
 

 

AMIAL EM AÇÃO 

 É preciso amar, pois Deus é amor. S. João na sua 1ª carta adverte-nos: “Caríssimos, amemo-nos uns 

aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e chega ao conhecimento de 

Deus. Aqueles que não ama não chegou a conhecer a Deus, pois Deus é amor.” (1 Jo 4, 7-8). 

 Mas amar não é missão fácil. Gostaria de sugerir algumas atitudes concretas para tentarmos amar 

numa linha Evangélica, a fim de que a nossa Comunidade Cristã do Amial primasse pelo amor segundo o 

Evangelho. 

1 – Honrarmo-nos mutuamente. Estimar todas as pessoas. 

2 – Levar as cargas uns dos outros. Sermos Cireneus uns dos outros, uns para com os outros. 

3 – Ter a coragem de ajuda mutua. Não podemos pensar só em nós, no nosso problema. É importante pensar no 

problema do nosso irmão com amor. 

4 – Não ter receio de mostrar que precisamos dos irmãos. É uma forma de ser pobre segundo o Evangelho. 

5 – Estar disponíveis para servir os irmãos, sobretudo os doentes e os idosos. Ter presente que há muitas 

doenças: físicas, psicológicas, morais. 

6 – Viver na simplicidade e alegria. 

7 – Saber trabalhar com os outros. Isto implica saber renunciar à minha forma de pensar e ver. 

8 – Ter comunhão de vida. Ter a coragem de colocar as nossas coisas em comum. 

9 – Ter abertura aos outros. Uma pessoa, uma família, uma comunidade que é fechada, só olha para ela, só se 

interessa por ela, morre. 

10 – Saber acolher os que passam pela nossa vida. Criar clima de fraterno acolhimento. 

11 – Aceitar as diversidades dos outros. Nunca se deve exigir que os outros pensem e atuem como nós. 

É importante aceitar a diversidade dos outros, com os seus dons.    

12 – Aceitar até os pecados dos outros, os defeitos dos outros, as deficiências dos outros. Ter presente quem se 

irrita ou perturba pelo pecado do outro, atesoura para si culpa. Pode acontecer às vezes que o pecado não é do 

outro, mas meu. 

13 – Superar os conflitos. Os conflitos são normais. Só no cemitério é que não há conflitos. Importa saber 

escutarmo-nos mutuamente. 

14 – Combater as nossas paixões, vaidades, egoísmos. 

15 – Sacramentalizar os encontros com os irmãos.  Que os nossos encontros com os irmãos, sejam encontros 

com o Senhor. Que os encontros com os irmãos nos ajudem a crescer. Ser delicados no trato e fraternos na 

relação. 

16 – Ajudar a Comunidade participando na Catequese, Vicentinos, ICTUS, Grupos Corais, etc, como também em 

casa, na família, na sociedade civil (participar da vida política, etc.). Saber render os talentos. Ser testemunha 

duma vida solidária. Contribuir para o bem comum.  

17 – Nunca catalogarmos os irmãos só pelo que dizem, ou só pelo que fazem. 

18 – É saber reflectir sobre as causas dos fracassos dos irmãos sem nunca os agredir. 

19 – É ter preocupação pela ausência dos irmãos nos normais encontros da vida. 

20 – Partilhar as alegrias e as tristezas com os irmãos (participar nas festas e nos funerais...). 

 Ou somos sinais de Cristo Ressuscitado, por um verdadeiro amor, ou tudo morre, tudo não passa 

duma desilusão. 

 A nossa vocação de Cristãos é a de amor, viver de amor e para o amor. 
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Festa de Natal da Catequese 
20 de dezembro de 2015 

Paróquia do Amial 
 
 

 Decorreu no dia 20 do passado mês de de-

zembro mais uma edição da habitual Festa da cate-

quese do Amial. Coordenado pelo 10º ano, o alegre 

convívio natalício decorreu na Cripta, fruto do magnífi-

co trabalho conjunto de todos os anos da catequese. 

