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Ponto Cruz

Dia 1 - Quarta Feira de Cinzas, Eucaristia e imposição das cinzas, 18h00
Dia 4 - Primeira Sexta-feira.
 - Exposição do Santíssimo e Eucaristia, às 15h00
Dia 5 - Primeiro Sábado
 - Reunião de Jovens, 15h00
 - Questionário Sinodal, às 20h00
Dia 6 - Catequese
 - Animação liturgica Dominical, 1º e 2º ano
 - Entrega do Pai Nosso, 2º ano
 - Benção do Pão de Deus.
Dia 9 - Eucaristia na Capela de S. António, 18h00
Dia 10 - Início do Jubileu de SS. Salvador, às 18h00.
 - Eucaristia de Sufrágio pelos Irmãos de SS. Salvador, às 18h00
Dia 11 - Visita aos doentes, zona de S. Geão, às 14h00
Dia 12 - Ensaio do Coral das crianças e jovens,
  Igreja de SS. Salvador, às 15h00.
 - Exposição e Adoração do Santíssimo Sacramento, às 16h00
Dia 13  - Confissões em SS. Salvador, às 15h00
 - Eucaristia às 16h, animada pelo Grupo Coral da Catequese e Jovens.
Dia 16 - Eucaristia na Capela de Nossa Senhora da Ajuda, 18h00
Dia 18 - Visita aos doentes, zona de SS. Salvador, às 14h00
Dia 19  - Solenidade de S. José 
 - Dia do Pai. Benção dos pais na Eucaristia de SS. Salvador, 18h00.
Dia 20 - Dia da Cáritas Peditório para a Cáritas.
Dia 23 - Início do Jubileu de Nossa Senhora da Encarnação
 - Eucaristia de Sufrágio pelos Irmãos de S. Geão, às 18h00
Dia 25 - Eucaristia Solene do Jubileu, às 11h00
 - Oração Mariana às 18h00
Dia 26 - 24 horas para o Senhor, das 9h00 às 18h00.

Agenda Pastoral

toda a informação em
www.paroquiadepenajoia.pt

Com a celebração de Quarta Feira de Cinzas, 
no dia 2 de março, daremos início ao Tempo da 
Quaresma. O lema proposto para o nosso Ano 
Pastoral: Levantai-vos! Vamos enquandra-
se no momento em que Jesus está no jardim 
das oliveiras e, aproximando-se dos discipulos 
diz-lhe para se levantarem, porque chegou a 
hora do Filho do Homem ser entregue. A partir 
daqui, desenrola-se o caminho de Jesus até à 
cruz. A Cruz será o símbolo que ocupará cada 
domingo da Quaresma até ao dia de Páscoa. 
Inspirados na proposta de outras igrejas dio-
cesanas, assumimos a Cruz de Cristo como a 

nossa identidade de cristãos, como o ponto central da manifestação do Amor de 
Jesus ao mundo, como o núcleo do mistério pascal de Cristo e como um caminho 
de conversão pessoal e comuinitário. O mundo digital apresentam-nos uma diver-
sidade de domínios (.com; .pt; .org; .edu e outros). O .Cruz é o nosso ponto de 
partida e o ponto de chegada. É um caminho (caminhada quaresmal) que faremos 
com pontos de esforço, que serão as etapas progressivas que nos ajudarão a 
identificarmo-nos mais com Cristo Ressuscitado. É este Cristo que nos desafia 
a Levantarmo-nos e a irmos, em missão, partilhando com toda a comunidade 
a alegria, a esperança e o amor. Vamos aceitar este desafio olhando interior-
mente para as nossas qualidades e para as nossas dificuldades, esforçando-nos 
por cuidar de algum aspecto da nossa vida pessoal e espiritual, para tornarmos o 
nosso coração mais semelhante ao de Jesus. 
Também voltamos a propor que cada família coloque na sua porta, varanda ou 
jardim uma Cruz, durante o tempo da Quaresma e no tempo Pascal possa florir 
ou iluminar essa mesma Cruz. Desta forma tornamos mais claro que a Cruz é o 
ponto central do caminho que queremos viver e que nos identifica mais como dis-
cipulos de Jesus. Uma Santa Caminhada Quaresmal.

Encontro Sinodal
No dia 5 de março, sábado, às 20 horas realizaremos um encontro sinodal 
para dar resposta às interpelações que este Sínodo nos coloca quanto à 
nossa vivência da comunhão, participação e missão em Igreja. Participa. A 
tua reflexão é importante.



