
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                         

Um Verão com  

alegria e esperança. 
 

Chegou o Verão e com ele o calor e 

as férias desejadas, para quem as 

tiver. Será certamente um Verão 

diferente daquele que esperávamos, 

pois a pandemia ainda persiste. 

 

Apesar de tudo acreditámos que a 

vacinação em massa, os testes 

rápidos, juntamente com atitudes 

responsáveis, vão ajudar a contrariar 

esta onda negativa. 

 

É preciso reativar a esperança. Como 

disse o nosso cardeal Tolentino este 

ano em Fátima: “Precisamos da 

esperança para transformar os obstá-

culos em caminhos e os caminhos em 

novas oportunidades”. 

 

Não  podemos  deitar - nos  comoda- 

mente na espreguiçadeira a “trabalhar 

para o bronze”, nem fechar-nos na 

nossa concha, nem enterrar a cabeça 

debaixo da areia. Temos que nos 

mexer e nos reinventar. Temos que ir 

ao encontro dos outros, dos nossos 

“amigos especiais”, de todas as 

formas possíveis. 

 

Precisamos de boa disposição e de 

humor, precisamos de rir e sorrir, 

mesmo debaixo da máscara, preci-

samos de cantar e dançar, precisamos 

da alegria do Evangelho. 

 

Deixemo-nos tocar e desinstalar pela 

palavra de Deus, a “boa nova”, a boa 

notícia de Deus. Ele está sempre 

presente, mesmo quando o mar anda 

agitado e a nossa barca insegura. Ele 

tem o poder de transformar a 

tempestade em bonança. 

 

Procuremos, pois aproveitar este 

Verão para rezarmos, para sonhar-

mos, para planearmos e sobretudo 

para sairmos ao encontro dos outros, 

desconfinando o coração e espalhan-

do alegria e esperança. 
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PROVÍNCIA LUZITANA 

 
De “Um tesouro a partilhar” a “Vem e vê” 

Ao longo deste ano, todos fomos chamados a partilhar um tesouro! Um tesouro com 50 anos! E como há 50 anos, no meio 

de grandes dificuldades e tormentas. Hoje, uma pandemia parou as nossas vidas, o mar está muito agitado, as nuvens têm 

sido negras. Há 50 anos, Camille e Gerard encontraram barreiras e obstáculos 

em cada lugar para onde se dirigiram. Mas, como há 50 anos, hoje há 

esperança! O Espírito Santo sopra no coração dos homens de forma estranha 

e invisível, fazendo nascer e renascer Fé e Luz a partir “do desejo de ajudar a 

pessoa com deficiência intelectual e a sua família a encontrar o lugar que 

lhes pertence na Igreja e na Sociedade” (A Carta de Fé e Luz). 

Em março de 2021, a província Luzitana escolhe uma nova equipa provincial. 

E, uma vez mais, identificamo-nos nas palavras da Carta de São Paulo aos 

Coríntios, cantando: “Aquilo que há de louco no mundo, eis o que Deus 

escolheu, aquilo que há de fraco no mundo, eis o que Deus escolheu”. Como 

que em tom de oração, pedido de ajuda e súplica, a segunda voz vai aparecendo “Espírito de fogo, Espírito de amor, Espírito 

de Deus, vem dar-nos a Luz”. E é assim que nos 

sentimos nesta caminhada, guiados por essa Luz, 

orientados pelas quatro prioridades que as 

comunidades da nossa província, na voz dos seus 

coordenadores, nos propuseram como “faróis” ao 

longo dos próximos 4 anos:  

- CONSOLIDAÇÃO – o desafio de consolidar as 

nossas comunidades, após um período de pandemia, 

desafio que é nosso mas, essencialmente, de cada 

comunidade e de cada um, no seu compromisso e 

fidelidade a Fé e Luz;  

- ESPIRITUALIDADE – as nossas comunidades só se 

consolidam e fortalecem se tiverem os seus alicerces na espiritualidade de Fé e Luz, naquilo que é de facto o essencial e 

que a Carta do Movimento tão bem descreve: tão rico cada parágrafo do ponto I. da Carta de Fé e Luz a falar-nos da sua 

Vocação; e A inspiração de Fé e Luz, o ponto II., começa com uma certeza: “Toda a pessoa é amada por Deus”. É nisto que 

acreditamos, é esta a nossa Fé;  

