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

SEJA SOLIDÁRIO E GENEROSO!

Caminhar na alegria e na esperança,
 impelidos pelo amor de Cristo

Em 2018, a nossa Paróquia da Sagrada Família celebra 
uma data jubilar importante: trinta anos da sua criação a título 
experimental e vinte e cinco anos da sua criação canónica. É a 
mais jovem Paróquia da Diocese.

Escolhemos como Lema: “Caminhar na alegria e na espe-
rança, impelidos pelo amor de Cristo”.

Temos consciência de, ao longo destes anos, termos já feito 
uma caminhada em ordem à organização, ao crescimento e 
à vitalidade da nossa comunidade paroquial. Certamente que 
muito já foi feito  com a colaboração benévola e generosa de 
tantos paroquianos, muitos dos quais já partiram e que recor-
damos com saudade e gratidão, sem esquecer a ajuda de Deus.  
Também muito � cou por fazer, ou por falta de condições ou 
por falta de vontade e de mais empenhamento ou por falta de 
mais colaboradores, en� m, devido às nossas atitudes de omis-
são ou de demissão, das quais nos penitenciamos.

Felizmente, Deus tem providenciado para não faltarem à 
Paróquia os colaboradores indispensáveis: no serviço da Cate-
quese, da animação litúrgica, da ação sócio-caritativa, da ad-
ministração rigorosa dos bens oferecidos pelos paroquianos 
mais em ligação com a Paróquia.

A obra material mais notória e visível foi a construção da 
igreja, depois de um processo longo e muito  difícil para con-
seguir o terreno, executar e aprovar os projetos, obter algu-
ma comparticipação pública (muito aquém do custo total da 
obra, que é sobretudo mérito das pequenas ofertas dos � éis).  
Graças a Deus e à custa de muitos sacrifícios e sofrimentos, 
a Paróquia dispõe de um equipamento religioso moderno, 
simples, bastante espaçoso e funcional para as suas necessida-
des, de que não temos que nos envergonhar.  Apesar de nem 
tudo estar perfeito ou até ser discutível, saibamos reconhecer 
a notoriedade que esta obra merece, sobretudo depois de tudo 
estar concluído.

Mas a obra mais importante é aquela que é mais difícil de 
se ver, ou seja, tudo quanto Deus tem  feito por nós em ordem 
à construção da Igreja de Pedras Vivas, a tornar presente e a fa-
zer crescer a Igreja de Jesus Cristo no meio de nós: pela oração 
e as várias celebrações, pelo anúncio e testemunho credível da 
Palavra de Deus, pelo encontro e diálogo pastoral com tantas 
pessoas que nos procuram ou que nós procuramos, pela pre-
sença amiga e fraterna junto dos mais carenciados… Só Deus 
sabe o bem que Ele tem feito  em nós e que tantos têm procu-
rado fazer no silêncio e no escondimento.

Porém, sobretudo a este nível, quanto trabalho temos to-
dos à nossa frente. A caminhada é longa e está ainda nos seus 
inícios. Quantos obstáculos há a vencer: individualismos, 
bairrismos, comodismos, indiferenças, cansaços e desânimos, 
desistências, falta de formação religiosa e cristã, falta de uma 
fé esclarecida, convicta e comprometida. Preocupam-nos tan-
tos que vivem “afastados”.

Desejamos vivamente que este Ano Jubilar, que se apro-
xima, possa mexer e mobilizar todos ou o maior número de 
paroquianos em ordem ao crescimento e vitalidade da nossa 
comunidade paroquial. Só movidos pela fé e pelo amor  de/a 
Jesus Cristo, prosseguiremos a nossa caminhada “na alegria e 
na esperança”.

Continua na pág. 4

Continua na pág. 4

A nossa Paróquia  vai celebrar, em 2018, o Jubileu da sua 
criação: trinta anos da sua criação como “Paróquia experi-
mental”  e 25 anos da sua criação como Paróquia dedicada à 
Sagrada Família. Deverá ser para todos nós um especial “ano 
da graça do Senhor”.

Iniciar-se-á no domingo da Festa da Sagrada Família deste 
ano (31/12/2017) e concluir-se-á no domingo da Festa da Sa-
grada Família do ano seguinte (30/12/2018).

