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POR FAVOR, AJUDE 
A CONCLUSÃO DAS OBRAS DA NOSSA IGREJA ! 

SEJA SOLIDÁRIO E GENEROSO!

A Arte no caminho da Fé

Conferência - Debate

ENTRADA 
LIVRE

pelo  Arquiteto João Alves da Cunha (Lisboa)

Ig
r
e

ja
 d

a
 S

a
g

r
a

d
a

 F
a

m
íl

ia
 -

 C
h

a
v

e
s

D
o

m
in

g
o

, 2
 d

e 
o

u
tu

b
ro

 d
e 

2
0

1
6

 -
 1

5
:0

0
h

Com�a�participação�do

Depois de muitas e complicadas vicissitudes, caminhando 
para a “conclusão” da nossa igreja paroquial com a execução 
de algumas obras de arte sacra, sentimos a necessidade de con-
tinuar a fazer  um trabalho com as pessoas desta comunidade 
paroquial – extensivo às das outras paróquias, que se mostrem 
interessadas – em ordem à compreensão do lugar da arte sacra 
na Igreja e a ajudá-las a saber apreciar e valorizar uma obra de 
arte contemporânea.

Na sequência da importante Conferência-debate pelo Ar-
quiteto João Luis Marques, realizada em setembro  de 2015, 
devemos continuar este trabalho de sensibilização e de escla-
recimento com os paroquianos desta e, porventura, das outras 
paróquias.

Para isso, foi já agendada uma outra Conferência-Debate 

para o domingo 2 de outubro de 2016, às 15:00 horas, na 

igreja da Sagrada Família (Santa Cruz-Trindade), Chaves. 
Desta vez, foi convidado o Arquiteto João Alves da Cunha 

(Lisboa) a quem agradecemos, desde já, a sua pronta disponi-
bilidade para nos vir dar a sua melhor colaboração. É também 
um nome de reconhecido mérito, que tem feito um interes-
sante trabalho de investigação e re/ exão nesta área, nomeada-
mente a nível da Arte e Escultura Sacra contemporânea. Falará 
sobre o Tema: “A Arte no caminho da fé”. (cartaz abaixo)

Agradecemos igualmente disponibilidade do “Coral de 

Chaves” para participar com  uma breve atuação na abertura 
e no encerramento da Conferência-Debate, tornando assim 
mais rica esta sessão cultural.

Contamos também com a presença e uma breve palavra 4 -
nal do senhor Bispo, D. Amândio Tomás.

É, pois, com muito gosto que vimos convidar a comunida-

de paroquial a estar presente, trazendo também outras pes-
soas às quais não chegue o nosso convite. Não deixem de par-
ticipar neste evento, ainda que tenham de se libertar de outras 
coisas. Certamente será de muito interesse para todos.

 O Pároco

A ARTE NO CAMINHO DA FÉ 
Conferência - Debate

Iniciação Cristã dos Adultos
Nenhum de nós nasce cristão. Todos precisamos de ser “ini-

ciados” na vida cristã. Não só as crianças e adolescentes, mas tam-
bém os jovens e os adultos. “Aprender” a ser cristão é tarefa de 
toda a vida. Vamo-nos “fazendo” cristãos pouco a pouco e com a 
ajuda uns dos outros.

Há uma ideia generalizada, por exemplo, de que a “cateque-
se” é coisa apenas de crianças, só dos mais pequenos: para se fa-
zer a Primeira Comunhão e, eventualmente, a Pro4 ssão de Fé, e, 
muito mais raramente a Con4 rmação ou Crisma, como se este 
Sacramento não seja da maior importância e faça parte também 
da nossa “iniciação cristã”. Infelizmente, é visto por muitos  como 
mais uma “maçada”, que supõe a continuidade na catequese por 
mais anos ou, quando tal não acontece, obriga a uma preparação 
mais intensiva e sempre insu4 ciente:  somente “para se ser padri-
nho ou casar catolicamente”. É, de certo modo, uma “exigência” 
que as pessoas não compreendem e que, segundo algumas, afasta 
muita gente da Igreja. Mas, se tal acontece, não será porque essas 
pessoas  já andam  afastadas da Igreja?... Então, porquê e para quê 
querem ser padrinhos? Estarão conscientes da “missão” que lhes 
é con4 ada e assumem perante a Igreja? Na Igreja, ninguém obriga 
ninguém a nada.  A Igreja apenas pede coerência com as decisões 
que, livremente, se tomam.

Certamente porque tantos cristãos 4 caram com a catequese da 
1.ª Comunhão ou da Pro4 ssão é que há tanta ignorância religio-
sa, tanta fé “infantil”, tanta falta de prática cristã regular (faltas 
habituais à missa dominical, falta de oração pessoal e em família, 
falta de dedicação e espírito de serviço…).  Preocupam-nos, de 
modo especial, tantos casais jovens, nomeadamente com 4 lhos na 
catequese paroquial, a quem falta a devida preparação para fazer 
ou acompanhar muito de perto a catequese (educação da fé) dos 
próprios 4 lhos, ainda que não lhes falte boa vontade. 

