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

SEJA SOLIDÁRIO E GENEROSO!

OBRAS NA IGREJA 
e despesas

Como Maria, Permanecei Firmes na Fé
1. Damo-nos  conta, por vezes e em  certas ocasiões, como a nossa 

fé é uma fé  adormecida, pouco viva, o que nos leva a viver como  
cristãos “mornos”,  que “não são quentes nem frios” (Apoc. 3,15-
16). É uma fé que não in� uencia a vida de cada dia, que não con-
tagia ou cativa, que não leva à prática das boas obras. Uma fé que 
� ca abalada perante as di� culdades ou adversidades com que nos 
deparamos frequentemente, e, por isso, porque não está bem enrai-
zada em nós e sobre a Pessoa de Jesus Cristo  “autor e consumador 
da nossa fé” (Heb. 12,2), facilmente desanimamos e desistimos dos 
nossos compromissos. Porque nos falta a � rmeza  na fé, deixamo-
-nos levar pela indiferença, comodismo e apatia. Falta-nos  a per-
severança. 

2. Por isso, achou-se oportuno e necessário que, neste novo ano pas-
toral, se � zesse a proposta a todos os paroquianos, mesmo aos co-
laboradores paroquiais, no sentido de tudo  fazermos por revigorar 
e renovar a nossa fé, por lhe dar uma nova força e um novo vigor, 
de modo a podermos professar, celebrar, viver e testemunhar esta 
fé com mais coragem, encanto e entusiasmo.
Nesse sentido, propusemos já um encontro semanal de “iniciação 
cristã de jovens e adultos”, além de outras iniciativas que constam 
do Programa Pastoral.
Também a nível das famílias se pede um maior  esforço para nelas  
se criar um ambiente  mais favorável ao despertar, ao crescimento, 
à celebração e vivência da fé  cristã. Tudo depende sobretudo do 
interesse e empenhamento  dos pais. É o que  nos lembra também o 
Tema Pastoral da nossa Diocese para este ano: “Família, santuário 
da fé”, enquanto “berço, escola e púlpito da fé”.  A catequese paro-
quial dá  certamente a sua ajuda, mas o mais importante é a família. 
Daí, a grande importância dada hoje à “catequese familiar”, embora 
sempre em ligação com a comunidade paroquial.

3. Neste esforço pessoal, familiar e comunitário por dar mais � rmeza 
à  nossa fé, queremos ter Maria como modelo de fé a seguir. Ela foi 
Aquela que acreditou � rmemente em tudo quanto Lhe foi dito da 
parte do Senhor. Ela foi a Mulher  verdadeiramente crente, de uma 
fé a toda a prova, mesmo  nos momentos mais decisivos (Anuncia-
ção)  e mais dolorosos (estava de pé junto à cruz de Jesus), inclu-
sivamente na experiência do “silêncio” de Deus, que fez  ao longo 
da sua vida.
Contemplando Maria na � rmeza da sua fé e também como a gran-
de mensageira ou anunciadora da Pessoa e da Mensagem de Jesus, 
nós estamos assim  a preparar-nos para a celebração do centenário  
das Aparições de Nossa Senhora em Fátima (2017), com  a presen-
ça do Papa Francisco.

4. Este é, pois, o desa� o e o apelo que nos vai acompanhar durante 
este ano pastoral 2016-2017. Levemo-los a sério. Deste esforço se-
remos nós os primeiros a bene� ciar como também as nossas famí-
lias e a comunidade paroquial em geral.

PLANO PASTORAL PAROQUIAL
2016 - 2017

“COMO MARIA, PERMANECEI FIRMES NA FÉ” (Col. 1,23)

1. INTRODUÇÃO
Este ano, pareceu-nos oportuno adotar como Lema Pastoral: 
“Como Maria, permanecei  � rmes na fé” (Col. 1,23).
Principais motivos:
a) Presentemente,  as pessoas em geral, nomeadamente os cristãos, 

sofrem de uma grande falta de fé, tal como se pode constatar no 
abandono das práticas cristãs (oração pessoal e familiar, participa-
ção regular na missa dominical, celebração dos outros sacramen-
tos, compromisso com a comunidade paroquial e nos mais varia-
dos serviços e necessidades). Tudo isto parece ser insigni� cante 
para as pessoas. Daí que tantas  famílias deixem de ser verdadeiras 
“ igrejas domésticas”, haja falta de dinamismo na vida da paróquia 
por falta de cristãos ativos (são sempre os mesmos a ter de fazer 
tudo…), a presença dos cristãos não se faça sentir nas estruturas 
sociais.

b) A necessidade e a urgência de insistir e investir mais esforços na 
“iniciação cristã dos jovens e adultos”, de modo ajudá-los a crescer 
numa fé mais esclarecida e consciente, convicta e coerente, cora-
josa e comprometida. Não podemos limitar-nos à catequese das 
crianças e adolescentes, sem consequências práticas na vida, e sem 
que os pais estejam inteiramente implicados. É verdade que vários 
esforços já têm sido feitos, mas nem sempre com  a melhor adesão 
e os resultados esperados. Compreendemos a vida extremamente 
ocupada da maior parte dos pais, como testemunham os próprios. 
Mas isto não é motivo para não fazer nada.