Com a colaboração dos grupos paroquiais, de outros paro-
quianos e de vários amigos ligados à Paróquia está a ser prepa-
rado um Programa próprio comemorativo do acontecimento, 
ao longo de todo o ano. Constará certamente de iniciativas a 
nível de recordar a caminhada já feita ao longo destes anos, de 
evangelização, de celebração, de animação cultural e recrea-
tiva (exposições, concertos musicais, conferências/palestras, 
espetáculos,etc.). Estamos abertos e receptivos a propostas e 
sugestões de quem quer que seja que possam enriquecer esse 
programa comemorativo.

O ponto alto deste ano Jubilar será, sem dúvida, a celebra-
ção festiva da “Dedicação do altar e da igreja paroquial”, mar-
cada para o dia 22 de Abril de 2018, 4.º domingo da Páscoa 
(domingo do Bom Pastor), depois de ouvidos os representan-
tes dos grupos paroquiais e outros paroquianos convidados. A 
data já foi con� rmada e aceite pelo senhor Bispo, D. Amândio.

Não pretendemos fazer uma grande festa só pela festa, até 
porque a Paróquia não dispõe de fundos para isso. E a igreja 
já está a ser utilizada desde há vários anos. Queremos, sim, 
em ambiente festivo, celebrar este acontecimento importante 
e  realizar apenas algumas iniciativas que mexam, animem e 
ajudem a dar nova força e ânimo à vida da comunidade pa-
roquial. Por isso, é nossa intenção envolver e comprometer o 
maior número de pessoas.

Que ninguém � que indiferente a este acontecimento e a 
todas as iniciativas, que vierem a ser programadas. Que, pela 
sua presença e colaboração oferecida, cada pessoa, família ou 
outra instituição, se possa sentir fazer parte integrante e ativa 
desta nossa Paróquia, que devemos amar.

Ano Jubilar da Paróquia

Paróquias ao serviço da missão
As paróquias têm de estar 

em contacto com os lares, com 
a vida das pessoas, com a vida 
do povo. Devem ser casas onde 
a porta esteja sempre aberta 
para ir ao encontro dos outros. 
E é importante que a saída ofe-
reça uma clara proposta de fé. 
Trata-se de abrir as portas e 
deixar que Jesus saia com toda 
a alegria de sua mensagem. 

Peçamos por nossas paróquias, para que não sejam escritó-
rios, mas que, animadas pelo espírito missionário, sejam luga-
res de transmissão da fé e testemunho da caridade.

Papa Francisco 
(01/09/2017)

Dentro do Centenário das Aparições. Em agradecimento 
e forma de retribuir a Visita da  Imagem Peregrina (2016). A 
Diocese de Vila Real será consagrada a N. Senhora de Fátima.

Iniciaremos, assim, o novo Ano Pastoral sob a protecção da 
Virgem Maria.

O transporte é da responsabilidade de cada paróquia. Co-
meçaram a fazer-se as inscrições em � ns de agosto.

A chegada a Fátima deverá ser pelas 10h00 e o regresso pe-
las 17h00.
Programa:  

- 10h00: Acolhimento em Fátima, no Centro Pastoral Paulo 
VI;

- 10h30: Catequese Jubilar, da responsabilidade do Santuário, 
no Centro Pastoral Paulo  VI;

- 11h45:  Saudação a Nossa Senhora de Fátima, na Capelinha 
das Aparições;

- 12h30:  Eucaristia, na Basílica da Santíssima Trindade;
        Tempo livre para o Almoço
- 16h00: Recitação do Terço, na Capelinha das Aparições.

Os acólitos terão lugar próprio na Eucaristia, devendo levar 
(e trazer) a sua túnica.

Será promovida a maior participação possível aos coros, 
acólitos e jovens.

Peregrinação Diocesana a Fátima
07 de Outubro 2017 (sábado)

Festa de N. Senhora do Rosário

Associando-se à comemoração do Centenário das Apari-
ções de Fátima, algumas centenas de pessoas vindas das paró-
quias da região pastoral do Alto Tâmega, participaram na Pro-
cissão das Velas realizada no dia 16 de Setembro, véspera da 
Festa de Nossa Senhora das Graças, com início pelas 21 horas. 

Concentradas junto ao Nicho de 
Nossa Senhora em frente ao Quartel 
RI 19, com apoio da PSP e dos Bom-
beiros, seguindo pela Avenida Heróis 
de Chaves, subiram a Avenida da 
Trindade dirigindo-se à Igreja da Sa-
grada Família. Respondendo ao apelo 
feito por Nossa Senhora aos Pastori-
nhos, durante todo o trajeto, acompa-
nhando o andor de Nossa Senhora de 
Fátima, em clima de oração, durante  
quase uma hora, rezaram o Terço e 
cantaram louvando a Deus e pedindo 
a intercessão da Virgem Maria. 