Por isso, no início deste novo ano pastoral, quero lançar-lhes 
um desa9 o (aos jovens e adultos que gostariam de receber a Con-
4 rmação ou Crisma, aos pais com  4 lhos em idade de catequese, 
aos colaboradores de todos os grupos paroquiais, aos que exer-
cem algum “ministério” na paróquia…): aceitam participar num 

encontro semanal de  formação ou “iniciação cristã de adul-

tos”?...

Esses encontros semanais terão a minha colaboração ou orien-
tação. Trata-se de fazermos uma caminhada todos em conjunto, 
independentemente das habilitações de cada um,  que nos ajude 
a ser cada vez mais e melhores  cristãos, verdadeiros discípulos 
missionários, com uma fé mais esclarecida e renovada. Contri-
buiremos assim para o crescimento e a renovação missionária da 
nossa paróquia e onde sobretudo os mais novos encontrem um 
ambiente favorável de crescimento na fé e na vida cristã.

Para já, 4 cam marcados para as quintas-feiras (20:30h inver-
no) por parecer ser um dia mais livre (futebol e não só). A come-

çar no dia 24 de Novembro (Festa da Dedicação da Sé Catedral 
de Vila Real, e antes do 1.º Domingo do Advento). 

Fico a contar com muitos paroquianos interessados e com es-
pírito de sacrifício!

Bem hajam!

Ordenações

No dia 3 de julho, na Sé Catedral de Vila Real, receberam as 
ordens um presbítero e dois diáconos.

Na homilia que proferiu, o Senhor Bispo de Vila Real, D. 
Amândio Tomás, referiu a necessidade de mais e melhores 
sacerdotes porque “a seara que é grande e são poucos os ope-

rários”. A vocação a que os ordenados foram chamados é uma 
vocação de serviço a Deus e colabores do Bispo, em união com 
sacerdotes e leigos, lembrando que iam ser ordenados e envia-
dos como embaixadores da Palavra.

Aos diáconos recomendou que fossem santos, humildes, 
castos e 4 eis, servindo “a Deus, com todo o coração”, aman-
do “os irmãos, com reta consciência e coração puro”. Ao novo 
presbítero (até então diácono), como “construtor de pontes e da 

unidade eclesisal e promotor do diálogo, da verdade e da recon-

ciliação”, recomendou que fosse “santo, casto, # el, obediente, 

humilde, na fé, na oração e no testemunho de vida”, para atrair 
“os outros ao Evangelho de Cristo”.

Para todos nós, cristãos da diocese de Vila Real, estas orde-
nações são motivo de regozijo, por um lado, e, por outro, nos 
questionarmos sobre a nossa disponibilidade para responder 
aos apelos do Senhor. 

Da esquerda para a direita: diácono André Meireles, presbítero Padre 
José Patrício e diácono Cristofe.

A prostração dos ordinandos. Prostrados, em sinal de despojamento 
e humildade, os eleitos e toda a assembleia celebrante cantam a ladai-
nha de todos os Santos.
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Vida da Comunidade

Colabore para o crescimento
 da sua Paróquia!

♦ Para isso:

Ø Marque presença. Apareça.

Ø Participe.

Ø Leve outros a participar.

Ø Mostre interesse.

Ø Ofereça os seus serviços.

Ø Dê as suas sugestões.

Ø Contribua com as suas ofertas.

Ø Leia e difunda o jornal 
paroquial.

Ø Reze pelas suas intenções e 
necessidades.

Ø Dê bom testemunho.

“Não pode haver comunidade  cristã, se esta não tiver como raiz 

e vértice a celebração da Eucaristia, a partir da qual se inicia 

toda a formação do espírito comunitário”. (P.O. 6)  

Participe, de preferência, na Missa da sua Paróquia!

AS NOSSAS ALEGRIAS 
 E AS NOSSAS TRISTEZAS

Serviço de Acolhimento 
na igreja

Feito por voluntários leigos, 

funciona regularmente,  de 

Segunda a Sábado.

Assim, a abertura da igreja e 

o atendimento às pessoas é das 

15:00h às 17:00h ou das 16:00h 

às 18:00h, hora da missa, no 

horário de inverno ou de verão, 

respetivamente, e no fi nal das 

missas da semana (Terça a 

Sábado)

O Pároco atenderá também 

as pessoas a outras horas por 

marcação prévia.

SUGESTÕES
No sentido de melhorar e construir, 

faça-nos chegar sempre as suas 
sugestões ou reparos  sobre tudo o 
que diz respeito à Paróquia.

