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Encontro com os crismados  
 

Decorreu no dia 7 de Abril o encontro dos crismados no último ano na nossa Diocese, com o Sr. Padre Lobato, 

em representação do Sr. Bispo e orientado pelo Sr. Padre Rui Gouveia do Secretariado da Catequese. Neste tempo 

Pascal, foi uma graça ver que os crismados adultos da nossa Paróquia compareceram, quase na totalidade. Este 

encontro teve como objectivo ajudar os crismados a compreender a razão do Sacramento do Crisma. Porque fui 

crismado? O que é que Cristo, Caminho, Verdade e Vida espera de mim? Fui crismado… terminei o meu 

compromisso! Não. Agora é que começou a minha missão como cristão! E depois da apresentação de um pequeno 

filme e dos testemunhos de dois cristãos da nossa diocese (a Anabela, de Pinhal de Frades e o Nuno Gonçalves, de 

Azeitão), que foram crismados em adultos e, que a partir desse dia as suas vidas se modificaram totalmente, os 

crismados presentes aperceberam-se de que a recepção deste dom os comprometia a serem luz no mundo e a 

darem testemunho com gestos, palavras e acções na Igreja, em casa, no mundo, porque os nossos pequenos gestos 

do dia a dia podem originar grandes mudanças à nossa volta. Como nos dizia o Sr. Padre Lobato é importante 

deixarmos Deus entrar nas nossas vidas, «dar o volante da nossa vida a Deus», porque como nos afirmava o Sr. 

Padre Rui: «É extraordinário como Deus entra nas nossas vidas, respeitando as nossas histórias de vida e 

permitindo-nos saborear a paz que vem de Deus.» E, agora fica o desafio para todos os crismados: Viver o dom do 

Sacramento na vida, professando e vivendo a fé como adultos num compromisso com a Igreja. 

        São Cardoso 
 

 

VIGÍLIA PASCAL 

 

Centro Paroquial da Sagrada Família: inscrições abertas 
 

Valências de Berçário, Creche e Jardim de Infância 
 

Até ao final do mês de Abril 

 

Passeio Paroquial a Évora 

Quinta-feira 25 de Abril 

Inscrições na Secretaria Paroquial 

Escuteiros em Acampamento Volante 
 

Nos passados dias 6, 7 e 8 de Abril, a Expedição 33 (Exploradores) e a Comunidade 14 (Pioneiros) organizaram 

uma actividade conjunta entre as duas secções com o intuito, não só de conviver e trocar experiências, como 

também para que os Exploradores mais velhos comecem a perceber o funcionamento da secção seguinte uma vez 

que para o próximo ano escutista irão passar de secção. A actividade iniciou na sexta-feira à noite onde os nossos 

escuteiros pernoitaram no Centro Paroquial de Santana, na Paróquia do Castelo de Sesimbra. Nessa noite foi 

realizado um jogo entre todos e terminou num debate com o tema "A liberdade na adolescência" onde cada um 

 pôde dar a sua opinião e mostrar o seu ponto de vista. Na manha seguinte todos arrancaram em raid e de mochila às costas até ao Centro Escutista e Ambiental 

da Arrábida (CEADA), onde montámos tendas e nos preparámos para mais uma noite. Durante o dia foram feitas algumas actividades como a construção de 

abrigos e outras com vista ao desenvolvimento da técnica escutista. Participámos mais tarde na Eucaristia vespertina presidida pelo Pároco de Azeitão o Pe. Luís 

Ferreira que nos acolheu com simpatia. No Domingo o dia amanheceu fresco, ideal para concretizar o grande final da actividade: A subida ao Formosinho, o 

vértice geodésico situado no topo da serra da Arrábida, a 501 m de altitude. Os nossos escuteiros passaram de uma altitude de 30 m acima do nível do mar até aos 

501 m. A subida foi íngreme e revelou-se um grande desafio para todos, mas no final todos conseguiram subir até lá acima e depois descer pelo outro lado até ao 

Portinho da Arrábida., passando por paisagens deslumbrantes e locais pouco explorados pela população.  

Esquilo Dorme ao Luar (Emanuel Pereiro) 

 
 

Grupo Socio-Caritativo 

Precisa de açúcar e arroz 

Contribua no próximo fim-de-semana! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horário da Santa Missa:                                                               
 

3.
a
 e 5.

a
 feira: 9h  4.

a
 e 6.

a
 feira: 18h   

Sábado:18h15  Domingo: 10h30 e 19h 
 

Cartório: depois de cada Missa 
 

Morada: Rua das Gémeas, n.
o 
44, Miratejo  

                2855-235 Corroios 
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Oração para a 

50ª Semana das Vocações 
 

Deus Pai, fonte da vida, 

que pelo teu filho, Jesus Cristo, 

nos deste o Espirito de confiança e de amor: 

envia operários para a tua Igreja; 

dá vitalidade de fé 

a cada família, paróquia e diocese, 

onde desabrochem numerosas 

vocações sacerdotais e religiosas 

e os baptizados vivam 

generosamente o Evangelho, 

ilumina com a santidade da tua palavra  

os pastores e os consagrados; 

anima os jovens nos seminários 

e nas casas de formação; 

renova a esperança na Igreja 

e continua a chamar muitos  

para que nunca faltem testemunhas autênticas,  

transfiguradas no encontro contigo, 

e anunciadoras da tua alegria 

à comunidade cristã e aos irmãos. 

Ámen. 

 

Bispos criticam a banalização do aborto 

e a facilitação extrema do divórcio 
 

A Conferência Episcopal Portuguesa criticou esta semana a “banalização” do aborto e a “facilitação extrema” 

do divórcio, alertando para as consequências da atual legislação sobre o futuro das famílias. “A legalização do 

aborto e sua banalização desvalorizam a vida e contrariam radicalmente a promoção do bem essencial da 

mesma”, assinala o comunicado final da assembleia plenária, que decorreu em Fátima desde segunda-feira. D. 

José Policarpo, presidente da CEP, disse aos jornalistas que as mulheres vivem uma situação "dramática" 

quando decidem abortar e criticou a ausência do aconselhamento que está previsto na lei. "Isso não tem 

acontecido", lamentou. O cardeal apelou a um "trabalho de ternura, mas também de responsabilidade" junto das populações mais jovens. Os bispos aprovaram 

uma nota pastoral intitulada ‘A força da família em tempos de crise’ e sustentam que “a facilitação extrema do divórcio e as formas de convivência marital 

precária dificultam a decisão de ter filhos”. Em comunicado, a Conferência Episcopal sublinha que “a Igreja, que defende a indissolubilidade do casamento, deve 

ser acolhedora e solícita na ajuda às pessoas que experimentaram o fracasso do seu casamento”. D. José Policarpo assumiu que se está perante um “tema 

recorrente” nas preocupações dos “principais responsáveis” católicos e que o assunto foi referido nas “prioridades” do Papa Francisco. “Uma coisa é ter uma 

consideração muito grande, dar o apoio possível, a nossa ternura a famílias que estão a lutar por ser famílias, outra é desconhecer as dimensões, as regras 

sacramentais” da Igreja, prosseguiu o patriarca de Lisboa. O cardeal português aludiu ainda ao “panorama preocupante” por causa da crise de natalidade e disse 

ser natural pedir aos governantes que “não agravem a situação” com sobrecargas fiscais. “A presente crise demográfica torna patente uma sociedade em 

envelhecimento progressivo, com as graves consequências na sustentabilidade dos apoios sociais para a saúde e o tempo de vida pós-laboral”, assinala o texto 

conclusivo da assembleia plenária. 

Agência Ecclesia 
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