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BAPTISMOS DA CATEQUESE 

No passado Domingo do dia 13 de Abril 2013 realizaram-se os batismos das crianças da catequese. Onze crianças da 

catequese, mais três irmãos delas, que fizeram o percurso de 2 anos vieram neste dia realizar o Sacramento do 

Baptismo. Foi uma cerimónia muito bonita, as crianças estavam muito contentes, os seus pais e padrinhos também. 

Os catequistas que os prepararam o ano passado e os deste ano estão muito contentes, por estas crianças não terem 

desistido e desejarem com tanta Fé serem filhos de Deus e membros desta nossa família tão grande e cheia do amor 

que é a Igreja de Cristo. Um bem-haja a todos e ao Pe Daniel que realizou uma cerimónia muito bonita, obrigada ao 

Diácono Manuel e a todos os que estiveram disponíveis para ajudar. 
 

Leonilde Moreira  

 

 

VIGÍLIA PASCAL 

 

Centro Paroquial da Sagrada Família: inscrições abertas 
 

Valências de Berçário, Creche e Jardim de Infância 
 

Até ao final do mês de Abril 

 

UNÇÃO DOS DOENTES 
 

Domingo 28 de Abril - 10h30 

Inscrições na Secretaria Paroquial 

 

 

SITE DA PARÓQUIA 
 

Visite-nos em  

www.paroquiamiratejo.weebly.com 

 

 

Pode ver e encomendar as 

fotografias de Baptismo no 

Estúdio Jardim 

VIA LUCIS  

DA CATEQUESE 
 

No dia 12 de abril, fizemos a Via da 

Luz com as crianças da catequese. A 

comunidade também foi convidada a 

comparecer. Foi muito bonito e as crianças adoraram pois para muitas foi 

novidade e estavam muito curiosas. Deste modo, à Via Sacra da Quaresma, 

cominho doloroso de Jesus até ao Calvário, sucede-se o caminho da luz e da 

vida, donde provem o nome de Via Lucis. 
Cármen Gomes 

 

119º CURSILHO  

DE CRINSTANDADE  
 

Decorre durante este fim-de-semana mais um 

Cursilho de Cristandade de Homens, no 

Seminário de Alfragide, em Lisboa. Da nossa 

Paróquia participam sete homens, incluindo o Senhor Padre Daniel. O 

encerramento decorrerá no Domingo à tarde na Igreja de Nossa 

Senhora de Fátima. Rezemos por cada um dos participantes, para que 

se deixem tocar pelo amor de Deus. 

http://www.paroquiamiratejo.weebly.com/


 

 

 

 

 

 

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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PASSEIO A ÉVORA 

25 de Abril 

- Programa - 

Concentração na Igreja (7h30) 

Santa Missa na Igreja  

de S. Francisco 

Capela dos Ossos (opcional) 

Almoço 

Praça do Giraldo e Igreja de 

Santo Antão 

Igreja Catedral e Vésperas 

Templo de Diana  

 

Inscrições na Secretaria Paroquial 

 

 

 CAMINHEIROS 

Tarde de Jogos 
 

BINGO 

DAMAS 

XADREZ 

MALHA 

SETAS 

 

Desafie os seus amigos e  

familiares e venha-se  

divertir connosco!  

 

Ajude os caminheiros, 

e divirta-se ao mesmo tempo. 

 

Venha ter connosco à nossa 

sede, no dia 27 de Abril 

pelas 15h. 
 

CONSTRUIR UM CASAMENTO SÓLIDO 
 

 

  «Penso assim desde os meus 14 anos. Já nessa altura, pude 

observar - na escola em que estudava - onde conduzia a 

frivolidade sexual de muitas amigas minhas. Mesmo estando 

em plena adolescência e sentindo dentro de mim uma certa 

“tendência hormonal” para a rebeldia, sempre pensei que a 

liberdade sexual que mais desejava era estar um dia felizmente casada e bem casada. Graças a 

Deus, é o que acontece hoje em dia». 
     

     São palavras de uma jovem e brilhante advogada durante um debate televisivo há uns anos 

atrás. Falava de um modo natural, claro, sem pretensões de impor a ninguém os “seus” valores. 

Simplesmente respondia - com um estilo um pouco introvertido, talvez devido à delicadeza do 

tema e à consciência de estar a falar diante das câmaras de televisão - às perguntas que lhe fazia o 

moderador desse debate. 
 

     «Pensava - embora tivesse uma certa vergonha de comunicar a qualquer pessoa esta minha 

convicção - que devia guardar-me para o matrimónio. Era um pensamento íntimo e livre. Não 

era nenhum tabu. Nem me sentia “reprimida” por não dar rédea solta às minhas tendências mais 

instintivas. Entendia - e continuo a pensar assim - que orientar essas tendências para o fim 

natural que elas possuem (a constituição de uma família) não me tornava uma pessoa anormal. 

Não me sentia menos mulher do que as outras que actuavam de um modo diferente, muito pelo 

contrário». 
 

     «Exigiu esforço manter-me fiel aos meus princípios? Sim, exigiu. Sobretudo o esforço de 

nadar contra a corrente. Algumas vezes, até tive a impressão de ser um pouco “exagerada”, fora 

de moda. Mas, agora, com o passar dos anos, não tenho dúvidas em afirmar que valeu a pena. 

Tenho a sensação de ter construído - também com a ajuda do meu namorado, que hoje é meu 

marido - um casamento sólido». 
 

     Viver um namoro de um modo genuinamente cristão não é uma questão de segunda 

categoria. E o problema não se reduz à “gravidez indesejada”. O verdadeiro problema é trivializar 

ou proteger a capacidade de amar. É verdade que, nos dias de hoje, está ‘na moda’ defender 

exactamente o contrário, mesmo entre pessoas que se dizem “cristãos coerentes”. No entanto, 

como a própria História não nos cansa de mostrar, nem sempre aquilo que ‘toda a gente diz ou 

defende’ corresponde à verdade, à visão “ecológica” do ser humano. 
 

     Não é muito difícil verificar que, quando se separa o exercício da sexualidade do matrimónio, 

perde-se facilmente a noção da diferença entre estar casado e não estar. E o casamento não é uma 

“simples e hipócrita cerimónia exterior que não acrescenta nada ao nosso amor” - declaração que, 

recentemente, ouvi a um par de pombinhos. 
 

     Casar-se é comprometer-se por amor. É evitar, entre outras coisas, que a entrega da mútua 

capacidade de amar seja uma aventura provisória, sem compromissos, enquanto se está à espera 

de que apareça alguém “melhor”. Desejar uma pessoa não é a mesma coisa que amá-la. Por isso, 

quem ama de verdade uma pessoa deseja casar-se - comprometer-se para sempre - com ela. Penso 

que não é necessário ser cristão para entender estas afirmações. Elas estão inscritas no coração 

dos homens e mulheres de boa vontade. 
 

Rodrigo Lynce de Faria 

http://www.paroquiamiratejo.weebly.com/