Dê-nos também conhecimento de 
situações ou casos concretos que 
devam merecer a nossa atenção e 
intervenção.             

  Obrigado!

Receberam o Batismo:
• Alexandre Garcia Moura, fi lho de Rafael Rodrigues Moura e de Catarina 

Vanessa Vilela Garcia Moura;

• San" ago Arthur  Marante Alves, fi lho de Mário Filipe Abreu Alves e de 
Andreia Alexandra Ferreira Marante;

• Mathéo dos Santos Cornelie, fi lho de David dos Santos e de Mélanie Cor-
nelie;

• David Veríssimo dos Santos, fi lho de Stellan Fernandes dos Santos e de 
Maria Rosa Veríssimo Pires;

• Petra Sofi a Gonçalves Ceriz, fi lha de Pedro Miguel Ramos Ceriz e de 
Nicole Gonçalves;

• Mathéo André Arts, fi lho Michel André Arts e de Madalena Assunção Pa-
radela Pona;

• David Alexandre Aires Gonçalves, fi lho de Nélson Teixeira Gonçalves e de 
Juven" na Maria Domingues Aires Gonççalves;

• Mara Alexandra Ferreira Morais, fi lha de Diogo Alexandre Teixeira Morais 
e de Anabela Blau Ferreira;

• Carlos Pedro Salgueiro Moura e de Sílvia Filipa Fernandes Salgueiro;

• Dinis de Almeida Xambre, fi lho de José Manuel Reis Couto Xambre e de 
Diana Xavier de Almeida;

• Lucas de Nossa Senhora Salgado Cou" nho, fi lho de Carlos Manuel Car-
valho Cou" nho e de Graciete de Nossa Senhora Salgado.

Parabéns!

de João Padrela dos Santos Monteiro

GRELHADOS NA BRASA

PRATOS      REGIONAIS

Bairro da Trindade - 5400-443 CHAVES
Telef. 276 342 191 - Telem: 969 400 208

e-mail: restaurantetalha@hotmail.com

AUTO ALBINO PIRES, LDA.
COMÉRCIO - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS

COMÉRCIO DE PECAS E ACESSÓRIOS

SERVIÇO 
PERMANENTE DE

PRONTO SOCORRO
BATE-CHAPAS 

PINTURA

Telef. 276 342 380 - Telem. 917 548 157

Bairro da Trindade - Estrada do Seara

Talho Trindade
De: Basílio Mendes

Rua Comendador Pereira da Silva - Bairro da Trindade
Telefone: 276 342 037 - 5400 CHAVES

HOTEL GERIÁTRICO
DE 

CHAVES

JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE Nº2
A MELHOR QUALIDADE AOS MAIS BAIXOS PREÇOS

Visite-nos!!!

ADORAÇÃO AO 
SANTÍSSIMO

No último domingo de cada 

mês, às 16h00 (hora de Inver-

no) ou às 18h00 (hora de Ve-

rão).

Faleceram:
• Baltazar da  Fontoura, de 88 anos de idade, da Urb. Quintela (29/06/2016);

• Basílio Vaz Mendes, de 72 anos de idade, da Fonte do Leite (27/07/2016);

• Rui Jorge Alves Rodrigues, de 63 anos de idade, da Av. da Cocanha 
(31/07/2016);

• Fernando António, de 85 anos de idade, da Av. da Zona Industrial 
(09/08/2016);

• António Reis Teixeira, de 78 anos de idade, da Av. da Trindade 
(04/09/2016);

• Joaquim Adolfo Rodrigues, de 68 anos de idade, de Rueil-Malmaison, 
França (11/09/2016).

Aos familiares enlutados, a certeza da nossa oração!

Celebraram o seu Casamento Católico:
• Mário Filipe Abreu Alves e Andreia Alexandra Ferreira Marante 

(31/07/2016);

• Nélson Daniel Fernandes António e Cá" a Sofi a Teixeira Medeiros 
(20/08/2016);

• Carlos Manuel dos Santos Faria e Ana Isabel Alpande Peão (25/08/2016);

• Pedro Miguel dos Santos Moura e Sílvia Filipa Fernandes Salgueiro 
(27/08/2016);

• Francisco Gomes Pereira e Vanessa Ba" sta Alves (27/08/2016);

• José Filipe Valério de Carvalho de Castro e Bárbara Sofi a Freitas Sousa 
(03/0/2016);

• Fábio Emanuel Lopes Alexandre  e Sara Cris" na Magalhães  Mar" ns 
(17/09/2016).

Parabéns e felicidades!

Celebraram as suas Bodas de Prata Matrimoniais:
• Paulo Chaves e Eliana Queirós ( 11/08/2016);

• Jorge Baía e esposa (14/08/2016);

• José Manuel dos Santos e D. Ermelinda dos Santos (17/08/2016);

• Faus" no Alves Teixeira e Maria Isabel Teixeira (24/08/2016).

