
  21 NOVEMBRO 2021 | JORNAL DA PARÓQUIA DO CAMPO GRANDE

ÁGAPE
Ágape “exprime a experiência do amor que se torna verdadeiramente descoberta do outro. O amor torna-se cuida-
do do outro e pelo outro. Já não se busca a si próprio, não busca a imersão no inebriamento da felicidade; procura, 
ao invés, o bem do amado: torna-se renúncia, está disposto ao sacrifício”.   Bento XVI

«As alegrias e as esperanças, as tris-
tezas e as angústias dos homens de 
hoje, sobretudo dos pobres e de 
todos aqueles que sofrem, são tam-
bém as alegrias e as esperanças, as 
tristezas e as angústias dos discípu-
los de Cristo.»

Papa São João Paulo II, 
JMJ Toronto 2002

Nunca me vou esquecer da mi-
nha primeira Jornada Mundial 
da Juventude, que foi também 
a última celebrada pelo Papa 
São João Paulo II (Toronto 2002). 
A palavra de ordem para esses 
dias era «SAL DA TERRA, LUZ DO 
MUNDO!» Ecoou com tal força 
no meu coração, que ainda hoje 
sou impelido por ela. O Papa 
João Paulo II, frágil mas cheio de 
uma força sobrenatural, foi uma 
luz a brilhar no meio de tantos 
milhares de jovens. Só ali é que 
temos a verdadeira noção de 
que somos tantos, de que Jesus 
continua a fazer a diferença para 
tantas multidões, de que a Igreja 
não está condenada à extinção, 
nem refém do passado. Cristo 
está vivo, a Fé está viva e os jo-
vens enchem com a sua vida a 
vida da Igreja! 

Nessa altura, esmagado pela 
imensidão e pelo espanto, não 
imaginava ser possível termos 
um encontro assim em Lisboa. 
Não imaginava sequer que seria 
padre e que estaria envolvido 

na preparação. Agora faz todo o 
sentido aquilo que o Papa nos 
disse na sua homilia: 

“o mundo tem necessida-
de de vós, precisa do sal, 
de vós como sal da terra 
e como luz do mundo!”.

 O que ele disse para todos, dis-
se-o, afinal, para mim. E não é 
sempre assim?
É verdade que o mundo de hoje 
está cheio de desafios, de som-
bras e de perigos. É um facto que 
muitos jovens sentem a dificul-
dade de encontrar caminhos que 
os conduzam à verdadeira reali-
zação académica, profissional, 
afectiva e espiritual. Apesar de 
tudo há uma saída! Estou mesmo 
convicto de que a bondade su-
pera largamente as coisas nega-
tivas que vemos acontecer. Acre-
dito que já estamos a construir 
um mundo diferente, um futuro 
melhor. Para isso, precisamos da 

vossa simplicidade e ousadia, da
vossa criatividade e frescura, do 
vosso sentido de justiça e com-
paixão. 

Nunca se esqueçam do que o 
Papa Francisco disse, ao concluir 
a Exortação Apostólica dedicada 
aos jovens: «Queridos jovens, fi-
carei feliz vendo-vos correr mais 
rápido do que os lentos e teme-
rosos. Correi «atraídos por esse 
Rosto tão amado, que adoramos 
na Eucaristia e reconhecemos na 
carne do irmão sofredor. Que o 
Espírito Santo vos empurre nes-
ta corrida para a frente. A Igreja 
precisa do vosso entusiasmo, 
das vossas intuições, da vossa 
fé. Fazeis-nos falta! E, quando 
chegardes onde nós ainda não 
chegámos, tende paciência para 
esperar por nós». 

Vamos com tudo, rumo à JMJ   
Lisboa 2023!

P. Hugo Gonçalves

VAMOS COM TUDO, RUMO À JMJ LISBOA 2023!



Neste ano de 2021, a Jornada Mundial da Juventude é celebrada em cada Diocese hoje, dia 21 de Novembro. Por todo 
o mundo os jovens celebram a alegria de ser cristão! Em Lisboa, a Jornada decorre hoje, em Queluz, organizada pelo 
Serviço da Juventude da nossa Diocese. Como habitualmente, o Papa Francisco escreveu uma mensagem para este 

dia. Aqui ficam alguns excertos do texto que pode ler na íntegra em www.vatican.va.