- DIVULGAÇÃO - É necessário proclamar aos quatros ventos o dom de Fé e Luz, a força da fragilidade, a beleza interior de 

cada um, para que mais amigos especiais, pais e jovens possam ser tocados por este dom de Deus.  Quem está em Fé e 

Luz, sabe bem que aquele que aos olhos do mundo pode parecer mais limitado, é morada plena de Deus: basta-nos “aquele 

olhar” para que todas as barreiras sejam quebradas e seja tocado o nosso coração. Para divulgarmos Fé e Luz, temos 

também de ter o sentido de comunidade: “Vede como eles se amam”. Somos Comunidade, partilhamos o que somos para 

sermos um só. É na comunidade que estão os nossos amigos. É onde estamos de coração aberto para partilharmos os dons 

de cada um. “Para criar uma relação autêntica e libertadora com as pessoas com deficiência intelectual é necessário que os 

nossos «corações de pedra se transformem em corações de carne»” (A Carta de Fé e Luz);  

- COMUNICAÇÃO - É necessário acompanhar. Todos e cada um. Foi na comunicação entre todos, a começar nos membros 

da nossa comunidade, que cada uma delas, nestes tempos difíceis, tentou sempre manter os elos de ligação entre os seus 

membros e, com as dinâmicas que fomos tentando criar, foi possível manter um elo comum e exequível em tempo de 

pandemia. A equipa provincial foi desafiada a comunicar e a fazer o acompanhamento às suas comunidades. Pela 

comunicação, é feito o acompanhamento para uma crescente maturidade: “Os que estão comprometidos com Fé e Luz 

devem tornar-se competentes na maneira como acompanham as pessoas que sofrem ou estão em dificuldade”. 

Alegremo-nos! Já se começam a ver os raios de sol a despontar entre as nuvens. 

Alguém nos vai chamar: “Vem e vê”. Este é o tema do Carnet de Route do próximo ano, que já está em fase de tradução. 

Foi realizado por 12 equipas de jovens, das quais, uma da nossa província. Nesse tempo que esperamos vir a ser pós-

pandemia, seremos convidados, como os discípulos, a voltar às nossas comunidades. Ir e ver Jesus com e no nosso amigo 

especial, no nosso irmão, nos nossos pais, nos nossos jovens. Enfim, na nossa comunidade. 

 



 

 

No dia seguinte, João estava ali novamente com dois dos seus discípulos. 

Quando viu Jesus passando, disse: "Vejam! É o Cordeiro de Deus!" 

Ouvindo-o dizer isso, os dois discípulos seguiram Jesus. 

Voltando-se e vendo Jesus que os dois o seguiam, perguntou-lhes:  

"O que vocês querem?" 

Eles disseram: "Rabi" (que significa "Mestre"), "onde estás hospedado?" 

Respondeu ele: "Venham e verão". 

Então foram, por volta das quatro horas da tarde,  

viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. (Jo 1,35-39) 

Termino, partilhando convosco a alegria que tenho sentido nos reencontros, 

desde os da minha comunidade (sim, temos que ir “beber à fonte”), àqueles que 

vou recebendo como testemunhos ou até acompanhando nas redes sociais.  

Caros amigos, os desafios são grandes, mas sempre foram!  

Ao olharmos para o sorriso do reencontro, ao sentirmos a vontade enorme do 

abraço e do estar junto… é aí que as nuvens se dissipam e os raios de sol aquecem 

o nosso coração. 

     Até já, 

Luís Vieira 

 

 

 

50 ANOS FÉ E LUZ – TRÍDUO PASCAL 

 

 

Em 1971, aconteceu um milagre em Lourdes que, 50 anos 

depois, continua a produzir os seus frutos. A pandemia trocou-

nos as voltas e não permitiu que toda a família Fé e Luz se 

reunisse em Lourdes, durante Semana Santa, para celebrar a 

alegria dos 50 anos do Movimento e agradecer ao Espírito 

Santo e a Maria todas as bênçãos que temos recebido. A 

equipa de Fé e Luz internacional não quis deixar de marcar esta 

data tão importante, permitindo que estivéssemos unidos 

virtualmente, para manter viva a chama de Fé e Luz. 

Assim, foi partilhado com todas as Comunidades um documento com o tema “Um tesouro para partilhar”, para acompanhar 

os momentos que iam passando através do YouTube. Nos dias 1 e 4 de abril, reuniram-se, virtualmente, 300 pessoas de 

Comunidades de todo o Mundo, de forma a partilhar todos juntos estes momentos. 

