* Catequese: Festa da esperança
24. Ascensão – Dia mundial das comunicações sociais – Ide por todo o
mundo e pregai o Evangelho a toda
a criatura
* Catequese: Profissão de fé
31. Pentecostes – Todos ficaram cheios
do Espírito Santo
Junho
7. Santíssima Trindade – Deus enviou
o seu Filho ao mundo para o mundo
ser salvo por Ele
* Catequese: «Festa das bem-aventuranças» (7.º cat.); «Festa da vida» (8.º
cat.); «Festa do envio» (9.º cat.)
11. Corpo de Deus
14. 11.º domingo Tempo comum –
Jesus, ao ver as multidões, encheu-se
de compaixão
19. Sagrado Coração de Jesus
21. 12.º domingo do T.C. – Nada há encoberto que não venha a descobrir-se
24. São João Baptista
28. 13.º domingo do T.C. – Quem Me
recebe, recebe Aquele que Me enviou
29. S. Pedro e S. Paulo
Julho
3. Reunião do Conselho Pastoral Paroquial
5. 14.º domingo do T. C. – O meu jugo
é suave e a carga é leve
12. 15.º domingo do T. C. – Falo em
parábolas, porque veem sem ver e
ouvem sem ouvir nem entender
16. 45.º aniversário da criação da
Diocese de Setúbal

19. 16.º domingo T. C. – Deixai crescer o trigo e o joio até à ceifa
26. 17.º domingo T. C. – O Reino dos
Céus é semelhante a um tesouro escondido num campo
* Dia nacional dos avós

Paróquia da Moita
(Nossa Senhora da Boa Viagem,
Rosário e Sarilhos Pequenos)

= Programa pastoral
2019/2020

Agosto
2. 18.º domingo do T. C. – Não precisam de se ir embora; dai-lhes vós de
comer
9. 19.º domingo T. C. – Tende
confiança. Sou Eu. Não temais
= Festa de Nossa Senhora do Rosário
15. Assunção de Nossa Senhora
16. 20.º domingo T. C. – Não fui
enviado senão às ovelhas perdidas
da casa de Israel
23. 21.º domingo T. C. – Dar-te-ei as
chaves do Reino dos Céus
= Festa de Nossa Senhora da Graça
30. 22.º domingo T. C. – Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua vida?

Explicação de um símbolo
para a nossa caminhada

Setembro
6. 23.º domingo T.C. – Onde estão
dois ou três reunidos em meu nome,
Eu estou no meio deles
13. 24.º domingo do T. C. – Se meu
irmão me ofender, quantas vezes
deverei perdoar-lhe?
= Festa de Nossa Senhora da Boa Viagem
20. 25.º domingo do T. C. – Serão maus
os teus olhos porque eu sou bom?
27. 26.º domingo do T. C. – Depois
arrependeu-se e foi

- Figuras entrecruzadas, conexamente sintonizadas, com
pessoas que se conhecem, se
complementam e se dinamizam, cada qual na engrenagem onde se encontra...

Paróquia da Moita
Largo da Igreja * 2860 - 410 Moita ** Telf. 212890126 (Igreja); Tlm 934849728 (pároco)
email: paroquiadamoita@gmail.com; internet: www.paroquia-moita.pt.vu

- Um círculo: na linguagem mais
simples. um círculo significa o
infinito, isto é, sem princípio
nem fim, não se sabendo onde
começa ou acaba... isto é
Deus: n’Ele, por Ele e com Ele
que caminhamos rumo ao
infinito...

- Há um espaço/tempo que se
faz e se vive nas circunstâncias
da vida...esse espaço faz parte da proximidade na aproximação entre Deus e os humanos, num tempo que é o da
Igreja, na Igreja e pela
Igreja...católica, em Setúbal.

* Ao nível diocesano
- Vivência, aprofundamento e
participação no segundo ano do
triénio da diocese dedicado aos
jovens, recebendo a visita
pastoral do nosso Bispo
e em consonância com as
iniciativas vicariais.
* Ao nível da Paróquia
- Promover a formação
sistemática semanal (todas as
quartas-feiras) à luz do
Evangelho de cada domingo,
servindo-nos, preferencialmente,
das propostas diocesanas sobre a
temática dos jovens;
- Valorizar momentos
celebrativos de caminhada
litúrgica (advento-Natal;
quaresma-Páscoa)
e eclesial...envolvendo as
famílias nas suas diversas
expressões e vivências;
- Incrementar a vivência do
‘Curso Alpha’ como método
de primeiro anúncio para a
evangelização.

