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Adeus a Nossa Senhora 
 

A imagem peregrina, que uniu a Diocese de Setúbal com a sua visita a todas as paróquias, despediu-se no 

passado domingo do povo sadino. A nossa paróquia esteve lá para agradecer a Nossa Senhora o ter-nos vindo 

visitar e encher-nos das suas bênçãos. Toda a multidão que se encontrava no cais de Setúbal, depois da cele-

bração Mariana de despedida da Imagem Peregrina, acenou com seus lenços brancos, e assim ao som de cân-

ticos em louvor, partimos. Na auto-estrada, em direcção à diocese de Évora, foi uma verdadeira procissão de 

automóveis. Chegados a Évora entregámos a imagem peregrina à paroquia da Boa-Fé. 

Graça Fernandes  

Clã em obras 
 

Com tantas aventuras e novidades o clã do nosso agrupamento pôs mãos à obra. E foi mesmo mãos à 

obra, pois ao longo de vários fins-de-semana deixou a roupa bonita e agarrou nos baldes e nas trinchas 

para remodelar o albergue (espaço da sede dedicado aos caminheiros). Realmente o nosso clã este ano está 

a revelar ser multifacetado! Vamos ver o que sai dali! 

Coruja Desarrumada 

Semana dos Seminários 
 

A Igreja celebrou termina este Domingo a Semana dos Seminários, este ano dedicada ao 

tema da misericórdia, recordando que a importância de reconhecer o papel dos sacerdotes 

e de ajudar à formação de novos padres. O presidente da Comissão Episcopal Vocações e 

Ministérios afirma na mensagem para a Semana Nacional dos Seminários que um sacer-

dote não é "perfeito, irrepreensível e santo", mas "alguém para quem o Senhor olhou com 

misericórdia". “O sacerdote, homem chamado e escolhido de entre os outros homens, é 

fruto do olhar misericordioso de Jesus, que quer salvar a todos. Não se trata de alguém 

perfeito, irrepreensível e santo, mas de alguém para quem o Senhor olhou com misericór-

dia, sem explicação nem motivação compreensíveis”, escreve D. Virgílio Antunes. O bispo 

de Coimbra explica que a vocação sacerdotal só se compreende no contexto do “mistério 

do amor de Deus, que não se explica nem se justifica”, mas simplesmente se manifesta. 

Segundo o presidente da Comissão Episcopal das Vocações e Ministérios, como a 

“característica fundamental do agir de Deus é a misericórdia” os seminaristas, “desejosos 

de conhecer o mistério da sua vocação”, devem entrar no mistério do amor de Deus “pela 

humanidade e por si mesmos”. “Sintam-se sinceramente pecadores e doentes como todos 

os outros homens, e darão infinitas graças a Deus por os eleger e chamar a partilhar a 

grandeza da Sua companhia”, recomenda. Na mensagem para a Semana dos Seminários, 

os jovens são convidados a entrar na contemplação do rosto misericordioso de Deus que 

“os escolhe e os chama” e a aceitarem “humildemente a sua condição de pecadores e 

necessitados” da misericórdia de Deus que vai manifestar-se como “fonte de perdão e de 

salvação”. “Muitos sentirão o apelo a andar com o Senhor e a aprender d’Ele, conhecerão 

a vocação a que os chama e terão alegria e coragem para a seguir fielmente”, acrescenta D. 

Virgílio Antunes.  
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