26. Dia dos avós
29. 17.º domingo T. C. – Jesus tomou
os pães, deu graças e distribui-os

= Grupos/movimentos/
serviços: reuniões

Agosto
5. 18.º domingo T. C. – Eu sou o pão
da vida
12. 19.º domingo T. C. – Dia nacional
das migrações – Eu sou o pão vivo
que desceu do Céu
Festa de Nossa Senhora do Rosário
15. Assunção de Nossa Senhora
19. 20.º domingo T. C. – Aquele que
Me come viverá por Mim
Festa de Nossa Senhora da Graça
– Sarilhos Pequenos
26. 21.º domingo T. C. – As palavras
que vos disse são espírito e vida

* Catequese (infância e
adolescência)
sábado – das 17 às 18 horas
domingo – das 10 às 11 horas
= Catequese de pais:
sábado – das 17 às 18 horas
domingo – das 10 às 11 horas
* Comissão de festas: 2.ª feira,
21 horas (a partir de Junho)
* Conferência Vicentina:
segunda 5.ª feira de cada mês,
21 horas
* Cursos de Cristandade: 5.ª
feira, 21.30 horas
* MMensagem de Fátima:
primeiro domingo de cada mês,
18 horas
* Renovamento Carismático:
2.ª feira, 21 horas
* Escuteiros: sábado das 15 às
17 horas
* Fraternidade Nun’Alvares: 5.ª
feira, 21 h
* Jovens, 6.ª feira (de 15 em 15
dias), às 21.30 horas
* Obra do bom pastor: segunda
2.ª feira, 18 h.
* Canto (ensaio): sábado, 16.30
horas

Setembro
2. 22.º domingo T. C. – O que sai do
interior do homem é que o torna
impuro
9. 23.º domingo T. C. – ‘Effathá’ –
Abre-te…
Festa de Nossa Senhora da Boa Viagem
– Moita
16. 24.º domingo do T.C. – E vós, quem
dizeis que Eu sou?... Tu és o Messias
23. 25.º domingo do T. C. – Tinham
discutido qual deles era o maior
30. 26.º domingo do T. C. – Quem não
é contra nós, é por nós

Todas as quartas-feiras, das
21.30 às 22.30 horas, no salão
São José há um tempo de
aprofundamento da Palavra do
domingo seguinte
e dalgum documento da Igreja

Paróquia da Moita
(Nossa Senhora da Boa Viagem, Rosário e Sarilhos Pequenos)

= Programa pastoral

= Calendário pastoral 2017/2018

* No âmbito diocesano: continuar a
dinamização, vivência e compromisso
com o tema da família, iniciado no
ano transato

Outubro
1. 26.º domingo do Tempo Comum
(Ano A) – Arrependeu-se e foi
Abertura do ano escutista
8. 27.º domingo T. C. – O Reino de
Deus será dado a um povo que
produza os seus frutos
Arranque da catequese de infância e
adolescência
15. 28.º domingo T.C. – Convidai para
a boda todos os que encontrardes
22. 29.º domingo T.C. – ‘Dia mundial
das missões’ – É lícito ou não pagar
tributo a César?
28. Peregrinação da Diocese de
Setúbal a Fátima
29. 30.º domingo T.C. – Qual é o maior
mandamento da Lei?

* Ao nível da Paróquia:
- Maior envolvência de todos os
grupos, serviços e movimentos da
paróquia no tema da família, com
tempos regulares (um em cada
trimestre) de encontro, formação e
convívio,
- Continuar o tempo de formação
semanal (4.as feiras), aberto a todos,
sobre a liturgia dominical, o tema da
família e a história da Igreja,
- Dar maior valorização aos momentos
celebrativos de caminhada litúrgica
(advento-Natal; quaresma-Páscoa,
tempo pascal) e eclesial...com ações
em que as famílias (mais velhos/avós,
adultos/pais e mães, jovens,
adolescentes e crianças) são chamadas
a participar
nas suas
diversas
expressões e
vivências.
Igreja
matriz
da
Moita
* 1631
* 1782

Novembro
1. Todos os Santos – Bem-aventurados
2. Fiéis Defuntos
5. 31.º domingo T.C. – Dizem e não
fazem
12. 32.º domingo T.C. – Aí vem o
Esposo: ide ao seu encontro
Catequese: festa do acolhimento
(1.º catecismo)
19. 33.º domingo T.C. – Foste fiel em
coisas pequenas
Dia da paróquia (para todos) – tempo
de reflexão/partilha/convívio, em Vila
Viçosa
26. 34.º domingo T.C. – Cristo Rei –
Vinde benditos de meu Pai

Catequese: «Festa da Palavra» (4.º
catecismo)

28. 4.º domingo T.C. – Uma nova
doutrina e com autoridade sobre o mal

Dezembro
Advento: família, santuário da vida
em Jesus
3. 1.º domingo do Advento (Ano B) –
Acautelai-vos e vigiai
8. Imaculada Conceição – ‘Dia da
Diocese’
10. 2.º domingo do Advento – Eram
batizados por João no rio Jordão
17. 3.º domingo do Advento –
«Consagração comunitária para
grávidas» – Eu sou a voz do que
clama no deserto
24. 4.º domingo do Advento –
Conceberás e darás à luz um filho
24. «Missa do Galo»
25. NATAL: Nasceu-vos hoje um
Salvador
31. Sagrada Família – ‘Dia diocesano
da família’ – Os meus olhos viram a
vossa salvação
Celebração comunitária das bodas de
ouro e de prata matrimoniais que decorreram no ano 2017 e também para os
que celebraram o matrimónio este ano

