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O que a Paróquia lhe oferece:
•

Além das tradicionais respostas aos pedidos de batismos, casamento, funeral, celebrações eucarísticas e
outros, a Paróquia de S. Luís proporciona-lhe:

1º Na área da formação regular:
•

Espaços de catequese para todos: crianças, adolescentes, jovens e, sobretudo, adultos, uma vez por
semana, no dia e hora mais convenientes para a maioria dos interessados, em salas próprias, para o
efeito equipadas.

•

Encontros regulares de formação para pais (CPB), noivos (CPM), padrinhos, catequistas e outros
animadores pastorais, nomeadamente na área litúrgica, às 2ª feiras- 21h30.

•

Reunião semanal de acólitos –servidores do altar, aos sábados, às 10h30.

2º Na área do acolhimento:

• Atendimento a todas as pessoas que nos procurarem durante o dia: na Igreja Nova, das 9h às 12h30e
das 15h às 20h: na capela, algumas horas, nos dias em que se encontra aberta.
• Atendimento de confissões: todos os dias, exceto aos domingos e dias santos, a partir das 18h30; aos
sábados das 10h às 13h.
• Acolhimento à entrada das celebrações dominicais, com prestação de informação e entrega de
documentação diversa.
• Recolha das crianças que ainda não podem estar com os pais na celebração. São acompanhadas e
ocupadas por adultos, na sala 7, onde devem ser entregues e procuradas, após a celebração das 11h00.

3º Na área do culto:

•

Espaços de oração, duas vezes por dia: de manhã, às 9h30 na capela; de tarde, às 1915 na Igreja Nova.

• Celebrações litúrgicas presididas pelo pároco e animadas pelos cristãos que exercem os ministérios de
diácono, monitor, leitor, acólito, cantor, tocador e ministro extraordinário da comunhão. De semana, às
19h15; ao Domingo, às 11h e 18h30.
•

Celebrações ocasionais em dias litúrgicos especiais.

4º Na área da Pastoral sócio-cultural:
•

Centro de Tempos Livres (ATL) e ensino pré-escolar para crianças, até ao 2º ciclo.

• Serviço de inter-ajuda para acolhimento, acompanhamento e encaminhamento de situações de
necessidade a nível material, (medicamentos, roupas, mantimentos) moral, (situações de solidão, velhice,
sofrimento, doença…) e espiritual (assistência religiosa, unção dos doentes, comunhão, confissões..) Na
sala 20.
•

Grande salão com palco e camarins, para atividades de índole sócio-cultural.

•

Bar de serviço e apoio aos setores pastoral e sócio-cultural.

•

Pequena biblioteca com TV,Video, internet, etc.

• Duas capelas mortuárias com todas as condições para acolhimento de defuntos e acompanhantes (ar
condicionado, lavabos…).

5º Na área da Pastoral familiar:

•

Centro de atendimento familiar, com:

•

Preparação de jovens para o namoro

•

Preparação de noivos para o matrimónio

•

Encontros de casais recém-casados

•

Encontros de casais mais adultos

•

Atendimento e ajuda a situações difíceis:
Casais em crise, conflitos marido-esposa,
pais –filhos…

•

Circulação do ícone da Sagrada Família pelas famílias que o desejarem.

6º Serviços diversos:

•

Agrupamento de escutas, com todas as secções.
Encontro aos sábados, às 15h.

•

Grupo coral, com ensaios às terças, 21h30 e/ou sábados às 16h00, na Igreja Nova.

•

Equipa de ornamentação e asseio da Igreja e espaços pastorais

•

Equipa de gestão e utilização dos espaços.

•

Conselhos Paroquial e para Assuntos Económicos.

O que a Paróquia lhe pede:
1º - Que conheça bem todos os serviços e os dê a conhecer a todos os que deles podem (e devem) beneficiar.
2º - Que os utilize o mais possível, zelando pela sua dignidade.
3º - Que participe nas atividades propostas:
a) Inscrevendo-se num grupo de catequese de adultos
b) Aproveitando os espaços de oração
c) Aparecendo nos encontros para que for convocado
d) Diligenciando que os seus familiares (nomeadamente os filhos) se insiram nos grupos de
catequese e outros.
e) Oferecendo-se para colaborar em alguns dos serviços:
• Como catequista ou auxiliar de catequese
• Fazendo parte do grupo coral
• Acolhendo, nas celebrações, ou atendendo ao longo do dia, durante uma hora.
• Integrando uma equipa de casais, CPM ou CPB, vocacional, litúrgica ou outra.
• Tomando parte numa equipa de pastoral-social: visitando doentes, atendendo necessitados…
• Ajudando na limpeza e anseio dos espaços

4º - Que chegue a horas à celebração: saúde quem o acolhe, leia placares expositores, apresente a sua oferta à
entrada, ocupe os primeiros lugares livres, à frente e participe ativamente nos cânticos, preces ou silêncios,
associando-se aos gestos da comunidade: de joelhos, de pé ou sentados, conforme a liturgia prevê.
5º - Que, se tiver alguma função a desempenhar, chegue sempre com a maior antecedência possível preparandose espiritualmente.
6º - Que, após as celebrações, conviva um pouco com os irmãos, passando pelo nosso bar e saudando a todos.
7º - Que nos dê conhecimento de todos os casos de situações em que a comunidade possa ser útil.
8º - Que, quando passar junto ou perto da Igreja, entre, para fazer uma visita ao Senhor e saudar os irmãos que
lá se encontram.
9º - Que apareça com a maior antecedência possível para tratar de assuntos referentes a batismos e
matrimónios: seis meses antes, se for praticante; antes, se o não for.
10º - Que nos dê conhecimento do seu ou outros aniversários de casamento, para nos associarmos à celebração
festiva.
11º - Que finalmente, faça da Igreja (comunidade Cristã) a sua outra família, tão ou mais importante que a
primeira.

Atendimento do Pároco:
a) Todos os dias das 18h30 às 20h. Aos sábados e domingo, a partir das 10h.
b) Fora deste horário: através do serviço de atendimento,
Na Igreja ou pelos telefones: 289 823 976 – Igreja
289 822 119 – Residência Paroquial
289 829 302 – Centro de Tempos Livres

NB: Para sua inscrição em qualquer serviço tem, na Igreja, boletins apropriados. Recolha-os, preencha e
devolva.

Faça da sua Comunidade Paroquial a sua
outra Família

