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

SEJA SOLIDÁRIO E GENEROSO!

Amar a Paróquia
No próximo ano de 2018, se Deus quiser, iremos celebrar 

o 30.º aniversário da criação da nossa Paróquia a título experi-
mental, con� ada aos meus cuidados pastorais, e o 25.º aniver-
sário da sua criação canónica; e ainda a festa da Dedicação da 
igreja paroquial da Sagrada Família.

Posso a� rmar que a nossa Paróquia nasceu do coração do 
senhor D. António Cardoso Cunha, que tanto empenhamento 
pôs na sua criação e tanto a amou, como � cou provado pelas 
várias visitas pastorais e particulares que lhe fez; e foi criada 
o� cialmente por Decreto do seu sucessor, o senhor D. Joa-
quim Gonçalves, em 1993, pelo qual também me nomeou seu  
1.º Pároco. Apesar da enorme e difícil tarefa que me foi dada, 
agradeço a ambos a con� ança que depositaram em mim. Os 
muitos trabalhos, preocupações e sofrimentos por que tenho 
passado  (sobretudo com a construção da nova igreja) tira-
ram-me alguns anos de vida, mas reforçaram o meu grande 
amor à Paróquia, com o apoio e a amizade de tantos paroquia-
nos e colaboradores mais próximos. Mas, nem por isso, me 
sinto amarrado aqui, estando pronto a “dizer adeus”, quando 
se achar por bem e para bem da paróquia.

Tenho constatado esse mesmo amor à Paróquia da parte 
de tantos paroquianos, alguns dos quais já “partiram”, ofere-
cendo a sua melhor colaboração, ajuda e sacrifício nos vários 
serviços de que ela tem necessidade e nas actividades reali-
zadas.  Isto perante a indiferença, ausência e desinteresse de 
tantos outros, que precisam de ser despertados para o sentido 
de pertença efetiva à paróquia. Todo e qualquer serviço à Pa-
róquia é também um serviço a toda a Igreja.

Custa-me muito veri� car que muitos jovens, a quem  a Pa-
róquia ajudou a crescer e cuja ajuda também deles recebeu, e 
que acabaram por sair e constituir família, perderam toda a 
referência (e amor?) à sua Paróquia de origem ou só a contac-
tam quando dela precisam de algum serviço; embora haja um 
ou outro que, de vez em quando, vai aparecendo…

Mas custa-me muito mais quando alguém, depois de tan-
tos anos de ligação à Paróquia e à qual se sente certamente 
referenciado, “por tudo e por nada”, por alguma palavra ou ati-
tude de desagrado, venha donde vier,  ousa virar-lhe as costas 
ou abandona certos compromissos eclesiais. É a atitude mais 
fácil mas que considero pouco ou nada cristã. Mas será que a 
Paróquia é apenas uma “quinta” do padre ou desta ou daque-
la pessoa? O amor verdadeiro é capaz de resistir a possíveis 
“crises”, que sempre acontecem. Nada nem ninguém o extin-
gue. Busca a união e a comunhão no meio das diversidades 
e até divergências. Leva a estar sempre presente, a participar 
nos seus serviços, a interessar-se pelo seu bem e crescimento, 
a contribuir para as suas necessidades, a sacri� car-se por ela, 
a rezar por ela…

 Ao preparar-nos para celebrarmos vários aconteci-
mentos importantes da vida da nossa Paróquia, em comunhão 
com  a Igreja Diocesana, bem podia ser este o nosso lema: 
“Amai a vossa Paróquia!”.

Continua na pág. 3

Continua na pág. 4

Estamos a tentar avançar com as principais obras em fal-
ta (e novas reparações a fazer) na igreja, para começarmos a 
pensar na Celebração da Dedicação  da igreja, que ainda não 
foi feita.

Está prevista para o próximo ano de 2018: 30.º aniversário 
da criação da Paróquia a título experimental  e da presença 
do 1.º Padre/Pároco responsável, e 25.º aniversário da criação 
canónica da Paróquia da Sagrada Família. Gostaríamos que 
fosse presidida pelo actual Bispo, D. Amândio Tomás, que, em 
abril de 2018, completa 75 anos de idade, data prevista da pos-
sível resignação  como Bispo da Diocese.

Importa, por isso, que todos os colaboradores mais próxi-
mos e todos os paroquianos em geral (de todas as idades e 
lugares) nos mobilizemos a sério para fazermos uma grande 
celebração, na data que se achar mais conveniente, capaz de 
nos congregar a todos à volta do nosso Bispo como expressão 
de comunhão eclesial. Para a maior honra e glória de Deus e 
para o maior bem e crescimento da Comunidade Paroquial.

