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28 Fevereiro - Sé - 15h30 

Um Coração Solidário 

O Bom Samaritano 

06 Março - Cristo-Rei - 15h30 

Como Eu fiz, deveis fazer também Vós 

A Lavagem dos Pés 

13 de Março - Atalaia - 15h30 

Fazei isto em Memória de Mim  

A Partilha do Pão 

 

A Eleição dos Catecúmenos 
 

No II Domingo da Quaresma, nas Eucaristias das 10h30 e das 19h, a nossa Comunidade conheceu e comprome-

teu-se a rezar pelos novos catecúmenos: Patrícia, Donnare, Bruno , Mariana e Katia, que fizeram a sua inscrição, 

escrevendo os nomes no Livro de Registos de Catecúmenos da Paróquia. Foi para eles um momento muito 

importante e pelas suas expressões foi bem visível a alegria que sentiam, embora manifestassem bem o sentido da 

responsabilidade do "ser Cristão". O Senhor Padre confirmou que estes catecúmenos foram eleitos para recebe-

rem o Sacramento do Batismo na noite de Vigília Pascal e fez-lhes o apelo a viverem este tempo de acordo com a 

eleição a que foram chamados, vivendo em contínua acção de graças, sendo perseverantes na prática de boas 

obras e na escuta da Palavra de Deus. Rezemos para que Deus, Nosso Senhor ilumine estes catecúmenos e lhes dê o Seu amor purificando-os 

para que se tomem cada vez mais dignos de chegarem à Graça do Batismo. 

São Cardoso 

Retiro de Catequistas em Palmela 
 

No passado dia 20 realizou-se na casa de retiros de Santa Rafaela em Palmela mais um retiro para os 

catequistas da Diocese de Setúbal. Por volta das 9h30 fomos acolhidos pelo Sr. Padre Luís Ferreira, 

Pároco de Azeitão. Como é habitual começamos com a oração das Laudes e continuamos com a oração 

da misericórdia, desenvolvemos um tema sobre a misericórdia de Deus. O objetivo não era ensinar-nos 

quais eram as Obras de Misericórdia, e muito menos saber se as praticamos ou não, porque como cris-

tãos e catequistas que somos isto já não estava em dúvida. Importante era saber com que estado de 

espírito praticamos essas mesmas obras. O objetivo era despertar-nos para a necessidade que temos de 

reconciliar-nos com Cristo através do sacramento da penitência porque só assim podemos praticar as 

obras de misericórdia como o Senhor nos propôs. Sem a reconciliação com Cristo estaríamos a praticar obras boas, obras de caridade, obras 

socias: mas não obras de misericórdia, uma vez que para sermos misericordiosos é necessário estarmos em Graça com Deus. É que o nosso 

encontro com Senhor é sempre abafado pelos nossos pecados, principalmente pelos chamados pequenos pecados (=veniais). Estes são compa-

rados a fina camada de pó que pouco a pouco vão entrando em nossa casa sem nos apercebemos até cobrirem por completo os nossos móveis 

e molduras de fotografias. Se não limparmos, deixaremos de ver os seus detalhes. Saberemos somente que por debaixo do pó esta uma fotogra-

fia, mas não saberemos se é de um homem ou de uma mulher se é de um branco ou um negro, muito menos se é bonito ou feio. Deste mes-

mo modo os nossos insignificantes pecados se não forem limpos pela confissão, seremos cristão sem a Graça de Deus. Depois de almoço, falá-

mos ainda um pouco sobre a santidade, pois este é o nosso objetivo e a nossa meta como cristãos. Sendo assim é indispensável conhecer a vida 

daqueles que como nós viveram na terra sempre reconciliados com Cristo e hoje estão à direita do Pai: os Santos Que eles sejam nossos exem-

plos neste caminho. Da nossa Paróquia participaram neste retiro: o André, a Nini, a Ana, a Lucinda e a Cármen. 

          André Brito 