Fevereiro
2. Apresentação do Senhor
4. 5.º domingo T. C. – A febre deixoua e ela começou a servi-los
11. 6.º domingo T. C. – Jesus
compadecido tocou-lhe: quero, fica
limpo – Dia mundial do doente
(celebração comunitária)
14. Quarta-feira de Cinzas
Quaresma: família, aceita
a salvação de Jesus
16. Via-sacra
18. 1.º domingo da Quaresma – Jesus
esteve no deserto quarenta dias e
era tentado
= Celebração do rito das cinzas
23. Via-sacra
25. 2.º domingo da Quaresma – Jesus
subiu a um alto monte e
transfigurou-se

Janeiro
1. Santa Maria, Mãe de Deus – Dia
mundial da paz
7. Epifania – Onde está o rei dos
judeus que acaba de nascer?
8. Batismo do Senhor – Viu os céus rasgarem-se e o Espírito descer sobre ele
14. 2.º domingo T.C. – Mestre, onde
moras?... Vinde ver
21. 3.º domingo T.C. – Arrependeivos e acreditai no Evangelho
26. Reunião do Conselho Pastoral
Paroquial

Março
2. Via-sacra
4. 3.º domingo da Quaresma – Jesus
subiu a Jerusalém e purificou o templo
9. Via-sacra na rua – Rosário
11. 4.º domingo da Quaresma – Quem
pratica a verdade aproxima-se da luz
16. Via-sacra na rua – Sarilhos Pequenos
18. 5.º domingo da Quaresma –
Quando for levantado da terra,
atrairei todos a Mim
19. S. José: Dia do Pai
23. Via-sacra na rua – Moita
25. Domingo de Ramos – A Mim, nem
sempre Me tereis!
Procissão do Senhor dos Passos
29. Quinta-feira santa da ceia do
Senhor – Também vós deveis lavar os
pés uns aos outros

30. Sexta-feira santa da Paixão do
Senhor – Eis o homem!
Procissão do ‘Enterro do Senhor’
31. Vigília pascal – Jesus de Nazaré,
o Crucificado, ressuscitou
Abril
Tempo pascal: família, vive
na alegria d’O Ressuscitado
1. Domingo de Páscoa – Levaram o
Senhor do sepulcro e não sabemos
onde O puseram
8. 2.º domingo da Páscoa – Não sejas
incrédulo, mas crente
9. Anunciação do Senhor
15. 3.º domingo da Páscoa – Abriulhes o entendimento para compreenderem as Escrituras
= Promessas dos escuteiros
22. 4.º domingo da Páscoa – Dia
mundial de oração pelas vocações –
Eu sou o bom pastor: conheço as
minhas ovelhas
27. Reunião do Conselho Pastoral
Paroquial
29. 5.º domingo da Páscoa – Eu sou a
videira, vós sois os ramos
Maio
1. Procissão mariana na rua – Rosário
6. 6.º domingo da Páscoa –– ‘Dia da
Mãe’ – Vós sois meus amigos…fui eu
que vos escolhi
Catequese: «Festa do Pai-nosso» (2.º
catecismo)
13. Ascensão – Dia mundial das comunicações sociais – Quem acreditar e for
batizado será salvo
Catequese: «Primeira comunhão» (3.º
catecismo)
= Procissão mariana na rua – Sarilhos
Pequenos

20. Pentecostes – Todos ficaram
cheios do Espírito Santo
Catequese: ‘Festa da esperança’ (5.º
catecismo)
27. Santíssima Trindade – Ide e
ensinai todas as nações
Catequese: «Profissão de fé» (6.º cat)
31. Corpo de Deus – Tomai: isto é o
meu corpo
= Procissão mariana na rua – Moita
Junho
3. 9.º domingo do T.C. – Jesus ficou entristecido com a dureza dos corações
Catequese: «Festa das Bem-aventuranças» (7.º cat.); «Festa da vida» (8.º
cat.)
8. Sagrado Coração de Jesus
10. 10.º domingo do T. C. – Quem
blasfemar contra o Espírito Santo
nunca terá perdão
Catequese: «Festa do compromisso»
(9.º cat.); «Festa do envio» (10.º cat.)
17. 11.º domingo do T. C. – A semente
germina e cresce
24. S. João Batista – Quem virá a ser
este menino?
29. S. Pedro e S. Paulo
Julho
1. 13.º domingo do T.C. – Minha
filha, a tua fé te salvou
6. Reunião do Conselho Pastoral
paroquial
8. 14.º domingo do T.C. – Um profeta
só é desprezado na sua terra
15. 15.º domingo T. C. – Começou a
enviá-los dois a dois
16. 43.º aniversário da criação da
Diocese de Setúbal
22. 16.º domingo T. C.– Eram como
ovelhas sem pastor