c) Esta necessidade e urgência de fazermos algo mais por nos dei-
xarmos catequizar na fé, de modo a ter mais � rmeza e consistên-
cia, resulta também do actual pluralismo religioso e das várias 
propostas religiosas, que  hoje são oferecidas. Ora uma simples fé 
de tradição ou como fruto de uma herança  familiar, já não resiste 
às pressões do meio ambiente  ou perante as provações e situações 
difíceis  da vida. 

d) O Tema Pastoral Diocesano para este ano trata da Família como 
berço, escola e púlpito da fé, ou seja como o primeiro lugar e lugar 
por excelência onde se “transmite” ou comunica a fé, de pais a 
� lhos e netos.

e) A celebração do centenário das  Aparições de Nossa Senhora em 
Fátima, em 2017, e em ordem à sua preparação, oferece-nos o en-
sejo de propor à nossa piedade de cristãos, Maria como Modelo 
de “Mulher da Fé”, de uma fé a toda a prova, a primeira cristã e a 
mais � el discípula de Jesus.  

2. PRINCIPAIS OBJETIVOS
a) Sensibilizar, por todos os meios, para a necessidade de crescer 

na fé, de ultrapassar uma fé “infantil” e pouco amadurecida, de 
descobrir a grandeza e a beleza da fé.

b) Proporcionar alguns meios de evangelização e renovação da pró-
pria fé, nomeadamente para os pais com � lhos na catequese (in-
teressados), jovens crismados, noivos e a quando da preparação 
para os sacramentos (Batismo, Comunhões, etc.).

c) Celebrar a fé, em comunidade,  para poder ser autêntica e capaz 
de edi� car a fé dos outros.

d) Traduzir a fé na prática efetiva das boas obras, sobretudo a nível 
de compromisso com a comunidade paroquial  e com aqueles que 
mais precisam  da nossa ajuda.

e) Pedir ao Senhor e agradecer, todos os dias, o dom da fé, por in-
termédio de Maria, Mãe da nossa fé.

Continua na pág. 3

BOAS FESTAS

A todos os estimados paroquianos, co-
laboradores, benfeitores, emigrantes, 
leitores e amigos: Votos cordiais de um
 SANTO NATAL E FELIZ ANO NOVO

O Pároco

A ARTE NO CAMINHO DA FÉ 
Conferência - Debate

MOBILIÁRIO

Foram já executados e entregues:  os confessionários e sua  
electri� cação, a cadeira presidencial/presbitério e a cadeira 
para a Capela do  Santíssimo, 6 bancos/acólitos ou concele-
brantes, mesa/credência para o presbitério e para o baptisté-
rio, sacrário (falta colocar umas lâminas do lado esquerdo), 
espelho/sacristia,  2  balcões para o  Bar (frente e atrás) e vi-
dros pintados na parede dos lados do balcão traseiro do Bar, 
sofá e coluna ao lado (foyer-bar), móvel/armário e balcão 
para a sala dos arranjos � orais.

Sanca em madeira de carvalho em volta do teto falso 
(foyer-bar).

Substituição de 2 painéis, em  carvalho, no salão (cripta).
Reposição dos cobres roubados nas partes laterais da porta 

da entrada principal e da porta da entrada lateral sul, e repa-
ração de outros cobres dani� cados. (Na porta lateral norte e 
na porta exterior de entrada para o salão-auditório, os cobres 
roubados haviam sido substituídos por painéis em madeira).

Transportes.
 Total:  15 215,62 € + 3 499,59 € (IVA) = 18 715,21 €

ESTUCADOR 

Pequeno aumento  no teto falso no foyer-bar – material  e 
mão de obra: 380,00 €

PINTOR

Pinturas no aumento do teto falso e painel do salão: 
100,00€.

NB.- Pequenas despesas ao electricista (ainda há trabalhos 
por acabar). 

- Falta a execução do Cristo para o Presbitério da  igreja 
e  os Cortinados para o Palco e separação entre o foyer-bar e 
o salão-auditório. Está igualmente previsto uma passadeira/
tapete Beiriz (desde o fundo da igreja e a envolver o altar).

Tudo será feito, como esperamos, conforme as nossas pos-
sibilidades.

No dia 2 de Outubro, domingo, pelas 
15:00 horas, na Igreja da Sagrada Famí-
lia, foi realizada uma conferência-debate 
subordinada ao tema “A Arte no Cami-
nho da Fé” pelo arquiteto João Alves da 
Cunha.

Estiveram presentes cerca de 100 par-
ticipantes.

O nosso pároco abriu os trabalhos 
saudando e dando as boas vindas a todos. 

