
 

Para mim foi um baptismo como tantos outros. 
É claro que procurei fazê-lo com a dignidade que um baptismo sempre me merece. 
(ainda me lembro muito bem como, no início da minha vida de padre,  
eu ficava tão emocionado sempre que tomava consciência  
da grandeza da obra que Deus fazia acontecer través dos gestos que eu realizava:  
fazer de alguém um Filho de Deus!...) 
 

Continua a mexer comigo perceber que, apesar da minha fragilidade,  
Deus se serve de mim para fazer algo de tão grande  
que nos transcende infinitamente:  
vir Ele mesmo habitar no coração daquele que O recebe no baptismo… 
Acredito que, para cada família,  
seja um acontecimento único e não apenas mais um baptismo,  
da mesma maneira que procuro sempre que não o seja também para mim. 
 

Fez-me bem receber aquele e-mail a agradecer o baptismo  
e a dizer-me: “Gostei muito da Celebração”. 
Não por alimentar o meu ego. 
Porque a verdade é que não fiz nada de especial,  
além do que está previso no ritual do baptismo:  
foi tudo tal e qual como lá vem, sem retirar nem acrescentar nada. 
Mas pela alegria de receber aquele testemunho simples  
de que havia alguém para aquele baptismo foi mesmo o que devia ser:  
um verdadeiro encontro com o Amor de Deus,  
sem nada de rotineiro a retirar-lhe ou a diminuir-lhe a sua frescura e beleza... 
 

Faz-nos bem a partilha. 
Faz-nos bem desabafar com quem podemos contar. 
Faz-nos bem verbalizar junto dos outros tanto que temos para agradecer  
ou simplesmente congratularmo-nos com eles. 
Da mesma maneira que nos faz bem a correcção fraterna  
quando ela é feita não apenas com verdade mas sobretudo com caridade... 
 

Mas aquele “Gostei muito da Celebração” foi também uma forte interpelação. 
 

Porque gostava muito de poder dizer isto de tudo o que faço todos os dias. 
Seja nos sacramentos, no exercício por excelência do ministério sacerdotal,  
seja em todas as circunstâncias do dia-a-dia. 
 

Nada é nunca banal,  
se tivermos olhos para perceber em tudo a presença de Deus. 
Nada é nunca indiferente ou descartável  
se formos capazes de perceber em tudo, no bem e no mal,  
o Amor de Deus que nos conduz, que nos conforta e consola  
e que nos desafia a sermos sempre melhores e a ir mais longe, sem nunca desistir. 

 

Pe Luís Alberto 

 

COMO INSCREVER-SE: 
 

Mande um e-mail para: 

manifestando o seu desejo de ser 
incluído/a na nossa mailing list , 
passando assim a receber a nossa 
Newsletter 
 

Para deixar de a receber, basta 
enviar um e-mail e será retirado/a 
da mailing list. 
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Mais um ano catequético terminou.  
 

Muitos passos importantes na caminhada da fé foram dados. 
 

Os catequizandos do 4º catecismo receberam a bíblia na Festa da Palavra 
realizada em novembro, no Domingo do Cristo Rei, para que, durante o 
ano, pudessem ler a Palavra de Deus e acolhê-la nos seus corações. 
 

No dia do Corpo de Deus, na missa das 12 horas, 16 crianças receberam, 
pela primeira vez, o pão da vida, o pão vivo descido do Céu. 
 

“Confiante em Deus, alegre perto de Deus” (Guilherme) são algumas das 
palavras que expressam as emoções vividas no dia da Primeira Comunhão. 
 

“Este dia vai ficar nas nossas memórias. Foi um momento santo que não 
podemos repetir. Obrigado a todos os que nos ajudaram” (Catarina Perdi-
gão). 
 

“Foi um dia maravilhoso.  Achei que fiquei mais próxima de Jesus. Estou 
muito feliz” (Carolina). 
 

“A Primeira Comunhão foi como sentir Jesus dentro de mim. Quando co-
munguei senti um sabor diferente, um sabor cristão. Senti Jesus dentro de 
mim, senti a verdadeira amizade. Senti que a partir daquele momento a 
minha vida ia mudar para melhor com Jesus do meu lado. Senti-me contente por tanta gente estar comigo neste 
momento tão especial” (Diogo). 
 

No dia 3 de junho, na missa das 19 horas, os catequizandos mais pequeni-
nos celebraram a Festa do Glória, louvando o Pai, o Filho e o Espírito Santo 
e agradecendo-lhes tudo o que aprenderam na catequese. 
 