Na Quinta Feira Santa, relembrámos a Última Ceia, a última vez que Jesus Cristo e os Apóstolos comeram juntos e o gesto 

do Lava pés. Na Sexta Feira Santa, experienciámos a Via Crucis. No Sábado Santo, estivemos junto à gruta de Lourdes, a 

recordar Bernardete e a família de Loïc e Thadée. E, por fim, no Domingo de Páscoa, cantámos a nossa alegria todos juntos, 

acompanhados pela Marie-Hélène Mathieu e testemunhos de alguns membros do Movimento. 

Mas a Comemoração desta data tão especial não se esgota 

aqui… neste momento, há uma equipa de Projeto dedicada a 

preparar as Comemorações dos 50 anos de Fé e Luz na nossa 

Província. Em breve chegarão mais novidades! 

Como diz o nosso Hino Comemorativo dos 50 anos, 

partilharemos todos juntos a alegria de pertencer a esta 

grande família Fé e Luz: “Vem dançar, vem cantar, a alegria de 

partilhar. Vem dançar, vem cantar, celebrar em tod’o lugar.” 

 

 

 



 

 

REUNIÃO DA EQUIPA PROVINCIAL 

 

 

Nada substituí o encontro, o olharmos nos olhos do outro, a presença. Era isso 

que nos faltava até agora! Temos trabalhado muito, reunido em 

videoconferência e feito muitas chamadas, mas foi no passado sábado, 10 de 

Julho, que a equipa provincial reuniu presencialmente pela primeira vez. Apesar 

de não estarmos todos, foi grande a alegria e ajudou a serenar as nossas dúvidas 

e anseios. Juntos refletimos sobre o caminho para a santidade a que todos 

somos chamados, numa reflexão proposta pelo nosso assistente espiritual Pe. 

José Augusto, sobre a Exortação Apostólica “Gaudete et Exultate” (Alegrai-vos e 

Exultai) do Papa Francisco. Rezamos juntos e celebramos a eucaristia 

intimamente, para nos prepararmos para toda a missão que temos pela frente. 

Dedicamo-nos ao planeamento do próximo ano pastoral para o qual 

gostávamos de contar com as vossas sugestões e partilhas, pelo que pedimos 

que as façam chegar por email ou através dos coordenadores e vice-

coordenadores. 

Confiamos que o Espírito de Deus nos guia e fortalece, porque só assim será 

possível superar as nossas fragilidades. 

        Catarina Carvalho  

 

 

 

AS MINHAS VIAGENS PELAS COMUNIDADES 
 

 

A prova que Fé e Luz é desconcertante é 

ter sido escolhida para ajudar na 

condução da Barca do nosso movimento 

enquanto vice-coordenadora. Este novo 

papel permite-me redescobrir o tesouro 

que é o coração de cada um e conhecer 

cada comunidade. Consegui visitar a 

comunidade de Évora e a comunidade 

de Folgosa e São Pedro de Fins. Ambas 

são dons vivos do Espírito Santo. Gostei 

tanto de os rever, de ver caras novas, de 

os sentir nas suas casas e não me sentir 

visita, senti-me em casa. Enquanto vice 

coordenadora apenas posso dizer que 

quero fazer caminho com cada um, não 

à frente, mas ao lado, quero ser 

peregrina convosco e partilhar a vida.   

Grata de coração por me terem acolhido 

tão bem. Em Fé e Luz sinto 

verdadeiramente que “Jesus e o Seu 

Espírito Santo transformam-nos (…) e  

esta transformação de amor leva-nos a  

reconhecer o rosto de Jesus em nós e no outro.”  

 

Teresa Marinho    
 

 
 

Comunidade de Nossa Senhora de Fátima – Évora 

 

Comunidade de Folgosa e São Pedro de Fins 

 



 
 
ORAÇÃO DO TERÇO POR TODA A PROVÍNCIA 

 

 

"Vem ficar em nós e nas nossas comunidades 

Como ficaste primeiro em Maria. 

Ela foi a primeira a acolher-Te nela. 

Ajuda-nos a estar sempre de pé, com ela, aos pés da Cruz,  

próximos dos crucificados do nosso mundo." 

