
SER IGREJA
NA PENAJÓIA

FOLHA PAROQUIAL - Série III - Nº 100 - Fevereiro de 2023

Dia 2  - Apresentação do Senhor
 - Dia do Consagrado
 - Benção das Crianças, Velas e Mães Grávidas, às 18h15.
Dia 3 - Primeira Sexta-feira.
 - Exposição do Santíssimo e Eucaristia, às 15h00
Dia 4 - Primeiro Sábado, às 8h30
	 -	Confissões	em	S.	Geão,	às	16h30
Dia 4 - Escola de Catequistas / Convívio, às 18h00
Dia 6 -  Eucaristia de Sufrágio pelos Irmãos SS. Salvador, às 17h30.
 - Reunião Mensal dos Coordenadores dos COPs, às 21h (on line)
Dia 7 - Eucaristia de Sufrágio pelos Irmãos N. S. da Encarnação, às 08h30
Dia 8 - Eucaristia na Capela de St. António às 18h00. 
Dia 11 - Reunião de Jovens, Escola da S. Geão, às 14h30
	 -	Confissões	em	Valclaro,	às	16h30
Dia 12 - Celebração do Dia do Doente e Unção dos Doentes, às 11h.
 - Almoço / Convívio Paroquial - Escola de S. Geão, às 12h30
Dia 16 - Eucaristia na Capela de Nossa Senhora da Ajuda às 18h00
Dia 19 - Interrupção da Catequese
Dia 22  - Quarta feira de Cinzas, às 18h15. Início da Quaresma
Dia 25 - Reunião de Jovens, às 15h00
Dia 26 - Iº Domingo da Catequese
 - Reínicio da Catequese
 - Entrega do Pai Nosso (2º Ano)
 - Animação Litúrgica da Eucaristia Dominical pelo 2º ano
 - Benção do Pão de Deus.

Agenda Pastoral

toda a informação em
www.paroquiadepenajoia.pt

Celebraremos no dia 2 de fevereiro o Dia da 
Vida Consagrada, na Festa da Apresen-
tação do Senhor. Na Igreja Católica, a vida 

consagrada é constituída por homens e mulheres 
que	se	comprometeram,	pública	e	oficialmente,	a	
viver (individualmente ou em comunidade) os vo-
tos de pobreza, castidade e obediência para toda 
a vida. Hoje inclui leigos, sacerdotes, religiosas e 
religiosos. A nossa Paróquia é agraciada com a 
existência de homens e mulheres que escolheram 
a vida Consagrada como forma de vida. Alguns 
destes, nossos conterrâneos e conterrâneas, o 
Senhor já chamou até si e intercedem, agora, por 
todos os que continuam a sua missão de Anúncio 

do Evangelho. Outros, pela sua idade e fragilidade, continuam a evangelizar pelo 
testemunho e pela comunhão com a cruz de Cristo, dando força e alento aos que ain-
da estão no terreno. É o caso do nosso querido P. Manuel João, um mártir da doença, 
que continua semana a semana a partilhar com todos os seus amigos e leitores a re-
flexão	da	palavra	dominical.	E	outros,	pela	sua	dedicação	e	amor	a	Deus	e	à	humani-
dade, lutam pela justiça e igualdade entre os povos, entregam-se à evangelização e 
ao acompanhamento dos mais frágeis e vulneráveis das nossas comunidades, como 
são os sacerdotes, religiosos e religiosas, naturais desta comunidade, a exercer o 
seu ministério em tantas comunidades das nossas Dioceses ou nas dioceses além 
mares.	Os	tempos	de	hoje	são	um	desafio	à	vida	consagrada	e	à	necessidade	de	
todos os consagrados testemunharem a alegria de continuarem a servir a Deus. Na 
Semana de 26 de janeiro a 2 de fevereiro procuremos rezar por todos os religiosos 
e religiosas e por todos os jovens, que sentem no seu coração o chamamanto a esta 
forma de vida, para que sejam anunciadores da alegria de Deus.

 “A paz entre os homens é um bem essencial pelo qual devemos trabalhar com zelo e 
suplicar com fervor a Deus. Se pensarmos que o orçamento mais importante é o da 
fabricação de armas, e que com um ano sem fabricar armas, o problema da fome no 
mundo seria resolvido, ou seja, já temos uma orientação belicista de destruição. Se 
pensarmos que hoje a tecnologia das armas chega a um ponto que com uma única 
bomba uma cidade inteira como esta pode ser destruída. O que esperamos? Estamos 
a caminho... parece não se entende isso. É por isso que a luta pelo entendimento 
humano e pela paz deve ser incansável, não podemos nos dar ao luxo de tirar férias 
disso.”