Chegados à Igreja, o nosso Pároco orientou uma bela e sen-
tida celebração comunitária. Após o cântico inicial “Salve, ó 
Virgem  Maria”, seguiu-se uma Saudação a Nossa Senhora (ver 
pág. 3), Preces, a Oração Jubilar de Consagração, terminando 

Procissão das Velas



Julho - Setembro 2017O CONSTRUTORO CONSTRUTOR 2

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:
• Diego Moreira Cid, fi lho de José Luis Rodrigues Cid e de Patrícia Sofi a 

de Brito Moreira Cid;
• Carolina Conceição Sevivas, fi lha de Luis Filipe Sevivas de Magalhães 

e de Liliana Isabel Pires da Conceição;
• Santi ago Fernandes Gomes, fi lho de Vitor José Gomes e de Susana 

Manuela  Escaleira Fernandes;
• Ana Margarida Soeima Chaves, fi lha de Francisco Alexandre Jesus 

Chaves e de Cristi ana Soeima Gonçalves;
• Afonso Marti ns Lopes, fi lho de Luis Carlos Monteiro Lopes e de Móni-

ca Alexandra Carvalho Marti ns Lopes;
• Duarte Ramos Coelho,  fi lho de Tiago Jorge Rua Coelho e de Rachel 

Ferreira Ramos;
• Guilherme Silva Trinta,  fi lho de António José Morais Trinta e de Paula 

Alexandra Tavares da Silva;
• Carolina Valadares da Costa, fi lha de Roberto Carlos Lisboa da Costa e 

de Vera Lúcia Teixugueira Valadares  ;
• Mateus Mota Bati sta, fi lho  de José Eduardo Reis Bati sta e de Paula 

Alexandra Ferreira da Mota;
• Lara Raquel Barroco Batalha, fi lha de Nuno Miguel Costa Batalha e de 

Ana Carina Silva Barroco Batalha;
• Luis António da Silva Barreira, fi lho de Carlos Manuel dos Santos Bar-

reira e de Mónica Paula Ferreira da Silva;
• Alícia Neves Bati sta, fi lha de José Eduardo Rodrigues Bati sta e de Ma-

rina Madalena Pereira Neves;
• Duarte Miguel Correia da Silva Vieira, fi lho de Silvino Frade Vieira e de 

Sandra Gilda Correia da Silva;
• Fábio da Cunha Pereira, fi lho de Gil Calvão Pereira e de Patrícia An-

dreia Barbosa da Cunha.
Parabéns!

Celebraram o seu Casamento Católico:
• Júlio da Costa Alves e Paula da Costa Areias (06/08/2017);
• Pedro Manuel da Costa Pimenta e Vanessa Teixeira Domingues 

(13/08/2017);
• Michaël Couto de Lima e Andréa Margaux Nunes de Almeida 

(28/08/2017).
Parabéns e felicidades!

Faleceram:
• Maria Alice Pinto Gonçalves, de 55 anos de idade, Av. Heróis de 

Chaves (24/06/2017);
• José Manuel Vila Nova, de 94 anos de idade, da Av. do Tâmega 

(04/07/2017);
• Rosa Soares Antunes,  de 95 anos de idade, de Santa Cruz (17/07/2017);
• Carlos Manuel Alves da Costa, de 63 anos de idade, Av. da Trindade 

(25/07/2017);
• Maria da Silva, de 86 anos de idade, de Santa Cruz (26/08/2017).

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 15:00h, 
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 acertassem desde já 
com os catequistas de cada catecis-
mo, o dia a reservar (por todos os 
do mesmo grupo) para o encontro 
semanal de catequese do respetivo 
grupo.
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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 

Aniversário do Boletim Paroquial
O nosso Boletim Paroquial 

completa agora 28 anos de vida e entra no 29.º ano da sua pu-
blicação. Está, pois,  de parabéns!

Só com o esforço e a generosidade e até teimosia de alguns 
se tem aguentado. Cremos que, apesar do desinteresse  de al-
guns paroquianos, algum bem terá feito ao longo destes anos 
de vida. A reacção positiva de bastantes leitores tem sido para 
nós um incentivo a continuar.