Ressalva-se a temática da peça de teatro, a que, já há 

alguns anos, o grupo de jovens, pertencente ao atual 

10ºano da catequese, nos vem habituando: “JESUS DE 

NAZARÉ – FONTE DA VIDA”. A Festa iniciou precisa-

mente com o 1ºato da peça, tendo como cenário a 

gruta fechada, onde residiria o sepulcro do qual, mais 

tarde (no final da festa), Jesus ressuscitado sairia, para 

alegria e regozijo de todos os presentes, avistado por 

uma jovem jardineira, que se ajoelhou aos pés de 

Jesus, rendida à emoção do momento. Seguiu-se o 

afável acolhimento dado pelo Pároco, Frei Manuel 

Luís, e entre as intervenções sempre alegres e entusi-

astas do apresentador, o catequista André Costa, que 

ia, assim, mantendo a curiosidades sempre viva nas 

crianças e nas famílias, foram-se sucedendo as magníficas apresentações dos vários anos da catequese: 

 Às Danças “Feliz Navidad” (3ºano) e “O Pai Natal está a chegar à cidade!” (5ºano), seguiram-se a Dramatização “S. Francisco de 

Assis” (7º/9ºanos), a Intervenção da mãe coordenadora do Grupo “Rumo a Roma 2015”, a dança “Vai nevar”; imediatamente antes do inter-

valo, a Irmã Lúcia solicitou a melhor atenção de todos  os pais presentes para o programa da “Catequese dos Pais”, a decorrer no dia 7 de 

fevereiro, no colégio dos Salesianos,  informando que a paróquia asseguraria o acolhimento das crianças que não tivessem acompanhamen-

to, para os pais poderem participar de forma no encontro 

que reunirá todas as paróquias da diocese – o momento 

serviu, ainda, para se fazer uma agradável surpresa à Irmã 

Lúcia, cuja data aniversário se assinalava naquele dia, can-

tando-lhe os Parabéns, com a participação de todos os 

presentes; e eis chegado o momento do intervalo.  

 A 2ª parte da Festa, reabriu com um Cântico de 

Natal, interpretado pelo 1ºano, à qual se seguiu a interven-

ção de Rosa Martins, em nome do Grupo dos Vicentinos do 

Amial, que agradeceu a colaboração de todos em prol das 

famílias carenciadas; a interpretação do 6ºano, com um 

pequeno excerto teatral intitulado “Aconteceu Natal” ante-

cedeu a participação do 4ºano que interpretou, de forma 

bastante animada, “Capuchinhos Gospel Choir”; seguiu-se a 

apresentação do 8ºano com uma Lenda de Natal, que pre-

cedeu a interpretação de um cântico de natal pelo Grupo 

ICTUS. A Festa de Natal, viria a terminar, de forma emocio-

nante e apoteótica, com o sexto e último ato da peça “JESUS DE NAZARÉ – FONTE DE VIDA”.  

 O que mais dizer sobre uma tarde verdadeiramente bela, em que o espírito do amor, da fraternidade, da amizade e da paz pairou 

na cripta, indo, verdadeiramente, ao encontro da luz emanada das estrelas, não só decorativas, mas também humanas, representadas pelas 

crianças e jovens que ao longo de 2 horas conviveram alegremente, mostrando indubitavelmente a todos os presentes o que é verdadeira-

mente o “NATAL”... a alegria no coração dos homens! - E.F. 
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 Neste dia festivo, a Nossa Paróquia celebrou 

com toda a honra e fé o dia da Imaculada Conceição, pa-

droeira da Igreja da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima 

do Amial. Por ser para todos um dia de louvor à Imacula-

da Conceição, as zeladoras da nossa Igreja empenharam-

se com o todo o seu gesto e devoção ornamentando os 

altares com lindas flores brancas e cor de rosa, que trans-

mitiam alegria e harmonia. Foi tudo feito com humildade, 

alegria e fé. Foi consolador ver a nossa Igreja apinhada de 

devotos fiéis, dando graças por todas as bênçãos recebi-

das da Nossa Senhora e ao mesmo tempo que lhe deposi-

taram fervorosamente as suas súplicas, tanto de cariz 

espiritual como material. Cremos, esperamos com fé e 

esperança, que a Imaculada Conceição a todos ouça se-

gundo a vontade de Deus Pai. A Eucaristia foi acompanha-

da pelo Coro da Imaculada que nesse dia celebrava o seu 

45º aniversário. Para o Coro ficou a gratidão do nosso 

Pároco e os parabéns de toda a nossa assembleia. Na Eucaristia houve ainda um momento alto e enriquecedor com a apresentação de 14 

acólitos que se comprometeram a servir a comunidade e a dignificarem as celebrações litúrgicas. Esperamos que Deus e sua Mãe Santíssima 

os ajude a desenvolver a Fé em Cristo e a serem apóstolos no meio em que vivem. - L.C. 

