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Desde cedo e até hoje a Igreja adoptou a Cruz como símbo-
lo do cristianismo. Na prática litúrgica, esse símbolo tomou 
inicialmente a forma de insígnia processional de uma cruz 
montada numa vara, à maneira de estandarte, que precedia a 
própria procissão. Mais tarde, tornando-se prática corrente a 
colocação de uma cruz sobre o altar, generaliza-se a adaptação 
da cruz processional a esse objectivo, tornando a cruz separá-
vel da vara e adaptável a uma base proporcionada ao novo uso. 
Ao que se supõe, até ao séc. XIV, o símbolo da cruz não com-
porta qualquer � guração do cruci� cado. A partir de então, a 
imagem de cruci� xo sobreleva sobre a simples forma da cruz 
simbólica. O cruci� xo terá pretendido “explicar” o simbolis-
mo, evocando o sacrifício de Cristo, sem no entanto explicitar 
o inerente mistério da ressurreição. A passagem do simbolis-
mo da cruz para a representação � gurada da cruci� cação, não 
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POR FAVOR, AJUDE 
A CONCLUSÃO DAS OBRAS DA NOSSA IGREJA ! 

SEJA SOLIDÁRIO E GENEROSO!

O Valor da Vida
A vida é, sem dúvida, o primeiro  e o maior dom de Deus, 

o grande presente que Ele nos ofereceu por desígnio do Seu 
amor: “tem algum mal o presente de eu ter nascido?” (Shester-
ton). É uma dádiva preciosa, sem preço, que importa sempre 
saber agradecer, amar, cuidar, respeitar, proteger, enquanto ela 
durar.

No  entanto, com frequência,  tal como tem acontecido 
ultimamente, chegam-nos notícias de tantas ameaças e aten-
tados contra a vida, que, humanamente, seriam impensáveis: 
pais que matam os próprios � lhos, � lhos que matam os pró-
prios pais, familiares e vizinhos que matam outros familiares 
e vizinhos, além dos suicídios que se cometem pelos mais di-
versos motivos e de tantas outras mortes que seriam bem des-
necessárias, se houvesse  um maior amor à vida e um maior 
respeito pela vida dos outros. Até parece que a vida humana, 
mesmo com as suas limitações e de� ciências, é algo de despre-
zível e sem valor.

Só Deus é o Senhor da Vida, Ele que nos criou por amor e 
por amor nos mantém na existência. A  nós cabe o dever de fa-
zer dela, com as suas alegrias e com os seus sofrimentos, uma 
vida cada vez mais digna e feliz: da nossa e da dos outros, em 
especial da daqueles que mais nos estão con� ados.

Esta vida ganha maior sentido e valor quando nos decidi-
mos a fazer dela um dom ou uma dádiva de amor aos outros, 
à maneira de Jesus Cristo, que, sobretudo no  Seu Mistério 
Pascal, fez  da Sua ida uma entrega de in� nito amor por nós: 
“A vida ninguém ma tira, sou Eu que a dou livre e espontanea-
mente” (Jo. 10,18). E assim chegou a uma Vida de plenitude, 
à vida nova e gloriosa da ressurreição.  Ele mesmo havia dito 
que todo aquele que estiver disposto a sacri� car  a sua vida, 
fazendo  dela um serviço gratuito e desinteressado aos ou-
tros, encontraria a verdadeira vida.  Assim acontece(u) com 
os “santos”, com tanta gente simples, que se dedica(ra)m por 
amor aos outros, sobretudo aos mais frágeis, e, por isso fo-
ram e são verdadeiramente felizes, apesar das di� culdades e 
incompreensões que encontra(ra)m no seu caminho.