Obras em curso para a igreja
1. Cristo Ressuscitado e Cruz para o Presbitério da igre-

ja: já foi adjudicado, no passado dia 22 de maio, ao senhor 
Escultor Bruno Marques da Cunha, ainda jovem (35 anos de 
idade) mas com uma vasta e importante obra já realizada. 
Cito apenas a valiosa Via-Sacra para a igreja nova da Maia, a 
execução do novo altar, do novo  ambão e da nova cruz para a 
Basílica de Nossa Senhora do Rosário (Santuário de Fátima), 
Cruz Processional e Lanternas para o Santuário de Fátima (a 
estrear na Procissão do próximo dia 12 de outubro);  e muitas 
outras obras de arte. (Depois de falhadas as propostas iniciais, 
de que aqui se deu conhecimento).

2. Tocheiros para o altar e Círio Pascal: é apenas ainda 
uma proposta feita também ao senhor Escultor Bruno Mar-
ques da Cunha. Ainda não temos orçamento.

NB. – Estas obras de arte � caram de ser entregues até ao 
� nal de fevereiro de 2018.
Logo que for possível, teremos de pensar também  nos 
quadros da Via-Sacra, que não devem ser simples  bana-
lidades, mas uma verdadeira obra de arte sacra,  que a 
Igreja procura promover.

3. Sacrário: as peças em falta, � caram de ser colocadas até 
meados de junho, o que ainda não aconteceu.

4. Tapete Beiriz, desenhado pelo senhor Arq. Agostinho 
Ricca. É tecido à mão, em lã, que parte do fundo da igreja, 
sobe  as escadas  do Presbitério e envolve o altar. Para fazer 
a ligação da assembleia dos � éis e o altar, que ocupa o lugar 
central na igreja.

Todas estas peças provocarão nos � éis um agradável con-
forto estético e psicológico.
Naturalmente, tratando-se de obras de arte  de qualidade, 
vão custar umas dezenas de milhares de euros, que tere-
mos de conseguir. Mas vale a pena todo o esforço,  sacri-
fício e o investimento, que pudermos fazer. Contribuirão 
para fazer da igreja uma obra de referência. (Contamos 
também com o contributo dos amigos/benfeitores). Há 
muita gente que pensa e diz que, pelo facto  de estar cons-
truída a estrutura da igreja, já  não é preciso contribuir… 
Eu, apesar de não ter nenhum ordenado (e ter despesas 
para servir a paróquia), não tenho pedido nada para mim 

(Apresentação feita pelo Bispo de Leiria-Fátima na missa de 13 maio 2017)

Santo Padre, 
pede a Santa Mãe Igreja que Vossa Santidade inscreva os Bea-

tos Francisco Marto e Jacinta Marto no Catálogo dos Santos e, 
como tais, sejam invocados por todos os cristãos.

Os irmãos Francisco Marto e Jacinta Marto são os mais novos dos 
sete � lhos de Manuel Pedro Marto e Olímpia de Jesus, naturais do 
lugar de Aljustrel, paróquia de Fátima, da diocese de Leiria-Fátima.

Francisco nasceu em 11 de junho de 1908 e foi baptizado no dia 20 
desse mês, na igreja paroquial de Fátima. Jacinta Marto nasceu em 5 
de março de 1910, tendo sido baptizada no dia 19 desse mês, também  
na igreja paroquial de Fátima.

Cresceram  num ambiente familiar e social modesto, profunda-
mente cristão. A sua educação cristã simples, mas sólida, teve como 
principais agentes seus pais, que foram para eles um exemplo de fé 
comprometida, de respeito por todos, de caridade para com os pobres 
e os necessitados.

Ainda muito novos, começaram a pastorear o rebanho da  família: 
Francisco tinha 8 anos e Jacinta 6. Passavam grande  parte dos dias na 
tarefa de acompanhar as ovelhas, juntamente com a sua prima Lúcia.

Em 1916, na primavera, no verão e no outono, vêem o Anjo da Paz. 
Entre maio e outubro de 1917, em cada dia 13 (em agosto, no dia 19) 
foram visitados pela Virgem Maria, a Senhora do Rosário. Na primei-
ra aparição, em 13 de maio de 1917, a Santíssima Virgem fez-lhes um 
convite: “Querei oferecer-vos a Deus?”. Com sua prima, Lúcia, res-
ponderam: “Sim, queremos”.

A partir dessa data viveram as suas vidas entregues a Deus e aos 
Seus desígnios de misericórdia.

Do per� l de Francisco sobressai o seu jeito pací� co e sereno. A 
partir das aparições do Anjo e de Nossa Senhora desenvolverá um es-
tilo de vida caracterizado pela adoração e contemplação. Sempre que 
podia, refugiava-se num lugar isolado para rezar. Frequentemente, 
passava longas horas no silêncio da igreja paroquial, junto ao sacrário, 
para fazer companhia a “Jesus escondido”.