Conferência Vicentina 

Nossa Senhora do Amial 
 
Mais um ano terminou. A conferência 

acompanhou 80 famílias.  

Estas foram apoiadas em géneros ali-

mentares, no pagamento de luz, água, 

rendas, fraldas e medicação para situa-

ções mais complicadas e urgentes. 

Na época natalícia o cabaz de natal foi 

entregue no dia 18 de dezembro. Con-

gratulamo-nos porque estas famílias 

receberam um bom cabaz.  

Além do cabaz as crianças que existem 

nestas famílias também levaram um 

brinquedo. 

A angariação de fundos é feita através 

de um peditório mensal, autorizado 

pela Paróquia, da venda de natal e da campanha de recolha de géneros a nível das crian-

ças da Catequese e na Comunidade Paroquial.  

Este trabalho é realizado pelo o grupo de vicentinos e amigos. 

A todos agradecemos pelo apoio que nos dão, para não deixar-mos acabar este trabalho 

tão gratificante.  Muito obrigada. 

S. Vicente de Paulo dizia: 

-“ em todos os lugares onde houver um carenciado deve estar presente um vicentino”- 

Amial 2015 - R.M. 

Pastoral Juvenil organiza 

“Louvores a Maria” 
 

 Dia seis de dezembro de 2014, 21 

horas e 15 minutos, começaram os 

“Louvores a Maria” na nossa Paróquia de 

Nossa Senhora de Fátima do Amial, que 

tem, desde 8 de dezembro de 1958, como 

Padroeira da sua Igreja Nossa Senhora da 

Conceição. À iniciativa organizada (e bem) 

pelo grupo PAZJUVA da Pastoral Juvenil, 

deram a sua colaboração diversos grupos da 

Paróquia – Leitores, MEC, OFS, Bíblico, ICTUS 

e Vicentinos. Com muita fé, a iniciativa, 

(recitação do rosário e cânticos) em honra 

da Conceição da Virgem Santíssima, decor-

reu com a presença de fiéis que assim, mais 

uma vez, quiseram honrar a padroeira da 

sua Igreja. O nosso Pároco encerrou o 

“Louvores a Maria” agradecendo à PAZJUVA 

o bom empenho posto na sua realização. 

Em breves palavras exaltou as virtudes do 

nosso Amor Filial a nossa Senhora da Con-

ceição dando-nos a seguir a bênção final.  

H.C. 

Solenidade da 

Imaculada Conceição da Virgem Santa Maria 
8 de Dezembro – 19 horas 
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“Cristo nasceu, para todos nós!” 

Jantar de Natal da Paróquia 

 

 Há pouco tempo celebramos a festa do Natal, altura em 

que Deus se faz presente na história da humanidade e nos convida a 

estarmos também presentes nas vidas dos nossos irmãos. 

 E uma das formas de nos fazermos presentes na vida do 

próximo é agirmos na comunidade, em comunidade e com a comuni-

dade. Festejar o Natal de Cristo é sempre o momento oportuno para 

atarmos o laço de pertença à Igreja peregrina. 

 Nesta linha, e por iniciativa do Pároco Manuel Luís Mesqui-

ta Teixeira, os diferentes grupos da Comunidade Paroquial de Nossa 

Senhora do Amial e familiares, celebraram no dia 13 de Dezembro, 

na Cripta dos Irmãos Capuchinhos, a festa do nascimento do Filho de 

Deus que contou com um simples mas diversificado programa de 

atividades. 

 A ação teve início às 19 horas com a celebração da Eucaris-

tia vespertina, presidida pelo frei Manuel Luís. 

 No final da Eucaristia e já na Cripta, o nosso Pároco, depois 

da oração inicial deixou a sua mensagem de Natal, realçando a im-

portância desta época festiva, propícia à unidade da comunidade, do 

convívio fraterno, da partilha e da paz nas famílias. 

 De seguida, fizemos uma oração comunitária e rezamos a 

oração do Pai Nosso e com um cântico alusivo a esta quadra natalícia 

concluiu-se a parte espiritual e deu-se início ao jantar/convívio, du-

rante o qual não faltaram as iguarias típicas desta quadra festiva, 

bem como, muita animação: “zumbamos”, imitamos coreografias, 

“abanamos o esqueleto”, como certamente alguns de nós já não o 

fazia há algum tempo, iniciativa do jovem Fábio Fernandes. Muito 

divertido mesmo! Soube mesmo bem! 

