
18 Janeiro 2020 - Ano XII - nº 18 

 

 

 

CELEBRAÇÃO DO SACRAMENTO DO CRISMA 
 

No domingo, dia 05 de Janeiro, dia em que a Igreja celebrava a Epifania do Senhor, dia 

em que por meio de Jesus- Menino, Deus se manifestou à humanidade, a nossa Comuni-

dade, rejubilou de alegria pela celebração do Sacramento da Confirmação a jovens e adul-

tos que, assumiram Cristo, em plenitude nas suas vidas. 

Foi muito importante, passados oito dias ouvir alguns testemunhos de adultos que rece-

beram o Sacramento da Confirmação da sua fé, depois de terem percorrido um caminho 

de preparação e, para alguns foi o iniciar da vida cristã, recebendo os três Sacramentos da 

iniciação cristã. 

Recordo aqui, alguns testemunhos. 

A Ana Mafalda: 

Com o Batismo iniciei a minha viagem, impulsionada por um inesperado convite para madrinha. Com o percurso catequético, prendi a escutar 
a palavra de Deus,  e cedo percebi que essa mesma Palavra me enriquecia espiritualmente, me alimentava a alma. 

Com a primeira comunhão, compreendi que já não sou a mesma pessoa que em Abril havia iniciado este novo caminho. 
Com o crisma veio a confirmação, que jamais estarei sozinha, de que tenho alguém que me ouve nos bons e maus momentos, de que tenho as 
respostas que mais preciso nas decisões mais complicadas pelas formas mais inesperadas. 
O Nelson Gomes: 

Todo o percurso desde a recepção do Batismo, Matrimónio, 1.ª Comunhão e agora o Crisma, foi uma meta cristã alcançada, foi uma grande 
bênção de Deus que me transformou, dando-me um sentido de fé, mas também de responsabilidade, com a certeza de que só agora iniciei, mas 
espero conseguir muito mais. 
No Domingo á saída da Missa encontrei o Silvino e a Isabel Semedo e eles testemunhavam;- A Isabel disse que, para ela foi o completar de uma 

etapa da vida, mas que a tornava mais leve mas também mais comprometida; o Silvino que o Crisma foi um dia muito feliz e que lhe veio dar 

um sentido da fé. 

Para Vera Castro: 

Depois de todo um processo de redescoberta cristã, aos 28 anos, embora baptizada desde o 1ª ano de idade, despoletou uma vontade imensa de 
querer estar com Deus fui direccionada para um curso, o curso Alpha em Sesimbra em que senti uma proximidade como nunca antes tinha 
sentido com Deus. E sempre com Deus no coração, evangelizando mesmo de forma inconsciente ou indirecta, fui convidada através de uma 
colega de trabalho a participar num Cursilho de Cristandade que me trouxe estrutura. Mas, Deus volta a resgatar-me da forma mais subtil 
como só Ele sabe. Através de uma amiga, que entendeu que deveria ser sua Madrinha de Crisma, e que não sabia desta vontade que ia no meu 
coração, mas como também não sabia que eu não tinha este sacramento levou a que por obra de Deus eu pudesse este ano concretizar esta 
grande desejo que tinha. 
Neste momento acredito que com a força do Espirito Santo, sinto-me mais completa, e todos os dias peço a Deus Sabedoria e Entendimento e 
que Deus aumente cada dia mais a minha Fé. 
Gostaria de exprimir aqui os testemunhos de todos os crismados neste dia, mas não seria possível, mas continuo a pedir a Deus que os mante-

nha sempre neste percurso de crescimento e de compromisso da sua fé, sem esquecerem que todos os Domingos na Eucaristia, Cristo espera 

por vós,  

 

A Comunidade, Sagrada Família, alegra-se, felicita, e dá os parabéns aos crismados!  

   

   Deus abençoe a todos. 

         São Cardoso 



 

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 
 

Tel: 21 254 28 50 
 

Site: www.paroquiamiratejo.weebly.com 
 

Contacto: boletimmiratejo@gmail.com 
 

NIB: 0033 0000 4537 8096 7110 5 

 

23 de Janeiro 

21h - Missa - RCC 

 

Inscrições para a viagem à Croácia 

são feitas com o Sr. Prior 

 

 

 

 Clã 
 

Nos passados dias 26 a 29 de dezembro, os caminheiros realizaram um acampa-

mento na DRAVE, conhecida como aldeia mágica, perto de S. Pedro do Sul. 

Num ambiente rústico e cheio de beleza pudemos viver o espírito natalício de 

uma outra maneira, em clã e contacto com a natureza, visto que a DRAVE é 

uma aldeia desabitada, o que nos permite ver a natureza no seu estado mais 

puro. Realizamos diferentes trilhos, melhoramos a nossa culinária, havendo 

também espaço para jogos. 

Celebrando o Natal, enfrentando os desafios da jornada, foi mais uma atividade 

enriquecedora para unir o clã. Sendo o meu acampamento de aspirante, foi sem 

dúvida uma atividade especial da qual não esquecerei. Terminou na nossa Igreja no dia tão especial da Sagrada Família.  

Patrícia Tiago-Tigre de Emaús 

http://www.paroquiamiratejo.weebly.com