Na sua introdução, começou por referir que uma das principais formas 
de sermos servidores da alegria do Evangelho é através  da beleza e da 
estética. Daí,  a importância das artes: arquitetura, escultura, pintura, 
música. Referiu as orientações da Igreja que defendem espaços simples 
e funcionais que permitam a participação dos � éis e recomendam que 
as imagens sejam poucas, mas de boa qualidade. Lembrou também as 
palavras do anterior Bispo da nossa diocese, D. Joaquim Gonçalves, 
que, na sua última visita à nossa Igreja, valorizou a sua simplicidade, 
a funcionalidade litúrgica e a aproximação da assembleia celebrante 

Continua na pág. 3
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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.

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.

Receberam o Batismo:

• Ísis Costa Neto, fi lha  de Lincon Pacheco Neto e  de Cá� a Suzete Fer-
nandes Costa Neto;

• Filipa Feijó Videira,  fi lha de Luis Filipe Carneiro Videira e de Licínia 
Alexandra Inocentes Feijó ;

• Miguel Salvador Mar� ns Teixeira, fi lho de Carlos David Fernandes 
Teixeira e de Paula Cris� na Gonçalves Mar� ns  Teixeira ;

• Constança Margarida Teiixeira Gomes, fi lha de Márcio André Cerejo 
Gomes e de Odete da Assunção Teixeira.

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 CHAVESHOTEL 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 Inverno) 

ou às 18h00 (hora de Verão).

“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!

Faleceram:
• Joaquim Adolfo Rodrigues, de 68 anos de idade, em Rueil-Malmaison, 

França (11/09/2016);
• Maria Valtelhas dos Santos, de 89 anos de idade, da Av. do Tâmega 

(22/09/2016);

• Flamínio Alves, de 85 anos de idade, do B.º Caixa de Previdência 
(25/09/2016);

• Maria Luísa Dias, de 80 anos de idade, do B.º Trindade (27/10/2016);
• Adelaide Mar� ns Pires, de 89 anos de idade, no Lar da Abobeleira 

(29/10/2016);
• Maria Isabel Dias Alves, de 63 anos de idade, na Suíça (27/10/2016);
• João Maria Felizardo, de 86 anos de idade, do B.º de  Quintela 

(04/11/2016);
• Francisco Domingues Mar� ns, de 73 anos de idade, da Av. da Trin-

dade (14/11/2016);
• Maria Eulália de Oliveira, de 54 anos de idade, em Paris XV 

(11/11/2016);
• Arminda Dias, de 90 anos de idade, R. António A. Mar� ns/Estrada do 

Seara ( 22/11/2016).

Aos familiares enlutados, a certeza da nossa oração!

HORÁRIOS DA CATEQUESE
2016 – 2017

Bênção das Grávidas
Acontecerá na missa paroquial (10h00) do 4.º domingo do Advento (18 

de Dezembro 2016), Festa de Nossa Senhora do Ó ou Senhora da Expec-
tação.

Pedimos às senhoras em estado de gravidez, que desejem receber essa 
bênção, prevista pela Liturgia da Igreja, para fazerem a sua inscrição. Neste 
ano pastoral,  que continua a ser  dedicado à família, convidamo-las a que 
participem nesta celebração com os seus familiares.

Desde já, queremos felicitá-las por este dom que Deus lhes concede e 
desejar-lhes um parto bem sucedido e abençoado por Deus.CONFISSÕES

- No dia 10 de dezembro 2016,  sába-
do, 14:30h (com vários confessores):  De 
preparação imediata para o Natal;

- Ao longo do ano: por ocasião das 
missas da semana (3.ª feira a sábado).

***

“Há muitas pessoas – e, em grande 
número, jovens – que estão  a aproximar-
-se do sacramento  da Reconciliação e 
que, frequentemente,  nesta experiência, 
reencontram o caminho para voltar ao Se-
nhor, viver um momento de intensa oração 
e  redescobrir o sentido da sua vida. Com 
convicção, ponhamos novamente o Sacra-
mento da Reconciliação no centro, porque 
permite tocar sensivelmente a grandeza da 
misericórdia. Será para cada penitente, fon-
te de verdadeira paz interior” (Papa Fran-
cisco, M.V. 17).

“Que a palavra do perdão possa chegar 
a todos e a chamada para experimentar a 
misericórdia não deixe ninguém indiferen-
te” (M.V. 19).

“A celebração  da misericórdia tem 
lugar, de uma forma muito particular, no 
Sacramento da Reconciliação” (Papa Fran-
cisco, Misericordia et Misera, n.º 8).

“O sacramento da Reconciliação preci-
sa de voltar a ter o seu lugar central na  vida 
cristã” (M. et M., n.º 11).
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Realizou-se, no passado dia 19 de No-
vembro, mais um Encontro da “família” 
“ACREOS”.                                                    

Começamos por nos reunirmos pelas 
17:00h, para participar na celebração da 
Missa Vespertina de Sábado, presidida 
pelo Monsenhor José Guerra Banha, na 
qual foram lembrados todos os sócios fale-
cidos. Também da nossa “família” foram lembrados e de modo 
especial: Antonieta Teixeira Salgado, Beatriz Rodrigues, Fla-
mínio Alves, João Maria Felizardo, José António Cunha, Maria 
Valtelhas Santos e Rosa Dias Garcia, falecidos no corrente ano. 