MENSAGEM DO PAPA FRANCISCO PARA A XXXVI JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE 

 “Levanta-te! Eu te constituo testemunha do que viste!” 
(cf. At 26, 16)

No ano passado, pouco antes de se propagar a 
pandemia, assinava a mensagem cujo tema era 
«Jovem, Eu te digo, levanta-te!» (cf. Lc 7, 14). Na 
sua providência, o Senhor já queria preparar-nos 
para o desafio duríssimo que estávamos para vi-
ver.

O mundo inteiro teve de defrontar-se com o so-
frimento causado pela perda de tantos entes 
queridos e pelo isolamento social. A emergência 
sanitária impediu também a vós jovens – por na-
tureza projectados para o exterior – de sair para ir-
des à escola, à universidade, ao trabalho, para vos 
encontrardes… Vistes-vos em situações difíceis, 
que não estáveis acostumados a gerir. Aqueles 
que estavam menos preparados e desprovidos 
de apoio sentiram-se desorientados. Em muitos 
casos, surgiram problemas familiares, bem como 
desemprego, depressão, solidão e vícios; para 
não falar do stress acumulado, das tensões e ex-
plosões de raiva, do aumento da violência.
Mas, graças a Deus, este não é o único lado da 
moeda. Se a provação pôs a descoberto as nossas 
fragilidades, fez emergir também as nossas vir-
tudes, nomeadamente a predisposição à solida-
riedade. Em toda a parte, vimos tantas pessoas, 
incluindo muitos jovens, a lutar pela vida, semear 
esperança, defender a liberdade e a justiça, ser 
artífices de paz e construtores de pontes.

Quando cai um jovem, de certo modo cai a hu-
manidade. Mas também é verdade que, quando 
um jovem se levanta, é como se o mundo inteiro 
se levantasse. Queridos jovens, que grande po-
tencialidade tendes nas vossas mãos! Que força 
trazeis nos vossos corações!

Por isso, hoje, Deus diz a cada um de vós mais 

uma vez: «Levanta-te!» Espero de todo o coração 
que esta mensagem ajude a preparar-nos para 
tempos novos, para uma página nova na histó-
ria da humanidade. Mas não há possibilidades de 
recomeçar sem vós, queridos jovens. Para levan-
tar-se, o mundo precisa da vossa força, do vosso 
entusiasmo, da vossa paixão. É neste sentido que 
gostaria de meditar, juntamente convosco, sobre 
o trecho dos Actos dos Apóstolos onde Jesus diz 
a Paulo: «Levanta-te! Constituo-te testemunha 
do que viste» (cf. At 26, 16).

O versículo que serve de inspiração ao tema do 
Dia Mundial da Juventude de 2021 encontra-se 
no testemunho de Paulo diante do rei Agripa, no 
tempo em que estava detido na prisão. Outrora 
inimigo e perseguidor dos cristãos, agora é julga-
do precisamente pela sua fé em Cristo. À distân-
cia de vinte e cinco anos dos factos, o Apóstolo 
conta a sua história e o episódio fundamental do 
seu encontro com Cristo.

“Saulo, Saulo!”
Aprofundemos, juntos, o acontecimento. Ao chamá-
-lo pelo nome, o Senhor faz saber a Saulo que 
o conhece pessoalmente. É como se lhe disses-
se: «Sei quem és, sei o que estás a tramar, mas, 
não obstante isso, é precisamente a ti que estou 
a falar». Pronuncia o seu nome duas vezes, que-
rendo significar uma vocação especial e muito 
importante, como fizera com Moisés (cf. Ex 3, 4) 
e com Samuel (cf. 1 Sam 3, 10). Caindo por terra, 
Saulo reconhece que é testemunha duma mani-
festação divina, duma revelação vigorosa, que o 
transtorna mas sem o aniquilar; pelo contrário, 
interpela-o usando o nome.

Com efeito, só muda a vida um encontro pessoal, 
não anónimo, com Cristo. Jesus mostra que co-
nhece bem Saulo, que «o conhece intimamente». 
Embora Saulo seja um perseguidor, embora haja 



ódio no seu coração contra os cristãos, Jesus sabe 
que isso se fica a dever à ignorância e quer mani-
festar nele a sua misericórdia. Será precisamente 
esta graça, este amor imerecido e incondicional, 
a luz que transformará radicalmente a vida de 
Saulo.

