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Deus que não exclui ninguém e que não aceita que, em seu nome, se
inventem sistemas de discriminação ou de marginalização dos irmãos. Às
vezes há pessoas que inventam mecanismos de exclusão, de segregação,
de sofrimento, em nome de um Deus severo, intolerante, distante, incapaz
de compreender os limites e as fragilidades do homem. Trata-se de um
atentado contra Deus. O Deus que somos convidados a descobrir, a amar,
a testemunhar no mundo, é o Deus de Jesus Cristo – isto é, esse Deus que
vem ao encontro de cada homem, que Se compadece do seu sofrimento,
que lhe estende a mão com ternura, que o purifica, que lhe oferece uma
nova vida e que o integra na comunidade do “Reino” (nessa família onde
todos têm lugar e onde todos são filhos amados de Deus).

MISSAS

INFO

HORÁRIOS E INTENÇÕES

PAROQUIAL

QUARTA-FEIRA 14-02-2018 19:00
1-Irmãos da Irmandade do Senhor
2-Casimiro da Silva Ferreira e família
3-Maria Marques Nunes Bessa IA
4-Aurora de Jesus Castro Rodrigues IA
5-Jacinto Fortunato Cunha e esposa
6-Francisco Moreira Mota e família
7-Emília Rosa e marido

QUARESMA
Quarta-feira de Cinzas – 14 de fevereiro
Missa – 19h
Domingo 1º da Quaresma – 18 de fevereiro
Via Sacra – domingos 15h
Confissões – 15 de março

SÁBADO 17-02-2018 18:30
1-Carminda da Silva Ferreira
2-Rosalina Martins Castro e família
3-Casimiro da Silva Ferreira e família
4-Manuel Fernando Silva Morais
5-Palmira Ferreira Nunes e marido
6-Paulo Jorge Silva Neto e avós
7-Maria da Glória Pereira Costa
8-Serafim de Sousa e família
9-Joaquim Ribeiro Morais e esposa
DOMINGO 18-02-2018 10:00
Pela Comunidade Paroquial
PARA A SEMANA QUE SE SEGUE…
Para a glória de Deus… em família.
Que tudo sirva para a glória de Deus!
E se, em família, tirássemos tempo para dar
glória a Deus? Por exemplo, sobretudo se há
filhos jovens, pode-se fazer um “poster para a
glória de Deus”: um poster bonito (desenhos,
fotos…) que mostre tudo o que, juntos em
família, vemos de belo e que é motivo para
dar glória a Deus.

LEITORES
Formação Vicarial de Leitores
09, 16 e 23 de fevereiro 21h
Centro Paroquial de Freamunde
ATENDIMENTO DO PÁROCO
Quarta-feira 19h30
MATRIMONIO
Encontros de Preparação Para o Matrimónio
15 de fevereiro 21h
MOVIMENTO PASTORAL 2017
Batismos 32
Casamentos 05
Óbitos 18
BATISMOS
15 de abril 12h; 06 de maio
CATEQUESE
Festa do Pai Nosso (2º ano) - 17 de março
Festa da Vida (8º ano) - 05 de maio
Primeira Comunhão (3º ano) - 06 de maio
Festa do Envio (10º ano) - 19 de maio
Profissão de Fé (6º ano) - 27 de maio