Na sua intimidade com Deus, Francisco entrevê  um Deus triste 
face aos sofrimentos do mundo; sofre com Ele e deseja consolá-lo. 
Sendo o mais contemplativo dos três videntes, a sua vida de oração 
alimenta-se da escuta atenta do silêncio em que Deus fala. Deixa-se 
habitar pela presença indizível de Deus – “Eu sentia que Deus estava 
em mim, mas não sabia como era!” – e é a partir dessa presença que 
acolhe os outros na oração. Em outubro de 1918 adoece, vítima da 
epidemia broncopneumónica. No dia 2 de abril de 1919 confessa-se e 
no dia 3 de abril recebe o viático. No dia seguinte, em 4 de abril, pelas 
22:00 horas, morre serenamente em sua casa, rodado pelos seus fami-
liares. Foi sepultado no cemitério de Fátima, em 5 de abril de 1919. 
Em 13 de março de 1952 os seus restos mortais foram transladados 
para a Basílica de Nossa Senhora do Rosário, no Santuário de Fátima.

Jacinta tinha um caráter carinhoso e expansivo. Tocada pelas apa-
rições do Anjo e da Mãe de Deus deixa-se impressionar, sobretudo, 
pelo sofrimento dos “pobres pecadores” e pela missão e sofrimento do 
Santo Padre. De facto, após esses encontros com o Céu, vive comple-

S. Francisco Marto e Santa Jacinta Marto

Bodas de ouro sacerdotais 
do  nosso Bispo

O senhor D. Amândio Tomás completa 
50 anos da sua ordenação sacerdotal no pró-
ximo dia 15 de agosto.

Haverá uma solene concelebração da Eu-
caristia, às 18h00, na Sé Catedral  de Vila 
Real, seguida de um Convívio nos espaços 
do  Seminário.

O convite é extensivo a todos, mediante inscrição prévia 
nas paróquias.

Desde já, lhe endereçamos as nossas felicitações e a pro-
messa da nossa oração.
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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!

Receberam o Batismo:
• João Luis Pires do Rio Lopes, fi lho de José Luis dos Santos Lopes e de 

Elsa Maria Francisco Pires do Rio;
• Mateus Fernando Freitas de Sousa, fi lho de Carlos Miguel de Sousa  e 

de Tati ana Andreia Rendeiro Freitas;
• Simão Morgado Sevivas, fi lho de Hugo Miguel dos Santos Sevivas e de 

Ana Cristi na Barrros Morgado;
• Joana Maria Lopes do Nascimento, fi lha de Marco Paulo Teixeira do 

Nascimento e de Carla Alexandra Ramos Lopes;
• Aléxia Filipa Lopes do Nascimento,  fi lha de Marco Paulo Teixeira do 

Nascimento e de Carla Alexandra Ramos Lopes;
• Mariana Isabel  Lefebré Fontes, fi lha de António José Marti ns Fontes 

e de Sandra Isabel Miranda Lefebré Fontes;
• Henrique da Rosa  Nogueira, fi lho de Artur Jorge Aguieiras Nogueira e 

de Maria Manuela Gomes Rodrigues da Rosa;
• Bruno Francisco Liberal Lopes, fi lho de Bruno Miguel Lopes Teixeira e 

de Amália da Conceição Liberal Gonçalves;
• Sara Maria Neves Lage, fi lha de André Pedro Simões Lage e de Maria 

José da Graça Neves;
• Constança Barreira Paulo,  fi lha de Nélson José Borges Paulo e de Ju-

dite Emília Domingues Barreira; 
• Sara Isabel Rodrigues Correia, fi lha de Artur Manuel Sá Correia e de 

Ana Cristi na Alves Pereira Rodrigues.
Parabéns!

Celebraram o seu Casamento Católico:
• José Luis dos Santos Lopes e Elsa Maria  Francisco Pires do Rio 

(30/04/2017);
• Mickael Ramos dos Anjos Pereira e Diana Filipa dos Anjos Bati sta 

(06/05/2017);
• Ricardo Alves Esteves e Jenifer Ferreira Bati sta (13/05/2017);
• Daniel Jorge Alves Coelho  e Andreia Garcia Maldonado (27/05/2017).

Parabéns e Felicidades!

Celebraram as suas Bodas de Prata Matrimoniais:
• António Coelho e Almira Nobre  (06/06/2017).

Por muitos e bons anos!

Faleceram:
• Adelaide de Oliveira, de 70 anos de idade, França (23/03/2017);
• Joaquim Guimarães Gomes, de 77 anos de idade, Alto do Valongo 

(07/04/2017);
• Maria Alice Garcia de Oliveira,  de 71 anos de idade, de Santa Cruz 

(03/06/2017);
• Laurindo dos Santos, de 93 anos de idade, da Avenida da Trindade 

(06/06/2017).

Aos familiares enlutados, a certeza da nossa oração!

