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O Senhor quer-nos como uma figueira que dá frutos e não como uma árvore estéril. Somos débeis e 
frágeis, mas Ele quer que tenhamos sempre outra oportunidade - Ele dá sempre outra oportunidade.

Esta semana propomos fazer jejum do desânimo que tantas vezes nos impede de avançar e, eventual-
mente, de dar frutos.

E cada vez que damos frutos não é por mérito nosso, mas porque nos abrimos à acção do Espírito Santo.

Esta semana procuremos falar com Deus sobre momentos em que falhámos, reconhecendo que não 
conseguimos parar para ouvir a Sua voz. 
Propomos fazer o Exame de Consciência diariamente de acordo com a metodologia de Santo Inácio de 
Loyola:

                   1. Dar graças a Deus pelos dons recebidos e pela Sua presença no nosso dia;
                   2. Pedir Luz e Graça para reconhecer as falhas;
                   3. Encontrar-me comigo em verdade e reconhecer as minhas falhas: na relação com Deus, com 
                       os outros, comigo e com o mundo;      
                   4. Pedir Perdão. Pedir a Graça de, mais do que mudar os actos, mudar as minhas atitudes de 
                       fundo;
                   5. Propósito de Mudança – o que me proponho fazer no futuro próximo, respeitando a regra dos 
                       P´s: Prático, Possível e Progressivo. Renovo a minha amizade com Deus e o meu desejo de
                       amar.

Nesta procura de Deus, aproveitemos as 24 horas para o Senhor (que decorrem na nossa paróquia, entre 
as 16 horas de dia 29 e as 16 horas de dia 30) para estarmos em oração ou para nos reconciliarmos sacra-
mentalmente. 

Tal como o Senhor que, na Sua louca e infinita paciência para com cada um de nós, nos dá sempre uma 
nova oportunidade, aproximemo-nos de alguém e digamos: Eu acredito em ti. És capaz!

E que não sejam só palavras mas que traduzam a nossa vontade e disponibilidade de para estar ao seu 
lado.

“ARREPENDEI-VOS, DIZ O SENHOR; ESTÁ PRÓXIMO O REINO DOS CÉUS.” 
Mt 4, 17 

Ao longo desta Quaresma propomos uma caminhada fundada em três pilares: Jejum, Oração e Esmola.
Em cada semana somos desafiados a aprofundar a Palavra através deles.



A partir da próxima quarta-feira, e durante 11 semanas seguidas, Maria João Avillez , jornalista e nossa paroquiana, 
convida uma figura da nossa sociedade civil, das mais variadas áreas, para uma conversa cujo ponto de partida é “E 
Deus nisto tudo?”. Da política à saúde, passando pela música e ciência, serão certamente momentos a não perder. 
Nesta quarta-feira, dia 27, às 21:30, a primeira convidada será a humorista Maria Rueff. 



Pelo sexto ano consecutivo o Papa Francisco convida as dioceses de todo o mundo a dedicarem 24 horas de Adoração ao 
Santíssimo, nos dias 29 e 30 de Março. O tema deste ano é retirado do Evangelho de São João, "Nem eu te condeno" (Jo 8, 11), 
e a proposta é, através desta passagem, contemplar a imagem de Jesus que, ao contrário da multidão reunida para julgar e 
condenar, oferece sua infinita misericórdia, como uma oportunidade para acolher a graça e uma nova vida. Na nossa igreja 
estaremos em adoração desde as 16:00 de sexta-feira, dia 29, até às 16:00 de dia 30, Sábado, sendo cada hora animada por um 
grupo / movimento paroquial.             

No dia 4 de Maio realiza-se a habitual peregrinação a Fátima da nossa comunidade. A partida será às 08:00 e em Fátima será 
seguido o programa proposto pelo Santuário. O regresso será às 17:30, com chegada prevista a Lisboa às 19:00. O custo de 
participação é de 15€ (sem almoço) e 25€ (com almoço) e a inscrição pode ser feita no Acolhimento Paroquial.

Os horários disponíveis poderão ser animados por grupos ou famílias que queiram participar nesta oração. Basta para tal 
contactarem a Secretaria Paroquial através do email geral@igrejacampogrande.pt.         

No próximo dia 7 de Abril realiza-se, em Óbidos, mais uma 
Jornada Diocesana da Juventude. Este encontro é desti-
nado a todos os jovens católicos da nossa Diocese (grupos 
paroquiais e movimentos) e pretende ser um dia de festa, 
oração, partilha, testemunho e encontro mais próximo 
com o Bispo de Lisboa, D. Manuel Clemente. Organizado 
pelo Serviço da Juventude, o evento terá ao longo do dia 
momentos dedicados ao tema pastoral deste ano - A 
liturgia como lugar de encontro. Nos últimos anos a JDJ 
realizou-se em Torres Vedras, Mafra, Cascais, Odivelas, 
Lourinhã e contou com uma média de 1200 participantes. 

Mais informações em 
www.juventude.patriarcado –lisboa.pt.
      

16:00-17:00 e 17:00-18:00 | Centro Social e Paroquia
18:00-19:00 | Presença Viva  
19:00-20:00 | Missa  
20:00-21:00 | Catequese  
21:00-23:00 | Tempo de Misericórdia com confissões 
                          Pastoral Familiar  
23:00-24:00 | Foco Ecológico  
00:00-01:00 | São Jerónimo  
01:00-02:00 | Disponível  
02:00-03:00 | Disponível  
03:00-04:00 | Disponível   
 
         

04:00-05:00 | Disponível
06:00-07:00 | Disponível
07:00-08:00 | Disponível
08:00-09:00 | Disponível  
09:00-10:00 | Missa 
10:00-11:00 | Conf. S. Vicente de Paulo 
11:00-12:00 | Vida Ascendente
12:15-13:00 | Missa 
13:00-14:00 | Pára, Escuta e Reza 
14:00-15:00 | Acolhimento / Secretaria
15:00-16:00 | Acólitos

24 HORAS PARA O SENHOR

PEREGRINAÇÃO PAROQUIAL A FÁTIMA

JORNADA DIOCESANA DA JUVENTUDE