Após a Santa Eucaristia, agradecidos à generosidade e gen-
tileza do nosso Pároco, pusemos as conversas em dia, nas ime-
diações da Igreja Paroquial da Sagrada Família comtemplando 
a sua beleza exterior. O nosso Encontro terminou com um 
jantar de confraternização na “Casa Costa”, onde fomos muito 
bem recebidos pela gerência dessa casa, que também fazem 
parte da nossa associação. Obrigado, pela sua amizade, simpa-
tia e espírito de bem servir.

A todos, um grande abraço, com votos de Um Santo Natal 
e Próspero Ano Novo.

Pela Direção   J. Carreira

Associação Cultural e Recreativa 
da Estrada de Outeiro Seco 

(ACREOS)

Ir à Missa é “remédio para melhorar a 
saúde física e mental”, 

assegura cientista de Harvard

WASHINGTON DC, 04 Nov. 16 / 10:00 am (ACI).- Em uma colu-
na recentemente publicada no jornal americano ‘USA Today’, Tyler J. 
VanderWeele, professor de epidemiologia na Universidade de Harvard, 
e John Sini! , especialista em comunicações, quali" caram a participa-
ção regular na Missa como um “remédio para melhorar a saúde física 
e mental”.

O artigo do ‘USA Today’, intitulado “A religião poderia ser um me-
dicamento milagroso”, aponta os resultados de um estudo liderado por 
VanderWeele e publicado em maio de 2016 na prestigiosa revista de 
psiquiatria JAMA Psychiatry, da Associação Americana de Medicina.

O estudo, intitulado “Associação entre assistência a serviços reli-
giosos e menores taxas de suicídio entre mulheres norte-americanas”, 
concluiu que “a participação frequente nos serviços religiosos estava as-
sociada com uma taxa signi" cativamente mais baixa de suicídio”.

VanderWeele e Sini!  assinalaram que “a saúde e a religião estão mui-
to ligadas” e, de acordo com o estudo publicado em meados deste ano, 
os adultos que vão à Missa pelo menos uma vez por semana, em com-
paração com aqueles que nunca vão, “apresentam um menor risco de 
morte na próxima década e meia”.

“Os resultados foram replicados em su" cientes estudos e populações 
para ser considerados bastante con" áveis”, asseguraram.

Embora garantiram que “a ciência não se adere a uma fé ou outra, 
nem sugere o que a sociedade deve fazer com essa informação”, destaca-
ram que tanto a sociedade como cada pessoa poderiam aproveitar estes 
resultados.

“Os meios informativos, a academia e o público em geral poderiam 
usar esta nova compreensão do grande valor social da religião”, indica-
ram. Já para cada pessoa, “esta investigação convida não tão sutilmente 
a reconsiderar o que a religião pode fazer por eles”.

As pessoas que participam da Missa, assinalaram, “estão menos pro-
pensas a fumar, ou mais propensos a parar de fumar, causando benefí-
cios signi" cativos para a saúde”.

Além disso, destacaram, “a investigação de Harvard e outras indicam 
que, possivelmente devido a uma mensagem de fé ou esperança, pessoas 
que participam da Missa são mais otimistas e têm menores taxas de de-
pressão. A investigação de Harvard também mostrou que esta participa-
ção protege contra o suicídio”.

“Outros descobriram que as pessoas que vão à igreja asseguram ter 
um propósito maior na vida e desenvolvem mais autocontrole”.

Enquanto alguns norte-americanos substituíram a participação da 
Missa, que “é vista como ‘pitoresca e antiquada’, pela “espiritualidade”, 
VanderWeele e Sini!  reforçaram que ir à igreja, e não a uma “espiritua-
lidade privada ou prática solitária”, geram benefícios para a saúde.

“Algo na participação religiosa comunitária parece ser essencial”, as-
sinalaram.

Participar da Missa, disseram, “demostrou que aumenta a probabi-
lidade de um matrimónio estável, aumenta o sentido próprio de signi-
" cado e se estende à própria rede social”, assim como “leva a maiores 
doações caritativas e um maior voluntariado e compromisso cívico”.

VanderWeele e Sini!  destacaram que “algo na experiência e partici-
pação religiosa comunitária é importante. Algo poderoso parece suce-
der aí e melhora a saúde”.

“Isto tem importantes implicações para o grau em que a sociedade 
promove e protege as instituições religiosas”, entre outros, assinalaram.
Fonte: http://www.acidigital.com/noticias/ir-a-missa-e-remedio-para-melhorar-a-saude-" sica-e-men-

tal-assegura-cientista-de-harvard-49829/

     NOTA
O nosso Boletim Paroquial 

já pode ser consultado no site:  www.matrizdechaves.pt.