Hoje em dia, em vários sectores da vida pública, parece 
estar em causa  o apreço pela vida humana, porventura mais 
fragilizada, e  até se fala no direito legal a uma “morte assisti-
da” (eutanásia). A propósito, são signi� cativas e fazem pen-
sar estas palavras que um jornalista escreveu, ainda  há pouco 
tempo: “A idade já me pesa e as fragilidades doem-me muito. 
Haja quem me dê um pouquinho de dignidade para viver. Mes-
mo frágil, gosto  tanto da vida! Ficar-vos-ia muito grato. Não 
tenho pressa em partir e façam o favor de não me empurrar. 
Não gritem tanto à morte com dignidade. Se teimarem, digam-
-me lá o que é isso. Pre� ro que alguém me aperte a mão na hora 
da despedida e não me dê a cicuta. A amizade é o prenúncio da 
ressurreição. Isso, sim, é dignidade. Não a neguem aos frágeis”.

Continua na pág. 3

Continua na pág. 4

Fátima
Sinal  de Esperança para o nosso tempo

Este é o título da Carta Pastoral dos Bispos portugueses, 
no centenário das Aparições de Nossa Senhora em Fátima, 
com data de 08/12/2016.

Começam por escrever: “No centenário das aparições da 
Virgem Maria, em Fátima, desejamos dar graças a Deus por 
nos permitir viver este  acontecimento, que nos enche de júbilo, 
e rea� rmar a atualidade da sua mensagem para a revitalização 
da nossa fé e do nosso compromisso evangelizador”.

Seguem-se quatro capítulos:

1.O acontecimento centenário de Fátima: faz referência 
às aparições, em 1917, ao contexto nacional e internacional 
dramático, que então se vivia, e às reacções provocadas; e 
ainda ao modo como o povo cristão “recebeu” e acolheu este 
acontecimento de Fátima e a sua mensagem.

2. Uma bênção para a Igreja e para o mundo: uma bênção 
que revela a grandeza  da ternura e da misericórdia de Deus a 
todas as criaturas; uma bênção e interpelação para a Igreja em 
Portugal (Fátima, “o coração  espiritual de Portugal” e marca 

Escultura do Cristo para o presbitério 
da igreja da Sagrada Família

Temos vindo, desde há muito tempo, a tentar encontrar a 
melhor solução. Não tem sido fácil,  uma vez que, consultadas 
várias pessoas ligadas à arte sacra, por vezes,  as opiniões são 
divergentes.

Ultimamente, estou a ser apoiado por um grupo de uns seis 
arquitetos muito competentes e quali� cados em arte religio-
sa e arte  sacra e muito empenhadas em ajudar-nos. Quando 
estávamos a pensar em lançar  um  concurso de ideias a uns 
três escultores, no início deste ano, surgiu uma outra proposta. 
Permito-me transcrever o que o senhor Arq. João Alves  da 
Cunha me comunicava, por email, a 7 de março:

Acredite que não nos temos esquecido de si. As coisas às 
vezes levam apenas um pouco mais de tempo do que espe-
ramos e desejamos, e quando envolve um conjunto de seis 
pessoas, ainda se atrasa um pouco mais. Mas vale a pena o 
tempo, pela qualifi cação que dá às propostas. Entusiasmado 
com esta iniciati va, o arquitecto Diogo Lino Pimentel até ela-
borou um pequeno texto de enquadramento que aborda a 
história da presença da cruz e do crucifi xo no espaço litúrgico 
católico, texto esse que lhe envio em anexo.

Depois de quatro encontros entre nós propositadamente 
para debater a colocação de uma escultura representando 
Cristo Ressuscitado com cruz na igreja da Sagrada Família, 
incluindo uma reunião com o curador de arte e professor na 
Universidade Católica, Paulo Pires do Vale, foi unânime que 
a melhor solução para esta proposta não será a realização 
de um concurso, pela difi culdade de se encontrar um escul-
tor capaz de fazer uma proposta contemporânea ao mesmo 
tempo arti sti camente qualifi cada e adequada ao espaço em 
que se deverá inserir. Se o suporte fosse outro (pintura, tape-
çaria, desenho...), seria mais fácil indicar dois ou três nomes. 
No caso da escultura e em parti cular numa escultura para 
um espaço litúrgico arquitetonicamente bem defi nido, tudo 
se complica.