“Quem és tu, Senhor?”
Perante esta presença misteriosa que o chama 
pelo nome, Saulo pergunta: «Quem és tu, Se-
nhor?» (At 26, 15). Trata-se duma questão extre-
mamente importante, e todos nós mais cedo ou 
mais tarde na vida a devemos colocar. Não basta 
ter ouvido outros a falarem de Cristo; é necessá-
rio falar com Ele pessoalmente. No fundo, rezar é 
isto. É falar diretamente com Jesus, embora por-
ventura tenhamos o coração ainda em desordem, 
a cabeça cheia de dúvidas ou mesmo de despre-
zo por Cristo e pelos cristãos. Faço votos de que 
cada jovem chegue, do fundo do coração, a fazer 
esta pergunta: «Quem és tu, Senhor?».

Não podemos presumir que todos conheçam Je-

sus, mesmo na era da internet. A pergunta que 
muitas pessoas dirigem a Jesus e à Igreja é preci-
samente esta: «Quem és?». Em toda a narrativa da 
vocação de São Paulo, esta é a única vez que ele 
fala. E, à sua pergunta, o Senhor responde pron-
tamente: «Eu sou Jesus a quem tu persegues» 
(26, 15).

“Eu sou Jesus a quem tu persegues!”
Através desta resposta, o Senhor Jesus revela um 
grande mistério a Saulo: que Ele se identifica com 
a Igreja, com os cristãos. Até então Saulo não vira 
nada de Cristo, senão os fiéis que metera na pri-
são (cf. At 26, 10), dando o próprio assentimento 
à sua condenação à morte (26, 10). E vira como os 
cristãos respondiam ao mal com o bem, ao ódio 
com o amor, aceitando as injustiças, as violências, 
as calúnias e as perseguições suportadas pelo 
nome de Cristo. Assim, bem vistas as coisas, de 
algum modo Saulo – sem o saber – tinha encon-
trado Cristo: encontrara-O nos cristãos.

Quantas vezes ouvimos dizer: «Jesus sim, a Igreja 



não», como se um pudesse ser alternativa à ou-
tra. Não se pode conhecer Jesus, se não se conhe-
ce a Igreja. Só se pode conhecer Jesus por meio 
dos irmãos e irmãs da sua comunidade. Ninguém 
pode dizer-se plenamente cristão, se não viver a 
dimensão eclesial da fé.

Não dispersar a 
força e a paixão dos jovens
A atitude de Paulo, antes do encontro com Jesus 
ressuscitado, não nos é muito estranha. Quanta 
força e paixão vivem também nos vossos cora-
ções, queridos jovens! Mas, se a escuridão ao vos-
so redor e dentro de vós mesmos vos impedir de 
ver corretamente, correis o risco de perder-vos 
em batalhas sem sentido, e até de vos tornardes 
violentos. E, infelizmente, as primeiras vítimas se-
reis vós mesmos e aqueles que estão mais próxi-
mo de vós. Há também o perigo de lutar por cau-
sas que, originalmente, defendem valores justos, 
mas, levadas ao extremo, tornam-se ideologias 
destructivas. Quantos jovens hoje, talvez impe-
lidos pelas suas próprias convicções políticas ou 
religiosas, acabam por se tornar instrumentos de 
violência e destruição na vida de muitos! Alguns, 
que já nasceram rodeados dos meios digitais, en-
contram o novo campo de batalha no ambiente 
virtual e nas redes sociais, recorrendo sem escrú-
pulos à arma de falsas notícias para espalhar ve-
nenos e demolir os seus adversários.
Quando o Senhor irrompe na vida de Paulo, não 
anula a sua personalidade, não cancela o seu zelo 
e paixão, mas usa os seus dotes para fazer dele 
o grande evangelizador até aos confins da terra.

“Levanta-te e testemunha!”
Ao abraçar a vida nova que nos é dada no Batis-
mo, recebemos também uma missão do Senhor: 
«Serás minha testemunha». É uma missão que 
pede a nossa dedicação e faz mudar a vida.

Hoje, o convite de Cristo a Paulo é dirigido a cada 
um e cada uma de vós, jovens: Levanta-te! Não 
podes ficar por terra a «lamentar-te com pena de 
ti mesmo»; há uma missão que te espera! Tam-
bém tu podes ser testemunha das obras que Je-
sus começou a realizar em ti. Por isso, em nome 

de Cristo, eu te digo:
– Levanta-te e testemunha a tua experiência de 
cego que encontrou a luz, viu o bem e a beleza de 
Deus em si mesmo, nos outros e na comunhão da 
Igreja que vence toda a solidão.

– Levanta-te e testemunha o amor e o respeito 
que se podem estabelecer nas relações humanas, 
na vida familiar, no diálogo entre pais e filhos, en-
tre jovens e idosos.

