
Ano Pastoral
2020 | 2021

Horários da catequese

Na Igreja Matriz e CSPSLAV

sábado das 14h30 - 15h30
domingo das 10h00 - 11h00

Fonte da Prata

sábado das 10h00 - 11h00
catequese crisma: 19h00 - 20h00

Bairro de Gouveia

sábado das 14h45 - 15h45

(sessões presenciais ou online)

http://paroquiadealhosvedros.pt/

alhosvedrosparoquia@gmail.com

 

Oração Papa Francisco

Ó Maria, 
Tu sempre brilhas no nosso caminho como

sinal de salvação e esperança. 
Nós nos entregamos a Ti, 

Saúde dos Enfermos, 
que na Cruz foste associada à dor de Jesus,

mantendo firme a Tua fé.

Tu, Salvação do povo romano, 
sabes do que precisamos e temos a certeza de

que garantirás, como em Caná da Galiléia, que a
alegria e a celebração possam retornar após

este momento de provação.

Ajuda-nos, Mãe do Divino Amor, 
a nos conformarmos com a vontade do Pai 

e a fazer o que Jesus nos disser. 
Ele que tomou sobre si os nossos sofrimentos 

e tomou sobre si as nossas dores
 para nos levar, através da Cruz, 

à alegria da Ressurreição. 
Amém.

 

contactos



O bem de todos 
é responsabilidade 
de todos!

Este ano pastoral, que estamos a iniciar,
será diferente de todos os outros! Ser
diferente não significa que será pior ou
menos interessante que todos os demais.
Significa que todos teremos uma missão a
desenvolver, de modo a contribuirmos
todos nós como parte da solução no
combate contra este vírus do SARS-CoV-2.
A Paróquia de S. Lourenço de Alhos Vedros
acompanha atentamente o desenrolar
desta pandemia e quer agir em
conformidade com as regras de
segurança recomendadas pelos Bispos
Portugueses (CEP) e pela DGS. 
Olhando para o futuro com confiança e
esperança, acreditamos ter reunido as
condições necessárias para voltar a
acolher as crianças, adolescentes e jovens
a nós confiados com segurança. Para isso
desenvolvemos o Plano de Contingência
que será necessário cumprir.

cuidados a ter...

febre | tosse | dificuldades respirat́órias 

Se o seu filho apresentar algum destes
sintomas, por favor, fique em casa!
informe o catequista responsável e
mantenha-nos a par da situação. 

Plano de contingência

Todos os catequistas têm um exemplar do
Plano de Contingência e foram preparados
para reagir em caso de haver alguma
situação suspeita de infeção por Covid-19.
Este plano será atualizado sempre que
surgirem novos estudos e dados sobre
este vírus, e sempre que necessário.
Encontra-se ao dispor de todos no site da
nossa paróquia:
http://paroquiadealhosvedros.pt/

Paróquia responsável

lugar seguro

antes de sair de casa

Ao chegar ao local da catequese

Ao chegar ao local da catequese, será
medida a temperatura corporal com
recurso a termómetro laser. Não se fará
registo desse dado. 

Uso obrigatório de máscara.

Desinfeção das mãos à entrada e à saída.

Os espaços utilizados para a realização
das sessões de catequese irão permitir
manter a distância de segurança
recomendada.