“A Festa do Glória foi um momento muito especial onde pudemos, pais e 
crianças, celebrar, de forma partilhada com a comunidade, as vivências e o 
caminho percorrido pelos nossos filhos ao longo deste ano catequético ini-
cial. Estes momentos únicos e tão bem enquadrados são verdadeiramente 
especiais e simbolizam de uma forma muito bonita a iniciação à fé e os 
primeiros passos consistentes na relação com Deus.” 
 

“Agradeço de forma muito especial a toda a equipa da catequese que ao 
longo deste ano, mais uma vez, se revelou um rosto muito especial de Deus 
para os nossos filhos” (Sónia Pintassilgo). 
 

Na missa das 19 horas do dia 3 de junho, tivemos também a Festa do Pai 
Nosso.  
Depois de explicada a oração que Jesus nos ensinou, rezámos o Pai Nosso 
intercalado com o cântico “Junto ao mar” que alegremente os catequizan-
dos do 2º catecismo cantaram, acompanhando-o com gestos.  
 

“A Festa do Pai Nosso foi mais uma grande Festa desta Queri-
da Comunidade. É muito bom ver os nossos filhos envolvidos 
nesta comunidade e dedicando-se cada vez mais a seguir os 
caminhos do Nosso Pai. Muito obrigada a todos os envolvidos, 
por todo o carinho, acolhimento, respeito e amor que tiveram 
durante esse ano e nessa Grande Festa do Pai Nos-
so” (Fernanda Soares). 
 

No dia 10 de junho, na missa das 12 horas, os catequizandos 
do 6º catecismo professaram por si a fé que, no dia do respe-
tivo batismo, os pais e padrinhos professaram em seu nome. 
 

"A Profissão de Fé é uma maneira de confirmarmos o que os 
nossos pais disseram no nosso batismo. Foi um passo muito 
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importante para nós e foi celebrado de uma maneira muito bonita e muito especial. Muito obrigada a todas as 
catequistas!” (Rosarinho). 
 

“Fazer a Profissão de Fé foi como fazer o Batismo. Foi muito bom. Tinha a 
minha família presente. Eu aprendi muito este ano. Obrigado à minha 
catequista” (João Lopes). 
 

“A festa da Profissão de Fé, em que eu também realizei a minha Primeira 
Comunhão, foi para mim muito importante e acho que todos se devem 
sentir assim, ao dar um passo tão grande na sua fé cristã. Na minha opi-
nião, tudo correu muito bem e a organização foi excelente. Acho que se 
deve repetir para que todos tenham a oportunidade de experimentar uma sensação tão boa” (Tomás). 
 

Os catequizandos do 5º catecismo juntaram-se aos do 6º catecismo quer no retiro, no dia 2 de junho, quer na 
missa das 12 horas do dia 10 de junho. Nesta celebração eucarística, foi feita a passagem de testemunho: os ca-
tequizandos do 5º catecismo receberam das mãos de catequizando do 
6º catecismo o Credo.  

 

“Para mim o Credo é o resumo daquilo que devemos acreditar como ca-
tólicos sobre Deus e Jesus. No início pareceu uma oração grande e difícil, 
mas na catequese fomos falando sobre esta oração e aprendi depressa. 
Também gostei muito do retiro, foi o primeiro que tive. Foi muito bom 
ouvir o Padre Luís Alberto e o Irmão Paulo falarem das suas experiências 
de vida diferentes para seguirem a sua vocação, e também gostei da 
apresentação dos catequistas sobre o Credo e a Profissão de Fé para nos 
prepararem melhor. Devemos estar sempre atentos aos sinais que Deus nos dá para descobrirmos a nossa voca-
ção, foi a lição que tirei do retiro. 
Só depois de passar por isto é que entendo porque é que a Festa da Entrega do Credo é importante na catequese, 
e até se dá um diploma” (Martim Ferreira). 
 

Findo mais um ano catequético, a nossa comunidade paroquial alegra-se 
pelos passos dados na caminhada cristã dos seus catequizandos e deseja 
que eles continuem a crescer na fé. 
 
No passado dia 16 de Junho foi dia de celebração do Crisma na nossa 
paróquia. 
Após um ano de Catequese, 20 jovens e 20 adultos tiveram a alegria de 
acolher a plenitude do dom do Espírito. 
Foi também o dia da Festa das Bem-Aventuranças: os do 7º Volume par-
tilharam connosco o significado das Bem aventuranças que aprofunda-
ram ao longo do ano. 
 

