PARÓQUIA
A paróquia é uma certa comunidade de fiéis, constituída estavelmente na Igreja particular, cuja
cura pastoral, sob a autoridade do Bispo diocesano, está confiada ao pároco, como a seu
pastor próprio. CIC can. 515 § 1

Sacerdotes
Pároco e Vigário Paroquial
Padre Mário Rui Pedras
Padre Hugo Miguel Santos

Sacerdotes residentes, com colaboração pastoral
Padre Adelino Prata
Padre Henrique Mutali
Padre João Baptista

Igrejas
Paróquia de São Nicolau
Igreja Paroquial de São Nicolau
Igreja de Nossa Senhora da Oliveira
Igreja de Nossa Senhora da Vitória

Paróquia de Santa Maria Madalena
Igreja Paroquial de Santa Maria Madalena
Igreja de Nossa Senhora da Conceição Velha

Irmandades
Irmandade do Santíssimo Sacramento e Nossa Senhora da Caridade, São Nicolau
Missa no primeiro Domingo de cada mês, na Igreja de São Nicolau – 12h30. Reunião de
direcção na segunda segunda-feira de cada mês.

Irmandade Santíssimo Sacramento e Senhor Jesus dos Perdões, Santa Maria
Madalena
Missa no terceiro Domingo de cada mês, na Igreja da Madalena – 10h30. Reunião de direcção
na terceira segunda-feira de cada mês.

Irmandade Santíssimo Sacramento, Santa Cruz e Passos, Igreja de Nossa Senhora
da Conceição Velha
Missa no segundo Domingo de cada mês, na Igreja da Conceição Velha - 12h15. Reunião de
direcção na primeira segunda-feira de cada mês.

Irmandade de Nossa Senhora da Oliveira
Está provisoriamente confiada aos cuidados da Irmandade de São Nicolau.

Irmandade de Nossa Senhora da Vitória
Reunião de direcção em ritmo quinzenal.

Centro Social Paroquial de São Nicolau
O Centro Social Paroquial de São Nicolau, Instituição Particular de Solidariedade Social,
expressa o exercício da caridade da Paróquia, procurando tornar o desafio da caridade cristã
operativo na Baixa de Lisboa. A acção social e caritativa é um dever de toda a Paróquia: “A
Igreja enquanto comunidade deve praticar o amor” e o “amor tem necessidade de organização

para um serviço comunitário ordenado”. Reuniões da direcção do Centro Social, todos os
meses, nas terceiras 4ªs feiras às 18h30.

Conselho Pastoral Paroquial
O Conselho Pastoral Paroquial de São Nicolau e Santa Madalena tem a finalidade genérica de
acompanhar as actividades pastorais das Paróquias promovendo a conformidade da vida e acção
da Paróquia com o Santo Evangelho. O Conselho Pastoral é composto por representantes de
áreas pastorais e reúne duas vezes por ano. Segundas-feiras: 17 Janeiro e 16 de Maio.

Conselho Económico Paroquial
O Conselho Económico de São Nicolau e Santa Madalena tem a finalidade de ajudar o pároco
na administração dos bens das paróquias de tal forma que se promova a conformidade da vida e
acção das paróquias com o santo Evangelho. O Conselho é composto por sete membros e reúne
3 vezes por ano. Terças-feiras: 16 de Novembro, 15 de Março e 21 de Junho, às 21h30.

Serviços Pastorais
Liturgia e culto
Acólitos
O ministério de acólito – exercido em atitude recolhida, em devoção que parte do coração e se
exprime nos gestos, no canto, nas respostas – concorre para a beleza da Liturgia e é um
eloquente testemunho junto de cada fiel
Animadores de Assembleia
A música teve sempre um lugar central na liturgia cristã. Tal como o silêncio, a música
possibilita entrar em sintonia com a beleza de Deus, e descobrir, contemplar e adorar a Sua
presença real na Santa Missa. Damos muita importância ao desempenho e à beleza do canto na
Liturgia Eucarística.
Coros
A música sagrada tem um permanente significado para a fé em toda a Igreja. Não se poderá
executar sempre com coros nem em todas as igrejas. Este ano, em São Nicolau, as Missas de
Domingo e Solenidades, dentro do possível, acompanhadas por Coros Litúrgicos ou “Scholae
Cantorum” que colaboram com a Paróquia.
Organistas
O órgão tem um papel fundamental na liturgia, para o louvor e glória a Deus. Nas nossas
Igrejas, nas Missas Dominicais, ou de Festa, o canto será sempre que possível acompanhado por
órgão de tubos. Em cada Igreja há um organista titular.
Leitores
Muito antes de ser uma função a desempenhar, ler na Santa Missa é uma honra e é um exercício
que requer dom e deve ser bem executado. Em cada Missa Dominical, por Igreja, haverá um
responsável pela escala e acompanhamento do leitorado e um responsável por Igreja nas Missas
Feriais.
Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão
Levar Jesus sacramentado aos idosos e doentes é uma missão extraordinária a ser realizada
sempre com imensa piedade e devoção. O serviço exerce-se junto das pessoas “acamadas” ou
impossibilitadas de se deslocarem à Igreja.

