Programa pastoral 2018/2019

* Ao nível diocesano
- Aprofundar e viver o tema: ‘Jovens e vocações no ano missionário’,
- Participação nas iniciativas de âmbito diocesano e vicarial
* Ao nível da Paróquia
- Celebrar os 300 anos da conclusão da igreja paroquial da Moita…partindo dos azulejos de
revestimento,
- Promover a formação sistemática semanal (todas as quartas-feiras) à luz do Evangelho de
cada domingo e à luz dos documentos do Papa e do magistério da Igreja católica,
- Continuar a valorizar os momentos celebrativos da caminhada litúrgica (advento-Natal;
quaresma-Páscoa) e da vivência eclesial, tendo em conta, sobretudo, as festividades marianas
das padroeiras de cada freguesia…

= Calendário pastoral 2018/2019 =
Outubro
5. ‘Dia da paróquia’, no Turcifal, Torres Vedras
7. 27.º domingo do Tempo Comum (Ano B) – Pode um homem repudiar a sua mulher?
Arranque da catequese de infância e adolescência
= Festa de Nossa Senhora do Rosário – missa e procissão
13. Abertura do ano escutista
14. 28.º domingo T.C. – Bom Mestre, que hei de fazer para alcançar a vida eterna?
21. 29.º domingo T.C. – Quem entre vós quiser tornar-se grande, será vosso servo
‘Dia mundial das Missões’
28. 30.º domingo T.C. – Coragem! Levanta-te, que Ele está a chamar-te
Novembro
1. Todos os Santos – Bem-aventurados
2. Fiéis Defuntos
4. 31.º domingo T.C.– Amarás o Senhor teu Deus… Amarás o teu próximo
Catequese: festa do acolhimento (1.º catecismo)
11. 32.º domingo T.C. – Ela, na sua pobreza, ofereceu tudo o que tinha
18. 33.º domingo do T. C. – Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não
passarão
Catequese: «Festa da Palavra» (4.º catecismo)
25. 34.º domingo do T. C. – Cristo Rei – O Meu Reino não é deste mundo
Dezembro
2. 1.º domingo do Advento (Ano C) – A vossa libertação está próxima
4. 40.º aniversário d’ O Ninho (Centro Paroquial)

8. Imaculada Conceição – ‘Dia da Diocese’
«Consagração comunitária para grávidas»
9. 2.º domingo do Advento – Toda a criatura verá a salvação de Deus
16. 3.º domingo do Advento – Que devemos fazer?
23. 4.º domingo do Advento – Donde me é dado que venha ter comigo a Mãe do meu
Senhor?
24. «Missa do Galo»
25. NATAL: O Verbo se fez carne e habitou entre nós
30. Sagrada Família – ‘Dia diocesano da família’ – Filho, porque procedeste assim
connosco?
Celebração comunitária das bodas de ouro e de prata matrimoniais, que decorreram
no ano 2018 e ainda os que celebraram o matrimónio durante este ano
Janeiro
1. Dia Mundial da Paz: Santa Maria, Mãe de Deus
6. Epifania – Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-Lo
13. Batismo do Senhor – O Céu abriu-se e o Espírito Santo desceu sobre Ele
20. 2.º domingo do tempo comum – Jesus manifestou a sua glória e os discípulos
acreditaram n’Ele
24. Reunião do Conselho Pastoral Paroquial
27. 3.º domingo T.C. – Jesus ensinava nas sinagogas e era elogiado por todos
Fevereiro
2. Apresentação do Senhor
3. 4.º domingo T.C. – Todos se admiravam das palavras cheias de graça que saiam da
sua boca
Dia diocesano de catequistas
10. 5.º domingo T. C. – Faz-te ao largo e lançai as redes para a pesca
Celebração paroquial do ‘dia mundial do doente’
17. 6.º domingo T. C. – Bem-aventurados: os pobres, os que têm fome, os que choram,
os perseguidos
24. 7.º domingo T. C. - Amai…abençoai… orai… perdoai
Março
3. 8.º Domingo T. C. – Cada árvore conhece-se pelo seu fruto
6. 4.ª feira de Cinzas
8. Via-sacra
10. 1.º domingo da Quaresma – ‘Jesus tentado’: foi para o deserto
15. Via-sacra
17. 2.º domingo da Quaresma – ‘Jesus transfigurado’: escutai-O
19. S. José: Dia do Pai
22. Via-sacra
24. 3.º domingo da Quaresma – ‘Jesus interpretando’: se não vos arrependerdes
29. Via-sacra na rua – Sarilhos Pequenos
31. 4.º domingo da Quaresma – ‘Jesus compadecido’: tínhamos de fazer festa