 Houve quem preferisse pôr a conversa em dia o que tam-

bém é saudável, só não se faz tão rápido a digestão! 

 É de louvar a dedicação, o entusiasmo e o carinho com que 

cada grupo e cada um em particular, contribuiu para que nada faltas-

se neste convívio. 

 Todos procuraram que esta festa fosse genuína, espalhan-

do a alegria do Natal, a fraternidade que canta o nascimento do Sal-

vador. - I.A. 

Advento é tempo de reflexão 
Jornadas sobre a Reconciliação 

 
 Na cripta da nossa Paróquia, nos passados dias 10, 11 e 

12 de dezembro, decorreram as jornadas da reconciliação apre-

sentadas pelo Frei Luis Leitão da OFMCap, que nos presenteou 

com a sua experiência sobre o tema do perdão a Deus e a conver-

são ao Senhor. 

 Nos três dias de jornada com cerca de cem pessoas por 

dia como assistência, o Frei Luis Leitão lembrou aos presentes 

entre vários temas relacionados com a reconciliação a necessida-

de de estarmos constantemente carentes do perdão, pelo que 

não devemos nunca desistir de nos redimirmos perante Deus. 

“Deus não se cansa de perdoar, nós é que deixamos de pedir 

perdão.” disse o Frei Luis Leitão.  

 Na vida Cristã, seguimos um caminho, pelo que a litur-

gia e as orações devem ser ditas com convicção e não por simples 

leitura, um Pai Nosso bem rezado ajuda ao perdão dos nossos 

pecados, a firmeza e a certeza com que interiorizamos as orações 

permite-nos chegar à remissão dos nossos pecados. Como disse 

S. Lucas “vós sois as testemunhas destas coisas”, faz-nos crer que 

somos as provas vivas e o apelo a essas práticas. O perdão dos 

pecados sempre continua e a conversão é voltar para Deus.  

O sacramento da reconciliação é atual e necessário, assim como 

o perdão e misericórdia pela conversão a Deus, disse o Frei Luis 

Leitão. 

 No final, o nosso Pároco, Frei Manuel Luis, agradeceu a 

presença do orador apelando à divulgação do tema das jornadas 

e o Frei Luis Leitão terminou com um poema ao Perdão e à Mise-

ricórdia de Deus: 

 “Não se pode comprar o perdão 

 Nem se pode merecê-lo. 

 O perdão, pode pedir-se humildemente 

 Para si e para os outros: 

 A bondade de Deus é sem limites. 

 Aquele que recebeu – gratuitamente – o perdão 

 Pode partilhar com coragem 

 E crescer na humildade; 

 Pode tornar-se bom e misericordioso  

 Num mundo que condena e castiga.”  

G.G. 
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 No passado dia 11 de janeiro, na Eucaristia das 11h30, tomaram solenemente posse os novos membros da Direção e Conselho 

Fiscal do Centro Social Paroquial da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima do Amial. Os novos Corpos Gerentes foram, previamente, nomea-

dos, de acordo com os Estatutos do Centro Social Paroquial, pelo Senhor Bispo do Porto, D. António Francisco dos Santos, tal como docu-

mento aqui apresentado. A nova Direção, assumindo as suas funções e responsabilidades, procedeu a todas as diligências, quer junto da 

Segurança Social, quer da Autoridade Tributária, quer, ainda, das instituições bancárias, necessárias à transição de Corpos Gerentes operada 

pelo término de um mandato e início de outro. Os novos Corpos Gerentes tiveram já oportunidade de reunir com todos os trabalhadores do 

Centro, bem como procurar conhecer a realidade dos utentes, de forma a iniciar, devidamente, a sua ação. A Direção reuniu com as Direto-

ras Técnicas e de Serviços, inteirando-se de todos os assuntos a necessitar de resolução, nomeadamente os relativos a processos judiciais, 

assegurando, com o apoio de todos os funcionários do Centro Social Paroquial, o regular e normal funcionamento da Instituição. 

 É objetivo fundamental da nova Direcção e Conselho Fiscal, numa atitude de humildade e respeito para com o contributo de todos 

os que trabalharam e trabalham no Centro, promover a aproximação e interpenetração das realidades do Centro Social e da Paróquia, da 

qual aquele é parte integrante, pugnando pela melhoria contínua e desenvolvimento do Centro Social Paroquial. 

