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Dia Mundial do Doente

11 de Fevereiro 

O Dia Mundial do Doente é celebrado

anualmente a 11 de fevereiro.

A data foi instituída a 11 de fevereiro de 1992,

pelo Papa João Paulo II. Na carta de

instituição do Dia Mundial do Doente, o Papa

João Paulo II lembrou que a data representa

“um momento forte de oração, de partilha, de

oferta do sofrimento pelo bem da Igreja e de

apelo dirigido a todos para reconhecerem na

face do irmão enfermo a Santa Face de Cristo

que, sofrendo, morrendo e ressuscitando,

operou a salvação da humanidade”.

O Dia Mundial do Doente é celebrado em

Portugal através da celebração de missas e

de ações que visam sensibilizar a sociedade

civil para a necessidade de apoiar e ajudar

todas as pessoas doentes.

“O doente é sempre mais importante do que a sua doença, e por isso

qualquer abordagem terapêutica não pode prescindir da escuta do

paciente, da sua história, das suas ansiedades, dos seus medos.

Mesmo quando não se pode curar, sempre é possível tratar, consolar e

fazer sentir à pessoa uma proximidade que demonstre mais interesse

por ela do que pela sua patologia.”

Papa Francisco, 11 de Fevereiro 2022



Dia de São Valentim 

14 de Fevereiro

Dia de São Valentim, ou Dia dos

Namorados, remonta à história de que

um bispo, de nome Valentim, que

durante o século III, lutou contra as

ordens do imperador Cláudio II, que

tinha proibido a realização de

casamentos durante as guerras,

acreditando que os solteiros seriam

melhores combatentes e que se

concentrariam mais facilmente na guerra

e na vida militar.

Contra a ordem do imperador, o bispo

continuou com a celebração de

matrimónios. Quando a prática foi

descoberta, foi preso e condenado à

morte. Durante o seu período

encarcerado, conta a lenda que o bispo

se apaixonou pela filha cega de um

carcereiro e que, milagrosamente, lhe

devolveu a visão. Antes da sua

execução, Valentim escreveu uma

mensagem de despedida na qual

assinou como “Seu Namorado” ou “De

seu Valentim”.

Executado no dia 14 de Fevereiro do

ano de 269.
Fonte:https://www.natgeo.pt/historia/2020/02/dia-

de-sao-valentim-uma-lenda-repleta-de-tradição

São Valentim, padroeiro do 

amor, lança os teus olhos 

bondosos sobre mim. ... para 

que possamos desfrutar do 

amor, abençoados pela 

Providência Divina.



VISITAS E CELEBRAÇÕES DO PROJETO 

“IR AO ENCONTRO”

Equipamentos da Santa Casa visitados no 

Mês de Fevereiro de 2022

UCCI – Rainha D. Leonor 

7/2/2022

Centro Social do Bairro da 

Flamenga 

9/2/2022

Aldeia Santa Isabel – Residência 
São João 

10/2/2021

UCCI – Nogueira Pinto 
14/2/2022



A Irmandade de São Roque, agradece a todos os 

utentes e Equipa de cada Equipamento, por toda a 

colaboração e interajuda

Irmandade da Misericórdia e de São Roque de Lisboa

Largo Trindade Coelho, Apartado 2059, 1200-470 Lisboa - Tel.: 213 235 066

Residência e Centro de Dia 

Quinta das Flores

17/2/2022

Residência Quinta Alegre

17/2/2022

Centro de Dia Frei Miguel 

Contreiras 

27/2/2022

Centro de Dia D. Maria I

25/2/2022