Por muitos e bons anos!

HORÁRIOS DA CATEQUESE DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
2016 – 2017

Por serem ainda provisórios e poderem estar sujeitos a qualquer alteração após o início do 
novo ano de catequese, os horários da catequese serão publicados apenas na próxima edição do 
nosso Boletim Paroquial. Para já, os encontros de catequese por grupos começarão a fazer-se nos 
dias e horas inicialmente previstos e indicados no  ato de inscrição.

Encontros semanais de formação cristã de jovens e adultos
- Às quintas-feiras  (20:30h)
- A começar no dia 24 de novembro de 2016
- No salão ou numa das salas da igreja.
Organize a sua vida e compareça! Para o seu bem e o bem de todos.
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APELO IMPORTANTE

Continuamos a apelar a todos, sobretudo aos delegados de lugar/

bairro, o favor de nos darem conhecimento de alguma família ou pes-

soa, criança, idoso(a), doente, que se encontre com algum problema 

ou necessidade e a quem devamos prestar a ajuda necessária.  Num 

meio tão disperso como é o da nossa paróquia, não é fácil conhecer  

sempre todos os casos e situações que devam merecer  a nossa  melhor 

atenção e intervenção.  Por isso, vamos todos estar muito atentos aos 

que nos são mais próximos!... Para poder ajudar (e fazer a sua ligação 

com a paróquia).

Obrigado por toda a colaboração.       O Pároco 

FUNDO PAROQUIAL

   Contas do nosso Jornal

(Últimas Ofertas)

Liga dos Amigos da Paróquia

Inscreva-se na Liga dos Amigos da Paróquia. Contribua 
com o seu donativo mensal, fruto de alguma renúncia, para 
a conclusão das obras da igreja paroquial. Se, eventualmente,  
tem as quotas em atraso, procure pô-las em dia. Tente arranjar 
outros amigos e benfeitores. A Paróquia precisa da ajuda de 
todos para levar por diante as obras da igreja que ainda estão 
por concluir. Até porque uma boa parte das comparticipações 
prometidas não as recebemos.. E Deus agradece!

   Seja solidário! Seja generoso!

Receitas

Transporte (do n.º 139) ...............................................   249,20
Ofertas (do n.º 140)  ..................................................... 484,90

(Entregas: D. Albertina Ribas: 29,50; D. Alcina Alves: 
10,00; D. Arminda Nog.ª: 35,00; D. Áurea Trino: 9,00; D. 
Hermínia/D. Vitória: 40,00; D. Fernanda: 10,00; D. Lu-
zia: 210,00; D. Olinda Marante: 20,40; Sr Cândido Vaz: 
26,00; Outras/D. Luzia 105,00)

Sr. Paulo e D. Eliana Vaz: ................................................ 50,00
Sr. Vítor Martins: ............................................................. 50,00
D. Palmira Martins Gomes: .......................................... 15,00
Sr. António José Franco: ................................................ 10,00
D. Amélia Fernandes: .................................................... 30,00
Sr. Justino Preto: ............................................................. 50,00
Sr. Manuel Lopes: ........................................................... 50,00
Sr. Arquibalde Alves: ...................................................... 50,00
Sr. Ramy Martins: ........................................................... 20,00
Sr. Arlindo Rodrigues: .................................................... 10,00
Sr. José Manuel dos Santos: ........................................... 50,00
Sr. José e D. Cidália Batista: .......................................... 20,00
Sr. Armindo de Jesus: ...................................................... 30,00
Sr. Victor da Silva: ........................................................... 30,00
Sr. João António Braz Lino: .......................................... 20,00
Sr. José Chaves: ................................................................ 15,00
Anónimo: .......................................................................... 10,00
Anónimo: .......................................................................... 10,00
     Total ............................................................. 1 254,10

Despesas
Tipogra& a (Impressão) ................................................. 200,00
Correio .............................................................................. 7,80
Entrega ao Fundo Paroquial  ........................................ 800,00
     Total ............................................................. 1 007,80

     Saldo a transportar ..............................  246,30

Liga dos Amigos ........................................................... 747,00 

Entrega do Jornal “O Construtor” .............................. 800,00

Anónimo ........................................................................ 500,00

Manuel Augusto Batista Dias....................................... 100,00

Faustino Teixeira e Maria Isabel ..................................  50,00

Aniversário de 
Ocorre mais um aniversário do início da publicação do nos-

so Boletim Paroquial. Completa já 27 anos de vida e vai entrar 
no XXVIII  ano de publicação. É já muito tempo! Tal se deve 
à grande persistência de algumas pessoas que o redigem, fa-
zem a sua composição, o distribuem e contribuem com as suas 
ofertas para as despesas com a impressão grá& ca e o correio. A 
todos os colaboradores, leitores e amigos: o nosso muito obri-
gado e bem hajam!