– Levanta-te e defende a justiça social, a verdade 
e a retidão, os direitos humanos, os perseguidos, 
os pobres e vulneráveis, aqueles que não têm voz 
na sociedade, os imigrantes.

– Levanta-te e testemunha o novo olhar que te 
faz ver a criação com olhos cheios de maravilha, 
te faz reconhecer a Terra como a nossa casa co-
mum e te dá a coragem de defender a ecologia 
integral.

– Levanta-te e testemunha que as existências fra-
cassadas podem ser reconstruídas, as pessoas já 
mortas no espírito podem ressuscitar, as pessoas 
escravizadas podem voltar a ser livres, os cora-
ções oprimidos pela tristeza podem reencontrar 
a esperança.

– Levanta-te e testemunha com alegria que Cris-
to vive! Espalha a sua mensagem de amor e salva-
ção entre os teus coetâneos, na escola, na univer-
sidade, no trabalho, no mundo digital, por todo 
o lado.

O Senhor, a Igreja, o Papa confiam em vós e cons-
tituem-vos testemunhas junto de muitos outros 
jovens que encontrais pelos «caminhos de Da-
masco» do nosso tempo. Não vos esqueçais: «Se 
uma pessoa experimentou verdadeiramente o 
amor de Deus que o salva, não precisa de muito 
tempo de preparação para sair a anunciá-lo, não 
pode esperar que lhe deem muitas lições ou lon-
gas instruções. Cada cristão é missionário na me-
dida em que se encontrou com o amor de Deus 
em Cristo Jesus» 

(Francisco, Exort. ap. Evangelii gaudium, 120).



Nesta edição dedicada à juventude pedimos à Mar-
garida Patrocínio, uma jovem da nossa Diocese, um        
testemunho da sua participação na Jornada Munidal 
da Juventude Panamá 2019, onde foi voluntária e cola-
borou directamente na organização do encontro me-
ses antes de este se realizar.

Tudo surgiu por convite do Bispo auxiliar de Lisboa, 
D. Joaquim Mendes, com a proposta de ir no início do 
mês de janeiro preparar as Jornadas Mundias da Juven-
tude no Panamá. Eram necessários alguns voluntários 
em determinadas áreas, nomeadamente, em comuni-
cação. E eu, como profissional de comunicação, lem-
braram-se de mim. Além de, desde sempre, colaborar e 
servir na minha paróquia, de Torres Vedras, na pastoral 
juvenil, também colaborava na altura com o departa-
mento de comunicação do Patriarcado de Lisboa. 

Aceitei o convite (que seria irrecusável, claro!), pois o 
grande motivo seria pela oportunidade de experien-
ciar um encontro mundial dos jovens com o Papa Fran-
cisco e poder viver essa experiência num continente 
que também nunca tinha tido a oportunidade de 

conhecer. Era uma oportunidade única, poder estar ao 
serviço e participar na preparação desta jornada, em 
que, percebi mais tarde, que é muito mais do que um 
encontro com o Santo Padre, é um encontro intercul-
tural, uma partilha de viver a fé, por tantos e tantos jo-
vens de todo o mundo, literalmente.

Outro grande motivo para a minha ida teve em conta 
o lema destas jornadas: “Eis a serva do Senhor, faça-se 
em mim segundo a Tua palavra”, uma passagem que 
vinha a rezar desde o início de 2018. Era uma frase que 
me ficava no coração quando rezava o Angelus e an-
dei a rezar muito esta passagem durante o ano. Agora, 
perante este pedido para ir para o Panamá, mais con-
creto ficou o meu sim “faça-se em mim segundo a Tua 
palavra”.

No concreto do trabalho, fui trabalhar para o Comité 
de Organização Local (COL). Sendo da área de comuni-
cação, fui trabalhar para este departamento, na área de 
redes sociais. Criava e publicava os conteúdos em por-
tuguês para as páginas oficiais da Jornada Mundial da 
Juventude no Facebook e Twitter. Além deste trabalho, 
o que mais me realizou foi o meu serviço lá. Quando 
vamos para este tipo de missão, muito mais se realiza 
o bem nos outros e no ambiente que está a acontecer, 
do que propriamente no trabalho. É claro que havia 
uma missão muito presente, dar a conhecer e informar 
todos os peregrinos que iriam participar nas jornadas, 
bem como todos aqueles que não puderam estar fisi-
camente, viverem esta experiência de jornada como se 

NA PRIMEIRA
PESSOA



tivessem viajado para o Panamá. A partilha do que se 
vive numa JMJ deve ser divulgada por todo o mundo, 
no meu caso que difundia para os jovens lusófonos, 
era importante fazê-los tão presentes nas jornadas 
como se escutassem a mensagem do Papa Francisco 
naquele país.