= Calendário pastoral 2019/2020
Outubro
4. Celebração do ‘dia mundial do
idoso’ – Lar (Sarilhos Pequenos)
5. ‘Dia da paróquia’: reflexão e oração
6. 27.º domingo do Tempo Comum
(Ano C) – Somos servos inúteis: fizemos o que devíamos fazer
7. Nossa Senhora do Rosário
12. Início do ano escutista
13. 28.º domingo do Tempo Comum
(Ano C) – Não foram dez os que ficaram curados? Onde estão os outros
nove?
20. 29.º domingo T.C. – ‘Dia mundial
das Missões’ – Quando voltar o Filho
do homem encontrará fé sobre a terra?
27. 30.º domingo T.C. – Dois homens
subiram ao templo para orar…
Novembro
1. Todos os Santos
2. Fiéis Defuntos
3. 31.º domingo T.C. – Zaqueu, desce
depressa, que Eu hoje devo ficar em
tua casa
10. 32.º domingo T.C. – Porque nasceram da ressurreição, são filhos de
Deus
* Catequese: festa do acolhimento (1.º
catecismo)
17. 33.º domingo T.C. – Tende cuidado,
não vos deixeis enganar
* Catequese: «Festa da Palavra» (4.º
catecismo)
= 18 a 24: visita pastoral do senhor
Bispo de Setúbal à Paróquia da Moita
24. 34.º domingo T.C. – ‘Cristo Rei’ – Se
és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo
30. Dia paroquial de oração – preparação do Advento, com o tema: ‘Vem
Jesus reinar no meu coração’

Dezembro
1. 1.º domingo do Advento (Ano A) –
Na hora em que menos pensais, virá
o Filho do homem
8. 2.º domingo do Advento – Imaculada
Conceição – ‘Dia da Diocese’ – O
Santo que vai nascer será chamado
Filho de Deus
15. 3.º domingo do Advento – Vou
enviar o meu mensageiro para te
preparar o caminho
22. 4.º domingo do Advento – O que
nela se gerou é fruto do Espírito
Santo – «Bênção comunitária para
grávidas»
24. «Missa do Galo»
25. NATAL – Nasceu-vos, hoje, um
Salvador, que é Cristo Senhor
29. Sagrada Família – Levanta-te,
toma o Menino e sua Mãe e foge
para o Egito
– ‘Dia diocesano da família’ – Celebração comunitária das bodas de ouro
e de prata matrimoniais que decorreram no ano 2019 e dos que celebraram o matrimónio este ano.
Janeiro
1. Dia Mundial da Paz: Santa Maria,
Mãe de Deus
5. Epifania – Onde está o rei dos
judeus que acaba de nascer?
12. Batismo do Senhor – Jesus veio
ter com João para ser batizado por
ele
19. 2.º domingo T. C. (Ano A) – Eis o
Cordeiro de Deus, que tira o pecado
do mundo
26. 3.º domingo T. C. – Deixou
Nazaré e foi habitar em Cafarnaum
31. Conselho Pastoral Paroquial

Fevereiro
2. Apresentação do Senhor – Os meus
olhos viram a vossa salvação
9. 5.º domingo T. C. – Vós sois o sal
da terra…Vós sois a luz do mundo
= Celebração comunitária do ‘dia
mundial do doente’ (na adoração ao
SS. mo Sacramento)
16. 6.º domingo T. C. – A vossa linguagem deve ser: ‘sim, sim; não, não’
22. Dia paroquial de oração – preparação para a Quaresma à luz das mensagens do Papa e do Bispo
= 22 a 29: ‘Missão país’
23. 7.º domingo T. C. – Amai os
vossos inimigos e orai por aqueles
que vos perseguem
26. Quarta-feira de Cinzas
28. Via-sacra (jovens)
Março
1. 1.º domingo da quaresma – Jesus
conduzido pelo Espírito ao deserto e
jejuou
6. Via-sacra
8. 2.º domingo da quaresma – E apareceram Moisés e Elias a falar com
Ele
13. Via-sacra na rua: Sarilhos Pequenos
15. 3.º domingo da quaresma
(‘Caritas’) – Dá-me de beber
19. S. José: dia do Pai
20. Via-sacra (Moita - igreja)
= 20-21: ’24 horas para o Senhor’
(adoração ao SS. mo Sacramento)
22. 4.º domingo da quaresma – Quem
foi que pecou para ele nascer cego?
25. Anunciação do Senhor
27. Via-sacra na rua: Rosário
28/29 – Promessas dos escuteiros
29. 5.º domingo da quaresma –
Senhor, se tivesses estado aqui, meu
irmão não teria morrido

Abril
3. Via-sacra na rua: Moita
5. Domingo de Ramos – Onde queres
que façamos os preparativos para
comer a Páscoa?
= Procissão do Senhor dos Passos
9. Quinta-feira santa da ceia do Senhor
– Se não te lavar os pés, não terás
parte comigo
10. Sexta-feira santa da Paixão do
Senhor – Repartiram entre si as
minhas vestes e deitaram sortes
sobre a minha túnica
= Procissão do ‘enterro do Senhor’
11. Vigília pascal – Procurais Jesus, o
crucificado. Não está aqui; ressuscitou
12. Domingo de Páscoa – Maria
Madalena viu a pedra retirada do
sepulcro
19. 2.º domingo da Páscoa – Põe o teu
dedo e vê as minhas mãos; aproxima
a tua mão e mete-a no meu lado
24. Reunião do Conselho Pastoral Paroquial
26. 3.º domingo da Páscoa – Que
palavras são essas que trocais entre
vós pelo caminho?
* Catequese: Festa do Pai-nosso
30. Lausperene diocesano
Maio
3. 4.º domingo da Páscoa – Dia mundial de oração pelas vocações – Aquele
que entra pela porta é o pastor das
ovelhas
= ‘Dia da mãe’ – Bênção das grávidas
10. 5.º domingo da Páscoa – Se acreditais em Deus, acreditai também em
mim
* Catequese: 1.ª comunhão
17. 6.º domingo da Páscoa – Se me
amardes, guardareis os meus mandamentos