Se alguém não o receber em formato de papel, pode assim ter 
acesso a ele via online.

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 140) ...............................................   246,30
Ofertas (do n.º 141)  ..................................................... 756,32

Entregas:  (D. Albertina Ribas: 36,90; D. Alcina Al-
ves:  10,00; D. Arminda Nogueira: 30,00; D. Áurea Tri-
no:14,50; D. Hermínia/D. Vitória: 39,50; D. Fernanda 
Peixoto: 10,00; D. Luzia Martins: 200,00; D. Olinda Ma-
rante: 42,00; Sr Cândido Vaz: 22,12; Outros/D. Luzia: 
105,00)

Anónimo  ........................................................................ 10,00

     Total ............................................................. 766,32

Despesas
Tipogra" a (Impressão) ................................................. 200,00
Correio .............................................................................. 21,25
Entrega ao Fundo Paroquial  ........................................ 300,00
     Total ............................................................. 521,30

     Saldo a transportar ..............................  245,07

Liga dos Amigos ........................................................... 571,50 

Entrega do Jornal “O Construtor” .............................. 300,00 Continuação da pág. 1

PLANO PASTORAL PAROQUIAL
2016 - 2017

“COMO MARIA, PERMANECEI FIRMES NA FÉ” (Col. 1,23)

3. AÇÕES A REALIZAR

a) Sensibilização
- Fixar uma Faixa com o Lema Pastoral (ladeado por duas pequenas 

imagens:  a de Maria e a da Luz), no lugar do costume, por cima da 
entrada principal da igreja. E a publicar em cada edição do Boletim 
Paroquial.

- Referências ao Lema Pastoral em cada edição do Boletim, em ho-
milias, etc..

 b) Meios de evangelização e renovação da fé
- Encontro de “catequese” semanal (5.ª feira), à noite, seguindo o Livro 

“Catequeses para a Iniciação Cristã dos Adultos” (SNL, Julho 2016).
- Valorizar o mais possível as catequeses semanais das crianças e ado-

lescentes, com a eventual participação também de pais, dando espe-
cial atenção ao momento da oração ou celebração da fé.

- Reuniões de pais ( de outros paroquianos) à base de um tema devi-
damente preparado e apresentado não só pelo Pároco mas também 
por outras pessoas convidadas.

- Reuniões de preparação para os Sacramentos.
- Escolher uma breve re+ exão apropriada para o “Mês de Maria” (por 

ex., do livro “Maria, a primeira cristã” ou “Maria, modelo  de fé”).
- Participação nos encontros de formação de catequistas ou de outros 

agentes pastorais.
c) Celebração da fé
- Preocupação com a beleza das celebrações litúrgicas, em especial a 

Eucaristia dominical.
- Reforçar o Grupo Coral.
- Tentar formar um Grupo Coral infantil juvenil.
- Formar e preparar  um grupo de acólitos. Responsabilizar alguém.
- Investir mais na participação dos pais com " lhos na catequese na 

missa dominical e na sua animação (missa com crianças ao sábado?)
- Organizar  melhor a Adoração ao Santíssimo no último domingo 

do mês.
- Propor uma intenção especial na Oração Universal da Missa domini-

cal, ao longo do ano:, “Por todos os cristãos  e por todas as famílias da 
nossa Paróquia, para que, como Maria, permaneçamos sempre � rmes 
na fé, mediante a escuta frequente da Palavra de Deus e a prática 
regular da oração – oremos ao Senhor”.

- Recitação do terço em comunidade: todos os sábados e dias 13 de 
cada mês, antes da missa. E todos os dias do mês de maio.  De" nir 
animadores. 

- Preparar convenientemente com os pais e catequistas as Festas da 
Catequese.

d) Prática da fé pela caridade
- Visitar e levar a comunhão regularmente aos doentes, idosos e outras 

pessoas mais incapacitadas.
- Dedicar uma atenção especial aos mais pobres e outras pessoas ou 

famílias em situações difíceis.
- Organizar o “Cesto da Partilha Fraterna”, na Quaresma.
- Os pais e catequistas proponham aos mais novos gestos e atitudes de 

solidariedade e entreajuda fraterna para com os outros: na família, 
na escola, na paróquia.

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!

ao altar, além da 
multiplicidade de 
espaços para os 
serviços pastorais. 
Disse também que, 
estando prevista a 
realização da escul-
tura de um Cristo 
para o presbitério 
da Igreja da Sagra-
da Família, através 

de concurso de ideias, a conferência deveria contribuir para melhor es-
clarecimento e sensibilização das pessoas.

Olímpia Mairos, correspondente da RR, apresentou o conferencista: 
Arquiteto, Mestre em Reabilitação da Arquitetura e Núcleos Urbanos e 
Doutor em Arquitetura pela FAUL, João Alves da Cunha é membro da 
equipa de arquitetura do Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura e 
investigador do Centro de Estudos de História Religiosa e do Centro de 
Estudos de Religiões e Culturas, da Universidade Católica Portuguesa.

