
EVANGELIZAÇÃO 
«A evangelização não se faz na poltrona», baseando-se em «teorias», mas deixando agir o 

Espírito Santo. O estilo certo é ir ao encontro das pessoas e estar perto delas, começando 

sempre pelas «situações concretas»: quase «um corpo a corpo» que se faz com a vida e a 

palavra. Papa Francisco 

 

Palavra de Deus 

A Escritura é una, uma vez que única é a Palavra de Deus, único é o projecto salvífico de Deus, 

única a inspiração divina dos dois Testamentos. Compêndio CIC 23 

 

Leitura da Sagrada Escritura 

Proposta leitura continuada da Sagrada Escritura a decorrer ao ritmo de cada um.  

São Lucas, Evangelista do Ano 

Igreja de São Nicolau - Introdução ao Evangelho de São Lucas. As sessões realizam-se na Igreja 

às 3ªs feiras 2, 9 e 16 de Novembro das 18h30-19h. Presencial e com transmissão online. 

Inscrição no acolhimento de São Nicolau ou por e-mail: acolhimento@paroquiasaonicolau.pt 

Curso de Sagrada Escritura 

Na última segunda-feira de cada mês das 18h30 às 19h30 de Outubro a Junho. Por zoom. 

Inscrição prévia no acolhimento da Paróquia ou pelo email: 

acolhimento@paroquiasaonicolau.pt 

Leitura meditada dos Actos dos Apóstolos 

Igreja de São Nicolau - As sessões realizam-se na Igreja às terças-feiras 26 de Abril; 3,10,17 e 

24 de Maio 18h30h-19h. Presencial e com transmissão online.  Inscrição no acolhimento de São 

Nicolau ou por email: acolhimento@paroquiasaonicolau.pt 

 

Catequese e formação 

A catequese, os grupos de oração, a «direcção espiritual» constituem uma ajuda e uma escola 

de oração. Compêndio CIC 565 

 

Infância e adolescência 

Sábado e Domingo. Inscrições, email: acolhimento@paroquiasaonicolau.pt 

 

Escuteiros da Europa 

São Nicolau no primeiro Domingo de cada mês. 

Iniciação Cristã de Adultos 

Sessões de formação quinzenais, em São Nicolau. Inscrições no acolhimento da Paróquia ou por 

email: acolhimento@paroquiasaonicolau.pt 

Curso de Doutrina Cristã 

3ª terça-feira de cada mês das 19h-20h, de Outubro a Julho, para aprofundar os conteúdos da sua 

fé, por zoom. Orientado por Paulo Sousa Pinto. Inscrições no acolhimento de São Nicolau ou 

por email: acolhimento@paroquiasaonicolau.pt 

Iniciação ao cântico litúrgico 

Igreja da Conceição Velha - Introdução e prática do cântico litúrgico. A começar a 19 de 

Outubro; 2,16 e 30 de Novembro e 14 e 28 de Dezembro. A partir de Janeiro de 2022 a 

iniciação decorre nas segundas e quartas 3ªs. feiras de cada mês às 21h15.  

 



Jovens universitários 

Vós sabeis, queridos jovens universitários, que não se pode viver sem olhar para os desafios, 

sem enfrentar os desafios. Quem não considera os desafios, quem não responde aos desafios, 

não vive. Papa Francisco 

 

TPC  

Encontros para universitários, ritmo semanal. Quartas-feiras 21.30-23h. 

Residentes 

Encontro “casa de São Nicolau”, ritmo semanal. Quintas-feiras - 18h30-23h. 

Mulheres do Evangelho 

Encontro para universitárias, ritmo semanal, Segundas-feiras – 21.30-23h. 

Preparar o namoro cristão 

Encontros com namorados para a ajudar a viver o namoro cristão. 11 de Janeiro e 18 de Maio 

em São Nicolau às 21h30. 