Oração de Fé e Luz 

 

Maria é para o Fé e Luz inspiração e exemplo de acolhimento amoroso. Foi 

sob o seu olhar atento que nascemos em Lourdes e acompanha-nos a cada 

encontro e peregrinação. No mês de Maio dirigimos-lhe a nossa oração, 

rezando juntos o terço organizado pela comunidade de S. Romão de 

Vermoim e dinamizado pelas comunidades de Folgosa e S. Pedro de Fins, 

Senhora da Conceição e Avintes. Pedimos-lhe que interceda junto de Deus 

pelas Comunidades Fé e Luz e pelos seus membros, numa altura tão frágil 

como a que vivemos, mas também demos graças pelos 50 anos de 

crescimento do Movimento, pela alegria de nos conhecermos e 

descobrirmos o tesouro que são as pessoas com deficiência para a 

Igreja e para a sociedade. 

Muitos acompanharam a partir de casa, através da emissão pelo 

facebook que nos permitiu estarmos mais próximos apesar dos 

muitos quilómetros que nos separavam. Em nome de toda a 

província, agradecemos a generosidade de todos os que tornaram 

este momento possível. 
 
 

 
 
JORNADAS MUNDIAIS DA JUVENTUDE 

 

 

É com grande alegria que partilhamos com todos vocês as 

primeiras notícias sobre as JMJ 2023! A Equipa provincial 

reuniu com a Carmo e a Joana, responsáveis pelo 

departamento do Diálogo e Proximidade das próximas 

Jornadas, que terão lugar em Lisboa, em Agosto de 2023, 

para compreender qual o papel que o Fé e Luz podia ter e 

como poderíamos ajudar na inclusão e abertura a todos 

deste encontro internacional de jovens. Formou-se uma 

equipa de trabalho que se dedicará a esta ligação tão 

preciosa.  

 

Em breve teremos novidades... para já cabe-nos o desafio de 

rezar por toda a organização das JMJ, pedindo ao Espírito que 

os fortaleça e lhes dê resiliência nos momentos de dificuldade. 

 

Aguardamos ansiosamente o encontro dos jovens com o Papa, 

sabendo que o Fé e Luz tem que fazer parte desta barca! 

 

 

 

 



 
 

 

COMUNIDADE DA SENHORA DA CONCEIÇÃO 

 
 

“Estamos de volta!, “Há quanto tempo!”...devem ser as frases 

mais ouvidas agora que a pandemia vai deixando que se 

retome alguma normalidade.  

Para nós também foi difícil. Fé e Luz vive do estar, do afeto 

demonstrado no ser presente, dos abraços, da alegre rotina 

de nos vermos sempre todos os meses nos Encontros. E isto 

acabou por nos ser um bocadinho roubado! 

Mas esta nova circunstância também nos fez aperceber de 

coisas muito importantes. Demos conta de que nunca 

estamos verdadeiramente longe de quem se tem no coração. 

Houve telefonemas, circularam cartas, mandaram-se abaixo 

paredes com chamadas de zoom e foram-se vendo sorrisos 

no final da Eucaristia ao Domingo que nem a máscara pôde 

tapar. Lembrámo-nos sempre uns dos outros. Lembramo-

nos, aliás. Cientes, porém, da saudade que tínhamos das pequenas coisas de cada um que preenchiam os nossos encontros 

e a nossa amizade. 

Passado mais de um ano desde o último 

Encontro presencial, pudemos voltar, final-

mente, a estar todos juntos no passado dia 27 

de junho! Foi com grande alegria que 

voltámos a ver os nossos amigos. Tivemos 

também uma visita muito especial, da nossa 

querida Catarina Carvalho, a Vice-coordena-

dora que acompanha a nossa Comunidade. 

Começámos o Encontro na Eucaristia, como 

já era habitual, e participámos no momento de Ação de Graças com um cântico de que muito gostamos, o Belo. 

Os abraços e os beijinhos passaram a cumprimentos com os cotovelos, mas nem por isso foram menos carinhosos.  

Continuámos o Encontro na Quinta do Covelo, com a atividade do novelo, em que cada um de nós se lembrou de 

alguma caraterística de alguém de que tenha sentido falta. Com isto, recordámos o melhor de cada um e, pudemos provar 

que, mesmo fisicamente longe, Fé e Luz não permite que nos desliguemos uns dos outros e continua para lá daquilo que 

são as nossas atividades habituais. 

 

Depois da mímica e da oração, o tempo foi 

passado entre cantorias, muita conversa e a matar 

saudades. Foi muito bom rezarmos novamente 

todos juntos e percebermos que, por muito tempo 

que passe, nada muda, quando nos voltamos a 

juntar em Fé e Luz. 