NOVO ANO DE CATEQUESE
2017 – 2018

CONFISSÕES
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, 
fonte de verdadeira paz interior” (Papa 
Francisco, 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 
Francisco, Misericordia et Misera, n.º 8).

“O sacramento da Reconciliação pre-
cisa de voltar a ter o seu lugar central na  
vida cristã” (M. et M., n.º 11).

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

INSCRIÇÕES
- De 10 a 22 de setembro, das 17:00 h 
às 19:00 h, na sala 1

ABERTURA – ACOLHIMENTO GERAL
- Sábado, 23 de setembro, às 15:00 h, 
na igreja.
N.B.- Os pais, na marcação de ativida-
des extra-escolares dos � lhos, devem 
reservar, pelo menos, um dia da sema-
na para a catequese, além da hora da 
missa de domingo.
Seria bom que, antes das férias de Ve-
rão, acertassem já com os catequistas 
de cada catecismo, o dia a reservar 
(por todos os do mesmo grupo) para 
o encontro semanal de catequese do 
respetivo grupo.

Ausência do Pároco
O Pároco vai tentar libertar-se alguns dias para descansar  e participar 

nalguma acção de formação, na segunda quinzena de julho ( de 17 a 22 
e de 24 a 28).  

Não haverá missas durante a semana; somente ao domingo (10h00).
Funcionará, no entanto, o Serviço de Acolhimento, das 16h00 às 

19h00, e a igreja estará aberta, a essas horas,  de modo a permitir a visita 
diária ao Santíssimo.

Quem precisar de algum serviço do Pároco, deverá pedi-lo com a de-
vida antecedência.

Só em casos da máxima urgência deverão contactá-lo durante esses 
dias (ou um outro Padre substituto).     

Obrigado.
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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.

Continuação da pág. 1

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 142) ...............................................   283,19
Ofertas (do n.º 142)  ..................................................... 539,95

Entregas:  (D. Albertina Ribas: 26,80; D. Alcina Al-
ves:  10,00; D. Arminda Nogueira: 32,00; D. Áurea Tri-
no:10,00; D. Hermínia/D. Vitória: 29,50; D. Fernanda 
Peixoto: 10,00; D. Luzia Martins: 250,00; D. Olinda Ma-
rante: 20,40; Sr Cândido Vaz: 57,25; Outros/D. Luzia: 
90,00)

     Total ............................................................. 819,14

Despesas
Tipogra� a (Impressão) ................................................. 205,00
Correio .............................................................................. 20,50
Entrega ao Fundo Paroquial  ........................................ 350,00
     Total ............................................................. 575,50

     Saldo a transportar ..............................  243,64

Liga dos Amigos ........................................................... 597,50 
Entrega do Jornal “O Construtor” ............................. 350,00
Anónimo ....................................................................... 50,00
Anónimo ....................................................................... 20,00
Maria Natividade Pinheiro .......................................... 10,00
Grupo Coral (Senhora das Brotas) ............................ 50,00
Hotel Geriátrico ............................................................ 200,00
Laurinda de Jesus Carvalho   ...................................... 20,00
Dr. Eliseu Seara ............................................................ 100,00 
Maria de Fátima Felizardo .......................................... 50,00

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!

Obras em curso para a igreja
(felizmente, há alguns paroquianos que costumam ajudar-
-me com o seu contributo anual). Porém, na situação em  
que me encontro, vejo-me obrigado a ter de pedir para as 
necessidades da igreja e da paróquia. Espero a vossa com-
preensão.

5. Cortinados do palco e da entrada para o auditório, a 
separar do foyer-bar.

Cuidar da Casa Comum 
prevenir  e evitar os incêndios
Sobre o tema em epígrafe, os Bispos Portugueses publica-

ram mais uma Nota Pastoral, de 27/04/2017.
Nela alertam para o facto de os incêndios se tornarem “um 

autêntico � agelo”, sendo a área anualmente ardida superior à 
de qualquer outro país europeu, mesmo com condições clima-
téricas semelhantes ao nosso.

Dizem que, perante uma “chaga com tais dimensões”, não 
nos podemos resignar, tudo pode mudar se todos quiserem.

Assim, há que apurar as causas, detetar e combater interes-
ses particulares, punir os responsáveis diretos ou indirectos, 
prestar informações relevantes, tomar medidas de prevenção 
quanto à limpeza das matas e ordenamento territorial, apoiar 
os proprietários com incentivos.

Deixam uma palavra de apreço ao bombeiros pelos serviços 
que, abnegada e desinteressadamente, prestam, com o risco da 
própria vida. E a todos quantos, em situações difíceis e doloro-
sas, dão provas de grande humanismo e solidariedade. 

Apelam ao sentido do bem comum. “Para isso é fundamen-
tal que todos olhemos a natureza não como uma simples fonte 
de utilidade e rendimento económico… Até mesmo por não 
nos ser possível viver sem ela, há que respeitá-la e valorizá-
-la, na sua bondade, harmonia e equilíbrio, como um dom 
que recebemos e um legado que devemos esforçar-nos por 
transmitir às gerações futuras”. (Cfr. Papa Francisco, Encíclica 
“Laudato si”, 76).