Este mês lá foi um verdadeiro “encontrar Deus em to-
das as coisas”, porque era incrível como tanto de bom 
me foi acontecendo. Fui surpreendida em várias situa-
ções durante os meus dias no Panamá. Conto dois mo-
mentos, como exemplos. No primeiro domingo, nós 
(os 6 portugueses) quisemos aproveitar um pouco da 
piscina de uma das casas onde estávamos alojados e 
perdemos a noção do tempo. Faltava menos de uma 
hora para a missa e fui para a minha casa despachar-
-me, visto que daí até à igreja da paróquia eram 15 mi-
nutos a pé. Foi uma correria. Para não empatar outros, 
disse para seguirem sem mim. Quando estou a sair de 
casa, encontro duas raparigas que viviam comigo e 
sabiam o caminho para a igreja. Não estava sozinha. 
Começámos a caminhar, sempre a passo rápido. Tínha-
mos acabado de virar esquina da nossa rua e buzina 
um carro que nos seguia. Era uma vizinha que nos viu 
tão aflitas que foi buscar o seu carro para nos levar até 
à igreja. Imaginem o calor que ainda fazia às 18h, a an-
dar depressa e todo o stress por estarmos atrasadas. 
Foi uma graça de Deus ter ali alguém tão generoso e 
que nos ajudou. A outra situação passou-se com a mi-
nha colega de quarto, norte-americana , a Jamie. Havia 
dias que estava muito descontente com a organização 
e tinha tido más experiências com a casa onde esteve 
e colegas de quarto. A minha chegada e a forma como 
fui tratando com ela, acabou por a sossegar e trazer-
-lhe alguma tranquilidade. Eu tinha acabado de chegar 
há 4 dias e foi o meu aniversário. A Jamie foi muito ge-
nerosa e surpreendeu-me com uma jarra de flores que 
deixou na minha mesa-de-cabeceira, para me felicitar 
pelo meu aniversário. E no dia seguinte também me 
ofereceu um saco dos melhores chocolates que comi 
no Panamá. 
Em todas estas pequenas atitudes e em muitas mais, 
era incrível sentir e experimentar a presença de Deus, 
agradecendo todas estas graças.
 
Chegando à parte do Papa Francisco, conto como é 
bom poder estar perto e acompanhar todos os discur-
sos e mensagens. Pois estava a trabalhar e nada mais 
me distraía para estar atenta ao Santo Padre. Um deta-
lhe importante é que o Papa Francisco, por estar num 
país em que se fala o mesmo idioma da sua língua ma-
terna, nota-se um “à vontade” declaradamente. Embo-
ra siga o texto que tem à sua frente para discursar ou 
fazer a sua homilia, ele “foge” imensas vezes e em algu-
mas frases pediu aos jovens que repetissem com ele. 

Para mim, o que mais me ficou no coração foram as 
frases na cerimónia de acolhimento: “Temos muitas di-
ferenças, idiomas diferentes, usamos roupas diferente, 
mas, por favor roguemos para ter um sonho comum”, 
ou ainda que “é o amor do Senhor, que se entende 
mais de levantamentos que de quedas, de reconcilia-
ção que de proibições, de dar nova oportunidade que 
de condenar, de futuro que de passado.”

Mas de todos os discursos e mensagens, ficou a ecoar 
no meu coração as palavras do Papa Francisco, que dis-
se tantas vezes e pediu para os jovens repetirem vezes 
sem conta: “não tenham medo de amar!”
 Por fim, nesta grande experiência, um mês que ficou 
marcado na minha vida e que continuará a acompa-
nhar-me e que tenho o dever de levar a mensagem é 
poder dizer que tive a graça de dirigir-me ao Santo Pa-
dre em nome dos jovens portugueses. 

Mais um momento que designo como o “Deus das sur-
presas”, porque desde terça-feira (dia em que o Papa 
Francisco chegou ao Panamá) até sábado, eu não tinha 
tido oportunidade de estar fora do centro de imprensa 
e ter ido a um dos atos centrais com o Santo Padre. Eis 
que no sábado dão-me a notícia de que fui escolhida 
para fazer a saudação ao Papa Francisco pelos jovens 
de Lisboa.

