
ORAÇÃO
Somos convidados a rezar com a Paróquia nas missas e no terço 
e em particular nos dias:

• 12 maio a partir das 20h30 - Procissão das velas pelas ruas da 
Paróquia - somos convidados a participar com uma vela acesa à 
janela (transmitido na página Facebook).

    

• 13 maio às 21h - Terço com as famílias (transmitido na página de 
Facebook) - cada Avé Maria será rezado por uma família, em casa 5DEN

"Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância."

JO 10, 10
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ENSINO
Somos convidados a ler ao longo da semana um Evangelho.
Ao longo da semana serão publicadas no Facebook algumas ques-
tões. às quais devemos responder e colocar mais questões.

Na 6ª feira (22 maio) às 21h, numa sessão ZOOM com a comunida-
de, o Pe. Marcos junta-se ao debate com as questões colocadas e 
as respostas dadas.

PENTECOSTES
Somos convidados a identificar 5 pessoas da comunidade paro-
quial (da nossa caminhada cristã) e ao longo da semana rezar por 
cada uma delas ou fazer uma surpresa.
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NÓS SOMOS UM CORPO, O CORPO DE CRISTO,
E ELE VEIO PARA TERMOS VIDA.

V Páscoa

VI Páscoa

31 maio às 21h - Vigília de Pentecostes (transmitida pelo Facebook) 

Percurso: 
Sul do B.º da Fraternidade - Norte do B.º da Fraternidade - B.º dos Telefones
B.º da Figueira - Bobadela - Quinta da Parreirinha - B.º da Petrogal
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NÓS SOMOS UM CORPO, O CORPO DE CRISTO, 
E NÓS NÃO ESTAMOS SÓS.

19 de abril a 31 de maio

3 de maio - Domingo do Bom Pastor e Dia da Mãe
15h - Procissão N.ª Sr.ª dos Remédios pelas ruas da Paróquia
(transmitido na página de Facebook da Paróquia)

II Páscoa

III Páscoa

IV Páscoa
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PARTILHA
Somos convidados a partilhar o que foi para cada um de nós a 
Semana Santa e Páscoa com imagens e num pequeno texto ou 
num testemunho vídeo.
Enviem email para paroquia.bobadela@gmail.com ou mensagem no 
Facebook - facebook.com/nossasenhoraremediosB. As partilhas 
serão publicadas ao longo da semana no Facebook da Paróquia.

COMUNHÃO FRATERNA
Somos convidados a reconhecer as periferias como família e 
ajudar as famílias com alimentos (que a Pastoral da Caridade irá 
distribuir).

Alimentos que fazem mais falta: 
• leite  • óleo  • azeite  • massa  • arroz  • enlatados
Para combinar a entrega dos alimentos ligue 969 785 602.

Para contribuição monetária - Pagamento Serviços/Compras:
Entidade - 20484 e Referência - 032 535 999

FRAÇÃO DO PÃO
Somos convidados a reconhecer quem são aqueles que cuidam 
e amam em nome de Cristo e estar à mesma mesa, agradecendo 
pelo alimento.

V JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE

A V Jornada Mundial da Juventude, decorreu na cidade de Denver, nos 
Estados Unidos da América, em 1993. Esta jornada reuniu cerca de 1 
milhão de jovens de diversos países. Esta cidade moderna, está localiza-
da no esplêndido cenário das Montanhas Rochosas, “como se quisesse 
colocar a obra do homem em relação à obra do Criador”. João Paulo II, 
então, convida a buscar o reflexo de Deus não apenas na natureza mas 
também nas conquistas da humanidade e em cada pessoa. Surge então, 
o tema desta jornada é “Eu vim para que tenham vida e a tenham em 
abundância (Jo 10, 10)”. Neste sentido, cada um de nós é convidado a 
entrar na parte mais íntima do seu coração e a viver um encontro real com 
Jesus Cristo.   

A vida de Jesus Ressuscitado, só pode ser vivenciada através do amor 
que se doa, e esse amor implica alguma forma de sacríficio: se o grão de 
trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas, se morrer, 
dará muito fruto. ( Jo 12, 24). É isso que a cruz nos ensina. 

Jesus Cristo é a verdadeira vida que dá esperança e significado à nossa 
existência humana, abre as nossas mentes e corações à bondade e 
beleza do mundo que nos cerca, à solidariedade e amizade com seres 
humanos, nossos irmãos, comunhão íntimo de Deus, num amor que 
excede todos os limites de tempo e espaço, até alcançar a felicidade 
eterna e indestrutível.

Jesus também se faz presente na Santa Eucaristia. No momento da expo-
sição do Santíssimo, temos a oportunidade de abrir o nosso coração para 
Ele, mas acima de tudo, de O ouvir. 

Neste tempo em que estamos a viver, somos convidados a ir ao Seu 
encontro através das eucaristias e da oração. Teremos desafios ao longo 
das próximas semanas de forma que fiquemos ainda mais unidos em 
Igreja e a Ele.

Porque unidos, somos um só Corpo.

Percurso: 
Sul do B.º da Fraternidade - Norte do B.º da Fraternidade - B.º dos Telefones
B.º da Figueira - Bobadela - Quinta da Parreirinha - B.º da Petrogal