Finalmente, apelam à mobilização, de forma concertada, de 
toda a sociedade: Estado, Igreja e outras con� ssões religiosas, 
autarquias locais, escolas, comunicação social, as mais diver-
sas associações e outras instituições.

Funcionamento do Bar
A partir do domingo de Pascoela (II Domingo da Páscoa), 

começou a funcionar o Bar, na cripta da igreja, no � nal da mis-
sa de domingo, ao cuidado de um pequeno grupo de jovens.

Não pretende ter � ns lucrativos, mas, conforme se disse en-
tão, prestar um serviço às pessoas, de modo a proporcionar-
-lhes uns momentos de convívio e a criarem entre elas rela-
ções de proximidade e amizade. Em geral, veri� camos que as 
pessoas vivem perto umas das outras ou residem no mesmo 
edifício e não se encontram nem se conhecem.

A missa paroquial de domingo deve ser também uma opor-
tunidade de encontro entre as pessoas, enquanto reunião da 
família paroquial. E a zona do Bar é um espaço muito agradá-
vel para estar e conviver. Por isso, apelamos às pessoas para que 
não cheguem a correr  em cima da hora e saiam logo a correr…

Agradecemos aos responsáveis do Bar pelos bons serviços 
que prestam.

O Risco de ser Pároco *

Na porta de uma igreja, algures no Chile, foi encontrada uma 
folha com este saboroso texto, respeitante à acção do Pároco:

Se prega dez minutos – nunca mais acaba!
Se fala de contemplação – está voando.
Se aborda temas sociais – mete-se na política.
Se trabalha – não tem nada que fazer. 
Se se preocupa com a Paróquia  - não se compromete com 

o mundo.
Se aparece com o cabelo comprido – é revolucionário.
Se o usa curto – é antiquado.
Se casa e batiza toda a gente – malbarata os Sacramentos.
Se é exigente – afasta os crentes.
Se está na igreja – abandona os paroquianos.
Se faz visitas – abandona a paróquia.
Se promove convívios – na paróquia não faz nada.
Se se mete em obras na igreja – malbarata o dinheiro.
Se não faz – tem tudo abandonado.
Se lança um Conselho Paroquial – deixa-se manejar.
Se não tem Conselho Paroquial – é um individualista.
Se é jovem – não tem experiência.
Se é idoso – deveria reformar-se.
Se …
Mas, quando se afasta ou morre – era realmente insubs-

tituível.
*******

(* Este texto já foi publicado no nosso Boletim Paroquial “O Constru-
tor”, ano II, n.º 6, setembro-outubro 1990, pág. 3. Como tem sido pe-
dido por vários leitores, mesmo de fora da Paróquia, decidimos voltar 
a publicá-lo neste edição).

Peregrinação Diocesana a Fátima
Integrada nas comemorações do Centenário da Aparições 

de Nossa Senhora em Fátima, a nossa Diocese de Vila Real vai 
organizar uma grande Peregrinação a Fátima, com a  partici-
pação de todas as Paróquias  e Movimentos da Diocese. 

Está marcada para o sábado, dia 7 de outubro, Festa de 
Nossa Senhora do Rosário. 

Do Programa consta o Acolhimento (10h00), uma Sauda-
ção a Nossa Senhora na Capelinha do Recinto (11h00), segui-
da da celebração da Eucaristia presidida pelo nosso Bispo.

Inscrições a fazer na Paróquia, oportunamente.

Catequese
A alegria do encontro com Jesus Cristo

Na  sequência de um Documento de Trabalho da Comis-
são Episcopal da Educação Cristã e Doutrina da Fé, de janeiro 
2016, para ser re� ectido e respondido a nível de todas as Dio-
ceses do País, a Conferência Episcopal Portuguesa, tendo em 
conta as re� exões e respostas enviadas, publicou, no passado 
dia 13 de maio, uma Carta Pastoral com o mesmo título acima 
indicado.

Nela se refere à Catequese Familiar como sendo “a mais 
completa e  e� caz”: com ela “tanto aprendem os � lhos como 
os pais”. Foi proposta pelo Secretariado nacional da Educação 
Cristã, há seis anos, e está “delineada e construída a partir dos 
materiais da infância (catecismos e guias) e contempla as exi-
gências pedagógicas de uma tarefa desenvolvida em família, 
na família e com a família”. Caracteriza-se ainda por nela se 
envolverem simultaneamente a família e a paróquia.

Este modelo de Catequese não é fácil de implementar por 
causa da dispersão dos pais por muitos compromissos, a de-
� ciente escolarização e  as carências materiais e culturais, a 
separação nas famílias, que pode impedir que ambos os pais 
participem nos encontros e também pela falta de catequistas 
preparados. Mas não há obstáculos intransponíveis.

