
O Dia Internacional do Idoso 

comemora-se anualmente a 1 

de Outubro. Este dia foi 

instituído em 1991, pela 

Organização das Nações 

Unidas (ONU), com o objetivo 

de sensibilizar a sociedade 

para as questões do 

envelhecimento e a 

necessidade de proteger e 

cuidar da população mais 

idosa.

No dia 1 de Outubro de 2021, celebrou-se 

na Igreja de São Roque, a Missa Festiva 

em honra de São Roque.

Estiveram presentes os Equipamentos que 

a Irmandade acompanha espiritualmente e 

religiosamente da SCML. 

Foi com muita alegria e carinho que a 

Irmandade de São Roque, preparou este 

dia que foi muito especial para todos, mas 

principalmente para os utentes.

No final, foram benzidos e oferecidos os 

Pãezinhos de São Roque, a todos os 

participantes e restantes utentes que não 

puderam estar presentes.

Boletim Mensal do Projeto 
“IR AO ENCONTRO”

Outubro/2021



A Coroa Preciosa de Nossa 

Senhora do Rosário de Fátima 

esteve exposta, na Igreja de 

São Roque, nos dias 7 e 8 de 

outubro. Foi pela primeira vez 

que a Coroa Preciosa saiu do 

Santuário de Fátima sem ser 

a acompanhar a imagem de 

Nossa Senhora. A Coroa é 

uma Obra de arte que integra 

a bala do atentado contra o 

Papa João Paulo II, o que lhe 

dá um valor ainda maior, um 

valor incalculável.

A missão do Santuário de 

Fátima e do seu Museu é “ir 

ao encontro”, aliás até 

imitando a Virgem Peregrina, 

indo ao encontro dos seus 

peregrinos”, sublinhou o 

diretor do Museu do Santuário 

de Fátima.

A história desta Coroa – que 

apenas nos dias 13 dos meses 

de Maio a Outubro, é colocada 

na imagem que se venera na 

Capelinha das Aparições –

começa em 1942, quando um 

conjunto de mulheres 

portuguesas quis agradecer a 

Nossa Senhora de Fátima o 

facto de Portugal não ter 

entrado na Segunda Guerra 

Mundial, então que ainda 

decorria.
Fonte: https://agencia.ecclesia.pt/portal/igreja-patrimonio-coroa-

preciosa-de-nossa-senhora-do-rosario-de-fatima-extravasa-a-

dimensao-artistica/

https://agencia.ecclesia.pt/portal/igreja-patrimonio-coroa-preciosa-de-nossa-senhora-do-rosario-de-fatima-extravasa-a-dimensao-artistica/


No dia 17 de Outubro é celebrado o “Dia

Internacional da Erradicação da Pobreza e

dos Sem Abrigo”, com o propósito de “rezar

pelos que, sem família, sem abrigo, sem amor

morreram na Cidade de Lisboa, durante o ano

que passou e que foram acompanhados pela

Irmandade à sua última morada”. O dia foi

assinalado com uma Missa, na Igreja de São

Roque, com a Celebração a ser presidida por

D. Américo Aguiar, Bispo Auxiliar do

Patriarcado de Lisboa.

Até ao passado dia morreram na Cidade de

Lisboa cerca de 214 pessoas, cujo corpo não

foi reclamado por ninguém (familiares ou

amigos). Como já tem sido habitual, a

Irmandade da Misericórdia e de São Roque

de Lisboa fez, a decoração da Igreja com 214

faixas com o nome de cada pessoa que

faleceu neste último ano (Outubro de 2020 a

Outubro 2021), de modo a recordar a sua

memória, e serem recordados diante de

todos.

Esta ação iniciou-se em 2004 e desde então a

Irmandade já acompanhou cerca de 2231

funerais.

É fundamental a Cidade conhecer a dimensão

destes números, e consciencializar-se para as

suas causas e para esta situação de

abandono em que vivem e morrem muitos dos

seus habitantes idosos, e não só.



IR AO ENCONTRO DOS UTENTES DOS EQUIPAMENTOS DA SANTA 

CASA DA MISIRICÓRDIA DE LISBOA – Outubro 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
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