
 

PARÓQUIA DE CRISTO REI DE ALGÉS  

Sacramento da Confirmação 

15 de Junho de 2014, 19h00 

 

 

 

 

Caríssimos pais, 

Saudações nestes dias de Maio, Mês de Maria. 

Alegramo-nos com as maravilhas que Deus faz continuamente. 

 

«Se alguém tem sede, venha a Mim e beba: do coração daquele que acredita em Mim correrão rios de 

água viva para a vida eterna» Referia-se ao Espírito que haviam de receber os que acreditassem 

n’Ele».  

(Jo 7,38-39)  

 

Grande é a alegria de poder ser apresentado o seu filho(a), para receber o Sacramento da                

Confirmação. «A participação na natureza divina, que os homens recebem mediante a graça de Cristo,               

apresenta uma certa analogia com o nascimento, o desenvolvimento e a alimentação da vida natural. Com                

efeito, os fiéis, renascidos no Baptismo, são fortalecidos pelo Sacramento da Confirmação e, depois,              

mantidos em pleno vigor pelo Pão da Vida eterna da Eucaristia» (Paulo VI). 

 

«[...] Incumbe aos pais cristãos, mostrarem-se solícitos pela iniciação das crianças na vida             

sacramental, quer formando e desenvolvendo gradualmente nelas o espírito de fé, que            

preparando-as para receberem com fruto os sacramentos da Confirmação e da Eucaristia, por             

vezes com a ajuda dos organismos da formação catequética. Esta função dos pais é significada               

também pela sua participação activa na celebração destes sacramentos» (Pontifical da           

Confirmação, 4). 

 

Com estas razões de alegria, vimos apresentar um caminho de preparação próxima que ajuda as               

crianças, os jovens e as famílias na vivência cristã deste dia. A celebração do Sacramento da Confirmação                 

será no dia 15 de Junho, às 19h, na Igreja Paroquial de Cristo Rei de Algés, em visita do Senhor Bispo                     

Auxilliar de Lisboa, Dom Joaquim Mendes. 

 

I. CALENDÁRIO 

 

22 de Maio, Quinta-feira 

21h30, REUNIÃO com os pais das crianças e dos adolescentes no Centro Pastoral de Miraflores. 

 

25 de Maio / 1 de Junho / 8 de Junho - três Domingos 

Três encontros (preparação próxima) com as crianças e adolescentes provenientes dos vários grupos. 

09h45, CATEQUESE — formação catequética na Paróquia de Algés (A/C catequista Teresa Sousa). 

11h00, EUCARISTIA — participação com a comunidade, na Igreja Paroquial. 

 

14 de Junho, Sábado 

16h00, CONFISSÕES e preparação imediata com ensaio, na Igreja Paroquial em Algés. 

 

Dentro das suas possibilidades, os pais e os padrinhos são chamados a participar nestas              

celebrações eucarísticas com os seus filhos e confirmandos. No ensaio é requerida a presença dos               

padrinhos. 

(continua no verso) 



 

II. DOCUMENTAÇÃO 

 

Tal como o Sacramento do Baptismo, o Sacramento da Confirmação é averbado em livros próprios.               

Neste caso, na Diocese, na paróquia do Baptismo do Confirmado, na paróquia em que se celebra o                 

Sacramento. Para isso, tenha-se o cuidado de, em tempo, completar os seguintes registos: 

 

Cada candidato entrega atá ao dia 31 deste mês de Maio: 

— os documentos comprovativos 

● de que é baptizado (certidão de Baptismo ou cédula da vida cristã). No caso dos que foram                 

baptizados nesta paróquia, solicitam no mesmo local. 

● de que o padrinho é crismado (confirmado). 

— a cédula da vida cristã, para averbamento do crisma, se a tiver; se não, pode solicitar. 

— o «Boletim de Confirmação». 

 

A entrega é nos serviços de acolhimento paroquial A/C Dª Ana Luísa. Horário de atendimento: de                

segunda a sexta-feira, 9h a 12h30; 15h a 18h. Telefone: 214 116 767. 

 

O preenchimento do Boletim de Confirmação seja cuidado (em vista dos registos e da utilização               

futura): escrita legível (maiúsculas); datas completas e exactas. 

 

III. PADRINHOS 

 

Cân. 892 — Ao confirmando, quanto possível, assista um padrinho, cujo múnus é procurar que o                

confirmado proceda como verdadeira testemunha de Crito e cumpra fielmente as obrigações inerentes a              

este sacramento. 

 

Cân. 893 — §1. Para alguém exercer o múnus de padrinho, é necessário que satisfaça às condições                 

referidas no cân. 874. 

§2. Convém que se escolha para padrinho quem desempenhou essas funções no baptismo.  

 

Cân. 874 — §1. Para alguém poder assumir o múnus de padrinho requer-se que: 

1.º seja designado pelo próprio baptizando ou pelos pais ou por quem faz as vezes destes ou, na                  

falta deles, pelo pároco ou ministro, e possua aptidão e intenção de desempenhar este múnus; 

2.º tenha completado dezasseis anos de idade, a não ser que outra idade tenha sido determinada                

pelo Bispo diocesano, ou ao pároco ou ao ministro por justa causa pareça dever admitir-se excepção; 

3.º seja católico, confirmado e já tenha recebido a santíssima Eucaristia, e leve uma vida               

consentânea com a fé e o múnus que vai desempenhar; 

4.º não esteja abrangido por nenhuma pena canónica legitimamente aplicada ou declarada; 

5.º não seja o pai ou a mãe do baptizando. 

 

Que Deus nos ajude a peregrinar na fé, tendo Maria como Mãe e modelo. 

Com uma oração, 

 

14 de Maio de 2014 
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