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Renovamento Carismático prepara Ano da Misericórdia 
 

Realizou-se no passado dia 11 de Outubro no Santuário de Cristo Rei, o 1º encontro de oração e formação do Ano 

2015/2016. Nele participaram todos os Grupos de Oração da Diocese de Setúbal, entre eles o Grupo Maranatha da nos-

sa Paróquia representado por sete irmãs. Foi um encontro bastante construtivo com muita oração, invocação do Espírito 

Santo e um ensinamento proferido pelo nosso assistente, o Reverendo Padre Sílvio sobre o texto da Bula “O Rosto da 

Misericórdia”, do Papa Francisco, para a proclamação do Jubileu da Misericórdia. Foi apresentado pelo orador um resu-

mo dos 25 pontos fundamentais da referida Bula, que ajudará todos os irmãos a compreender e viver com fervor este 

ano jubilar.  

                      Maria do Sol 

Aniversário da LIAM e do Grupo de Jovens 
 

O Grupo de Jovens “Águas Vivas” da nossa Paróquia , completou o seu 11º aniversário na passada sexta-feira 

dia 9 de Outubro, mas as comemorações tiveram lugar no Domingo, dia 11 de Outubro, na Eucaristia das 

19horas. A Eucaristia foi celebrada pelo Padre Daniel, ajudado pelo nosso Diácono Manuel, e concelebrada 

pelo padre Vítor, missionário Espiritano. Nesse dia, também celebrou o seu aniversário o grupo da LIAM. 

Após a Eucaristia, seguiu-se um lanche convívio numa das salas da Igreja. Com a presença de muitos paroquia-

nos, cantou-se os parabéns aos grupos aniversariantes, em ambiente de convívio e festa. 

        Aquino Sena de Pina 

Retiro de Doentes em Fátima 
 

O Movimento da Mensagem de Fátima realizou mais um retiro de doentes, a nível diocesano, em Fátima 

no dia 10 a 13 de Outubro. Correu muito bem, e, apesar da chuva intensa, o retiro foi proveitoso. No dia 

12 assistimos à missa e a procissão de velas, foi bonito. No dia 13 às 10 horas fomos ao recinto para a mis-

sa e bênção dos doentes. O adeus à Virgem foi muito emocionante e todos se envolveram espiritualmente. 

Todos ficamos cientes que Nossa Senhora nos abençoou e nos traz no seu colo materno. 

Elisa Damas 


