
colocámos no regaço da “Mãe” todas as nossas preocupações e dores. Apesar de todas as dificuldades causadas pelo mau tempo, tivemos 

momentos de muita oração e meditação o que nos tornou mais fortes na nossa Fé. Foram nossos orientadores o Sr. Padre Antunes e o Sr. 

Padre Francisco Pereira. Foram quatro dias muito ricos e que decerto irão ajudar a ultrapassar todas as dificuldades que pela doença possam 

surgir. Bendito seja Deus e Sua Mãe Maria Santíssima! 
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RETIRO DE DOENTES EM FÁTIMA: Um dom de Deus 
 

    No passado dia 23 realizou-se o retiro de doentes ao Santuário de Fátima, promovido 

pelo “Movimento Mensagem de Fátima” da Diocese de Setúbal. O retiro é um momento 

em que paramos, deixamos o corre-corre do dia-a-dia, para refletir sobre nós mesmos, 

sobre a nossa condição de vida. É o momento em que saímos do barulho do mundo 

agitado para ficarmos a sós com Deus. Foi com este espírito que oito doentes da Paróquia 

da Sagrada Família estiveram em retiro nos dias 23 a 26 do mês de Outubro. A primeira 

visita foi á Capelinha das Aparições, junto de Nossa Senhora, onde com muita ternura 

 

 

Movimento Mensagem de Fátima - Graça M. Fernandes 

 

CATEQUESE: Reunião de pais 
 

    No passado dia 25 de Outubro, as 21h no pavilhão da catequese, decorreu mais uma vez a reunião 

anual para os pais dos adolescentes da catequese. Com muita pena nossa, mais uma vez vieram poucos 

pais. Estiveram presentes 10 pais e os catequistas dos volumes do 7º ao 10ºvol. O Sr. Pe Daniel também 

se encontrava presente e falou um pouco com os pais aproveitando para os conhecer e também para falar 

da abertura do Ano da Fé e o que se pretende fazer. Os catequistas presentes falaram também do que irá 

tratar cada volume e como se irá inserir na catequese o Ano da Fé. Neste âmbito deixo aqui o apelo: 

vamos todos caminhar naquilo que cremos que é Jesus e demos força aos nossos jovens de que o nosso 

projeto de vida passa pela pessoa de Jesus Cristo. 
 
 

PS. A próxima reunião de Pais da Infância é no dia 15 de Novembro às 21h no Pavilhão da Catequese. 

 

Leonilde Moreira 

1 NOVEMBRO: Todos os Santos e Pão-por-Deus 
 

    No dia de Todos-os-Santos, as crianças da Catequese, depois de terem participado na Missa de Todos os Santos, saíram à rua, juntando-se 

em dois grupos, para pedir o Pão-por-Deus de porta em porta. Iam acompanhadas pelos catequistas e por alguns pais. As crianças cantavam 

alguns versos e receberam, como oferendas, pão, bolachas, leite, guloseimas e até dinheiro. O que recolheram foi depois depositado no baú da 

Igreja que recebe os alimentos para aos mais pobres e necessitados. Ficam aqui algumas fotografias tiradas pelo Catequista Carlos. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  
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ENTREVISTA COM A MARIA JOSÉ 
 

Fomos falar com a Maria José, que participou no Retiro de Doentes: 
 

Como surgiu a possibilidade de participar no retiro dos doentes em Fátima? Eu fui-me confessar e 

o Padre Daniel perguntou-me se eu estaria interessada em ir a um retiro. Deixei o meu contacto e 

depois de alguns dias, a Graça telefonou-me. O meu marido incentivou-me a ir e resolvi tirar a 

fisioterapia dos músculos e das mãos e fazer fisioterapia à cabeça. Senti-me muito bem 

acompanhada – são os tais Cireneus que Deus põe no meu caminho. Toda a gente se revezava para 

me ajudar. Foi maravilhoso e não podia ser melhor. A Fernanda, a Graça e a Elisa, foram 

inexcedíveis. 
 