De modo que nos pareceu a todos que uma solução segu-
ra, actual e em harmonia com a arquitetura será o recurso a 
uma escultura anti ga (barroca, por exemplo), em que ao Cris-
to Ressuscitado se poderá juntar uma cruz ou sua representa-
ção com um desenho simples, próximo da arquitetura. Caso 
esteja de acordo, poderemos tentar encontrar tal escultura, 

Continua na pág. 3A todos os estimados paroquianos, 
colaboradores, benfeitores, emi-

grantes, leitores e amigos:
Votos fraternos de uma SANTA PÁSCOA !
  O Pároco
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Vida da Comunidade

Colabore para o crescimento
 da sua Paróquia!

♦ Para isso:
 Marque presença. Apareça.
 Participe.
 Leve outros a participar.
 Mostre interesse.
 Ofereça os seus serviços.
 Dê as suas sugestões.
 Contribua com as suas ofertas.
 Leia e difunda o jornal 

paroquial.
 Reze pelas suas intenções e 

necessidades.
 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.

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

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 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:
• Manuel Joaquim da Costa Sanches,  de 62 anos de idade, do B.º M. 

Branco Teixeira (22/12/2016);
• José Afonso, de 60 anos de idade, Mantes la Jolie / Yvelines  - França 

(24/12/2016);
• António Joaquim de Almeida, de 72 anos  de idade, do B.º Fonte do 

Leite (07/01/2017);
• Alberto Ferreira Carneiro, de 72 anos de idade, da Avenida do  Tâ-

mega (18/01/2017);
• Laurinda dos Santos Bati sta, de 76 anos de idade, do B.º Fonte do 

Leite (01/02/2017);
• Amélia da Conceição Sevivas, de 96  anos de idade, da Praça Igreja 

Sag. Família (18/02/2017);
• Laurinda Gonçalves, de 89 anos de idade, do B.º Caixa de Previdência 

(01/03/2017);
• Teresa Barreira dos Santos, de 86 anos de idade, do B.º Noruega 

(01/03/2017);
• Vera de Lourdes Lima, de 100 anos de idade, da Avenida do Tâmega 

(12/03/2017);
• Manuel David Soriano (“Manolo”), de 96 anos de idade, da Avenida 

do Tâmega (19/03/2017).

Aos familiares enlutados, a certeza da nossa oração!

HORÁRIOS DA CATEQUESE
2016 – 2017

CONFISSÕES
- No dia 1 de abril 2017,  sábado, 

14:30h (com vários confessores):  De 
preparação imediata para a Páscoa;

- 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).

FESTAS DA CATEQUESE  - 2017

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

Talho Trindade
De: Basílio Mendes

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

Neste ano do Centenário das Aparições em Fátima, 
todos somos convidados a acolher ainda mais intensamente a mensagem 
de Nossa Senhora rezando o Santo Rosário e oferecendo as nossas orações 
àqueles que mais necessitam. 

O Papa Francisco visita Fátima como Peregrino. 
Há ainda muitos terços do Centenário ao  dispor das pessoas, na pa-

róquia, bem como estandartes, a colocar nas janelas e varandas das casas, 
do centenário das Aparições e da Visita-Peregrinação do Papa Francisco a  
Fátima, 12 e  13 de maio 2017.
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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 

     
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.

constitui uma substituição. São formas distintas que a tradição 
justi� ca e que, ao longo dos tempos e da evolução cultural, 
foram tendo uso e signi� cados diferentes.

Reconhece-se a caracterização do espaço da igreja da Sagra-
da Família, em Chaves, como espaço de culto e expressão da 
religiosidade de uma comunidade fundada na fé cristã. É no 
entanto natural o recurso à inclusão do símbolo da cruz nesse 
espaço, como referência e con� rmação da pertença à Igreja. A 
simples tradição o justi� cará. Igualmente se reconhece a ac-
tualidade catequética da rubrica que determina a presença de 
um cruci� xo relacionado com o altar, como elemento acessó-
rio da celebração eucarística (missa). 