Aqui ficam alguns testemunhos: 
 

“Tudo começou apenas com um compromisso. O compromis-
so de um dia fazer o Crisma. No início desta jornada estava 
convencida que isso bastaria, fazer o Crisma. Então, desafiei 
uma amiga do coração para percorrer esta jornada comigo. 
As sessões semanais decorreram com harmonia. Foram pre-
paradas para promover a comunicação entre o grupo, o que 
resultava na explanação de vários pontos de vista sobre o 
evangelho de cada semana. Qualquer dúvida era discutida e 
prontamente esclarecida pelo Pe. Luís Alberto e pela Zé. No 
dia do crisma, não conseguia colocar em palavras aquilo que 
sentia. Nem para mim mesma. Lembro, porém, de me sentir 
feliz. Porquê, perguntava eu. Ainda hoje não sei a resposta, 
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 mas julgo ser esse o caminho a percorrer. O caminho até aqui decorrido não é o fim de um percurso, mas sim o iní-
cio da caminhada que me aproxima de Deus. Obrigado pela oportunida-
de.” 
 

Patrícia 
 

“Os meses de preparação para o crisma foram intensos. Cresci pessoal-
mente e percebi a importância da fé e o impacto positivo que tem na mi-
nha vida.”  
 

Rita 
 

“Não devemos temer renovar a nossa fé. 
Foi por isso que passámos um ano na  catequese de adultos e recebemos o Crisma no passado dia 16. 
Foi uma grande experiência. 
Muito obrigado aos nossos queridos companheiros, ao senhor prior e à Zé.” 
 

Mónica e Diogo 
 

Dar-vos-ei um coração novo e introduzirei em vós um Espírito novo 
 

O Crisma é um dos sacramentos da vida católica; é a confirmação do Baptismo em que recebemos o Espírito Santo, 
sob o sinal da imposição das mãos e da unção do óleo. Através destes sím-
bolos celebramos um acordo com Deus, recebemos o poder do Seu amor e 
estabelecemos com Ele uma ligação para toda a vida. 
No passado Sábado, dia 16, tive a felicidade de fazer o Crisma. Este gran-
de dia foi o culminar de alguns meses de preparação. Todas as semanas 
nos reuníamos, líamos a Palavra e partilhávamos as nossas reflexões. Es-
tas reuniões foram sempre sob orientação do Sr. Pe. Luís Alberto, da Zé 
Rodrigues e do diácono Tomás, a quem agradeço pela dedicação e por me 
fazerem querer saber sempre mais sobre a vida de quem veio para nos salvar.  
Consegui, ao longo destes meses, aproximar-me da igreja e retirar sempre o melhor de cada Eucaristia e de cada 
Homilia ao Domingo. Levei sempre aquelas palavras para o resto da semana de tal forma que tudo pareceu tornar-
se mais fácil de ultrapassar. 
Não posso deixar de sublinhar as bonitas palavras do Santo Padre, Papa Francisco, que iniciou no mês passado um 
novo ciclo de catequeses sobre o Crisma. Nem tudo vem por acaso! Recordou o Pontífice, que “Jesus confiou aos 
discípulos a grande missão ser sal da terra e luz do mundo”. Que sejamos todos essa imagem dos discípulos de 
Deus e que espalhemos a Sua mensagem a todos os que mais precisarem. Essa é a nossa missão! 
Finalmente, o meu agradecimento ao Sr. Bispo D. Joaquim pela bonita celebração. 
Confirmei a minha ligação com Deus, com Jesus Cristo. Recebi o grande Dom de Deus. 
 

“Sem a força do Espírito Santo não podemos fazer nada” – Papa Francisco (23.05.2018) 
 

Mafalda 
 

“Durante o meu crisma eu não parava de suar das mãos e 
pensava "E se caíres e se te esqueceres de dizer Ámen, ou de 
te ajoelhar,  será que vão ficar todos a olhar para mim porque 
falhei?". Naqueles momentos, passaram-me várias coisas pela 
cabeça. Desde estar a falhar e a cair lá no meio até ter toda a 
gente feliz porque eu consegui! 
Fiquei a pensar durante algum tempo nisso, mas depois perce-
bi o o que realmente era importante! O que era realmente 
importante não era o medo que tinha de cair ou o orgulho que 
tinha em que toda a gente ficasse feliz comigo... O que era 
realmente importante era o "sim" a palavra de confirmação 
que dava a Deus, o sítio e a hora em que dizia que queria seguir o caminho que me tinha preparado! 
Um caminho que fazia com que tivesse de partilhar com os outros os conhecimentos que adquiri na catequese 
(explicar o que é a fé; o que é o crisma etc.) mostrar que quero seguir Deus e tê-lo ao meu lado. 
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No fim, acabei por perceber que isto é que era importante e que foi para isto que me estive a preparar nestes anos 
de catequese.” 
 