Além de ser um meio de ligação com  a Paróquia e de, por 
meio dele, irmos ao encontro de quem,  porventura, se  man-
tém mais afastado, “O Construtor” continuará a “construir 
comunidade”, levando a informação mais importante, sensibi-
lizando e mobilizando para as principais necessidades, activi-
dades e iniciativas da Paróquia, ajudando a despertar para uma 
maior consciência cristã. Não esquece igualmente tudo quanto 
de mais importante acontece na Igreja, na Diocese e na nossa 
Região Pastoral.

Em todos os 145 números já editados (incluindo o nº 0), os 
seus leitores poderão encontrar os principais acontecimentos 
que fazem já a história da Paróquia.

Muito obrigado a todos quantos nele têm colaborado, de-
sinteressadamente, na sua redacção, composição e impressão, 
bem como na sua administração e  pronta distribuição. Só te-
mos muita pena que ainda não chegue a todas as casas e famí-
lias, sobretudo as que vivem em prédios de vários andares, por 
não haver quem o leve aí. Apareçam, pois, mais voluntários.

 Muito obrigado também  a todos quantos se dispõem 
a contribuir com as suas ofertas para as despesas, nomeada-
mente alguns emigrantes. 

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.

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 143) ...............................................   243,64
Ofertas (do n.º 142)  ..................................................... 1 093,30

Entregas:  (D. Albertina Ribas: 25,00; D. Alcina Al-
ves:  20,00; D. Arminda Nogueira: 35,00; D. Áurea Tri-
no:10,00; D. Hermínia/D. Vitória: 55,00 D. Fernanda 
Peixoto: 10,00; D. Luzia Martins: 250,00; D. Olinda Ma-
rante: 16,00; Sr Cândido Vaz: 62,30; Outros/D. Luzia: 
80,00)
Dª Eliana e Sr. Paulo Chaves ................................ 50,00
Sr. Victor Martins .................................................. 50,00
Dª. Palmira Gomes ................................................ 20,00
Dª. Amélia Fernandes Bandeira .......................... 20,00
Sr. Justino Preto ..................................................... 50,00
Sr. Manuel Lopes ................................................... 50,00
Sr. Arquibalde Alves .............................................. 50,00
Sr. Remi Martins .................................................... 20,00
Sr. Manuel dos Santos ........................................... 50,00
Dª. Cidália e Sr. José Batista ................................. 20,00
Sr. Armindo de Jesus ............................................. 20,00
Sr. Victor da Silva ................................................... 40,00
Sr. João António Lino ............................................ 10,00
Sr. José Chaves ........................................................ 20,00
Dª. Amélia Lopes .................................................... 40,00
Sr. Sérgio Dias Domingues .................................... 20,00

     Total ........................................................... 1 336,94

Despesas
Tipogra� a (Impressão) ................................................. 200,00
Correio .............................................................................. 6,35
Entrega ao Fundo Paroquial  ........................................ 880,00
     Total ............................................................. 1 086,35

     Saldo a transportar ..............................  250,59

Liga dos Amigos ........................................................... 804,50 
Entrega do Jornal “O Construtor” ............................. 880,00
Anónimo ....................................................................... 200,00
Anónimo ....................................................................... 180,00
Ilda Moreira Gomes ................................................ 100,00
Óscar Ricardo Dias Santos .................................... 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!

Perdoar, condição de ser perdoado
 Quando o outro recusar o perdão,
  Tu deves perdoar.
 Quando o outro não se cansar de ofender,
  Tu não deves cansar-te de perdoar.
 Quando o outro não merecer o perdão,
  Tu deves oferecer-lho.
 Quando o outro não te pedir o perdão,
  Tu deves dar-lho.
 Quando falarem mal do outro,
  Tu deves falar  bem.
 Quando desejarem o pior para ti,
  Tu deves desejar o melhor para eles.
 Quando te provocarem para a guerra,
  Tu deves responder com o apelo à paz.
 Quando te ofenderem até sete vezes,
  Tu deves perdoar setenta vezes sete.
 Deus ama-te sem o mereceres.
 Mas o teu irmão merece o teu amor.

PEDIDOS DE DOCUMENTOS NA PARÓQUIA
(Certidões, Certi� cados, atestados e outros)

Embora o Pároco  não cobre qualquer taxa, a que, porven-
tura, tinha direito, as pessoas devem sentir o dever de deixar 
qualquer oferta para a igreja, ainda que simbólica. É também 
uma forma de se reconhecerem como fazendo parte da comu-
nidade paroquial.