Sacristães e sacristias
Atender as pessoas com delicadeza e caridade cristã. Velar pelo ambiente, silêncio e segurança
da Igreja. Manter as alfaias litúrgicas. Servir na Liturgia. Velar e manter a sacristia. Manter as
toalhas, roupa branca, alvas, batinas, sobrepelizes, paramentos e demais alfaias.
Limpeza, decoração e flores
Manter os espaços da Igreja e suas instalações devidamente limpos e decorados. Arranjar as
flores nas Igrejas de acordo com o calendário litúrgico.
Ostiários
Acolher com delicadeza cristã todas as pessoas, prestar-lhe as indicações necessárias e conduzilas aos seus lugares na assembleia. Realizar os peditórios e ordenar o acesso à comunhão.

Acolhimento e evangelização
Acolhimento
O acolhimento é um elemento fulcral da missão da Paróquia. A forma como se acolhe e as
respostas pastorais dadas, devem expressar, o amor da Igreja por cada pessoa. Quem procura
ajuda solidária e de caridade deve ser encaminhado para a portaria ou reencaminhado para
outras instituições, se for o caso.
Catequistas
A Paróquia no cuidado da formação das crianças, adolescentes, jovens e adultos conta com um
conjunto alargado de catequistas que promovem a formação nos diversos âmbitos e grupos.
Cartório
O acompanhamento pastoral das actividades da Paróquia no âmbito litúrgico, sacramental,
administrativo, bem como nos serviços de gestão e nas relações institucionais, faz-se através do
cartório paroquial.
Comunicação e imagem
A comunicação e a imagem são particularmente importantes para veicular a presença da Igreja
no mundo. Devemos cuidar das edições físicas: cartazes, guias, guiões, desdobráveis e da
presença no meio digital: site e redes sociais.
Círculo de Amigos e rede de voluntários
O Círculo de benfeitores e amigos da Paróquia integra todos os que colaboram com a sua ajuda.
Fazem-no através da côngrua, da caridade, das bolsas, dos apoios para os restauros. Mas fazemno também os que colaboram em tempo e em dons, na vasta rede de voluntários.

Arquivo Histórico
A documentação guardada pela Paróquia de S. Nicolau desde o século XVII até ao século XXI
foi alvo de um projeto de recuperação e organização empreendido pela paróquia de S. Nicolau,
com o apoio de várias instituições, serviços e voluntários. Estudaram-se os acervos da Paróquia
de São Nicolau., da Irmandade de São Nicolau e da Irmandade da Oliveira. Ainda existem
outros acervos a necessitarem de recuperação e organização.

Arquivo Histórico da Paróquia de São Nicolau
Integra documentação produzida, recebida e acumulada pela Paróquia de São Nicolau gerada no
âmbito da sua gestão institucional, patrimonial, financeira e religiosa.

Arquivo Histórico da Irmandade do Santíssimo Sacramento e Nossa Senhora da
Caridade de São Nicolau
A Irmandade do Santíssimo Sacramento e Nossa Senhora da Caridade de São Nicolau é
resultante da junção entre a Congregação de Nossa Senhora da Caridade e a Irmandade do
Santíssimo Sacramento.

Arquivo Histórico da Irmandade de Nossa Senhora da Oliveira
A Irmandade de Nossa Senhora da Oliveira (Ofício dos Confeiteiros) é uma associação de fiéis,
estabelecida na Igreja da Oliveira, sita na Rua de São Julião.

Documentos de outras Associações
Existe um acervo de documentos variados de diversas Associações já extintas ligadas à
Paróquia de São Nicolau: Irmandade de São Miguel e Almas; Apostolado da oração do Sagrado
Coração de Jesus; Associadas Filhas de Maria; Associadas de Nossa Senhora das Dores;
Associadas de Nossa Senhora de Lourdes; Associadas de São José; Associados de Santo
António de Lisboa; Associação dos cruzados de Nossa Senhora do Rosário de Fátima