Madalena 
 

“As minhas amigas, família, catequista diziam que eu me iria sentir mais 
próxima de Deus e que deveríamos espalhar a palavra de Deus quando 
fizéssemos o crisma...  Eu sentia um pouco de medo, medo de não sentir 
ou de não conseguir. 
Mas no dia do crisma, cada momento valeu a pena, não senti medo, sorri 
até ao último momento. Na fila para ser crismada, pensava " É agora, isto 
está mesmo a acontecer! Calma, Bia, não é um sonho." Quando chegou a minha vez, ajoelhei-me e percebi que 
naquele momento a minha vida poderia mudar, ali, diante do bispo, estava a assumir algo novo na minha vida, 
algo que me traria felicidade no futuro. Este foi o momento mais especial para mim, nunca esquecerei que dia 16 
de junho fiz o crisma. 
Hoje, sinto uma maior alegria, gosto de andar com o colar do Espírito Santo que recebi no dia do crisma , gosto de 
ter o diploma do crisma em cima da secretária para toda a gente ver. Sinto-me uma pessoa melhor. Tenho uma 
auto-estima maior, sinto-me diferente. Ganhei interesses em muitas coisas (como, por exemplo: antes não queria 
estudar piano, e quando era obrigada a isso fazia-o sem motivação. Agora estudo todos os dias e sinto que cada 
nota que sai do teclado é mágica) . Bem, só gostava de agradecer a toda a gente que me ajudou a chegar até 
aqui.  
 

Beatriz 
 

“Ao fazer o Crisma, confirmei a minha fé, percebi que o Crisma não é o final, mas sim o começo de uma nova eta-
pa. Penso que, ao ser crismada, me comprometi com Deus em aproximar-me cada vez mais d'Ele. Agora sou adul-
ta na fé. Descobri que ainda tenho muito caminho a percorrer, mas que pouco a pouco me vou aproximando, cada 
vez mais.” 
 

Matilde 
 

“Antes de mais quero agradecer às minhas catequistas Ana Falcão e Ana Palma por me terem acompanhado neste 
meu percurso de fé desde o 2º catecismo, com muita dedicação. 
Desde pequena que os meus pais me educaram no amor infinito de Deus. A minha fé foi crescendo e crescendo 
cada vez mais. Batizei-me, inconscientemente, fiz a 1ª Comunhão, já consciente, a Profissão de Fé... 
Tudo isto pequenos passos na fé, no amor de Deus. 
Agora, consciente, fiz o Crisma. Tornei-me adulta na fé! Fiz uma promessa com Deus de que vou continuar a cres-
cer na fé. Já ninguém me obriga a continuar neste caminho, sou eu que quero! 
No dia do meu Crisma estava nervosa, porque sentia que me estavam a pôr uma grande responsabilidade mas 
depois do Bispo me crismar, senti uma alegria tão grande que mudei de ideias. 
Disse para mim mesma: “Quero continuar para sempre com Deus!” E assim é. Estou a fazer o que disse e prometi!” 
 

Diana  
  
“No passado dia 16 de Junho realizei a minha 1ª Comunhão e o Crisma. 
Foi por isso a minha 1ª participação em pleno na Eucaristia. 
Foi um dia muito importante na minha vida pessoal e na minha vida cris-
tã, pois neste dia especial dei um passo muito grande na Fé Cristã. 
Ao realizar o Crisma tornei-me um adulto na fé, mas apesar de ainda não 
me considerar dessa forma, estou a caminhar no sentido de em cada dia 
que passa, crescer um bocadinho mais, rezando para que Deus me conce-
da o dom de crescer continuamente na fé, com a ajuda do Espírito Santo. 
Foi um dia muito importante, pois embora tenha sido o 1º em que co-
munguei, será o 1º de muitos com a ajuda de Deus. 
Espero que todos os jovens possam sentir aquilo que eu senti naquele dia!” 
 

Rafael  
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