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Notícias de Portugal: Dia Nacional 6 de Outubro
Ø Em Portugal o dia 6 de Outubro será o Dia Nacional de Recolha de Assinaturas.
Entre os vários apoios recebidos, celebramos as palavras de união e incentivo da
Conferência Episcopal Portuguesa.
Ø Cada região, associação, paróquia deverá preparar esse dia para que possa
recolher o maior número de assinaturas possível.
Notícias de Roma: Dia do Evangelho da Vida e Assembleia Geral
Ø De 15 a 16 de Junho foi organizado em Roma um encontro sobre a encíclica de João
Paulo II “O Evangelho da Vida”, promovido pelo Santo Padre Francisco e que contou
com a presença de muitos milhares de peregrinos.
Ø Inserido nas celebrações do Ano da Fé Catequese este encontro contou, entre outros
eventos, com várias conferências e uma Procissão de Velas, onde se cantou o Avé de
Fátima. Na missa de conclusão na praça de São Pedro o Papa Francisco lançou o
desafio a todos: “consideremos Deus como o Deus da vida, consideremos a sua lei, a
mensagem do Evangelho como um caminho de liberdade e vida!”.
Ø Em simultâneo foi efetuada também em Roma uma Assembleia das delegações
nacionais da “Um de Nós” e onde estiveram presentes 22 dos 27 países da EU. Foi com
entusiasmo que se verificou terem sido já atingidas mais de 600 mil assinaturas e existir
uma dinâmica de grande entusiasmo e unidade entre todos.
Evolução da Recolha de Assinaturas
Ø Na Paróquia do Estoril foram recolhidas mais de 1.050 assinaturas!
Ø De Faro, São Pedro, chegaram 200 assinaturas
Ø O Movimento Focolare de Lisboa angariou 834 assinaturas
Ø Em Lisboa, Nª Srª do Amparo, foram atingidas 520 assinaturas
Ø E para a semana, será a sua vez?
Envio de folhas com assinaturas
Para que possamos ter a noção real do número de assinaturas já obtidas,
pedimos que todos os que tiverem folhas de recolha com assinaturas nos
enviem no final de cada mês, por favor. Obrigada!

