
 

#LIGADOSEMREDE   

 25 de Outubro a 1 de Novembro 

 

FESTA DE SÃO CRISPIM E SÃO CRISPINIANO: este 
domingo dia 25, na eucaristia das 12h na igreja de 
Nossa Senhora da Oliveira.  
 
RENOVAÇÃO DE INSCRIÇÕES DA CATEQUESE: 
pedimos às famílias que façam a renovação da 
inscrição da catequese através do documento 
recebido por mail até ao dia 28 de outubro. Neste 
momento, e face ao desenvolvimento da 
pandemia, não há data prevista para o início da 
Catequese.  
 
MÊS MISSIONÁRIO – GRATIDÃO: da partilha, nos 
ofertórios do fim de semana passado, revertem a 
favor das missões 489,20€. Rezemos pelas 
missões e por uma paróquia mais missionária. 
Podemos fazê-lo em família ou em comunidade. 
Obrigado! 
 

RENOVAÇÃO DA CONSAGRAÇÃO DAS FAMÍLIAS 
DE GUIMARÃES AO IMACULADO CORAÇÃO DE 
MARIA: no sábado, dia 31, na celebração às 19h, 
teremos presente esta intenção. 
 
SEMANA DOS SEMINÁRIOS 
na semana de 1 a 8, a nossa oração será 
intensificada pelos Seminários Arquidiocesanos. 
 

HORÁRIO DA IGREJA PAROQUIAL: de segunda a 
sábado, das 9h às 19h40. Aos Domingos, das 10h 
às 19h40.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
TODOS OS SANTOS E FIÉIS DEFUNTOS 
são duas “celebrações intimamente ligadas entre 
si” do mesmo modo que “a alegria e as lágrimas 
encontram em Jesus uma síntese que é o 
fundamento da nossa fé e da nossa esperança”. 
Para o Papa a Igreja “peregrina na história, alegra-
se com a intercessão dos santos e beatos que a 
apoiam na sua missão de anunciar o Evangelho, e 
por outro lado ela, como Jesus, partilha as 
lágrimas daqueles que sofrem a separação dos 
seus entes queridos e, como Ele e com Ele, eleva o 
seu agradecimento ao Pai que nos libertou do 
domínio do pecado e da morte”. 
No domingo, dia 1, celebraremos às 11h 
(Misericórdia), 12h e 19h a Solenidade de Todos os 
Santos. 
Na segunda, dia 2, às 19h, celebraremos a 
Solenidade de Fiéis Defuntos. 
 
LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO – 
PEDITÓRIO: decorrerá de 31 de outubro a 3 de 
novembro. O Lions Clube de Guimarães, como 
organizador e dinamizador do peditório, apela à 
contribuição de todos, porque na luta contra o 
cancro, todos contam. 
 
ATENDIMENTO COM O PÁROCO: de terça a sexta 
das 17h30 às 18h30. Outros horários podem ser 
agendados pelo senhoradaoliveira@arquidiocese-
braga.pt ou pelo 253416144.  
 
SECRETARIADO: de segunda a sexta-feira, das 
10h00 às 12h30 e 14h30 às 19h; aos sábados das 
10h00 às 12h30.  
Para evitar deslocações podem contatar, nos 
mesmos horários: 253416144; 
secretariadoregionalcatequese@gmail.com 
 
ENCÍCLICA FRATELLI TUTTI: o Papa Francisco 
escreveu uma nova encíclica, “Todos irmãos”. É 
um “convite a um amor que ultrapassa as 
barreiras da geografia e do espaço; nele declara 
feliz quem ama o outro.” Esta encíclica pode ser 
adquirida no Secretariado.  
Todos deveríamos ler este tratado de 
fraternidade, que nos “expõe” à Luz do Amor!                                            

 

EUCARISTIAS 
IGREJA PAROQUIAL DE NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA 
 Segunda a Sábado - 19h;  
 Domingo - 12h e 19h.  
IGREJA DA MISERICÓRIDA  
 Quarta – 17h;  
 Domingo - 11h (a partir do dia 18/10); 
IGREJA DE NOSSA SENHORA DO CARMO  
 Sábado – 16h. 
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