Abril
5. Via-sacra na rua – Rosário
7. 5.º domingo da Quaresma: ‘Jesus confrontado’: quem estiver sem pecado
= Promessas dos escuteiros
12. Via-sacra na rua – Moita
14. Domingo de Ramos na Paixão do Senhor – ‘Jesus julgado’: mas que mal fez este
homem?
Procissão do Senhor dos Passos (Moita)
18. Quinta-feira santa da Ceia do Senhor – ‘Jesus entregue’: dei-vos o exemplo
19. Sexta-feira santa da Paixão do Senhor – ‘Jesus imolado’: e, inclinando a cabeça,
expirou
Procissão do ‘Enterro do Senhor’
20. Vigília pascal – ‘Jesus ressuscitado’: não está aqui, ressuscitou
21. Domingo de Páscoa – ‘Jesus glorificado’: viu e acreditou
26. Reunião do Conselho Pastoral Paroquial
28. 2.º domingo da Páscoa – Porque Me viste acreditaste
Maio
1. Procissão mariana na rua – Rosário
5. 3.º domingo da Páscoa – ‘Dia da Mãe’ – Lançai a rede para a direita do barco e
encontrareis
Catequese: «Festa do Pai-nosso» (2.º cat.)
12. 4.º domingo da Páscoa – Dia mundial de oração pelas vocações – Eu dou-lhes a
vida eterna
Catequese: «Primeira Comunhão» (3.º cat.)
13. Procissão mariana na rua – Sarilhos Pequenos
19. 5.º domingo da Páscoa – Dou-vos um mandamento novo: que vos ameis uns aos
outros
Catequese: «Festa da esperança» (5.º cat.)
26. 6.º domingo da Páscoa – O Espírito Santo vos ensinará todas as coisas
Catequese: Profissão de fé (6.º cat.)
31. Visitação de Nossa Senhora
Encerramento do ‘mês de Maio’, procissão na Moita
Junho
2. Ascensão – Dia mundial das comunicações sociais – Vós sois testemunhas de tudo
isto
Catequese: «Festa das Bem-aventuranças» (7.º cat.); «Festa da vida» (8.º cat.); «Festa
do envio» (9.º cat.)
9. Pentecostes –Soprou sobre eles…
16. Santíssima Trindade – Quando vier o Espírito da verdade vos anunciará o que está
para vir
20. Corpo de Deus – Dai-lhes vós de comer
23. 12.º domingo do T. C. – E vós, quem dizeis que Eu sou?
24. São João Baptista

28. Sagrado Coração de Jesus
29. S. Pedro e S. Paulo
30. 13.º domingo do T. C. – Mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça
Julho
5. Reunião do Conselho Pastoral paroquial
7. 14. º domingo T. C. – Alegrai-vos por os vossos nomes estarem escritos nos Céus
14. 15.º domingo T. C.– E quem é o meu próximo?
16. 44.º aniversário da criação da Diocese de Setúbal
21. 16.º domingo T. C. – Marta recebeu Jesus em sua casa
26. Dia dos avós
28. 17.º domingo T. C. – Quando orardes, dizei: Pai
Agosto
4. 18.º domingo T. C. – Insensato, o que preparaste, para quem será?
11. 19.º domingo T. C. – Não temas, pequenino rebanho
Festa de N. ª S.ª do Rosário
15. Assunção de Nossa Senhora
18. 20.º domingo T. C. – Dia nacional das migrações – Pensais que Eu vim estabelecer a
paz na terra?
Festa de N. ª S.ª da Graça – Sarilhos Pequenos
25. 21.º domingo T. C. – Senhor, são poucos os que se salvam?
Setembro
1. 22.º domingo T. C. – Quando ofereceres um banquete, convida os pobres
8. 23.º domingo T. C. – Renunciar a todos os seus bens
Festa de Nossa Senhora da Boa Viagem – Moita
15. 24.º domingo do T.C. – Este teu irmão estava perdido e foi reencontrado
22. 25.º domingo do T. C. – Presta contas da tua administração
29. 26.º domingo do T. C. – Um pobre, chamado Lázaro, jazia junto do seu portão
= Reunião de formação semanal
- 4.ª feira, das 21.30 às 22.30 horas, no salão São José - Temática: evangelho do domingo
seguinte e documentos da Igreja, particularmente do Papa
- Aberto a todos os interessados, mas recomendado aos participantes nos serviços, grupos e
movimentos da Paróquia
= Atividades/reuniões dos grupos/movimentos
- Catequese (infância e adolescência)
Sábado – das 17 às 18 horas
Domingo – das 10 às 11 horas
Catequese de pais: domingo – das 10 às 11 horas
- Movimento da Mensagem de Fátima: primeiro domingo do mês, 18 horas
- Renovamento Carismático: 2.ª feira, às 21.15 horas

- Comissão de festas: 2.ª feira, às 21 horas
- Obra do bom pastor: primeira 3.ª feira de cada mês – 17 horas
- Conferência Vicentina: segunda 5.ª feira de cada mês, às 21 horas
- Fraternidade Nun’Álvares: 5.ª feira. 21 horas
- Cursos de Cristandade: 5.ª feira, às 21.30 horas
- Centro Paroquial: primeira 6.ª feira de cada mês, às 21 horas
- Escuteiros: sábado das 15 às 17 horas
- Canto (ensaio do grupo de domingo): sábado – 18 h
= Oração do Rosário
* sábado antes da missa
1.º – Movimento da Mensagem de Fátima
3.º – Apostolado do Oratório
4.º – Cursos de Cristandade
* dia 8 de cada mês ao pé do monumento público a N.ª S.ª da Boa Viagem
Outubro: Famílias com esperança/conferência vicentina
Novembro: ministros extr. da comunhão/apostolado do oratório
Dezembro: Comissão de Festas/Zeladoras
Janeiro: Centro paroquial/Conselho para assuntos económicos
Fevereiro: acólitos/jovens
Março: catequese
Abril: Cursos de cristandade/Renovamento carismático
Maio: Mensagem de Fátima/Obra do Bom Pastor
Junho: escuteiros (CNE/FNA)
Julho: leitores
Agosto: canto