Quais foram as temáticas abordadas? O retiro consistiu basicamente na reflexão sobre Jesus e sua 

Mãe que apareceu naquele local. O tema era mais sobre Fátima propriamente dita. Também 

falámos sobre as promessas das pessoas que andam de joelhos, em sacrifícios excessivos ao ponto de 

prejudicar a saúde, não sendo essa, com certeza, a vontade de Deus. 
 

Como foi estar em silêncio, tendo em conta que um invisual precisa desses estímulos? Não senti, ao 

contrário do que pensava, o peso do silêncio. Como também quase não saímos por estar muito frio 

e chuva, de certa forma estava tudo mais perto de mim, sem necessidade de romper o silêncio. 

Felizmente eu já conhecia o Santuário. 
 

O que mais a marcou? O padre Francisco que é Capelão do Santuário. Marcou-me porque é um 

grande missionário. Sabe falar e interpretar as pessoas. O Cónego Duarte, que me ofereceu a 

medalha milagrosa da Virgem Santíssima. E ter recebido a Santa Unção. Foi explicado, que 

antigamente era chamado Extrema-Unção, e praticamente reservado a pessoas que estavam a 

morrer. Atualmente este sacramento é dado aos doentes e não apenas aos agonizantes. 
 

O que esperava deste retiro? Tinha medo que corresse mal, que não tivesse o acompanhamento de 

que necessito. Mas acreditei em Deus. Se Ele me chamava é porque eu devia ir. Se Ele me safou de 

uma septicemia em que estive em coma, também me ia safar lá. 
 

Encontrou Jesus? Encontro-o em todo o lado. Ele está-me sempre a dar a mão: naquele que me dá 

o braço, no outro que me dá o feijão-verde, em mais outro que me senta na cadeira, no que me põe 

as coisas ao lado direito... Encontro em todos os que me ajudam. Na solidariedade é onde se 

encontra Deus. 

 

ENCONTRO DE 

PASTORAL LITÚRGICA 
 

No passado dia 27, decorreu o 

Encontro Diocesano de Pastoral 

Litúrgica em Setúbal. O tema foi 

dedicado a Nossa Senhora, 

Amparo da Fé. A nossa Paróquia 

esteve presente com um número 

significativo: 24 participantes nos 

vários Ministérios.  

A partilha de experiências, assim 

como o testemunho dos vários 

intervenientes marcou muito o 

encontro. Este foi um encontro 

que repetindo será sempre 

enriquecedor.  

 

 

 

 

 

 
 

DIA VICARIAL 

DE JOVENS 
 

Teve lugar no passado Domingo 

na Amora, o encontro que marcou 

o início do ano Pastoral Vicarial 

de Jovens. A dinamização do 

acolhimento esteve a cargo dos 

jovens da nossa Paróquia, bem 

como do encontro que contou 

com a presença do Padre Rui 

Alberto, Salesiano, que veio do 

Porto. Este foi o primeiro 

encontro deste ano Pastoral. O 

segundo encontro será no dia 17 

de Novembro, às 21h (oração 

Vicarial) na nossa Igreja. 

 Aquino Sena Pina 

Aquino Sena Pina 

SÍNODO DOS BISPOS 
 

    Terminou a 13ª assembleia geral ordinária do Sínodo dos Bispos, sobre a nova evangelização. 

Bento XVI sublinhou que “emergiu [no Sínodo] a exigência de um anúncio renovado do 

Evangelho nas sociedades secularizadas” e que “deste Sínodo sai reforçado o compromisso pela 

renovação espiritual da própria Igreja, para poder renovar espiritualmente o mundo 

secularizado”. Foram entregues ao Papa 58 proposições, isto é, conclusões dos trabalhos do 

sínodo que decorreu entre 7 e 28 de Outubro. O Papa escreverá uma exortação apostólica a 

partir do trabalho do sínodo, mas sem se limitar às proposições apresentadas. 
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