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Iniciamos este mês a divulgação do

Boletim mensal do Projeto “Ir ao

Encontro”, de forma a transmitirmos

regularmente noticias sobre a

atividade desenvolvida ao longo do

mês pela Equipa responsável deste

projeto, as datas festivas ocorridas

no mês, assim como outras

informações que consideramos de

interesse para aqueles que

queremos servir com este Projeto.

Desta forma, a Irmandade de

Misericórdia de São Roque deu inicio

às Celebrações da Eucaristia,

presididas pelo Padre António Júlio

Trigueiros.

Nestas celebrações contamos com a

presença da Equipa “Ir ao Encontro”,

composta por uma assistente social,

e pelos voluntários que participam

ativamente neste projeto, com o

objetivo comum de todos irmos ao

encontro de quem precisa.



Irmandade da Misericórdia e de São Roque de 

Lisboa – Quem Somos? O que fazemos?

A Irmandade da Misericórdia e de São Roque de

Lisboa é uma associação pública de fiéis, sediada na

Igreja de São Roque, que tem como carisma

particular e principal vocação a prática das Obras de

Misericórdia Espirituais e Corporais.

A Irmandade empenha-se no desenvolvimento

equilibrado da Comunidade alargada da Grande

Lisboa, numa cultura de Paz, em ambiente de

solidariedade e entreajuda, geradora de confiança

num futuro melhor e mais justo. Com a ajuda de

Deus e assistidos pelo nosso Padroeiro, São Roque,

queremos criar, nos que nos rodeiam, um clima de

confiança, viver o presente com alegria e construir

um futuro de abençoada Esperança.

A Equipa é composta por um quadro de pessoal

efetivo e voluntários, que desenvolvem diversas

atividades e projetos, com o objetivo marcar a

diferença na comunidade.

Entre os projetos realizados, encontra-se o projeto

“IR AO ENCONTRO”



PROJETO “IR AO ENCONTRO” – O QUE FAZEMOS?

O projeto Ir ao Encontro iniciou-se em

2019, seguindo o lema do Papa Francisco

“Vai com amor ao encontro de todos,

porque a tua vida é uma missão

preciosa: não é um peso a suportar,

mas um dom a oferecer. Coragem! Sem

medo, vamos ao encontro de todos”.

Diariamente, a Assistente Social e

Voluntários, sempre que possível

acompanhados por um sacerdote, visitam

os utentes integrados ou residindo nos

Equipamentos.

No encontro com os Utentes e

Colaboradores cultiva-se a empatia, com o

verdadeiro intuito de chegar a cada um de

acordo com as suas carências, afetivas, de

companhia, de escuta, de apoio espiritual e

religioso.

Devido à pandemia COVID-19, todos os

Centros de Dia, Centros de Convívio e outros

Equipamentos, tiveram que encerrar e,

muitos idosos, viram-se confinados em suas

casas.

Assim de forma a que fossem sempre

lembrados, a Equipa Ir ao Encontro, realizou

diversas pagelas, e imagens de santos,

orações, e lembranças das Datas Festivas.



IR AO ENCONTRO DOS UTENTES DOS EQUIPAMENTOS 

DA SANTA CASA DA MISIRICÓRDIA DE LISBOA

Este mês realizamos as celebrações

nos seguintes equipamentos:

 Centro Social Bairro da Flamenga;

 Centro de Dia do Alto Lumiar;

 Centro de Dia Frei Miguel

Conteiras;

 Centro Polivalente Bairro Padre

Cruz;

 Centro de Inovação Social da Mitra;

 Centro Social Polivalente Bairro das

Furnas;

 Centro de Dia Rainha D. Maria I;

 Centro Ferreira Borges;

 Residência de Idosos de

Campolide;

 Centro Comunitário da Charneca.

A Irmandade de São Roque, agradece 

a todos os utentes e Equipa de cada 

Equipamento, por toda a colaboração 

e interajuda. Desejamos a todos um 

bom regresso à normal atividade.
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