Despedimo-nos de coração cheio e com a 

esperança de nos podermos encontrar novamente 

em setembro! 

 

 

 

 

 



 

 

 

COMUNIDADE NOSSA SENHORA DA GUIA DE GOLEGÃ  

 

 

Pentecostes 

Comunidades Fundadoras 

 

A Comunidade N.S. da Guia de Golegã iniciou o 26º 

Encontro, com 30 elementos presentes levando cada 

1 sua vela acesa que recorda:” És chamado a fazer 

comunidade”. 

Na apresentação do tema” Dons e Frutos do Espírito 

Santo”, para tornar mais acessível o momento da 

partilha recorreu-se a 2 gravuras: 

Bodas de Cana e Mulher Adúltera. Na diversidade 

dos temas estava bem presente; a atenção aos 

outros em Maria, a humildade, ternura e mansidão 

de Jesus. 

Reviveu-se o momento fundador do Fé e Luz, bem como os 4 anos de caminhada da nossa Comunidade. Após a palavra 

do Assistente “Act2” comprometemo-nos a fortalecer a vida de Fé e Luz, levando cada um vários exemplares da pomba 

anexa pra despertar interesse na pesquisa através da net.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

COMUNIDADE DE FOLGOSA E S. PEDRO DE FINS 
 

 

No passado dia 06 de junho o Fé e Luz teve o seu encontro real e que saudades que todos tinham. 

Iniciamos com jogos, seguido de um Almoço não partilhado. Contamos com a presença do Pe José Augusto e com a nossa 

Vice coordenadora Teresa Marinho, além do nosso Pe. Domingos Areais. Pela tarde tivemos uma eucaristia e de seguida 

fizemos uma enorme reflexão sobre o momento depois do reconhecimento e todos tiveram a oportunidade de partilhar 

um pouco das suas vivências. 

Antes de terminar o encontro, a equipa de coordenação lançou um 

desafio, em que cada amigo especial tinha de escrever uma quadra 

aos Santos Populares, para depois ser partilhada com todos! 

A adesão ultrapassou as expetativas com a participação de todos 

com muito entusiasmo, tendo resultado num conjunto de quadras 

que todos puderam ter a oportunidade de ver. 

Para melhor festejarem os 

santos populares, cada amigo especial 

recebeu o seu manjerico, com a quadra de 

outro amigo especial. 

E que tão felizes ficaram! 

Em Agosto como não teremos o campo de férias, a nossa comunidade vai realizar um 

encontro em trás os montes, com celebração de uma eucaristia. 

 

Apresentação do Livro do Pe. Domingos Areais 

Pré-lançamento do livro "A Páscoa de Jesus. Partogénese da nova humanidade", de autoria do P. Domingos Areais  

Decorreu no passado dia 30 de Abril de 2021, no fórum da Maia, a apresentação do livro "A Páscoa de Jesus. Partogénese 

da nova humanidade", a publicação da dissertação de doutoramento do nosso pároco, P. Domingos Areais. Num cenário 

cultural muito agradável, foram muitos os paroquianos que não quiseram faltar a este importante momento na vida do Sr. 

P. Domingos, abrilhantado com momentos musicais de elementos do Coro infantojuvenil da paróquia de Folgosa.  

Como não podia deixar de ser a comunidade Fé e Luz de Folgosa e S. P. Fins esteve presente nestes momentos tão 

importantes do nosso guia espiritual. 

Sendo que estivemos ainda presentes no passado dia 12 de junho, na apresentação do livro na paróquia de Arrifana, onde 

foi paróco e onde existe a nossa comunidade amiga do 

Fé e Luz de Arrifana. No dia 09 julho teremos a 

apresentação do livro na feira do livro da Maia. 

Por tudo queremos deixar aqui um agradecimento muito 

especial ao Pe. Domingos Areais, por tudo o que ele fez 

e faz por nós! 

Obrigado e um bem haja! 

 

                                                                

 

 

 



 

 

 

COMUNIDADE DE SANTA MARIA DE LAMAS   

 

 

No dia 26 de junho, o Movimento Fé e Luz 

participou na Eucaristia e depois fez o encontro, 

no patronato, com o grupo de catequese do 4º 

ano. Este grupo preparou um belíssimo momento 

com a encenação da peça de teatro "Primavera" 

que nos mostrou a beleza da natureza criada por 

Deus. Também dançámos juntos a coreografia 

"Jerusalema" e cantámos em oração "Jesus é 

belo". 

