdade, um batizado é sempre um enviado. No cristão está inscrito a dimensão missionária e vocacional. A missão dos discípulos de Jesus é sair e fazer discípulos: “Ide, e fazei discípulos” (Mt 28,19). Tomar parte na missão é uma provação à nossa memória para que nunca nos esqueçamos do nosso baptismo, da nossa identidade de discípulos missionários.  