Habitualmente, as pessoas nem perguntam quanto  devem 
pelo serviço que lhes foi prestado, mesmo quando nunca ofe-
recem qualquer contribuição para as necessidades da igreja e a 
sustentação do Pároco, podendo-o fazer. Àquelas que pergun-
tam, costumamos dizer para colocarem uma pequena oferta 
no pêto junto da imagem da Sagrada Família, na igreja.

O mesmo acontece por ocasião de certos casamentos e bap-
tizados. Fazem-se enormes despesas com a festa até ao desper-
dício. E, para a igreja, em certos casos, deixa-se uma “ninharia”.

Lembramos que a Paróquia ainda tem grandes despesas a 
fazer, apesar de os serviços serem feitos benevolamente por vo-
luntários. Por isso apelamos ao sentido de corresponsabilidade 
e de partilha de todos e de cada um. Muito obrigado pela vossa 
compreensão.

(Procissão de Velas, na véspera da Festa de N. S.ra das Graças, 16/09/2017)

“Salve, ó cheia de graça, o Senhor está contigo” (Lc. 1, 28)
1. É com estas palavras do Arcanjo S. Gabriel, no momento da 

Anunciação, que também nós acolhemos e saudamos, com 
o coração em festa, a Vossa veneranda imagem, no termo 
desta grande manifestação pública de fé e de amor, na vés-
pera da Festa de Nossa Senhora das Graças e no contexto do 
Centenário das Aparições de Fátima.
Com sentimentos de profunda alegria e de veneração: nós 
Vos saudamos, nós Vos bendizemos, nós Vos louvamos, nós 
Vos aclamamos e cantamos, ó Virgem cheia de graça!

R/. AVE, Ó CHEIA DE GRAÇA ! AVE, Ó CHEIA DE GRAÇA!

2. Senhora do Coração Imaculado, Senhora vestida de bran-
co, Senhora mais brilhante que o sol, Senhora do Sim sem 
reservas:

- Em Vós, nós vemos a eleita do Senhor, que, desde sempre, 
esteve no pensamento de Deus em função da missão que 
Ele Vos havia de con� ar;

- Em Vós, nós vemos a criatura mais bela e mais perfeita de 
quantas saíram das mãos do Criador;

- Em Vós, nós vemos a Filha predilecta de Deus Pai e predes-
tinada para ser a Mãe do Salvador;

- Em Vós, nós vemos a humilde Serva do Senhor, sempre 
atenta à Sua Palavra e sempre disponível para realizar a Sua 
vontade;

- Em Vós, nós vemos a primeira redimida e o fruto mais ex-
celso da Redenção,

- Em Vós, nós vemos a Corredentora da Humanidade, sem-
pre intimamente associada ao mistério da Redenção do 
Vosso � lho Jesus Cristo;

- En� m, encontrando-Vos já na glória do vosso Filho, em 
Vós, nós vemos um “sinal de consolação e de esperança cer-
ta” para nós, que somos um povo de peregrinos a caminho 
da Pátria Celeste.

R/. AVE, Ó CHEIA DE GRAÇA ! AVE, Ó CHEIA DE GRAÇA!

3. Senhora da Mensagem de Fátima, Senhora dos Pastorinhos:
- Em Vós, nós contemplamos a grande mensageira de Deus 

junto dos homens, sobretudo dos pequeninos, dos simples, 
dos humildes e dos pobres;

- Em Vós, nós contemplamos o rosto terno e misericordioso 
de Deus para com a Humanidade pecadora;

- Em Vós, nós contemplamos a  solicitude amorosa de Deus e 
de Seu Filho Jesus para com aqueles que mais sofrem;

- Em Vós, nós contemplamos a imagem (e membro emi-
nente) desta Igreja Peregrina: de uma Igreja acolhedora  e 
aberta a todos, mas também de uma Igreja em saída até às 
periferias geográ� cas e existenciais (humanas) – como hoje 
e aqui acontece.

R/. AVE, Ó CHEIA DE GRAÇA ! AVE, Ó CHEIA DE GRAÇA!