Salas de Estudo 

A Sala de Estudo, na biblioteca de São Nicolau, funciona de 2ª a 6ª feira das 9h às 20h e das 21h 

às 24h (por marcação). Sábado e Domingo das 10h às 20h (por marcação). 

 

Família 

A família manifesta e realiza a natureza de comunhão e familiar da Igreja como família de 

Deus. Cada membro, a seu modo, exerce o sacerdócio baptismal, contribuindo para fazer da 

família uma comunidade de graça e de oração, escola das virtudes humanas e cristãs, lugar do 

primeiro anúncio da fé. Comp. CIC 350 

 

Preparar o Baptismo 

Preparação de Pais e Padrinhos de Baptismo, em 2 reuniões, orientadas por um sacerdote. Mais 

informações no acolhimento da Paróquia ou pelo email: acolhimento@paroquiasaonicolau.pt 

Preparar o Matrimónio 

Preparação dos noivos para o Matrimónio, em 3 reuniões orientadas por um sacerdote. Mais 

informações no acolhimento da Paróquia ou pelo email: acolhimento@paroquiasaonicolau.pt 

Encontros de noivos - CPM 

Nos dias 19 e 20 de Fevereiro e 14 e 15 de Maio. Iniciam-se ao Sábado de manhã e terminam, 

na Missa das 19h15 em São Nicolau. Inscrição no acolhimento da Paróquia ou pelo email: 

acolhimento@paroquiasaonicolau.pt 

Acompanhar as famílias 

Na bênção da casa, nos nascimentos dos filhos, nas visitas à família, nos convites à participação 

na vida da Igreja, em ordem a um acompanhamento espiritual mais fecundo na vida cristã do 

casal. 

Equipas de Casais 

Acompanhar as diversas situações de casais. Nas actividades ou em equipas, providenciando 

uma cuidada assistência espiritual e religiosa. 

 

  



Vida espiritual 

O Tentador, que faz tudo para retirá-lo da oração. O combate da oração é inseparável do 

progresso da vida espiritual. Reza-se como se vive, porque se vive como se reza. Compêndio 

CIC 572 

 

Atendimento 

Os sacerdotes estão disponíveis para o atendimento pessoal. Informações no acolhimento da 

Paróquia ou pelo email: acolhimento@paroquiasaonicolau.pt 

Direcção espiritual 

A Igreja recomenda a prática da direção espiritual. 

Segunda-feira, Pe. João Baptista  -   15h30-18h30 

Terça-feira, Pe. Henrique Mutali  -  15h30-18h30 

Quarta-feira, Pe. Adelino Prata     -  15h30-18h30 

Quinta-feira, Pe. Hugo Santos       -  9h-12h 

Sexta-feira, Pe. Mário Rui             -  9h-12h e 15h30-18h30 

Recolecções abertas 

Recolecções de Advento 

Sábados, 27 de Novembro e 18 de Dezembro, Igreja de São Nicolau - 9h30-13h  

Recolecções da Quaresma 

Sábados, 12 e 26 de Março; 9 de Abril, Igreja de São Nicolau - 9h30-13h  

Retiros 

Para Rapazes 

17 a 19 de Dezembro, Retiro em silêncio, Pe. Tomás Castel-Branco 

25 a 28 de Fevereiro. Vocação e vocações. Retiro em silêncio em Fátima, orientado pelo Pe. 

Mário Rui 

11 a 13 de Março, Retiro em silêncio, orientado pelo Pe. Marcos Martins 

Para Raparigas 

17 a 19 de Dezembro, Retiro em silêncio, orientado pelo Pe. António Vasco 

11 a 13 de Março, Retiro em silêncio, orientado pelo Pe. João Vergamota 

Para Jovens Casados 

21 a 23 de Janeiro. Retiro de casais jovens – Pe. Hugo Santos 

Peregrinações 

A Fátima 

Data a calendarizar, para casais 

12 de Outubro, Peregrinação de universitários e jovens profissionais a Fátima.   

12 de Maio, Peregrinação de universitários e jovens profissionais a Fátima.   