Foi um encontro muito agradável onde se sentiu 

o espírito de comunhão entre todos. Os meninos 

e meninas do 4º ano de catequese mostraram 

que, com simples gestos, podemos alegrar a vida 

dos nossos amiguinhos especiais. 

Agradecemos ao grupo do 4º ano de catequese e 

às suas catequistas os momentos de alegria que 

nos proporcionaram. 

 

 

 

 

 
COMUNIDADE AMIGOS DA ALEGRIA – S. PEDRO E S. JOÃO DO ESTORIL 
 

 

 

O zoom e as mensagens no whatsapp serviram para mantermos os laços e para 

sabermos como eram os nossos dias, mas estávamos desejosos de matar saudades 

e podermos falar todos ao mesmo tempo sem ter que desligar os microfones. Junho 

traz-nos bom tempo e Cascais é uma vila cheia de locais fantásticos para descobrir 

pelo que decidimos fazer um peddy paper. O sol convidava a um belo passeio. Ainda 

nem todos desconfinamos, mas os que puderam encontraram-se no jardim junto à 

Igreja paroquial de Cascais. E não é que aí tínhamos uma surpresa à nossa espera? 

O nosso coordenador provincial, Luís Vieira, que tornou o nosso reencontro ainda 

mais especial. Foi uma aventura descobrir a igreja onde a Clara casou, o brasão de 

armas, o mar, a estátua de São João Paulo II… aprendemos muitas coisas novas 

juntos. Ainda não houve abraços mas nada como estar perto. No final rezamos a 

oração do mês de junho e percebemos que a natureza e os amigos são os maiores 

dons de Deus.  

                          

 

 

 

 

  

 

A Teresa e a sua afilhada Maria 

Bruno e o nosso Luís Vieira 



 
 
 
COMUNIDADE DA ARRIFANA 

 

 

O mês de maio iniciou da melhor maneira: a comunidade fé e luz da Arrifana reuniu-se no dia 1 de maio para, em conjunto 

com a comunidade paroquial, rezarem o terço a Maria, nossa mãe querida. 

As saudades eram tantas que, apesar do distanciamento, o simples fato de nos vermos, de estarmos próximo, trouxe alegria 

a todos. O largo sorriso dos 

nossos amigos especiais, a 

felicidade estampada nos seus 

rostos foi das melhores 

lembranças desse momento. 

Estar em Fé e Luz é estar rodeados 

de amor incondicional que os 

nossos amigos especiais têm o 

dom de nos oferecer de forma tão 

gratuita e sincera. 

Estamos ansiosos por novos 

encontros presenciais :) 

 

 

 

 

COMUNIDADE DE S. JOÃO BAPTISTA DE VILA DO CONDE 
 

 

Olá a todos! Esperamos que estejam 

todos bem! 

A comunidade de S. João Baptista de 

Vila do Conde celebrou o seu 

aniversário no final de 2020, com uma 

ida à eucaristia com direito a presentes 

e tudo! Ainda antes fizemos uma 

caravana Fé e Luz onde visitamos os 

nossos amigos especiais e as famílias 

e agora, mais recentemente tentamos 

fazer um passeio por Vila do Conde, 

perto da data da festa do nosso 

padroeiro S. João Baptista mas o S. 

Pedro ficou com inveja e mandou 

chuva! Mas isso não nos fez ficar em 

casa e mesmo com poucos, 

encontramo-nos para matar saudades, 

conversar, cantar, dançar e estarmos 

ainda mais próximos de Deus na 

Eucaristia! 

Agora já estamos a preparar mais convívios ao ar livre, cheios de alegria e com muito Fé e Luz! 

 
 

 



 

 

 

 

JÁ CONHECES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

JÁ CONHECES AS DINÂMICAS MENSAIS? 

FIZESTE NA TUA COMUNIDADE? 

CONTA-NOS COMO CORREU  

E PARTILHA FOTOGRAFIAS ;) 

 

 

PARA SABERES TODAS AS NOVIDADES 

SEGUE-NOS NAS REDES SOCIAIS: 

 

INSTAGRAM: feeluzportugal 

FACEBOOK: Fé e Luz Província Luzitana 

 

SITE OFICIAL: feeluzportugal.org 

 

PARA SUGESTÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES  

ENVIA-NOS UM EMAIL PARA: 

 

feeluzportugal@gmail.com 

 