4. Senhora nossa, Advogada da graça e Modelo de Santidade:
Que a presença da Vossa imagem entre nós:

- seja penhor de abundantes graças e bênçãos para nós e para 
as famílias das nossas paróquias;

- incentive os mais jovens a viverem um amor casto e puro;
- nos leve  a manifestar-Vos o desejo de descobrir  a beleza e 

o encanto de seguirmos o Vosso Filho Jesus;
- nos leve a todos a dizer “sim” ao Senhor para o serviço de-

sinteressado aos irmãos, de modo a não faltarem às comu-
nidades cristãs os colaboradores ativos e comprometidos de 
que tanto têm necessidade;

- faça de nós verdadeiros “discípulos missionários”, anuncia-
dores e testemunhas da alegria do Evangelho, sobretudo 
junto dos que vivem mais  afastados;

- renove em todos porventura a alegria do encontro pessoal 
com Jesus Cristo ou de nos deixarmos encontrar por Ele;

- nos ajude a saber escutar a Vossa Mensagem evangélica de 
conversão, pela oração e penitência, que nos  deixastes em 
Fátima como condição  para a paz verdadeira;

- suscite em todos nós o desejo da  medida alta da vida cristã, 
que é a santidade;

- faça chegar a todos, em especial aos mais frágeis (as crian-
ças, os idosos, os doentes, os pobres, os que vivem sozi-
nhos), a vossa maternal ajuda e protecção.

R/. AVE, Ó CHEIA DE GRAÇA ! AVE, Ó CHEIA DE GRAÇA!

P. José Guerra Banha
(Igreja da Sagrada Família, 16/09/2017)

SAUDAÇÃO A NOSSA SENHORA
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Outubro, mês do Rosário
Ainda dentro do Centenário das Aparições em Fátima, 

onde Nossa Senhora pediu insistentemente a recitação do Ter-
ço como condição para a paz, apelamos às famílias e a todos 
os paroquianos para não esquecerem esta “oração predilecta” 
(S. João Paulo II), que é também “a  Bíblia do povo” , ao menos 
durante todos os dias deste mês. Nem que seja só uma parte. 
Em família, de preferência, associando também os � lhos; e na 
igreja, antes das missas da semana.

Meditando  os 
mistérios do Rosário, 
contemplamos Maria 
intimamente unida 
ao Mistério de Cristo.

Se alguém precisar, 
pode adquirir o terço na 
Paróquia (3,00€).

PARÓQUIA DA SAGRADA FAMÍLIA
ANO JUBILAR – 2018

LEMA: CAMINHAR NA ALEGRIA E NA ESPERANÇA, IMPELIDOS PELO AMOR DE CRISTO

1. CONTEXTO
• Em 2018, celebramos o 30.º aniversário da criação da Paró-

quia a título experimental pelo senhor D. António Cardoso 
Cunha, nomeando o actual Pároco como Padre Responsável 
pela sua estruturação e animação pastoral, e ainda com a in-
cumbência de providenciar à construção da igreja, depois 
de conseguido um terreno para tal equipamento religioso;

• Em 2018, ocorre também o 25.º aniversário da criação ca-
nónica da Paróquia da Sagrada Família (Jubileu de Bodas 
de Prata) pelo senhor D. Joaquim Gonçalves, nomeando “ 
o P.e Dr. José Guerra Banha, que vinha já acompanhando 
a comunidade de Santa Cruz-Trindade, como seu 1.º Páro-
co”. Tal aconteceu por Decreto de 08/12/1993, para vigorar a 
partir de 26/12/1993, Domingo da Festa Litúrgica da  Sagra-
da Família e início do  Ano Internacional da Família.  

2.  OBJETIVOS
a) Recordar, fazer memória e agradecer a caminhada feita pela 

Paróquia;
b) Celebrar, de forma simples mas digna, as datas e  festas 

mais signi� cativas;
c) Dinamizar a vida da comunidade, quando se constata um 

certo cansaço sobretudo de alguns grupos e colaboradores 
paroquiais.

       
3. LEMA PASTORAL :  CAMINHAR NA ALEGRIA E NA ES-

PERANÇA, IMPELIDOS PELO AMOR DE CRISTO
• Caminhar é andar para a frente, ainda que devagar; é fazer 

caminho, de preferência em conjunto, seguindo um rumo e 
tendo em vista uma meta. A vida de uma pessoa ou de uma 
comunidade é uma verdadeira “caminhada”, feita de alegrias 
e sofrimentos, de cansaços e desânimos, e, por isso, da ne-
cessidade de incentivos e da ajuda uns dos outros.

