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Circular n.º 22/2022 

 
De: Chefe de Núcleo Adjunto de S. Miguel  
Para: Direcção de Agrupamento e chefias das secções 
 

2022-03-26 
 

Assunto: UCRÂNIA - Jornada pela Paz e em memória das vítimas da guerra 
 
A pedido do agrupamento 968 – Lomba da Fazenda divulga-se o programa e estrutura 
da actividade referida em epígrafe e que se concretiza no próximo Sábado, dia 2 de 
Abril. 
“O nosso Agrupamento vai organizar o evento referido em epígrafe e que se destina a 
homenagear o povo mártir da Ucrânia. 

Esta iniciativa está programada para o dia 2 de abril, estrando previsto o seu início 
pelas 7 horas e o seu término pelas 20 horas. 

Este evento contará com a participação de todas as secções, pretendendo-se, 
igualmente, o envolvimento das instituições, associações, grupos informais e de toda a 
nossa comunidade. Participação esta que se pretende ativa, pelo que todas as 
organizações envolvidas vão ter um papel a desempenhar. 

O programa, que já se encontra em elaboração, contemplará períodos de oração, 
reflexão, renúncia e uma missa por alma das vítimas destes trágicos acontecimentos. 
A sua realização ocorrerá em dois polos distintos, um junto ao nicho de N. Senhora de 
Fátima, na Lomba da Cruz, o outro na nossa igreja paroquial. Poderão ser 
apresentadas sugestões para enriquecer esta Jornada. 

O sucesso desta iniciativa dependerá do nosso empenho e do nosso envolvimento. 
Sendo assim, solicita-se, desde já, que cada secção comece a motivar e a mobilizar a 
nossa rapaziada para esta atividade. 

É tempo de todos nós agirmos! 

É tempo de mostrarmos a nossa solidariedade! 

É tempo de estarmos mais próximos dos que são vítimas deste conflito!” 
Apela-se aos agrupamentos interessados em participar que manifestem essa intenção 
contactando o agrupamento organizador informando o efectivo e eventos a integrar. 
Com as melhores saudações escutistas, creiam-me 
 
 

SEMPRE ALERTA PARA SERVIR 
O Chefe de Núcleo Adjunto de S. Miguel  

 

 
(Carlos Manuel da Silva Santos)
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07:00 — Colocação coroa de flores junto do nicho de Nossa Senhora de Fátima - 
Lomba da Cruz .......................................... (Homenagem ao povo sofredor da Ucrânia e 

 pedido a N. S. Fátima que abençoe e proteja o povo da Ucrânia) 
Movimentos/instituições presentes 

07:15 — Recitação do Terço ......................................... (Pela paz e vítimas da guerra na Ucrânia) 
Organização 

18:30 — Missa na Igreja Paroquial Nossa Senhora da Conceição .............. (Pela paz na  
Ucrânia e almas das vítimas falecidas na guerra) 

Animação pelos grupos coral e folclórico 

Hino do Santíssimo e de N. S. Conceição pela Filarmónica 

Preparação do ofertório pelas catequistas 

19:30 — Romaria junto do nicho de Nossa Senhora de Fátima 
Organização pelos escuteiros 

Animação pelo rancho romeiros 

Ordinário pela filarmónica 

20:00 — Homenagem ao povo da Ucrânia ........................................... Leitura das reflexões e  
apresentação dos cartazes 

pelos movimentos presentes na Jornada 

20:15 — Recitação do Terço ...................................................... (Para que N. S. Fátima abençoe e  
proteja o povo da Ucrânia, pela Paz e pelas almas das vítimas falecidas na guerra) 

Recitação do terço e leitura das pequenas mensagens  
pelos movimentos presentes na Jornada 

Animação pelos grupos coral e folclórico     

20:45 — Deposição da Renúncia Semanal ........................ (A favor das crianças da Ucrânia) 
Todos os participantes que se disponibilizaram para a Renúncia 

21:00 — Hino da Paz - lançamento de balões 
Filarmónica e pelos grupos coral e folclórico 

Lançamento de balões pelos escuteiros 

 21:15 — Encerramento      
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Participantes 

Foram convidados a participar ativamente nesta Jornada os seguintes Movimentos/ 
Instituições da comunidade paroquial da Lomba da Fazenda: 

− Catequistas   

− Escuteiros1   

− Fazenda Sport Club 

− Filarmónica   

− Grupo Coral   

− Grupo Folclórico 

− Legião Maria   

− Rancho de Romeiros 

 

Apoio Logístico 

− Junta de Freguesia da Lomba da Fazenda 
 

Envolvimento 

Pede-se aos movimentos/instituições presentes, se possível: 

− Texto de reflexão até uma página A4; 

− Pequeno texto com mensagens alusivas ao tema (até 4 ou 5 linhas) – para o terço; 

− Cartaz ou faixa com mensagens alusivas ao tema;  

− Lanternas/pilhas; 

− Os participantes com braçadeiras ou vestidos com as cores da Ucrânia;  

− Renúncia semanal a favor das crianças da Ucrânia. 

                                                 
1 Escuteiros do Agrupamento 968 – Lomba da Fazenda e de outros agrupamentos do nosso Núcleo. 