Papa Francisco, 26 janeiro, 2023

Vida Consagrada



Dia 4 - Eucaristia Vespertina, em S. Geão às 17h00.
Dia 5 - SS. Salvador às 9h00; Valclaro às 10h00 e Molães às 11h00.
Dia 11 - Eucaristia Vespertina, em Valclaro às 17h00.
Dia 12 - S. Geão, às 09h00, Santíssimo Salvador, às 10h00 e Molães às 11h00
Dia 18 - Eucaristia em SS. Salvador às 17h00.
Dia 19 - Valclaro às 9h00; S. Geão às 10h00 e Molães às 11h00.
Dia 25 - Eucaristia Vespertina, em S. Geão às 17h00.
Dia 26 - SS. Salvador às 9h00; Valclaro às 10h00 e Molães às 11h00.
Dia 4 - Eucaristia Vespertina, em Valclaro às 17h00.
Dia 5 - S. Geão, às 09h00, Santíssimo Salvador, às 10h00 e Molães às 11h00

Celebrar a Fé

Bênção das Crianças

A Igreja celebra no dia 2 de fevereiro, quarta feira, a Festa da Apresentação do 
Senhor.

Na celebração da Apresentação do Senhor queremos também associar a bên-
ção da “luz”, a bênção das crianças e a bênção das mães grávidas. A celebração 
da Eucaristia, será às 18h15, na Igreja Paroquial, em Molães.

Almoço (Javali) / Convivio Paroquial

Quaresma

Reunião de Jovens

No dia 12 de fevereiro celebraremos o Dia Mundial do Doente e queremos 
assinalá-lo com um almoço e Convívio Paroquial promovido pelo Centro Social 
Paroquial de Penajóia. Todos estão convidados a participar. O convívio será na 
Escola de S. Geão com o seguinte programa:

12 de fevereiro (Domingo)

11h00 - Eucaristia na Igreja Paroquial
12h30 - Almoço (Javali estufado com batata cozida) 
14h00 - Convívio (Jogos tradicionais e Música)
16h00 - Lanche/Supresa 

Preço por pessoa:  12,50 euros - adulto
   5 euros - crianças (dos 11 aos 18 anos)

As	inscrições	para	o	almoço	devem	ser	realizadas	nos	diversos	lugares	de	culto	
da paróquia ou para o email: geral@paroquiadepenajoia.pt até ao dia 7 de feve-
reiro.

O tempo litúrgico da Quaresma tem o seu início na Quarta-feira de Cinzas, 22 
de fevereiro com a celebração da Eucarístia e a imposição das cinzas às 18h00 
na Igreja Paroquial.

A Quaresma é um tempo de conversão, é um tempo de preparação para a Ce-
lebração do Mistério Pascal. A Quaresma é um tempo santo onde nos será dis-
ponibilizado alimento através da Eucaristia, Reconciliação, Escuta e Leitura da 
Palavra de Deus, Oração, Penitência e Renúncia (esmola) tornando-nos, deste 
modo, mais Filhos de Deus.

Quarta Feira de Cinzas - 22 de fevereiro
Imposição das Cinzas às 18h na Igreja Paroquial

No dia 12 de fevereiro, domingo, celebraremos o Dia Mundial do Doente. 
Neste dia iremos rezar e celebrar, na Igreja Paroquial, com todos os doentes e 
pessoas idosas através da Eucaristia e Sacramento da Santa Unção. As pessoas 
que desejarem receber o Sacramento da Santa Unção devem-se prepapar através 
do sacramento da Reconciliação a celebrar nos dias que anexamos. Todas as pes-
soas idosas ou doentes estão convidadas a participar com o seguinte programa:

11h00 - Eucaristia e Santa Unção

Nota: Haverá transporte organizado para os que têm dificuldade de se deslocar. 
Contactar o pároco.

Confissões de Preparação
 - Dia 3 (sexta feira) - Molães, às 15h30
 - Dia 4 (sábado)	-	S.	Geão,	às	16h30
 - Dia 11 (sábado)	-	Valclaro,	às	16h30

Dia do Doente Durante os Mês de Fevereiro os nossos jovens terão as seguintes atividades:

dia 11 de fevereiro - reunião de jovens (Escola de S. Geão), às 14h30
dia 22 de fevereiro - Imposição das Cinzas, às 18h00
dia 25 de fevereiro - reunião de jovens, às 15h00
dia 26 de fevereiro - I Domingo da Quaresma, Eucaristia, às 11h00