Temos pena que ainda não possa chegar a todos os paro-
quianos e até haja quem o recuse.

Continuaremos a apostar no sentido de fazer dele um meio 
de ligação, de ir ao encontro de todos, de formação, de infor-
mação, de sensibilização. Algum bem poderá fazer.

Além disso, nele & cam registados os principais aconteci-
mentos da vida da Paróquia (e não só): para memória futura.

Mesmo sem < ores nem velas, festejemos todos este aniver-
sário. Com os votos de muitos anos de vida.

O Diretor

OUTUBRO - MÊS DO ROSÁRIO

O mês de Outubro é dedicado ao Rosário, oração for-
temente contemplativa e poderosa. O Papa, recentemen-
te, exortou os & éis “a fazerem do terço, a oração de cada 

dia”. 

Com a meditação dos mistérios, esta oração, se bem 
entendida, mantém a alma fortemente contemplativa. 
Neste mês um desa& o para todas as famílias cristãs: rezar 
o Terço todos os dias em família e/ou na igreja. 

O Papa São João Paulo 
II dedicou uma encíclica 
ao Santo Terço. Nela, o 
Santo Padre a& rma:

“O Rosário coloca-se 
ao serviço do ideal de que 
pela fé Jesus habita os co-
rações, oferecendo o ‘se-
gredo’ para se abrir mais 
facilmente a um conheci-

mento profundo e empenhado de Cristo. Digamos que é 
o caminho de Maria, o caminho do exemplo da Virgem 
de Nazaré, mulher de fé, silêncio e escuta. É, ao mesmo 
tempo, o caminho de uma devoção mariana animada 
pela certeza da relação indivisível que liga Cristo à sua 
Mãe Santíssima: os mistérios de Cristo são também, de 
certo modo, os mistérios da Mãe, mesmo quando não 
está diretamente envolvida, pelo fato de ela viver d’Ele 
e para Ele. Na Ave-Maria, apropriando-nos das palavras 
do Arcanjo Gabriel e de Santa Isabel, sentimo-nos leva-
dos a procurar sempre de novo, em Maria, nos seus bra-
ços e no seu coração, o fruto bendito do seu ventre (cf. Lc 
1, 42).” – Trecho da Carta Apostólica Rosarium Virginis 

Mariae, do Sumo Pontí& ce São João Paulo II 

Na nossa igreja, o 

Terço é rezado todos os 

dias da semana antes da 

missa da tarde. 

Se não costuma par-
ticipar, experimente... 
Certamente se sentirá 
interiormente recom-
pensado.

AExortação Apostólica pós-Sinodal do Papa Francisco 
sobre a família, “Amoris Laetitia”, a “Alegria do Amor” é um 
texto de nove capítulos no qual o Santo Padre recolhe os resul-
tados de dois Sínodos dos Bispos sobre a família ocorridos em 
2014 e 2015 citando anteriores documentos papais, contribu-
tos de conferências episcopais e de várias personalidades. 

A seguir transcrevemos os números 287 e 288 sobre a trans-
missão da fé.

TRANSMITIR A FÉ

287. A educação dos & lhos deve estar marcada por um per-
curso de transmissão da fé, que se vê di& cultado pelo estilo 
de vida actual, pelos horários de trabalho, pela complexidade 
do mundo actual, onde muitos têm um ritmo frenético para 
poder sobreviver.  Apesar disso, a família deve continuar a ser 
lugar onde se ensina a perceber as razões e a beleza da fé, a 
rezar e a servir o próximo. Isto começa no baptismo, onde – 
como dizia Santo Agostinho – as mães que levam os seus & lhos 
«cooperam no parto santo».  Depois tem início o percurso de 
crescimento desta vida nova. A fé é dom de Deus, recebido no 
baptismo, e não o resultado duma acção humana; mas os pais 
são instrumentos de Deus para a sua maturação e desenvolvi-
mento. Por isso, «é bonito quando as mães ensinam os & lhos 
pequenos a enviar um beijo a Jesus ou a Nossa Senhora. Quan-
ta ternura há nisto! Naquele momento, o coração das crianças 
transforma-se em lugar de oração».  A transmissão da fé pres-
supõe que os pais vivam a experiência real de con& ar em Deus, 
de O procurar, de precisar d’Ele, porque só assim «cada gera-
ção contará à seguinte o louvor das obras [de Deus] e todos 
proclamarão as [Suas] proezas» (Sl 145/144, 4) e «o pai dará 
a conhecer aos seus & lhos a [Sua] & delidade» (Is 38, 19). Isto 
requer que imploremos a acção de Deus nos corações, aonde 
não podemos chegar. O grão de mostarda, semente tão peque-
nina, transforma-se num grande arbusto (cf. Mt 13, 31-32), e, 
deste modo, reconhecemos a desproporção entre a acção e o 
seu efeito. Sabemos, assim, que não somos proprietários do 
dom, mas seus solícitos administradores. Entretanto o nosso 
esforço criativo é uma oferta que nos permite colaborar com 
a iniciativa divina. Por isso, «tenha-se o cuidado de valorizar 
os casais, as mães e os pais, como sujeitos activos da catequese 
(...). De grande ajuda é a catequese familiar, enquanto método 
e& caz para formar os pais jovens e torná-los conscientes da sua 
missão como evangelizadores da sua própria família». 