Fazendo uma contextualização da renovação da arte religiosa em 
Portugal, sobretudo na segunda metade do século XX, e referindo espe-
cialistas e documentos o" ciais da Igreja sobre a arte sacra, lembrou que 
todos os estilos da História da Arte estão presentes, de forma magní" ca, 
na História da Igreja. E o nosso tempo não é excepção: “temos de viver 
no nosso tempo”. 

Da riqueza de toda a sua intervenção, referimos apenas algumas ideias.
As igrejas do nosso tempo devem pautar-se por princípios de mo-

dernidade, qualidade e funcionalidade que permitam a participação dos 
" éis, tendo sempre presente que a comunidade cristã é uma comunida-
de a caminho, dinâmica, não acomodada, viva. A prioridade, no espaço 
litúrgico, é a celebração da Eucaristia no altar que deve ser “o coração 
do edifício”. A arte e outros elementos decorativos devem respeitar essa 
prioridade do altar. Para tal, os espaços litúrgicos devem ser despojados 
de tudo o que nos possa distrair dessa centralidade do altar. A exposição 
das ideias foi sendo acompanhada de exemplos de realizações concretas, 
em Portugal e noutros países, documentando a evolução dos conceitos 
apresentados.

É possível a arte contemporânea ter lugar nas igrejas cumprindo a 
sua função ao serviço da fé. Mas a comunidade, enquanto assembleia 
de crentes, precisa de fazer escolhas. E cada pormenor é sempre uma 
escolha. 

Na fase " nal da conferência deu particular destaque à " gura de Cris-
to, apresentando, e contextualizando, uma grande diversidade de solu-
ções que diferentes comunidades adotaram. 

Terminada a conferência, o Senhor Bispo agradeceu ao senhor ar-
quitecto o seu “contributo maravilhoso”, suportado pelas referências a 
teólogos, arquitectos e documentos da Igreja e pelo conhecimento da 
liturgia acentuando a centralidade do altar, símbolo de Cristo e para o 
qual tudo converge.

Seguiu-se um debate, muito participado, evidência do interesse que 
o tema da conferência despertou.

O Coral de Chaves deu a sua colaboração presenteando os partici-
pantes com excelentas atuações no início e no " nal da conferência.        

JC

A ARTE NO CAMINHO DA FÉ - CONFERÊNCIA - DEBATE
Continuação da pág. 1
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Dia Mundial dos Pobres
O Papa acaba de publicar a Carta Apostólica "Misericórdia e 

Miséria", através da qual instituiu o "Dia Mundial dos Pobres", a 
celebrar em novembro, precisamente no domingo que antecede a 
Solenidade de Cristo Rei.

«Intuí que, como mais um sinal concreto deste Ano Santo ex-
traordinário, se deve celebrar em toda a Igreja, no XXXIII Do-
mingo do Tempo Comum, o Dia Mundial dos Pobres», escreve 
Francisco, explicando que vê nesta nova celebração a «mais digna 
preparação para viver a solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, 
Rei do Universo», que encerra o ano litúrgico na Igreja Católica, 
evocando a sua identi� cação com os «mais pequenos e os pobres».

Inspirado no Ano Santo da Misericórdia, o “Dia Mundial dos 
Pobres” quer ajudar as comunidades e cada batizado a «re� etir 
como a pobreza está no âmago do Evangelho», refere o documen-
to.

A Carta elogia ainda os «muitos sinais concretos de misericór-
dia» que foram realizados durante o Ano Santo, mas recorda que 
isso «não basta», perante «novas formas de pobreza espiritual e 
material, que comprometem a dignidade das pessoas». 

FESTA  DA SAGRADA FAMÍLIA
Este ano, por não haver um domingo entre o Natal e o  Ano 

Novo, celebra-se no  dia 30 

de dezembro, 6.ª feira (6.º 

dia  da Oitava do Natal).

17h00 – Missa Solenizada.  

Bênção das famílias.

Neste Dia da nossa Pa-

droeira, não deixe de com-

parecer  com a família !

Para a Eucaristia, convi-

dam-se em especial os ca-

sais que, durante este ano, 

celebraram o seu casamen-

to ou algum jubileu matri-

monial.

Um coração “imaculado” como
 imagem do Centenário das Aparições  de Fátima

O símbolo do Centenário das 
Aparições de Fátima, tomado a par-
tir da escultura “No coração de  Ma-
ria”, da autoria de Cristina Rocha 
Leiria, pretende recordar a todos 
que é possível encontrar em Maria 
a imagem do amor misericordioso 
de Deus por toda a humanidade.

“Símbolo do amor incondicio-
nal, o coração de Maria espelha a 
imagem de cada um  de  nós, seres peregrinos neste caminho de 
vida que nos conduz a Deus” refere o � yer que acompanha este 
objecto à venda em todas as lojas do santuário.