4 de Junho, sábado, para “idosos, Centro Social de São Nicolau 

A Santiago de Compostela 

27 a 30 de Dezembro, Peregrinação de universitários e jovens profissionais  

 

Peregrinação Notre Dame de Chartres  

Peregrinação a Nossa Senhora de Chartres, aberta a todos os que queiram participar, jovens e 

famílias. 3 a 6 Junho. 

 

  



Testemunhar a fé 

A efusão do Espírito Santo imprime na alma um carácter indelével e traz consigo um 

crescimento da graça baptismal: enraíza mais profundamente na filiação divina; une mais 

firmemente a Cristo e à sua Igreja; revigora na alma os dons do Espírito Santo; dá uma força 

especial para testemunhar a fé cristã. Compêndio CIC 268 

 

Conversas de salão: o desafio católico 

29 de Setembro, última 4ª feira do mês, às 20h30 jantar seguido de palestra.  

“A eutanásia no novo projecto de lei: o desafio católico”. Convidada: Teresa Mello Ribeiro. 

24 de Novembro, última 4ª feira do mês, 20h30, jantar seguido de palestra.  

 “A ciência e o progresso tecnológico: o desafio católico” 

26 de Janeiro, última 4ª feira do mês, às 20h30 jantar seguido de palestra. 

“ Os novos paradigmas de família e sociedade: o desafio católico” 

30 de Março, última 4ª feira do mês, às 20h30 jantar seguido de palestra.  

“ A educação nas escolas e universidades: o desafio católico” 

25 de Maio última 4ª feiura do mês, às 20h30 jantar seguido de palestra.   

“ A resposta do Evangelho na história dos homens: o desafio católico” 

Ciclo “oração, espiritualidade e vida cristã” 

Curso de Doutrina Cristã. De Outubro a Julho na 3ª terça-feira de cada mês das 19h-20h, por 

ZOOM. 

Introdução Evangelho S. Lucas.  3ªs feiras 2,9,16, Novembro, 18h30-19h. 

Encontros de preparação para a Consagração a Nossa Senhora: Terças-feiras, dias 19 e 26 

de Outubro, 2,9,16,23, 30 de Novembro e 7 de Dezembro 

Leitura do Evangelho dos Domingos do Advento: Terças-feiras, 23 e 30 de Novembro e 7 e 

14 de Dezembro, 18h30-19h. 

Conferência de Advento, 2ªs feira, 13 Dezembro, Igreja da Madalena, 21h30. 

Recolecções de Advento: Sábados, 27 Novembro e 18 Dezembro, Igreja de São Nicolau, 9h30-

13h  

Leitura do Evangelho dos Domingos da Quaresma: Terças-feiras, 1, 8, 15, 22, 29 de Março e 

5 de Abril, 18h30-19h 

Sextas-feiras da Quaresma, Via sacra na Igreja 13h10; nas ruas, 21h30 

24h para o Senhor 11 e 12 de Março, de sexta para sábado, jornada penitencial  

Conferência de Quaresma, 2ªs feira, 14 de Março, Igreja da Madalena, 21h30 

Recolecções de Quaresma: Sábados, 12 e 26 Março; 9 Abril, - 9h30-13h.  

Leitura Actos dos Apóstolos 3ªas feiras 26 Abril; 3,10,17, 24 Maio 18h30-19h.  

40 Horas de Adoração 14 e 15 Junho, em preparação para o Corpo de Deus 

Campos Apostólicos de Verão 

“Tabor” – Campo de férias  

Jovens 16-24 anos. Formação doutrinal e espiritual, actividades que desenvolvam as virtudes 

humanas, ambiente lúdico. De 24 a 30 de Julho. 

“Ora et Labora” – Campo de oração e trabalho 

Projecto de voluntariado para Universitários e jovens profissionais que durante uma semana do 

seu tempo de férias se colocam ao serviço de uma comunidade religiosa.  De 31 a 7 de Agosto.  