O símbolo da cruz tem assumido diversas formas de repre-
sentação, de material e de localização, em consonância com o 
espírito da época ou do lugar, desde a simples cruz de madeira, 
à cruz de prata ou ouro mais ou menos adornada de pedraria. 
Umas vezes é adossada a uma parede, outras vezes é suspensa. 
Já o cruci� xo, não mais sobre o altar mas com este relacionado, 
tem retomado características de cruz processional colocada 
agora no pavimento.

Em qualquer dos casos há que ter em conta que não se tra-
ta de elementos meramente decorativos. A liturgia exprime-
-se em linguagem de natureza artística. Serve-se de elementos 
que, pela sua concepção e realização, se caracterizem como 
arte (ou artesanato artístico) ao serviço do culto, com a quali-
dade e dignidade exigíveis a toda a obra de arte. Acresce ainda 
a sua subordinação ao espírito simbólico da função e ao con-
texto do seu tempo, tanto quanto à adequação e conformidade 
com o estilo do enquadramento arquitectónico do espaço em 
se integram.

Ainda que esta sucinta descrição da origem e evolução da 
cruz simbólica, sempre presente nos espaços e acções da li-
turgia católica, possa sugerir que a projectada inclusão desse 
elemento, ainda ausente da igreja da Sagrada Família, seja re-
solvida pela simples aposição de uma cruz adossada à parede 
do fundo (por detrás do altar) e execução de um cruci� xo con-
cebido como cruz processional a colocar junto ao altar, o que 
se pede e se espera é bem mais do que isso. Pede-se uma pro-
posta actual e não convencional do próprio símbolo e da sua 
expressão formal, tendo em conta a função de serviço litúrgico 
que lhe é inerente e, naturalmente, uma atitude de fecundo 
respeito pelas características do espaço existente.

 Arq. Diogo Lino Pimentel

A CRUZ
Continuação da pág. 1

Retiro Quaresmal 
dos Catequistas do Alto Tâmega

Decorreu na Casa Santa Marta (Chaves), no sábado 4 de 
março, das 09:30 h até às 17:00 h, sob o  lema: “Com Maria… 
junto à Cruz”.

Encontrando-nos a celebrar o Centenário das Aparições de 
Nossa Senhora em Fátima, quisemos orientar também este en-
contro numa perspectiva mariana.

Iniciou-se com a Oração de Laudes, seguindo-se  uma “pa-
lestra” e uma re� exão por grupos à base de alguns testemunhos 
escritos e com algumas perguntas. Depois do almoço, houve 
uma outra “palestra”, na sequência da de manhã, e terminou 
com uma adoração ao Santíssimo muito participada.

Participaram neste Retiro Quaresmal 60 catequistas de 21 
paróquias do A. T.

Tendo  também em conta alguns ecos que nos chegaram, 
foi muito  bom e proveitoso. Que o Senhor, com a Sua graça, 
nos ajude a perseverar nos bons sentimentos que em nós des-
pertou.

Retiro Quaresmal 
dos Catequistas do Alto Tâmega

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 141) ...............................................   245,07
Ofertas (do n.º 142)  ..................................................... 609,37

Entregas:  (D. Albertina Ribas: 10,00; D. Alcina Al-
ves:  12,00; D. Arminda Nogueira: 35,00; D. Áurea Tri-
no:10,00; D. Hermínia/D. Vitória: 29,00; D. Fernanda 
Peixoto: 10,00; D. Luzia Martins: 250,00; D. Olinda Ma-
rante: 10,37; Sr Cândido Vaz: 43,00; Outros/D. Luzia: 
105,00)

Eliseu Martins André  .................................................. 20,00
Armindo Jesus ................................................................ 20,00
Ana Luísa Afonso Martins  .......................................... 10,00
Rosa Leite  ...................................................................... 20,00
Maria de Jesus Freitas  ................................................... 25,00

     Total ............................................................. 854,44

Despesas
Tipogra� a (Impressão) ................................................. 200,00
Correio .............................................................................. 21,25
Entrega ao Fundo Paroquial  ........................................ 350,00
     Total ............................................................. 571,30

