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Os Santos festejar
alegria comunicar

a        conVida!

Vem celebrar os Santos Populares Connosco

iNFaNTado

Arraial no dia 8, a partir das 19h30, no jardim junto à EB1. 
Haverá sardinhas, febras, música, sobremesas, caracóis...
No domingo a missa do Espírito Santo, padroeiro do Infantado. 
Será às 19h15 na EB1 e terá a Bênção das coroas do Espírito 
Santo das famílias e a partilha dos bolos do Espírito Santo.

PoNTE dE LouSa
Dia 9, missa do Espírito Santo às 10h, seguida de procissão.
Haverá almoço com as típicas Sopas do Espírito Santo e 
também as fogaças.

MuRTEiRa
Dia 9, porco no espeto. A partir das 12h, animação de Pedro 
Santos.
Resultados reverterão a favor das obras no Largo da Capela.

BaRRo Fará o habitual almoço no dia 30.

GuERREiRoS Dia 16, no salão, a partir das 12h30, almoço com sardinhas e 
carne grelhada.

PiNhEiRo dE 
LouRES

Participação na Feira Saloia, junto ao chafariz, com o altar a 
Santo António, nos dias 14, 15 e 16.
Missa campal junto ao chafariz, em honra do padroeiro, S. 
João Paulo II, no domingo, dia 16, pelas 10 horas.

Testemunhar e«celebrar a alegria de viver em comunhão

Foi muito bom celebrar a Páscoa. E viver um dos pilares do escutismo que é 
o serviço, com a comunidade, como aconteceu na Via Sacra! Para mim foi 
importante celebrar a Vida e crescer na Fé, sobretudo nesta Sexta-Feira Santa.

Carlos Manescas
Escuteiro do Agrup. 1349 Santa Maria de Loures, Clã 130

Comunidade de A-dos-Cãos

Passa a

Para mim a Páscoa foi uma grande Alegria! Estarmos todos em conjunto, com 
a catequese, com os acólitos, com todos os grupos e as zonas na Via-Sacra, 
apesar do cansaço, mereceu muito a pena!

Otília, Migarrinhos

Testemunhos sobre a Páscoa...

... e sobre o Mês de Maio

Tive a graça de Nossa Senhora me ter dado saúde para este ano, mais uma 
vez, participar nas procissões nos lugares e zonas da nossa paróquia. 
É sempre com muita alegria que vejo tantas pessoas devotas de Nossa Senhora 

a participarem com fé nas cerimónias religiosas. Oração do terço e procissões. 
Gostaria muito e peço a Nossa Senhora que, para o próximo ano possa entrar no 

coração de muitas pessoas e dar-lhes alento para participarem com devoção 
em todas as iniciativas do mês de Maio. 
Eu continuarei a pedir, mas também a agradecer que Nossa Senhora proteja 

a nossa comunidade e os Senhores Padres que nos acompanham em todas as 
ocasiões.

Manuela, Palhais

Sabias que?

O papa Francisco escreveu um documento (neste uma Exortação Apostólica) 
sobre a Santidade?

E que nele o Papa nos diz, entre outras coisas, estas:

«ALEGRAI-VOS E EXULTAI» (Mt 5, 12), diz Jesus a quantos são perseguidos ou 
humilhados por causa d’Ele. O Senhor pede tudo e, em troca, oferece a vida 
verdadeira, a felicidade para a qual fomos criados. Quer-nos santos e espera 
que não nos resignemos com uma vida medíocre, superficial e indecisa.”

Não pensemos apenas em quantos já estão beatificados ou canonizados. O 
Espírito Santo derrama a santidade, por toda a parte, no santo povo fiel de Deus, 
porque «aprouve a Deus salvar e santificar os homens, não individualmente, 
excluída qualquer ligação entre eles, mas constituindo-os em povo que O 
conhecesse na verdade e O servisse santamente». O Senhor, na história da 
salvação, salvou um povo. Não há identidade plena, sem pertença a um povo. 
Por isso, ninguém se salva sozinho, como indivíduo isolado, mas Deus atrai-nos 
tendo em conta a complexa rede de relações interpessoais que se estabelecem 
na comunidade humana: Deus quis entrar numa dinâmica popular, na dinâmica 
dum povo.

Gosto de ver a santidade no povo paciente de Deus: nos pais que criam os seus 
filhos com tanto amor, nos homens e mulheres que trabalham a fim de trazer o 
pão para casa, nos doentes, nas consagradas idosas que continuam a sorrir. 
Nesta constância de continuar a caminhar dia após dia, vejo a santidade da 
Igreja militante. Esta é muitas vezes a santidade «ao pé da porta», daqueles 
que vivem perto de nós e são um reflexo da presença de Deus, ou – por outras 
palavras – da «classe média da santidade».

Deixemo-nos estimular pelos sinais de santidade que o Senhor nos apresenta 
através dos membros mais humildes deste povo.
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