“Fazendo eco da Mensagem de Fátima, a luz ténue da peça 
espalha a doçura do coração 
materno que, na expressão dos 
espinhos dourados, sublima a 
dor que, nas chamas levanta-
das ao céu, apela à consagração 
às cisas do  alto”, prossegue a 
mensagem do � yer.

É esta luz experimentada 
por Francisco, Jacinta e Lúcia, 
a partir do coração materno de 
Nossa Senhora que pode  ex-
perimentar cada peregrino da 
Senhora do Rosário. E pode 
fazê-lo simbolicamente, colo-
cando-se diante deste coração 
e vendo a sua face dentro deste 
símbolo universalmente lido 
como imagem  do amor.

Ao entrarmos no Coração 
Imaculado de Maria, temos a 
certeza que chegaremos a Deus já  que o “Coração de Maria está 
con� gurado de forma plena com o Coração de  Deus”.

De resto, o Coração Imaculado de Maria é o grande tema da 
celebração do Centenário, recolhido a partir da frase dita por 
Nossa Senhora aos pastorinhos “O meu Coração Imaculado con-
duzir-vos-á até Deus” (Memórias da Irmã Lúcia).

Terço O( cial do Santuário de Fátima 
(Centenário)

Este terço “chama 
a atenção para a 
importância da 
oração na vida de 
qualquer cristão e 
acentua o pedido 
feito por Nossa 
Senhora, durante 
as aparições, para 
que os pastorinhos 
o rezassem todos os dias”.

À venda na Paróquia. Em tamanho  normal e mais pequeno 
(cr(crianças e não só).

Plano Pastoral Diocesano para 2016-2017
 Nota Pastoral do senhor Bispo

Tem a data de 8 de setembro, festa da 
Natividade da Virgem Maria. 

Pelo 3.º ano consecutivo, o Plano Pas-
toral aborda o Tema da Família. Tem em 
vista “sensibilizar as famílias cristãs para 
a missão e anúncio do Reino de Deus, fa-
zendo delas berço, escola e púlpito da fé”.

Manifesta o desejo de criar o Secreta-
riado da Família e de pôr a funcionar o 
Conselho Diocesano de Pastoral. E apela 
a que nas “Paróquias e unidade pastorais, haja também um Conselho 
Pastoral, apostando na Catequese familiar, atraindo os pais mediante 
os � lhos”.

Refere-se às mudanças operadas nas famílias. “Antes, a fé crescia 
com os princípios cristãos aprendidos, na família, escola e paróquia, 
tocava os corações de pais e � lhos. Hoje, ela é praxe social, sem alma e 
bem visível, na fuga e indiferença, após o Crisma, na falta de vocações, 
de amor e de empenho conjugal. O medo do compromisso de� nitivo 
mina o matrimónio, produz as uniões de facto, divórcio, aborto, he-
donismo e dramas familiares e a apatia dos pastores (…)”. “Os Pais 
devem ser responsáveis pela educação dos � lhos e a Família ser “san-
tuário intocável” da vida, berço do amor e da fé e escola de virtudes e 
abertura a Deus. Ajude-se, com apreço da vida familiar e o acompa-
nhamento de Casais, Adolescentes, Namorados e Noivos, apostando 
no Curso de Preparação para o Matrimónio. Os Jovens chegam à vida 
adulta sem fé. Os Cursos de Preparação para o Matrimónio e a For-
mação Humana Integral, são precisos”. (…) “Ajudemos os jovens, po-
bres de afecto, doutrina e bons costumes, a apreciar a beleza do amor, 
entre marido e mulher, que se dão e recebem, em dom exclusivo e � el. 
Formar os Noivos, na gratuidade, e ajudá-los no amor esponsal”. (…). 
“Enalteça-se o amor � el, nas Bodas de Ouro e de Prata, o matrimónio 
monogâmico dum homem e duma mulher, que se dão, para toda a 
vida, na castidade conjugal. Precisamos de referências que digam que 
o amor � el é possível e admirável.”

Fala também da falta de consciência e de pertença à Igreja. “As 
pessoas vivem para si, egoístas e propensas a agir, individualmente, 
fazendo da fé bens de super-mercado, em que se escolhe o agradável e 
rejeita o que custa e vale. Hoje, a fé é acervo de ingredientes e praxes, 
sem frutos de boas obras, conversão e obediência. É ver devoções e 
promessas e a religiosidade, sem Deus e sem o fermento do Evan-
gelho. Os � éis “são tão religiosos tão religiosos que não conseguem 
ser cristãos”. A graça dos sacramentos é ignorada. Os Padrinhos são 
praxe ou convenção. Antes, ajudavam, na iniciação cristã, os adultos, 
para o Baptismo e, com os pais, eram catequistas das crianças, com 
o exemplo da vida. Hoje, são contra-testemunho, dão mau exemplo. 
Os adolescentes aturam a Catequese, para obter o Crisma, diploma, 
serem Padrinhos, “desobrigados”. O testemunho cristão, que levava ao 
martírio, é raro. Os padrinhos são irrelevantes, no baptismo e crisma, 
mas mudar hábitos e mentalidade não é fácil.” “O que é inadiável é 
insistir na pertença à Igreja, na vertente eclesial do Sacramento, Sinal 
de Cristo e da Igreja, celebrando o Baptismo, na Missa Dominical, 
envolvendo, no rito, a Comunidade. Em vez de praxe e convenção, o 
Sacramento seja apreciado como graça de Deus, adesão de fé, empe-
nho e sinal de enamoramento pelo Senhor.”