     Saldo a transportar ..............................  283,19

Liga dos Amigos ........................................................... 739,50 
Entrega do Jornal “O Construtor” ............................. 350,00
Anónimo(a) .................................................................. 500,00
Anónimo ....................................................................... 100,00
Armando  da Silva Batista ........................................... 40,00
Armando Caldeira ....................................................... 50,00
Manuel João Trinta ...................................................... 20,00
Agostinho José Cabugueira  ....................................... 300,00
Junta de Freguesia ........................................................ 500,00

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!

CESTO DA PARTILHA FRATERNA
No início da Quaresma, também este ano,  lançámos uma cam-

panha de recolha de alimentos (que não se estraguem depressa) a 
favor das famílias muito carenciadas da paróquia, nomeadamente 
daquelas que têm � lhos com muitas necessidades. E temos vindo 
a identi� car as principais, algumas até cuja situação tão grave des-
conhecíamos.

Para isso, foi colocado na igreja um grande “Cesto da Partilha 
Fraterna”, onde as pessoas vão colocando o fruto das suas renún-
cias e da generosidade do seu coração. Esperamos que, nesta Qua-
resma volte a ser grande a nossa solidariedade e a adesão a esta 
iniciativa. Nisto consiste certamente o nosso melhor jejum quares-
mal. Todos estes gestos de partilha fraterna, feitos com discrição,  
não � carão sem a recompensa do Senhor, presente de modo espe-
cial nos irmãos mais pobres.

Os géneros alimentícios recolhidos serão criteriosa e discreta-
mente distribuídos, no � nal da Quaresma, por um pequeno grupo 
de colaboradores paroquiais somente a quem se veja estar a pre-
cisar mais, uma vez  que não é possível atender a todas as neces-
sidades.

 Oxalá que esta onda de solidariedade perdure para além da 
Quaresma, pois há sempre alguém que, em qualquer  ocasião, se 
encontra numa situação mais a� itiva. O nosso amor preferencial  
para com os mais pobres deve estar sempre em primeiro lugar e 
é o testemunho mais credível e contagiante que podemos dar da 
nossa fé, como insistentemente  nos recomenda o Papa Francisco, 
nomeadamente através da  prática efectiva das obras de miseri-
córdia.

que é possível que se encontre nalgum arrumo ou depósito 
da Diocese. Estamos disponíveis para o ajudar nesta procura 
também em Lisboa e no Porto, se concordar com esta solução 
que poderá inclusive ser mais rápida que a do concurso.

Para além disto, e tendo presente que é possível também 
fazer algumas economias com esta solução, parece-nos que 
deveria avançar quanto antes com a elaboração do grande 
tapete desenhado pelo arquitecto Ricca, que é uma peça fun-
damental para o conforto estéti co e psicológico desse espa-
ço litúrgico. Isso mesmo se atesta nas igrejas de N. Sra. da 
Boavista, no Porto, e no Santuário de Vale de Cambra, em 
que a presença do grande tapete central, ligando altar e as-
sembleia, faz uma diferença muito signifi cati va, tornando o 
espaço extremamente acolhedor.

E, no dia 13 de março, depois da minha resposta, que disse 
lhes ter agradado, o mesmo Arquiteto voltava  a escrever:  
“Vamos por-nos em  campo, estabelecendo  contactos no sen-
ti do de encontrar uma escultura qualifi cada para a igreja da 
Sagrada Família. Que o Senhor nos ajude nesta tarefa”.

Damos graças a Deus por ter posto no nosso caminho todas 
estas pessoas, especializadas em arte, tão amigas e tão empe-
nhadas em ajudar-nos a concluir as obras da nossa igreja.

