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O Dia de Todos os Santos é 

comemorado anualmente a 1 

de Novembro em honra aos 

Santos conhecidos e 

desconhecidos, Mártires e 

Cristãos heróicos celebrados 

ao longo do ano.

A comemoração do Dia dos 

Fiéis Defuntos acontece a 2 

de Novembro em Portugal e 

no resto do mundo.

Oração pelos Fiéis Defuntos

Pai santo, Deus eterno e Todo-Poderoso, nós 

Vos pedimos por (nome do falecido), que 

chamastes deste mundo. Dai-lhe a felicidade, 

a luz e a paz. 

Que ele, tendo passado pela morte, participe 

do convívio de Vossos Santos, na luz eterna, 

como prometestes a Abraão e à sua 

descendência. 

Que sua alma nada sofra, e Vos digneis 

ressuscitá-lo com os Vossos Santos no dia da 

ressurreição e da recompensa. Perdoai-lhe os 

pecados para que alcance junto a Vós a vida 

imortal no reino eterno. 

Por Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade do 

Espírito Santo. Amém. 

Dai-lhe, Senhor, o repouso eterno e brilhe 

para ele a Vossa luz! Amém

Papa Francisco no cemitério da Segunda Guerra 

Mundial, em Nettuno, na Itália

Fonte: https://veja.abril.com.br/galeria-

fotos/imagens-do-dia-02-de-novembro-2017/ 



Lembra-se da Lenda de São Martinho?

A lenda conta que, certo dia, um soldado

romano chamado Martinho estava a caminho

da sua terra natal.

O tempo estava muito frio e Martinho encontrou

um mendigo que lhe pediu esmola. Para

protegê-lo um pouco do frio, Martinho rasgou a

sua capa em dois e deu uma metade ao

mendigo.

Nesse momento, o tempo aqueceu.

A mudança no tempo terá sido a recompensa a

Martinho, graças a sua bondade com aquele

homem. Por norma, na véspera e no Dia de

São Martinho o tempo melhora e o sol aparece,

tal como sucedeu com São Martinho. É

chamado “Verão de São Martinho”.

O Dia de São Martinho é celebrado anualmente

a 11 de novembro.

Oração a S. Martinho

“Glorioso São Martinho, nosso amigo e protetor, que ao dividir 

vosso manto com o mendigo que padecia de frio na neve 

encontrastes o próprio Senhor Jesus.  Ajudai-nos, a saber, 

partilhar o que temos com os mais empobrecidos que 

encontramos em nosso caminho, principalmente as crianças mais 

abandonadas, reconhecendo nelas a imagem de nosso Divino 

Mestre.

Ó bom Jesus, por intercessão de São Martinho dai-nos os dons 

da caridade e do amor fraterno que nos fazem servir com 

desprendimento os vossos filhos mais excluídos dessa terra.

Que Assim Seja”.



O INICIO DO ADVENTO – 28 de Novembro a 24 de 

Dezembro

Convite

Queridos Equipamentos da SCML, 

Pedimos que com antecedência possível, marquem o dia e hora da vossa Celebração de 

Natal, para que possamos dar resposta aos vossos pedidos.

Irmandade da Misericórdia de São Roque de Lisboa

O tempo litúrgico do

Advento só é um tempo de

preparação para o Natal, se

formos capazes de o vivermos

centrados no essencial. Para isso

temos de imaginar diante dos

nossos olhos a incomensurável

imensidão do Deus de Amor que,

sendo o Todo Poderoso, o

Criador do Céu e da Terra, faz-se

um de nós e, na fragilidade de

uma criança que não tinha lugar

para nascer, vem habitar

connosco.

Francisco Macedo

"Erguei-vos e levantai a cabeça, pois 

está próxima a vossa libertação" (Lc

21,28). É bom ouvir esta palavra de 

encorajamento: erguei-vos e levantai a 

cabeça porque é justamente nos 

momentos em que tudo parece estar 

acabado que o Senhor vem para nos 

salvar; esperá-lo com alegria mesmo em 

meio às tribulações, nas crises da vida e 

nos dramas da história.”

Papa Francisco



IR AO ENCONTRO DOS UTENTES DOS EQUIPAMENTOS DA SANTA 

CASA DA MISIRICÓRDIA DE LISBOA – NOVEMBRO 2021

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

Email: geral@irmandadesaoroque.pt

• C. Desenvolvimento Comunitário Bairro dos Lóios

• C. Desenvolvimento Comunitário da Charneca

• C. Social Polivalente Bairro das Furnas

• C. de Dia Santo Eugénio

• C. de Dia Nossa Senhora dos Anjos

• Residência Nossa Senhora do Carmo

• C. Dia Frei Miguel Contreiras

• C. Social Comunitário do Bairro da Flamenga

• Residência de Idosos de Campolide

• Residência e C. Dia Quinta das Flores

• Residência Quinta Alegre

• Residência Santa Joana Princesa

• UCCI Rainha D. Leonor

• Centro Social da Sé

• Centro Intergeracional Ferreira Borges

• MITRA – Pólo de Inovação Social

• C. Social Polivalente S. Cristóvão e S. Lourenço

• C. Dia Alto do Lumiar

• C. Dia Rainha D. Maria I

mailto:geral@irmandadesaoroque.pt