288. A educação na fé sabe adaptar-se a cada & lho, porque os 
recursos aprendidos ou as receitas às vezes não funcionam. 
As crianças precisam de símbolos, gestos, narrações. Os ado-
lescentes habitualmente entram em crise com a autoridade e 
com as normas, pelo que é conveniente estimular as suas expe-
riências pessoais de fé e oferecer-lhes testemunhos luminosos 
que se imponham simplesmente pela sua beleza. Os pais, que 
querem acompanhar a fé dos seus & lhos, estão atentos às suas 
mudanças, porque sabem que a experiência espiritual não se 
impõe, mas propõe-se à sua liberdade. É fundamental que os 
& lhos vejam de maneira concreta que, para os seus pais, a ora-
ção é realmente importante. Por isso, os momentos de oração 
em família e as expressões da piedade popular podem ter mais 
força evangelizadora do que todas as catequeses e todos os dis-
cursos. Quero exprimir a minha gratidão de forma especial a 
todas as mães que rezam incessantemente, como fazia Santa 
Mónica, pelos & lhos que se afastaram de Cristo.

A TRANSMISSÃO DA FÉ
na exortação apostólica AMORIS LÆTITIA 

Para Meditar

• O Rosário é “o compêndio do Evangelho”, a “bíblia dos 
pobres”, “escola de Maria”, assim tem sido denominado.

• “O Rosário é a minha oração predilecta. Oração mara-
vilhosa na simplicidade e na profundidade” (João Paulo 
II, Carta Apostólica “O Rosário da Virgem Maria”, n.º 2).

• “Não se opõe à Liturgia, antes lhe serve de apoio” (n.º 4).

• “Os mistérios de Cristo também são, de certo modo, os 
mistérios da Mãe, mesmo quando ela não está direta-
mente envolvida, pelo facto de viver de Jesus e para Ele” 
(n.º 24).

• O Rosário “é o colar de pérolas da minha Mãe” (S. Filipe 
de Néri)

• “Agarremo-nos sempre ao Rosário como a trepadeira à 
árvore” (Santa Teresa de Calcutá).

• “Tudo na Virgem Maria tem como única referência e mo-
tivação a pessoa de Cristo. Único brasão de Maria:Mãe 
de Jesus Cristo. Sua derradeira e essencial vontade: «Fa-
çam o que Jesus vos disser” (P. Abílio Pina Ribeiro, Nossa 
Senhora do Evangelho, Lisboa 2016).

• Maria ilumina a imagem de Deus com luz maternal. Não 
substitui nem suplanta ninguém: é pura transparência de 
Deus, que é Pai e Mãe simultaneamente. E, cumprindo 
bem o seu papel, tem feito  que na Igreja se conserve a 
con& ança, o  espírito & lial, a afectividade” (Ib.).
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FESTA EM HONRA DE 

NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

No 18 de Setembro, do-

mingo, a cidade de Chaves 

esteve em festa em honra 

de Nossa Senhora das Gra-

ças.

A Festa teve início com 

uma missa campal, no 

Jardim Público, presidi-

da pelo Bispo da Diocese 

de Vila Real, D. Amândio 

Tomás. Seguiu-se a tradi-

cional procissão com os 

padroeiros(as) das paró-

quias do concelho, ao som das Bandas Filarmónicas de Outeiro 

Seco, Flaviense “Os Pardais”, Torre de Ervededo, Vila Verde da 

Raia, Rebordondo e Loivos, terminando na Praça de Camões. 

Quer na missa, quer na procissão, milhares de pessoas de-

ram público testemunho da sua fé participando com devoção.

À semelhança dos anos anteriores, a nossa paróquia tam-

bém esteve presente.

PRETO

MAG

PRETO

MAG

AOS PAIS COM FILHOS NA CATEQUESE

CAROS PAIS:

Na qualidade de Pároco, quero felicitá-los por inscreverem 
os vossos ! lhos na Catequese da vossa Paróquia, cumprindo 
assim um dever que assumiram no dia do seu Batismo. 