(Em setembro/ outubro passado, foram colocados vários 
móveis: confessionários, cadeiras, bancos/acólitos e concele-
brantes, espelho/sacristia, sacrário (faltam umas peças do lado 
esquerdo), balcões do Bar, sofá e coluna ao lado, aumento do 
pladur/teto falso e sancas em madeira à volta), armário e bal-
cão na sala dos arranjos � orais. E  repostos os cobres roubados 
e reparados alguns dani� cados). Faltaram os cortinados para 
a entrada do auditório e palco. Agradecemos a oferta das má-
quinas de café, chávenas, etc. para o Bar).

Rezamos para que o Senhor nos ajude a resolver os proble-
mas que ainda temos entre mãos, de modo  a fazermos, breve-
mente, a celebração da Dedicação do altar e da igreja.
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Escultura do Cristo para o presbitério 
da igreja da Sagrada Família “Mês de Maria”

Costuma chamar-se, entre nós,  ao mês de Maio o “Mês de 
Maria”, embora este seja, por excelência, o tempo do Advento.

Tal como é habitual, du-
rante o mês de Maio, todos os 
dias, à noite (21h00), haverá, 
na igreja, uma celebração ma-
riana, que consta  da recitação 
do terço, de uma pequena me-
ditação  e de umas preces.

Além de se recomendar vi-
vamente também a oração em 
família, lembramos que a ora-
ção em comunidade, tal como 
a participação em atos de pie-

dade popular como este,  para além da participação na missa 
dominical, é da maior importância. É igualmente de acon-
selhar a participação ativa dos mais novos, acompanhados 
dos pais. Todos estes atos de piedade, realizados em conjunto, 
muito contribuem para a sua iniciação à vida cristã.

É pena que, quantas vezes por um certo desleixo ou como-
dismo, deixemos  perder estas práticas tradicionais de piedade. 
Outras vezes trocam-se por outras coisas porventura mais ali-
ciantes, como fazer uma caminhada a pé, etc. Não estaremos 
nós, por isso,  a sofrer de uma certa falta de piedade?

Aqui � ca o apelo a uma maior participação geral no “mês 
de Maria”, neste ano do Centenário das Aparições de Nossa 
Senhora em Fátima. 



Janeiro - Março 2017O CONSTRUTORO CONSTRUTOR 4

Centenário das Aparições em Fátima
Oração jubilar de Consagração

Tal como Paulo VI há 50 anos, embora em contextos 
diferentes, o Papa Francisco desloca-se de 12 a 13 de maio à 
Cova da Iria, como «peregrino entre peregrinos», desta vez 
para assinalar os 100 anos das Aparições de Fátima.

Completando a 13 de março quatro anos desde a sua 
eleição,  o Papa Francisco manifestou o desejo de se deslocar 
a Fátima, de 12 a 13 de maio, como “peregrino”, para assinalar 
o Centenário das Aparições de Nossa Senhora aos Três 
Pastorinhos. Essa intenção foi re� etida na Marca, Logótipo 
e Cartaz da visita signi� cando “um Papa mensageiro da 
misericórdia e da paz, tão simples e acessível como o Santo 
que lhe deu nome, mas associando a sua visita ao Santuário 
Mariano de Fátima, recorrendo para isso aos seus sinais mais 
universais (coração+rosário)”, como esclareceu o designer 
Francisco Providência.

A conta o� cial do Papa Francisco na rede social Instagram, 
em maio de 2016, incluiu uma imagem de Nossa Senhora de 
Fátima com a legenda: «Mãe, nós Te agradecemos pela Tua fé; 
renovamos a nossa entrega a Ti».

Francisco será o quarto Papa a visitar Portugal, depois de 
Paulo VI (13 de maio de 1967), João Paulo II (12 a 15 de maio 
de 1982, 10 a 13 de maio de 1991, 12 e 13 de maio de 2000) e 
Bento XVI (11 a 14 de maio de 2010). 

Como estar a par da visita do papa?
A comunicação o� cial da Visita do Papa Francisco a Fátima, 

de 12 a 13 de maio, para presidir à primeira Peregrinação In-
ternacional Aniversária do ano do Centenário,  é feita através 
de

• www.papa2017.fatima.pt
• Facebook
• Twitter
• Instagram

Nestas ferramentas serão colocados, entre outras infor-
mações:

• Programa O� cial (já disponível em www.papa2017.
fatima.pt)

• Textos de apoio
•  Indicações úteis,
• Notícias relacionadas com a visita.