A Carta Pastoral analisa o ambiente em que decorrem as ca-
tequeses, insiste na necessidade do “primeiro anúncio” às no-
vas gerações, enquanto anúncio principal aquele que se tem de 
voltar a ouvir sempre de diferentes maneiras, a fazer de “modo 
vivenciado” e na promoção de um encontro com Jesus Cristo. 
“Todo o encontro de catequese tem de ser encontro com Ele. 
Porque é Ele que, vindo ao nosso encontro, nos pode despertar 
para a fé, uma fé que atinja todo o nosso ser: a cabeça, o cora-
ção,  as mãos”.

Esta Carta Pastoral faz uma re� exão sobre a catequese atual 
em seis partes: no coração da catequese, é Cristo que vem ao 
nosso encontro, lugares do encontro, mediadores  do encon-
tro, destinatários do encontro e a alegria do encontro.

Nela, os Bispos pedem a todas as comunidades que dedi-
quem um domingo por ano “inteiramente à Palavra de Deus” 
(à Sagrada Escritura), tal como é desejo do Papa Francisco, 
nomeadamente no dia em que se celebra a Festa da Palavra.

Recomendamos vivamente a leitura e a re� exão (individual, 
em grupos, em casal) deste Documento da CEP, com 64 pági-
nas, em especial àquele(a)s que têm esta missão da Catequese.

Pensamos  poder fazer um estudo deste importante docu-
mento sobre a Catequese actual, no início do novo ano cate-
quético.
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 Estamos praticamente no � nal de mais um ano Pastoral.
Quero agradecer a todos, do fundo do coração, os bons ser-

viços prestados à Paróquia de uma forma dedicada e desinte-
ressada, sacri� cando, por vezes, interesses pessoais e até fami-
liares. Para estes, que apoiam ainda que de forma indireta e na 
retaguarda, sendo também eles sacri� cados, deixo igualmente 
o meu sincero reconhecimento.

É natural que, no � m do ano e na maioria dos casos depois 
de tantos anos de serviço voluntário, nos sintamos cansados e 
com vontade de desistir. Sobretudo por causa de certas incom-
preensões por que passamos ou da aparente ine� cácia do nosso 
trabalho, da falta dos bons frutos ou resultados que esperaría-
mos. Mas pergunto: dar parte de “fraco” perante as di� culda-
des será próprio de um cristão, que procura permanecer � rme 
na sua fé?  Tal atitude em nada contribuiria para o maior bem 
e crescimento da nossa comunidade paroquial, com o qual nos 
devemos sentir verdadeiramente empenhados. Havemos sim, 
antes,  com o nosso exemplo, esforçar-nos por cativar e convi-
dar outros paroquianos para os vários serviços de que a Paró-
quia tem cada vez mais necessidade.

Felizmente, a Paróquia dispõe de mais e melhores estruturas 
materiais. Precisamos de as pôr a funcionar para bem das pes-
soas. E tal não é possível sem a boa vontade e a melhor ajuda 
de muitos e bons colaboradores. Ninguém pode considerar-se 
dispensado de colaborar, conforme as capacidades e os dotes 
de cada um. É, por isso, que, como Pároco, continuo a poder 
contar com todos, mesmo com aqueles que já se sentem cansa-
dos ou que acham que já � zeram muito pela Paróquia. O Padre, 
sozinho, pouco ou nada pode fazer, nem deve…

Peço ao Senhor da Messe que nos anime a todos, desperte 
em todos um novo e sempre renovado  entusiasmo e encanto 
pela missão, que nos é con� ada, nos ajude a saber trabalhar 
em verdadeiro espírito de comunhão e de perfeita unidade, 
no meio das diferenças e até divergências de cada um. E que 
outros colaboradores apareçam para darem um novo fôlego à 
vida da Paróquia!

Celebrando, no próximo ano de 2018, datas e acontecimen-
tos importantes da vida da nossa Paróquia, peço a todos  que, 
pondo de lado qualquer tentação de desistir , manifestemos 
um verdadeiro sentido de compromisso e de corresponsabili-
dade eclesial, próprio de uma fé amadurecida. 

tamente esquecida de si, oferecendo orações e sacrifícios para o bem 
de todos quantos sofrem.

A sua espiritualidade é caracterizada pela entrega generosa de si, 
como um dom para os demais. Todos os pequenos gestos do seu dia, 
inclusive as contrariedades na doença, eram motivo de oferta a Deus 
pela conversão  dos pecadores e pelo Santo Padre. Partilhava a sua 
merenda com os pobres, oferecendo o jejum em sacrifício como sinal 
da sua disponibilidade para ser totalmente de Deus.

Característica fundamental da sua espiritualidade era a compaixão, 
especialmente pelos que sofriam e pelos que viviam afastados de Deus.