Pede para “não administrar sacramentos, sem instrução e cateque-
se prévia” (...). “Hoje, os garantes da educação e testemunho da fé já 
quase nunca são os padrinhos, mas os Catequistas. Mas, mesmo en-
tre os catequistas, há não praticantes, gente sem fé e sem vida digna. 
A catequese, sem o exemplo de pais e catequistas, é mais escola de 
noções e saberes. Falta catecumenato, vivência e testemunho de fé e 
enamoramento por Cristo.”

“No Ano da Misericórdia e no Centenário das Aparições de Fá-
tima, imitemos a Virgem, na fé e obediência…” Que Deus nos ajude 
na adoração e apreço da Eucaristia e a ser obedientes e � éis, como a 
Virgem, rezando e convertendo-nos, para sermos agradáveis a Deus, 
com a ajuda de Maria.”

“ E, assim, com os votos de frutuoso Ano Pastoral, imploro, para 
Vós, as bênçãos de Deus e a protecção materna da Mãe de Deus e Mãe 
nossa.”

+ Amândio José Tomás, 
bispo de Vila Real.

* * * * * * * 

O logótipo do ano pastoral 
pretende valorizar “a iden-
tidade” da família constituí-
da por um pai, uma mãe e 
pelos � lhos “em união”. 
A sua arquitetura grá� ca 
expressa a união matrimo-
nial do casal pelas mãos da-
das e desenha a cúpula de 
um santuário que abriga e 
protege os seus � lhos.

Carta Apostólica do Papa Francisco
“Misericordia et Misera”

Na conclusão do Jubileu Ex-
traordinário da Misericórdia (20 
de Novembro 2016, Domingo da 
Solenidade de Cristo Rei), o  Papa 
Francisco publicou uma Carta 
Apostólica “Misericordia et Mise-
ra”.

Começa por dizer: “Misericor-
dia et misera são as duas palavras 
que Santo Agostinho utiliza para descrever o encontro 
de Jesus com a adúltera (Cf. Jo. 8,1-11). Não podia en-
contrar expressão mais bela e coerente  do que esta  para 
fazer compreender o mistério do amor de Deus quan-
do vem ao encontro do pecador: «Ficaram apenas eles 
os dois: a  miserável e a misericórdia».  Quanta pieda-
de e justiça divina nesta narração! O seu ensinamento, 
ao mesmo tempo que ilumina a conclusão  do Jubileu 
Extraordinário da Misericórdia, indica o caminho que 
somos chamados a percorrer no futuro”.

E, lembrando que, embora terminado o Ano Santo da 
Misericórdia, a celebração e a prática da misericórdia de-
vem continuar  nas nossas comunidades, o Papa explica: 
“a misericórdia não se pode reduzir a um parêntese na 
vida da Igreja, mas constitui a sua própria existência, que 
torna visível e palpável a verdade profunda do Evange-
lho. Tudo se revela na misericórdia, tudo se compendia 
no amor misericordioso do Pai” (n.º 1).

E diz ainda: “Agora, concluído este Jubileu,  é tem-
po de olhar para diante e compreender como se pode 
continuar, com � delidade, alegria e entusiasmo, a ex-
perimentar a riqueza da misericórdia divina. As nossas 
comunidades serão capazes de permanecer vivas  e dinâ-
micas na obra da nova evangelização na medida em que 
a «conversão pastoral», que estamos chamados a viver, 
for plasmada dia após dia pela força renovadora da mi-
sericórdia. Não limitemos a sua ação; não entristeçamos 
o Espírito que indica sempre novas sendas a percorrer  
para levar a todos o Evangelho da salvação” (n.º 5).

E com o olhar voltado para o futuro, o Papa Francisco 
continua a lembrar-nos: “Termina o Jubileu e fecha-se a 
Porta Santa. Mas a porta da misericórdia do nosso co-
raçãoo permanece sempre aberta de par em par. Apren-
demos que Deus Se inclina sobre nós (cf. Os. 11,4), para 
que  também nós O possamos imitar inclinando-se sobre 
os irmãos…” (n.º 16). 

Nesta Carta Apostólica, para além de nos exortar a dar 
continuidade à vivência do Ano Santo da Misericórdia, o  
Papa convida-nos a celebrar a misericórdia (n.º 5-12), a 
consolar os tristes,  a� itos, as famílias em crise e enluta-
dos (n.º 13, 14, 15); e a manifestar a nossa solidariedade 
caridade perante novas formas de pobreza espiritual  e 
material, que comprometem a dignidade das pessoas (n.º  
16-21).