Tudo faremos por oferecer-lhes uma Catequese de quali-
dade, que leve: à alegria do conhecimento e do encontro com 
Jesus, a criar com Ele uma relação pessoal de amizade, ao de-
sejo de seguir Jesus (procurando viver à maneira de Jesus), à 
inserção na vida da comunidade cristã (também e sobretu-
do pela participação na missa dominical), ao compromisso 
com os outros (através de gestos ou atitudes de serviço e de 
solidariedade). A Catequese, mais do que um “ensino”, é uma 
“aprendizagem” ou “iniciação” na vida cristã, feita em grupo.

Para isso, precisamos também da melhor colaboração dos 
pais, que devem ser sempre os primeiros e os melhores edu-
cadores e catequistas dos ! lhos: ninguém os pode substituir, 
mas tão só ajudar.  Essa colaboração poderá manifestar-se: no 
interesse pela catequese dos ! lhos como algo de essencial (e 
não secundário ou facultativo), no acom panhamento  de cada 
uma das catequeses semanais, na realização conjunta de certas 
atividades,  nos momentos de oração familiar com os ! lhos, 
na participação conjunta na missa dominical e em outras ce-
lebrações ou devoções religiosas, na participação nas reuniões 
de pais ou em outros encontros de formação para adultos, em 
evitar certas conversas ou atitudes menos edi! cantes diante 
dos ! lhos… Desta forma, estamos todos a contribuir para fa-
zer a passagem de uma catequese de tipo escolar e doutrinal 
para uma catequese mais evangelizadora e missionária, capaz 
de fazer de todos nós  (pais, ! lhos, catequistas) verdadeiros 
“discípulos missionários”. Então, também a Paróquia será  uma 
comunidade missionária. Tal propósito  implica sensibilizar-
-nos, desde já, para a necessidade de desvincular o itinerário 
da catequese do itinerário e calendário escolar, o que supõe 
abrirmo-nos a uma mentalidade nova. 

Quero também lembrar que a catequese da infância e da 
adolescência, por mais esforços que façamos e não nos falte 
a ajuda da graça de Deus, nunca dará  os bons resultados que 
devemos esperar, se não é acompanhada também da formação 
cristã e do testemunho convincente de vida cristã dos adultos, 
nomeadamente dos pais. Por isso vamos programar igualmen-
te “encontros para a iniciação cristã dos adultos” (e jovens).

Todos os pais igualmente interessados em participar nestes 
encontros para adultos (e oxalá sejam em grande número!), 
devem fazer a sua inscrição ao mesmo tempo que fazem a ins-
crição dos ! lhos (ou durante as horas de acolhimento na igre-
ja, de segunda a sábado).

Sei bem como todos estamos muito ocupados. E custa sair 
de casa… Mas não será que, apesar de tudo, também arranja-
mos tempo e nos sacri! camos por tantas outras coisas?... Tudo 
vai de uma questão de gosto e de algum interesse motivado 
por uma necessidade. Por mim, tudo farei por ajudar e ser aju-
dado.

Para já, convido a todos para uma reunião geral no do-

mingo, dia 16 de outubro, às 15:00 h, no salão-auditório da 
nossa igreja da Sagrada Família. Fico à vossa espera.

Saúdo e abraço a todos e a cada um com uma grande estima 
e amizade,

(setembro de 2016)

Fátima
um caminho de encontro com Cristo

No dia 13 de maio do próximo 
ano de 2017, celebraremos com 
gande alegria e gratidão, o cen-
tenário das aparições de Nossa 
Senhora, na Cova da Iria. Toda a 
celebração, como a longa prepa-
ração que tem vindo a fazer-se, 
constitui uma grande oportuni-
dade para recordar, aprofundar e 
transmitir, dar a conhecer a Mensagem de Fátima.

Mas Fátima não é apenas celebrar um passado ou fazer me-
mória agradecida dele. É saborear, continuamente, a presença e 
intercessão da Virgem Maria no meio de nós. É cruzar o nosso 
olhar com o olhar dAquela que contemplou com ternura o rosto 
do Menino Deus e nos aponta o caminho para Ele. É fazer-se sim-
ples como os pastorinhos para ouvir os apelos de Deus, através 
da voz de Maria. É imitar as suas virtudes de Mulher humilde, 
Mulher da escuta, Mulher missionária. 

Fátima é uma mensagem que foi entregue aos pastorinhos e, de 
certa forma, a todos nós portugueses, a todos os cristãos. Todos os 
momentos da preparação do centenário – e, em particular, a visita 
da Imagem Peregrina às dioceses -  foram sinal de uma Igreja em 
missão, de uma Igreja comunicadora da alegria do Evangelho e 
da misericórdia de Deus. Na medida em que nos aproximamos 
da Senhora da Mensagem, ela encaminha-nos para Cristo, pois é 
Ele o Salvador.

Celebrar o centenário com a visita do Santo Padre, o Papa 
Francisco, será também um grande momento de comunhão de 
toda a Igreja, de oração pela paz no mundo e de consagração ao 
Coração Imaculado de Maria. Será, sem dúvida, recordar a men-
sagem de Fátima na sua história e  nos seus desa! os para o mundo 
atual. 