No � nal do ano de 1918, Jacinta adoece com a epidemia broncop-
neumónica. Em janeiro de 1920 é levada para Lisboa, para ser tratada 
no hospital D. Estefânia. Na noite do dia 20 de fevereiro, às 22h30 
morre, sozinha.  É sepultada  em 24 de fevereiro, no cemitério de Ou-
rém. Em 12 de setembro de 1935 os seus restos mortais são translada-
dos para o cemitério de Fátima e em 1 de maio de 1951 para a Basílica 
de Nossa Senhora o Rosário, no Santuário de Fátima.

Os traços de espiritualidade os dois irmãos assumem uma vocação 
inseparavelmente contemplativa e compassiva, que os leva a ser espe-
lho da luz de Deus na prática das boas obras.

Francisco e Jacinta Marto foram beati� cados por S. João Paulo II, 
em Fátima, em 13 de maio de 2000. Recentemente, Vossa Santidade 
autorizou que a Congregação para a Causa os Santos promulgasse o 
Decreto do milagre atribuído à intercessão  dos Beatos Francisco e 
Jacinta.

Por � m, no consistório de 20 de abril deste ano, Vossa Santidade 
estabeleceu a data da Canonização destes mais jovens beatos da histó-
ria da Igreja para este dia 13 de maio de 2017, durante a peregrinação 
ao Santuário de Fátima, na celebração de Centenário das Aparições da 
Santíssima Virgem, Senhora do Rosário.

S. Francisco Marto e Santa Jacinta Marto
Continuação da pág. 1

Aos colaboradores Paroquiais

Grande Procissão de Velas
Dentro do Centenário das Aparições de Fátima, pensamos 

organizar uma Grande Procissão de Velas, na noite de 16 de 
setembro, sábado (21h00), véspera da Festa de Nossa Senho-
ra das Graças, com a participação das paróquias da nossa re-
gião pastoral do Alto Tâmega.

A concentração está prevista perto do Nicho de Nossa Se-
nhora, em frente do Quartel Militar (RI 19). Depois seguirá à 
volta do Estádio Municipal, Rua General Ferreira Montalvão 
até à igreja paroquial da Sagrada Família.

Desde já, apelamos vivamente à participação (e eventual co-
laboração) das famílias da nossa Paróquia.

Do Reitor do Seminário de Vila Real recebemos uma infor-
mação sobre o assunto, da qual transcrevemos o extrato seguinte:

Todos vamos sentindo as consequências da diminuição 
do número de padres na nossa Diocese.

Muitas serão as causas, mas uma delas é, certamente, o 
reduzido número de alunos a frequentar o nosso Seminário. 
Se queremos ter padres amanhã, temos que ter alunos no Se-
minário hoje. O futuro começa a preparar-se no presente. É 
tempo de semear…

Com o objetivo de preparar o próximo ano letivo estão 
abertas as inscrições para aqueles adolescentes e jovens que 
queiram frequentar o Seminário pela primeira vez. O Semi-
nário admite alunos do 7° ao 12° anos.

O Estágio de Admissão está marcado para os dias 30/6 a 
1/7.

Bom seria que, na nossa Paróquia, aparecessem outros adoles-
centes e jovens, manifestando o desejo de fazerem uma experiên-
cia de vida no Seminário Diocesano. A família, enquanto berço 
e viveiro de vocações, tem um papel preponderante . Tal como a 
comunidade paroquial, nomeadamente os catequistas.

Da minha parte, enquanto Pároco, tudo farei por ajudar nesse 
encaminhamento e no seu acompanhamento. 

E, porque toda a vocação, acima  de tudo, é um dom de  Deus, 
não nos esqueçamos de rezar pelas vocações, na � delidade à nossa 
própria vocação.

O desa� o está lançado.

Desde pequenino sempre senti uma profunda Alegria em ajudar 
todos quantos me rodeavam. A minha infância e adolescência foram 
perfeitamente normais, iguais às de qualquer outro jovem, tanto no 
que diz respeito à escola, ao lazer, fundamentalmente no futebol, e à 
catequese. 

Durante a marcante etapa dos “porquês”, esta questão do serviço 
aos outros começou a ecoar em mim com um novo vigor. Aliada a 
esta necessidade de servir, também teimava em surgir, no íntimo do 
meu ser, uma forte inquietação, que eu compreendo como Mistério. 
Este contexto, animado pela experiência e testemunhos paroquiais, 
especialmente os meus párocos (Pe. José Real, Pe Pedro Rei Alves), 
que vivenciavam a caridade de Cristo Bom Pastor, “Ele que não veio 
para ser servido, mas para servir a dar a vida pela redenção de muitos” 
(Mc 10, 45) e “para ganhar a muitos, fazendo-Se servo de todos” (1Cor 
9, 19), � zeram com que o desa� o e a realidade Seminário começas-
sem a fazer sentido em mim e para mim.