 Nos passados dias 24 e 25 de janeiro foram apresentados à Comunidade Paroquial os novos membros do Conselho Paroquial para 

os Assuntos Económicos (Fábrica da Igreja). Brevemente, serão apresentadas publicamente as Contas Paroquiais. No âmbito da ação deste 

Conselho, está já a ser instalado o sistema de aquecimento da Igreja que melhorará o conforto dos fiéis. 

Centro Social Paroquial de Nossa Senhora do Amial 
Janeiro de 2015 

Conselho Paroquial para os Assuntos Económicos 
(Fábrica da Igreja) da Paróquia do Amial—Nossa Senhora de Fátima 

G.G. 
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Rumo a Roma 2015 
A caminho do Vaticano e Assis 

 Como é sabido por toda a Comunidade Paroquial, os jovens, no último ano de 

Catequese, sentiram a importante devoção e engrandecimento de estarem em Assis e em 

Roma tendo como objectivo principal renovarem e fortalecerem a sua fé em Jesus Cristo e 

na sua Igreja, entre 27 e 31 de março de 2015, enquadrado no seu retiro anual e de fim de 

caminhada enquanto catequizandos.  

Este projecto, que se denominou RUMO A ROMA 2015, foi cuidado e imaginado ao longo 

do percurso espiritual. Apoiando-se, fortemente, no espírito de família que caracteriza o 

10º ano, os jovens com as suas famílias e catequistas decidiram, ainda, abrir à Comunidade 

Paroquial e a todos os fiéis as inscrições de forma a que os interessados pudessem ter uma 

oportunidade de rumar a Roma como caminho de fé e devoção.  

No início, não se sabia se seria possível atingir o objectivo...  Para isso foi notável a participação dos fiéis e demais comunidade que foram 

aderindo às iniciativas que os jovens, pais e catequistas puseram em marcha, como as festas de S. Martinho, S. Pedro, Almoços Gastronómi-

cos, entre outros. Com o esforço de todos e a convicção de estarem a servir a comunidade, os jovens , pais e catequistas conseguiram atingir 

o número mínimo de pessoas e tornou-se um facto: o projecto Rumo a Roma 2015 é,  agora, uma realidade em curso.  

Os jovens, pais e catequistas do 10º ano, agradecem, por este meio, a toda a Comunidade Paroquial, em específico aos que sempre estive-

ram presentes ( quer física, quer espiritualmente ) manifestando a sua grande alegria por poderem estar, em março próximo, em Roma e 

Assis. Certamente, o grupo que rumará a Itália não deixará de rezar por toda a Comunidade Paroquial quando, na Praça de S. Pedro, partici-

par na Celebração do Domingo de Ramos. Regressados a Portugal e à Paróquia, estes jovens, renovados na Fé e no carisma Franciscano, pro-

curarão ser servidores empenhados no Amor que resulta do seguimento  verdadeiro a Jesus Cristo! - G.G. 

Grupo ICTUS 
Servir no Amor 

 Os primeiros cristãos, perseguidos pelo Império Romano, identificavam os locais em que se 

encontravam para rezar e celebrar a Eucaristia com o sinal de um peixe. Em grego, peixe diz-se ICTUS, 

que também é acróstico para “Jesus Cristo Filho de Deus Salvador”. 

 Assim, este grupo, que surgiu com o único intuito de servir no Amor que resulta da adesão 

profunda e intima a Jesus Cristo, concluiu que não haveria melhor denominação para adoptar senão 

aquela que deriva das primeiras Comunidades Cristãs. De facto, tal como aquelas, o Grupo ICTUS pre-

tende ser uma família em que tudo se coloca em comum, procurando uma identificação profunda com 

Cristo, numa Fé genuína e vivida com muita alegria. 

 O Grupo ICTUS, constituído, tal como as famílias, por pessoas mais e menos jovens, colocou-

se, desde o primeiro momento, numa postura de serviço, isto é, estar de mãos e coração aberto para 

corresponder aos apelos lançados e às necessidades da Paróquia. 