Fátima 2017: Visita do Papa 

Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria,
Rainha do Rosário de Fátima!

Bendita entre todas as mulheres, 
és a imagem da Igreja vestida da luz pascal, 
és a honra do nosso povo,
és o triunfo sobre a marca do mal.

Profecia do Amor misericordioso do Pai, 
Mestra do anúncio da boa nova do Filho, 
Sinal  do Fogo ardente do Espírito Santo, 
ensina-nos, neste vale de alegrias e dores, 
as verdades eternas que  o Pai revela aos pequeninos. 
Mostra-nos a força do teu manto protector. 
No teu Imaculado Coração, sê o refúgio dos pecadores 
e o caminho que conduz até Deus. 

Unido(a) aos meus irmãos, 
na Fé, na Esperança e no Amor, 
a ti me entrego. 
Unido  aos meus irmãos, por ti, a Deus me consagro, 
ó Virgem do Rosário  de Fátima.
E, en� m, envolvido(a) na Luz que das tuas mãos nos vem, 
darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Ámen.

A Presença de Maria
Desde muito pequenos que os meus pais nos habituaram, a 

mim e aos meus irmãos, a rezar com eles o Terço em família.

À medida que íamos crescendo, a minha mãe, para criar 
mais entusiasmo em nós, propôs que, um em cada noite, ro-
tativamente, orientasse a recitação do terço. Recordo-me que 
era, com alegria e alguma ansiedade, que eu aguardava a mi-
nha vez. Foi assim que eu aprendi a meditar cada “mistério” ou 
dezena do terço. No � nal, rezávamos  a Salve Rainha, a Con-
sagração a Nossa Senhora, a oração de S. Bernardo à Virgem 
Maria ou até, por vezes, a Ladainha de Nossa Senhora…

Por muitas vezes,  reparei  como a minha mãe trazia sem-
pre com ela o terço, num bolso, que dizia rezar também pelos 
caminhos, como forma de santi� car as várias horas do dia. Já 
nos últimos anos de vida, o terço continuava a ser a sua ora-
ção predileta (a  oração da gente simples),  que recitava várias 
vezes, dizia ela, “por aqueles que podem e não querem e por 
aqueles que querem e não  podem”. Este foi o seu caso, quando 
a memória acabou por faltar. Então, para a ajudar a rezar, eu 
colocava-me diante dela com o terço na mão. Primeiro, ainda 
conseguia responder com algumas palavras da “Santa Maria”. 
Depois, já não conseguindo falar, � xava intensamente os seus 
olhos em mim e no terço que tentava rezar com ela. Era cer-
tamente a única forma de ela continuar a rezar, já não com 
palavras mas tão só com  os olhos do coração. Depois de expi-
rar, levou consigo apenas um cruci� xo e um terço, que eu lhe 
coloquei nas mãos, como sinal do seu  amor a Jesus  e a Maria 
e expressão do sofrimento que marcou sobretudo os últimos 
anos de vida, em  união com o de Jesus e de Maria.

Foi assim que eu, concretamente, aprendi a descobrir a pre-
sença  de Jesus e de Maria na nossa vida: na da minha família 
e na minha.

Ainda agora não me sinto bem comigo mesmo se, por qual-
quer motivo, a recitação do terço, algum dia, � ca em falta. 
Normalmente, anda também sempre comigo. Quem dera que 
não � zesse dele uma oração só de palavras, mas feita sobretudo 
com “os olhos do coração”. A isso me deve levar o exemplo que 
guardo dos meus pais e, mais recentemente, da minha mãe.