“Agora, vemos como num espelho, de maneira confusa; depois, ve-
remos face a face” (1Cor 13, 12). Procurando aplacar a confusão de 
quem vê o seu ser espelhado num lago de águas revoltas, em 2006 
entrei para o Seminário de Vila Real, dando início a esta caminhada, 
animado pelo apelo da radicalidade evangélica do “Vinde ver” (Jo 1, 
39). Buscando ver “face a face”, isto é, dar uma resposta à confusão e 
inquietação que parava em mim, dei início a um percurso marcado 
pelo “procurar e seguir para permanecer”.

O Seminário Menor constituiu-se como um tempo fundamental 
de formação humana, basilar e indispensável para a própria formação 
sacerdotal. Com o passar do tempo, fui valorizando cada vez mais a 
amizade, não só com os colegas, mas também e sobretudo com Ele.

Deste modo, comecei a perceber a vocação como um dom gra-
tuito, vocação essa que consiste num “inefável diálogo entre Deus e o 
homem, entre o amor de Deus que chama e a liberdade do homem que 
no amor da entrega responde a Deus” (PDV 36).

Ultrapassada a fase inicial de incertezas e 
descobertas, ingressei no Seminário Maior, 
que se a� rmou como sendo uma etapa de for-
talecimento e crescimento na fé, con� gurada 
a uma comunidade educativa em caminho. 
Simultaneamente, iniciei um importante pe-
ríodo de formação intelectual e teológica na 
Universidade Católica Portuguesa do Porto, 
enquanto ao � m-de-semana integrava uma das 
paróquias da mesma cidade, a � m de me formar e crescer também 
a nível pastoral, conhecendo outras realidades da Igreja. No 1º ano 
estive na paróquia de Oliveira do Douro e, do 2º ao 5º, na paróquia 
do Carvalhido.

Ao longo destes anos, mantive ainda o contacto com os meus 
amigos de infância, saindo com eles para tomar café, jogar futebol, 
participar em concertos/festivais musicais… sem, todavia, nunca es-
quecer a minha condição de seminarista, nem o caminho que me 
propusera a fazer; sem nunca deixar de procurar uma resposta para 
a misteriosa inquietação que me animava e anima a caminhar e que 
ao mesmo tempo passou a subjugar e a integrar a necessidade inicial 
de entrega e dádiva aos outros.

Agora, como diácono, faço estágio nas paróquias de Bobadela, 
Curalha e Valdanta (Arciprestado do Alto Tâmega), sob orientação 
do Mons. Guerreiro, sendo imensamente grati� cante para mim pôr 
em prática aquilo que anteriormente tinha apreendido e compreen-
dido, tornando bastante mais clara a inicial dimensão do serviço ca-
ritativo.

Porém, esta minha caminhada de Seminário não esteve privada 
de tribulações. Sim, elas existiram! Por vezes, pisei trilhos de ilusão 
e desilusão, de egoísmo e solidão, de desleixo e preguiça, de falta de 
perseverança e esperança... Contudo, os momentos de pura felici-
dade sobrepuseram-se e ajudaram a ultrapassar as adversidades e 
agruras do caminho.

Hoje, e em cada dia, procuro transformar a minha vida numa 
contínua resposta à pergunta que Deus me coloca –“Tu amas-Me?”; 
“Senhor, Tu sabes tudo, bem sabes que Te amo!”. Hoje, e em cada dia, 
procuro con� gurar o meu coração com o d’Ele pois, como a� rma 
o Senhor: “Dar-vos-ei pastores segundo o Meu coração” (Jr 3, 15).

Diácono André Lopes Meireles

A caridade de Cristo, interpelação a uma experiência vocacional
(Testemunho  Vocacional do Diácono André Meireles)

Admissão ao Seminário 
Novos Candidatos

 Ordenações Presbiterais 
No domingo 2 de julho, às 16h00, na Sé Catedral de Vila 

Real, serão ordenados presbíteros (Padres): 
• Diác. André Lopes Meireles, de 26 anos, da vila de Alijó, 

onde  celebrará a "Missa Nova" no dia 23 de  julho, 16h30; 
• Diác. Cristofe  Lage Gomes, de 27 anos, de Vreia de Jales 

(V. P. Aguiar), onde celebrará "Missa Nova" no dia 16 de 
julho, 16h30. 

As nossas melhores felicitações e a certeza da nossa oração 
amiga.

• Diác. André Lopes Meireles, de 26 anos, da vila de Alijó, 
onde  celebrará a "Missa Nova" no dia 23 de  julho, 16h30; 

• Diác. Cristofe  Lage Gomes, de 27 anos, de Vreia de Jales 
(V. P. Aguiar), onde celebrará "Missa Nova" no dia 16 de 
julho, 16h30. 