 Assim, para além das reuniões mensais, que ocorrem no terceiro Domingo de cada mês, este 

grupo assumiu, igualmente, por pedido do Pároco, a animação do Grupo Coral da Eucaristia das 19h de 

Sábado. O Grupo propõe-se, ainda, a organizar o Campo de Férias para crianças, repetindo a iniciativa já promovida, com sucesso, em 2013, e 

o Jornal Paroquial, de que esta é a segunda edição. 

 A caminhada que este conjunto de Cristãos comprometidos com a sua Fé se propõe a realizar é esta: seguir a Jesus Cristo, colocan-

do-se ao dispor da sua Igreja, encontrando-se para rezar e celebrar a Fé em Cristo Ressuscitado, bem como dinamizar iniciativas que enrique-

çam a dinâmica da Paroquia, ajudando a efectivar a sua função evangelizadora. 

 Tal como nas famílias, em que há sempre espaço para mais um, também no Grupo ICTUS estamos abertos e receptivos a acolher 

todos os que quiseram realizar esta caminhada. Na Igreja há espaço para todos, porque o nosso Deus, sendo um Deus de Amor, ama a cada 

um na sua especificidade. Assim, o Grupo ICTUS pretende, com humildade e trabalho, crescer e “dar muito fruto”, buscando ser alternativa 

de vivência da Fé para todos – jovens e menos jovens – os que tiverem vontade de se envolver mais aprofundadamente na grande vocação 

do Cristão: saber que a medida do Amor é dar sem medida. 

 Mais informações poderão ser encontradas na página do Grupo ICTUS no Facebook, tal como junto de cada membro deste Grupo. 

 Um Abraço Fraterno.   

             Grupo ICTUS 

Próxima iniciativa de angariação de fundos: “ALMOÇO DE DOMINGO GORDO”, 15 de fevereiro, 13 horas, parque de estacionamento 
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O Menino Nasceu 

Eucaristia de Natal 

 No dia 25 de dezembro de 2014, para comemorar o nascimento do Nosso Salvador, 

ao longo da Eucaristia foi protagonizada pelo Grupo ICTUS uma parte do teatro realizado no 

fim-de-semana anterior. Esta pequena demonstração foi dinamizada com o objetivo de salien-

tar, especialmente aos mais novos, este acontecimento tão importante para a Igreja Cristã.  

 No início da Eucaristia realizou-se o primeiro ato que consistiu num diálogo entre 

duas pessoas que não sabiam qual era o verdadeiro centro do natal, uma terceira persona-

gem interveio na conversa para lhes explicar de que centro partiu e qual a razão de tão gran-

de comemoração. No momento do Evangelho foram apresentados à assembleia alguns dos 

profetas a proferirem os seus próprios anúncios, todos eles iam de encontro à mesma ideia, 

todos anunciavam a vinda do Filho de 

Deus. Após esta fase inicial, foi representado pelos vários jovens as diversas dificulda-

des pelas quais Maria e José ultrapassaram, tal como o porquê de Jesus ter nascido 

em Belém numa manjedoura. O momento do nascimento foi o mais importante du-

rante toda a celebração, este foi seguido da proclamação do anjo aos pastores, aca-

bando o ato quando estes encontram o Menino. Durante a Ação de Graças foi apre-

sentada a última cena, que explicava de que maneira o presente e o tempo do nasci-

mento de Jesus estão de alguma maneira interligados. 

 Esta foi uma maneira diferente e original de celebrar o nascimento do Mes-

sias. Todos consideraram que o momento do Evangelho foi muito especial, devido ao 

ambiente criado na igreja que nos fazia viver o tema. - I.P. 

Quaresma 2015 
Calendário 
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Semana Bíblica 
Igreja do Amial—Capuchinhos 

 Realiza-se no próximo mês de fevereiro, de 23 a 28, entre as 21h15 e as 22h45, a XXI semana Bíblica do Porto, com o tema “Bíblia, 

Evangelho da Família”. Esta iniciativa conta com a apresentação de José Rui Teixeira e dos Freis Herculano Alves, Acílio Mendes e Miguel 

Grilo, encerrando no dia 28 de fevereiro com Missa Solene na nossa Paróquia pelas 19h00.  

A presença de todos, procurando enriquecer o conhecimento da Palavra de Deus, essencial ao caminho do Cristão, será fundamental! 

Horários das Eucaristias  -  Recitação do Rosário  --  Confissões 

Pode contactar este jornal através do e-mail paroquia.do.amial.jornal@gmail.com ou no Facebook 