 



Cultura 

Os valores do cristianismo fecundaram a cultura, a literatura, a música e a arte (...), e ainda 

hoje tais valores constituem um património precioso que deve ser conservado e transmitido às 

gerações futuras. Papa Francisco 

 

Exposição. Quem é o Homem do Sudário? 

Uma réplica do Santo Sudário, o lençol que envolveu o Corpo de Jesus na sua sepultura, está em 

exposição na galeria lateral da Igreja da Madalena. 

Itinerários da fé 

Os percursos realizam-se aos Sábados das 10h-12h. Visitam-se algumas das mais relevantes 

igrejas do centro da cidade de Lisboa. Participação gratuita. Marcação prévia: 

turismo@quovadislisboa.com 

Concertos 

Concerto de Reis, Canticorum, Igreja de São Nicolau, Sábado, dia 8 Janeiro, 18h30.  

Concerto “A paixão” Ensemble Vocal Introitus (a confirmar) Igreja São Nicolau, Sexta-feira 

Santa, 15 de Abril, 21h  

 

Concerto “Em paz me deito”, Capella Patriarchal – Capella de São Vicente, Igreja de São 

Nicolau, Sábado Santo, 16 de Abril, 16h30. 

Concertos de órgão 

Concertos de órgão e visitas à Conceição Velha. A retomar em Maio de 2022. 

 

Comunicação  

Temos, pois, os instrumentos da comunicação e a comunicação; esta não é um instrumento, é 

outra coisa… Nas últimas décadas, os meios de comunicação evoluíram muito, mas a solicitude 

permanece, assumindo novas sensibilidades e formas. Papa Francisco 

 

Site 

Actualização regular da informação institucional e cobertura das actividades mais relevantes das 

Paróquias.  

Transmissões digitais 

Diárias 

Todos os dias, recitação do terço – 21h15 

Todos os dias, celebração da santa Missa – 22h 

Ocasionais  

6 de Dezembro, 2ª feira, São Nicolau 

10 de Dezembro, Sexta, Missa Rorate. São Nicolau – 23h30 

24 de Dezembro Missa do Galo 

4, 11, 18, 25/3 e 1,8 de Abril, Via Sacra – 13h 

14,15,16/4 -Tríduo Pascal 

22/5 - Santa Rita 

26/6 - Domingo, Crisma 

Apoios à formação 

Curso de Doutrina Cristã. Outubro a Julho na 3ª terça-feira de cada mês das 19h-20h 

Curso de Sagrada Escritura, última segunda-feira de cada mês, 21h. 

Introdução ao Evangelho S. Lucas, 3ªs feiras 2,9 e 16 Novembro,18h30-19h 



Leitura Evangelho dos Domingos do Advento: Terças-feiras, 23 e 30 de Novembro e 6, 14 de 

Dezembro, 18h30-19h. 

Recolecções de Advento: Sábados, 27 Novembro e 18 Dezembro 9h30-13h  

Leitura Evangelho dos Domingos da Quaresma: Terças-feiras, 1, 8, 15, 22, 29 de Março e 5 

de Abril, 18h30-19h  

Sextas-feiras da Quaresma, Via-sacra na Igreja 13h10; nas ruas, 21h30 

Recolecções de Quaresma: Sábados, 12 e 26 Março; 9 Abril, - 9h30-13h.  

Preparação para Crisma: 3ªs feiras, 3, 10, 17 e 24 Maio, 7, 14 e 20 Junho, 21h15 

Leitura Actos Apóstolos 3ªas feiras, 26 Abril; 3,10,17, 24 Maio 18h30-19h 

Vídeos Temáticos 

Vida e obra de São José 

No ano de São José, conhecer as virtudes daquele que foi escolhido como pai  

adoptivo de Jesus. 

Vida e obra dos santos portugueses 

Dar a conhecer a vida e espiritualidade dos santos portugueses.   

Cultura e mundividência cristã 

O olhar da fé no debate com a modernidade e com as grandes ideias que atravessam a história 

dos homens 

 