Muito mais podemos fazer para transmitir esta mensagem e o 
Evangelho, que nos convidam a voltar para Deus, de todo o cora-
ção. Fátima é a resposta de Deus a uma humanidade que teima, 
muitas vezes, em prescindir dEle. Fátima é a resposta da miseri-
córdia de Deus à humanidade envolta em violência e angústia. Fá-
tima é a ousadia de construir a paz através da oração e um convite 
a fazer o bem  e a deixar o mal.

Fátima pede que nos sintamos responsáveis uns pelos outros. 
Fátima é esperança de um mundo melhor, cheio de fraternidade e 
de paz, porque cheio da presença de Deus.

D. António Carrilho, Bispo do Funchal  

(in “Voz da Fátima”, de 13/09/2016,  pág. 4) 

Peregrinação Jubilar de 
Adolescentes e Jovens do Alto Tâmega

Ainda dentro deste Ano Santo da Misericórdia, que se pro-

longa até 20 de novembro, 

Domingo da Solenidade de 

Cristo Rei, está prevista uma 

“Peregrinação Jubilar” dos 

Adolescentes e Jovens da re-

gião Pastoral do Alto Tâme-

ga, no sábado 22  de outubro 

de 2016.

Tem início na igreja ro-

mânica de Nossa Senhora da 

Azinheira, em Outeiro Seco, 

e termina na igreja matriz de 

Santa Maria Maior de Cha-

ves, atravessando a “Porta 

Santa” da misericórdia.

A caminhada, devidamente organizada, far-se-á por cami-

nhos secundários, evitando, tanto quanto possível, passar pela 

estrada ou Avenida do Tâmega, devido ao trânsito.

Convidamos e pedimos insistentemente aos adolescentes 

e jovens da Paróquia para participarem. Será uma ocasião 

de forte renovação espiritual mediante o encontro com o Deus 

da Misericórdia através de Jesus Cristo, “rosto da misericórdia 

do Pai”, e guiados pela mão de Maria, a Mãe da divina miseri-

córdia.

Outros pormenores da peregrinação serão comunicados 

oportunamente. 

ANIVERSÁRIO DA PARÓQUIA
No domingo 9 de outubro próximo, faz precisamente 28 anos 

que a nossa Paróquia começou a existir a título experimental e 
da minha presença aqui como Padre responsável. Por mandato 
do senhor D. António Cardoso Cunha, que sempre teve por ela 
um carinho especial.  Em 2018, celebraremos o seu 30.º  aniver-
sário. Convém  dar importância a estas datas e celebrações.

Em Dezembro de 1993, cinco anos depois, por Decreto do 
senhor D. Joaquim Gonçalves, foi feita a sua criação canónica, 
dedicada à Sagrada Família. Vai fazer, portanto, 23 anos de vida 
e, em  2018, 25 anos. Na última visita que fez à igreja ainda em 
construção, o senhor D. Joaquim manifestou-me a sua grande 
admiração sobretudo pela sua simplicidade, funcionalidade 

litúrgica e multiplicidade de espaços, nomeadamente para os 
serviços e actividades pastorais. Antes da sua resignação como 
Bispo da Diocese, aos 75 anos de idade, ele pediu-me, com al-
guma insistência, para fazer a inauguração da igreja, mesmo an-
tes de ser concluída, a que ele fazia muito gosto de presidir. Eu 
achei que, nessa altura, não  seria oportuno. Hoje, tenho  pena 
de não lhe fazer a vontade. Mal imaginava que viria a falecer 
pouco tempo depois.

     O Pároco

DIA DIOCESANO DO CATEQUISTA

FAMÍLIA, LUGAR
DE ENCONTROS
MURÇA | 5 DE OUTUBRO

08h30 Acolhimento

09h15 Oração da Manhã 

09h45 Apresentação do Tema: Reforçar a Educação dos Filhos                     

 “AMORIS LÆTITIA”- capítulo VII 

11h15 Pausa Café

11h45 Workshop   

13h00 Almoço (preparado pela organização)

14h30 Jogos Tradicionais 

16h00 Celebração do Envio dos Catequistas 

 presidida pelo Bispo Dom Amândio Tomás 

17h00 Encerramento
Diocese

de Vila Real

FAMÍLIA, LUGAR
DE ENCONTROS

DIA DIOCESANO DO CATEQUISTA
Este ano, o Dia Diocesano do Catequista realizar-se-á em Murça 

no dia 5 de Outubro.
Esperamos que todos os catequistas da nossa paróquia possam 

estar presentes. Para tal, seria bom que fossem organizando as suas 
vidas.

Está a ser estudada a possibilidade de alugar um autocarro para 
facilitar o transporte dos catequistas da nossa zona.