Jubileu de Nossa Senhora da Encarnação

Jubileu de SS. Salvador

O Jubileu de Nossa Senhora da Encarnação, a realizar no dia 25 de março 
terá o seguinte programa:

- dia 21 - Ensaios para o Coro com os irmãos da Irmandade para preparar a  
 Eucaristia do dia 25 de março, em ???, às 20h.

- dia 23, quarta feira - Início do Jubileu com Pregação 
 - Eucaristia, às 18h00
- dia 24, quinta feira
 - confissões, às 17h00
 - Eucaristia 
- dia 25, sexta feira 
 - Confissões, às 10h00
 - Eucaristia Solene, às 11h00, seguida de romagem ao cemitério.
 - Oração Mariana às 18h00

Oração: 24 horas para o Senhor

Reunião de Jovens
O Jubileu da Irmandade de SS. Salvador será no II Domingo do Tempo da 

Quaresma, 13 de março. No Jubileu viveremos três momentos fortes: o Sacra-
mento da Reconciliação, a adoração Eucaristica e o sufrágio pelos nossos an-
tepassados e contaremos com a presença das crianças e jovens no grupo coral.

Programa:
Dia 10, quinta-feira - Eucaristia, às 18h00
Dia 11, sexta-feira - Eucaristia, às 18h00
Dia 12, sábado 
 15h00 - Ensaio com as crianças e jovens para o Grupo Coral
 16h00 - Adoração do Santíssimo Sacramento
 18h00 - Eucaristia, às18h00
Dia 13, Domingo 
 15h00 - Confissões
 16h00 - Eucaristia, animado com as crianças e jovens.
 17h00 - Peregrinação ao Cemitério

Este ano a Oração: 24 horas para o Senhor, coincide, na nossa Paróquia, com 
a celebração do Jubileu de Nossa Senhora da Encarnação, por isso, este tempo 
de Oração ficará reduzido ao dia 26 de março, sábado, com o seguinte programa 
das orações comunitárias:

09h00 - Exposição do Santíssimo Sacramento e Oração do Rosário
15h00 - Tempo de Confissões
16h30 - Momento de Oração com as crianças, pais e Jovens
17h00 - Benção e Eucaristia de Encerramento
Nas restantes horas todos estão convidados a acompanhar o Santíssimo Sa-

cramento em oração individual ou por grupos, garantindo a permanência de pes- 
soas.

Durante os Mês de Fevereiro os nossos jovens terão as seguintes ativi-
dades: 

 dia 5 de março - reunião de jovens, às 15h00
 dia 12 de março - reunião de jovens, às 15h00 em SS. Salvador
 dia 19 de março - celebração do Dia do Pai, às 18h00 em SS. Salvador
 dia 26 de Março - Encerramento das 24 horas, Molães às 16 horas.

Não faltes a estes momentos de formação e celebração da nolssa Fé

Dia 5 - Eucaristia Vespertina, S. Geão, às 17h00.
Dia 6 - SS. Salvador; às 9h00, Valclaro; às 10h00 e Molães às 11h00
Dia 12 - Eucaristia do Jubileu, SS. Salvador, às 18h00.
Dia 13 - S. Geão às 9h00; Molães às 11h00 e SS. Salvador às 16h00.
Dia 19 - Eucaristia Vespertina, SS. Salvador, às 18h00.
Dia 20 - Valclaro às 9h00, S. Geão às 10h00 e Molães às 11h00
Dia 26 - Encerramento das 24 horas para o Senhor, Molães, às 17h00.
Dia 27 - SS. Salvador; às 9h00, Valclaro; às 10h00 e Molães às 11h00

Celebrar a Fé

Visita aos doentes

 Durante o mês de março visitaremos os nossos doentes com a admi-
nistração do Sacramento da Unção dos Doentes e Reconciliação, nas seguintes 
datas:
 - Dia 11 de março, sexta feira - S. Geão; às 14h00
 - Dia 18 de março, sexta feira - Zona de SS. Salvador; às 14h00
 - Dia 1 de abril, sexta feira - Molães, às 14h00
 - Dia 2 de abril, sábado - Valclaro, às 14h00 
 - Dia 8 de abril, sexta feira - Moledo, às 14h00


