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“Permanece em mim” – testemunho do Crisma

É difícil pôr em palavras o que foi a caminhada do Crisma:
uma experiência única, um passo a ser dado; a paróquia do
Campo Grande, um grupo fantástico e muito
unido, pessoas extraordinárias que nos prepararam. A
Missionária Teresa Pinho e todos os animadores, que
tornaram este caminho tão enriquecedor. Um tempo de
grande aprendizagem, emoção, partilha, oração que foi
criando em mim uma enorme vontade de dar um novo
sentido à vida, de poder fazer mais e sobretudo de partilhar
mais. Voltar a “dar a mão” a Deus, saber que Ele está
sempre presente e receber o Dom do Espírito Santo, o
verdadeiro sentido deste Sacramento.

O dia da Confirmação ficará para sempre na minha vida. O
Crisma foi a caminhada que continuo a fazer, dia a
dia, vivendo o nosso lema… “Permanece em mim”.
Obrigado a todos.

Teresa Figueiredo Enes Ferreira

"Cheios do Espírito Santo" (por Sofia Pinto Machado)

Foi este o tema do nosso Retiro Online de Verão, que se realizou nos dias 7 a 9 de Junho, no qual procurámos
aprofundar o espaço que damos ao Espírito Santo na nossa vida, em três perspetivas: na vida de Oração, na
nossa vida do dia‐a‐dia e no nosso descanso.

Participaram cerca de 45 pessoas. Para mim foi uma experiência muito gratificante, que me fez reconhecer a
diferença que o Espírito Santo pode fazer na nossa vida, se O deixamos, ou, pelo menos, como diz alguém, se
não O atrapalhamos...

Por isso, aqui deixo o meu convite a todos aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de participar nesta
forma de cimentar a nossa relação e intimidade com Deus: basta enviar mail para retirosonline@gmail.com.

Verão: um ritmo diferente, 
um amor comprometido, 
uma renovação profunda...
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Notícias dos Fundos Fraternos

Está quase! Aproxima‐se a "Noite de Fados" e aproxima‐se
também, cada vez mais, a realização do nosso sonho: Uma Casa
para Todos. Este é só mais um passo que damos no caminho
certo. E tanta gente que nos tem ajudado a caminhar...

Desta vez, vamos ouvir fados cantados com alma por um elenco
de luxo: Maria Ana Bobone, Teresinha Landeiro e Francisco
Salvador Barreto, todos bem acompanhados à guitarra por
Bernardo Couto. Imperdível!

Assim, no dia 6 de Julho, pelas 20h00, no Museu do Traje, vamos
todos cantar o fado (e pôr mais um tijolo na Casa).

Os bilhetes valem 10 fados e estão disponíveis no acolhimento
da Paróquia e na Casa das Missionárias.

Feira da Primavera:

Foi assim que passamos mais um dia em família no adro da Paróquia do Campo Grande.

Quem por lá passou saboreou os cheiros e as cores da Primavera! Para quem não teve oportunidade, aqui fica um 
cheirinho 


