
 

Sábado 10 de Outubro 

Início da Catequese 

às 17h na Igreja 

4 OUTUBRO 2015 - Ano VII - nº1 

Nota Pastoral a propósito do período eleitoral 
 

Caros Diocesanos de Setúbal: Está em curso a campanha para a eleição dos deputados à Assembleia da Repú-

blica e, por isso, para a escolha do Governo do nosso País. A campanha, mais que esta escolha, é uma grande 

oportunidade para ajudar os cidadãos a crescerem na atenção à política, a tomarem consciência do seu papel 

decisivo na construção dum país mais solidário e justo, onde haja uma melhor distribuição dos bens, incluin-

do o bem do trabalho, e a crescerem no amor pelo bem comum e no respeito profundo pela dignidade de 

cada pessoa. A campanha é tempo de trabalho árduo para os candidatos e militantes dos diversos partidos 

mas também pede a todos o esforço de nos esclarecermos e de tomarmos parte na eleição vendo nisso uma oportunidade, uma honra e não só 

um dever. Isto implica que a campanha seja feita em tom sereno, de verdade e de clareza, de modo que os cidadãos se sintam atraídos a parti-

cipar. Os cristãos católicos, como expressão da caridade de Jesus que os anima, hão-de dar exemplo de esforço de esclarecimento e de partici-

pação no acto eleitoral e hão-de ter em conta a doutrina e os valores da fé que professam nas suas intervenções e decisões. A todos os candi-

datos e a todos os diocesanos desejo felicidades e espero que, no final da campanha, quaisquer que sejam os resultados eleitorais, todos cresça-

mos no amor e no compromisso pelo bem comum e pela inalienável dignidade de cada pessoa. 

Setúbal, 2/09/2015 

+ Gilberto, Administrador Apostólico da Diocese de Setúbal 

Início de Ano no Centro Paroquial 
 

Foi com grande alegria que o Centro Paroquial iniciou mais um ano letivo! Vamos viver mais um ano de 

aprendizagens e de muitas descobertas. Damos as boas vindas a todas as crianças e suas famílias e desejamos 

que se sintam como uma família no nosso Centro Paroquial. Iremos viver o “Ano da Misericórdia”, tema que o 

Papa Francisco lançou a toda a Igreja e que nós, como Instituição Católica, aceitámos este desafio. Este tema 

vai ao encontro da nossa realidade e será desenvolvido pelas equipas pedagógicas. No dia 17 de Setembro fomos 

todos à Igreja receber a bênção para as nossas crianças! 

Nádia Ximenes Ferreira - Coordenadora Pedagógica 

 

Sábado 17 de Outubro 

Jamboree 

Almoço com os Escuteiros 

 

Domingo 11 de Outubro 

Aniversário LIAM e Grupo Jovens 

Missa das 19h 


