
 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

Dia 21: Atendimento de Confissão às 20h30m (com vários sacerdotes disponíveis). Da parte da manhã, o Pároco 

visita os doentes. Fica sem efeito a Eucaristia das 19h. 

 

DIA 24 – SOLENIDADE DO NASCIMENTO DE S. JOÃO BAPTISTA 

19H30m: Eucaristia solene com pregação pelo Rev. Pe. Barros de Oliveira (Claretiano) 

21h30m: Concerto do Coral Magistrói (anfiteatro natural) 
Fundado no já distante ano de 1977, o Magistrói, dirigido por Manuel dos Santos Fonseca, canta a fraternidade entre todos os 

povos da terra, sob o lema “Seja o mundo inteiro um orfeão”. Já actuou em França e Espanha. É composto no presente por 

cerca de meia centena de elementos. Vozes de excelência e um reportório variado, em concerto a não perder! 

DIA 25 – DIA DA PARÓQUIA 

 “A caminho da Porta Santa”: Peregrinação Jubilar Paroquial ao Senhor da Cruz (saída às 08h) 
Em Ano Santo da Misericórdia, propomos uma peregrinação àquela que foi designada como a Igreja Jubilar do Arciprestado de 

Barcelos. Concentramo-nos às 08h junto à nossa igreja. “A peregrinação é um sinal peculiar no Ano Santo, enquanto ícone do 

caminho que cada pessoa realiza na sua existência. (…) sinal de que a própria misericórdia é uma meta a alcançar (…) Por isso, 

a peregrinação há-de servir de estímulo à conversão: (…) deixar-nos-emos abraçar pela misericórdia de Deus e comprometer-

nos-emos a ser misericordiosos com os outros como o Pai o é connosco” (Papa Francisco, “O rosto da misericórdia” nº 14) 
 

Filme: “Snoopy e Charlie Brown: Peanuts, o filme” (15h30, Casa da Porta Estreita) 
Dirigido sobretudo aos mais pequenos, este filme traz contudo de regresso algumas personagens que fizeram as delícias dos 

agora pais, pelo que certamente cativará qualquer família. Cheio de sentido de humor e tocando inúmeros aspectos da vida 

humana, dos mais insignificantes aos mais profundos, este “Peanuts” é tecnicamente inovador, mas sem beliscar o tom já 

clássico desta divertida aventura! 
 

História e espiritualidade da Comunidade de Taizé – à conversa com Nuno Pessoa (17h15m, CPE) 
O que leva anualmente milhares de jovens a demandar, pela Páscoa e nas férias de Verão, a colina de Taizé, pequena aldeia da 

Borgonha, em França? Para nos ajudar a descobrir a beleza desta comunidade ecuménica fundada em 1940 pelo Ir. Roger, 

teremos connosco Nuno Pessoa, conhecedor profundo de Taizé e habitual organizador de peregrinações ao local. Será 

projectado um breve filme de apoio. 
 

Eucaristia Dominical vespertina (18h30m, Igreja Paroquial)  
 

Jantarada (19h45m, adro da Igreja Paroquial) 
Sardinha assada, febra grelhada, bifana em pão e caldo verde. Traz sobremesa para partilhar! 

 

DIA 26: Festa da Eucaristia/Primeira Comunhão 
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Artemisia Gentileschi, "Nascimento de S. João Baptista" (c.1635) 