No encontro com os voluntários, assim que tomei pa-
lavra para dirigir ao Santo Padre a saudação em portu-
guês, foi um momento único e magnífico. Sabia que 
era de uma enorme responsabilidade ter este papel 
e só pensava em não me enganar ou trocar durante 
o discurso. Estava muito emocionada por toda a si-
tuação e queria muito falar devagar para que o Papa 
Francisco entendesse o meu português. Estava ansiosa 
por terminar o discurso e poder tocar-lhe. Assim que 
o cumprimentei, muito nervosa, pedi-lhe um abraço e 
ele é de uma enorme generosidade e simplicidade, e 
abraçou-me. 

Em 2023, será o momento e a oportunidade de nos 
abrirmos a conhecer novas culturas e vivências de fé, 
é o momento de nos deixarmos levar por experienciar 
Cristo de uma forma leve e sonhadora, desprendida de 
julgamentos e obstinações. E lembrar-nos de que tudo 
o que recebemos não nos pertence mas é de pôr a ren-
der todos os dons, por isso toda esta graça de ter este 
grande encontro na nossa cidade não nos pode deixar 
quietos, mas os anos seguintes serão de evangelização 
no testemunho da alegria de Cristo.



JMJ LISBOA 2023 – ESTAMOS A CAMINHO!

A Jornada Mundial da Juventude (JMJ) é um encontro que acontece a cada 2, 3 ou 4 anos entre jovens de 
todo o mundo e o Papa. Com uma identidade claramente católica, é aberta a todos, quer estejam mais pró-
ximos ou mais distantes da Igreja. Com o adiamento do evento devido à pandemia, o próximo encontro 
ocorrerá entre 1 e 6 de Agosto de 2023 e a cidade anfitriã será a nossa querida Lisboa.

Assim, Portugal pôs-se a caminho e a Paróquia do Campo Grande não ficou para trás. Constituímos o 
Comité Organizador Paroquial (COP) que contém neste momento cerca de seis elementos. Mas, devido à 
expansão do projecto, rapidamente seremos mais pessoas.

O COP tem como missão a organização da vida paroquial nessa semana, incluindo a responsabilidade do 
alojamento de peregrinos, a gestão de equipas de voluntários e de famílias de acolhimento, e também a 
dinamização cultural e espiritual com eventos antes e durante a JMJ.

Para além desta componente logística, estamos focados na verdadeira missão evangelizadora que a pre-
paração deste grande evento proporciona. Tal como fez com Nossa Senhora, Deus está sedento de tocar 
e transformar os nossos corações. Queremos reaproximar as pessoas a Jesus e, com esse sonho, iremos 
organizar momentos de encontro, oração, dinamismo e expandir a nossa missão para além das paredes 
físicas da nossa igreja. Contamos com todos e pedimos que fiquem atentos a próximos eventos!

NO DIA 27 VEM CORRER CONNOSCO
PELA JMJ!

A organização da Jornada Mundial da Juventude Lis-
boa 2023 em parceria com o Move Sports lançam a 
WYD Global Race, uma corrida a nível planetário, de 
hoje até 30 de Novembro. Esta corrida, para além de 
ser pioneira no seu género, reveste-se de particular 
importância porque tem como grande missão pro-
mover a JMJLisboa2023 e angariar fundos para a sua 
preparação e realização.

Trata-se de uma corrida que acontece em formato di-
gital e os participantes irão competir entre si entre os 
dias 21 e 30 de Novembro. Cada atleta corre no seu 
contexto, mas os tempos e distâncias são registadas 
por numa plataforma global, o que permite a parti-
cipação e a competição entre todos, independente-
mente da sua geografia. 

Na nossa paróquia, faremos esta corrida no dia 27, com encontro às 10:00 junto à igreja paroquial. Para participar 
basta inscrever-se em www.wydglobalrace.com ou fazer o download da App. No dia 30 de novembro a corrida ter-
mina e os resultados estarão disponíveis para consulta. 



A ACONTECER

A partir de hoje e até ao dia 19 de Dezembro, 
no adro da igreja e no espaço do Acolhimento,    
teremos mais uma edição do nosso Mercado de 
Natal! Visite e ao comprar está a ajudar a paró-
quia!

Em 2020 a iniciativa da Coroa de Advento               
paroquial foi muito bem acolhida pela comuni-
dade e criou uma verdadeira unidade de oração 
ao longo desse tempo que espectativa do Natal. 
Este ano a proposta renova-se, com uma coroa 
feita de produtos naturais e com orações para to-
dos os dias de Advento. Estará disponível nos fim 
das missas no Acolhimento.