No Centenário das 
Aparições de Nossa 
Senhora em Fátima, 
onde recomendou, 
insistentemente, a 
oração do Terço pela 
paz, pensei em parti-
lhar aqui o meu tes-
temunho, com toda 
a verdade de que sou capaz e sem  qualquer � ngimento. Não 
duvido de que há muitos outros testemunhos bem mais elo-
quentes e mobilizadores. É meu intuito apenas ajudar os pais 
a re� etir sobre a força do seu exemplo de oração junto (e com) 
dos � lhos e a incentivá-los, ao longo deste ano jubilar, a tentar 
rezar o terço, a começar por pouco, em família, à maneira dos 
Pastorinhos de Fátima (ou outra oração). A participação no 
“Mês de Maria”, em Maio, também muito poderá ajudá-los a 
crescer no amor a Jesus e a Maria,  e a sentirem-se solidários 
com os outros e as misérias do nosso mundo. Então, a fé  de 
cada um poderá tornar-se cada vez mais � rme como a de Ma-
ria e a dos Pastorinhos de Fátima, o grande exemplo a seguir.  
Aqui � ca o desa� o.

Jovens – Peregrinação Diocesana
- Data: 6 de Maio 2017
- Local: San� ns do Douro (Santuário de Nossa Senhora da 

Piedade) e Alijó (tarde recreativa e cultural)
Informações na Paróquia

Fátima
Sinal  de Esperança para o nosso tempo
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indelével do nosso catolicismo) e também para a Igreja Uni-
versal (forte ligação  dos  Papas a Fátima, enorme devoção a 
N. Sra de Fátima e vivência da sua mensagem e espiritualidade 
por toda a parte); uma bênção e interpelação para o mundo  
inteiro como mensagem de esperança e fonte de paz, sempre 
atual. 

3. O dom e o convite da mensagem de Fátima: uma men-
sagem que nos interpela, hoje;  centralidade em Deus Trinda-
de, que pede a nossa adoração e união com Ele; contemplação, 
compaixão e anúncio – os carismas dos pastorinhos; Maria e 
o Seu Imaculado Coração, imagem da ternura e misericórdia 
de Deus;  o convite à conversão e ao combate contra o mal: 
uma mensagem profética; o convite à conversão, ao sacrifí-
cio e à reparação (como formas de identi� cação com Cristo) 
“desa� a-nos a não nos resignarmos diante da banalização do 
mal, a vencermos a ditadura da indiferença face ao sofrimento  
que nos cerca”.

4. Fátima no futuro da Igreja,  de Portugal e do mundo: 
“na sua dupla dimensão mística e profética, Fátima (na sua 
mensagem e no seu Santuário) tem uma missão a cumprir na 
Igreja e no mundo: ser farol e estímulo para a conversão pasto-
ral da Igreja e critério e bússula a orientar o compromisso dos 
cristãos nos con� itos do nosso Mundo”; “puri� ca e eleva ati-
tudes puramente naturais da religiosidade para as transformar 
em atitudes � liais”; “torna possível o encontro com o Deus 
Trindade; mostra, desta forma, como é insu� ciente todo o 
projeto de autorredenção, que tanto seduz os nossos contem-
porâneos”;  é particularmente signi� cativa a atenção que em  
Fátima se dá aos mais frágeis e vulneráveis (crianças, doentes, 
idosos, pessoas com de� ciência, migrantes). “A mensagem de  
Fátima inspira a Igreja a encontrar e a aprofundar os traços 
do seu rosto mariano”, “alimenta também o compromisso pro-
fético com o mundo presente face às injustiças e a todos os 
fenómenos de exclusão, qualquer que seja  a sua raiz. Desde a 
sua génese, o acontecimento de Fátima revela os desígnios de 
misericórdia que Deus desejava realizar através dos pastori-
nhos sob o olhar maternal da Mãe de Jesus (…) Fátima ergue-
-se como palavra profética de denúncia do mal e compromisso 
com  o bem, na promoção da justiça e da paz, na valorização e 
respeito pela dignidade de cada ser humano”.

Via Sacra dos Jovens do Alto Tâmega
“AS SETE DORES DE MARIA”

Vidago, 31 de março, às 21:00 horas