• Na alegria e na esperança: implica vencer resistências, alguns 
obstáculos, um certo cansaço, desânimo e pessimismo, que, 
normalmente, aparecem depois de algum tempo de cami-
nhada e sobretudo perante as di� culdades que surgem cons-
tantemente. Só consegue prosseguir a caminhada quem for 
persistente e o � zer “na alegria e na esperança”, atitudes  que 
devem animar sempre tudo aquilo que fazemos.

• Impelidos pelo amor de Cristo: segundo a sugestão de S. Pau-
lo (um grande apaixonado por Cristo), é o amor de Cristo 
que nos move e nos enche sobretudo da  coragem e da força 
interior para não desistir de andar, de caminhar… Só pelas 
nossas pobres forças humanas, pouco conseguiríamos.

    
4. Ações a realizar

Ano  Pastoral: ao ritmo do Ano Litúrgico (desde o 1.º domin-
go do Advento até ao domingo de Cristo Rei do ano seguinte.

Ano Jubilar: Início e Termo: entre a Festa da Sagrada Família 
de 2017 (31 de dezembro 2017) e a Festa da Sagrada Família de 
2018 (30 de dezembro de  2018). Programa próprio.

4.1. FAZER MEMÓRIA
a) Publicar, tanto quanto possível, uma brochura com os prin-

cipais acontecimentos, que estiveram na origem da Paró-
quia e se realizaram ao longo destes anos, documentação 
importante, datas mais signi� cativas, movimento paro-
quial, testemunhos, etc.. A divulgar, provavelmente, em 
Outubro de 2018.

4.2. CELEBRAR
a) Fazer a Celebração festiva da Dedicação da igreja e do altar 

(22 de Abril 2018, domingo do Bom Pastor e 4.º da Páscoa), 
precedida de  preparação, já após  a execução de algumas 
obras de arte, seguida de convívio aberto a toda a comu-
nidade.

b) Valorizar a celebração da Festa da Sagrada Família e do 
2.º domingo de Outubro (que marca o início da paróquia 
a título experimental, 1988, e a abertura da igreja nova ao 
culto e às actividades da paróquia). E as principais Festas 
Litúrgicas.

c) Recitar  uma intenção especial na Oração Universal da Mis-
sa:

Pela nossa Paróquia com todos os seus membros, para que, nes-
te Ano Jubilar da sua criação, todos nos empenhemos em dar 
a nossa melhor colaboração para fazer dela uma comunidade 
unida, viva na fé e ativa na caridade, e para que, perante situa-
ções de cansaço e de desânimo, saibamos continuar a “caminhar 
na alegria e  na esperança, impelidos pelo amor de Jesus Cristo” 
– oremos, irmãos.

d) Recitar, no � nal das missas e outras celebrações, individual-
mente e em família, uma Oração Jubilar própria (Pagela a 
imprimir).

4.3. DINAMIZAR
a) Pôr a funcionar, devidamente, as estruturas ou equipamen-

tos da igreja paroquial: Bar, Auditório, Salas de reunião, 
igreja – com a colaboração generosa de voluntários leigos, 
nomeadamente jovens.

b) Os grupos paroquiais. Reuniões periódicas. Outros contac-
tos.

c) Apostar mais nos jovens e no acolhimento personalizado.
d) Promover, em data a acertar, um encontro-convívio de 

quantos � zeram parte dos antigos grupos de jovens. Grupo 
organizador.

e) Ter uma dedicação preferencial para com os mais pobres, 
doentes e idosos, com iniciativas concretas.

f) A nível cultural: fazer exposições de fotogra� as (da igreja), 
alguns concertos musicais (da Páscoa e outros a progra-
mar), palestras, encontros de formação… Grupo de res-
ponsáveis.

g) A nível recreativo: promover alguns convívios, espectácu-
los…  Grupo de responsáveis.

h) Consolidar a formação de um bom grupo coordenador das 
principais iniciativas a realizar, com  reuniões periódicas.

5. Ter em conta o Programa Pastoral Diocesano, sob o lema 
“Vocação e serviço”, bem como a prioridade actual da Igreja: os 
jovens.

Cada participante deverá ter um Guião (com orações, cân-
ticos…) e um lenço comemorativo da peregrinação. Preço do 
guião e lenço: €  1,50. A requisitar por cada paróquia até 19 de 
setembro. Outros materiais (chapéus, T-shirts, sacos, etc. po-
dem ser encomendados com orçamentos variáveis de acordo 
com as quantidades.

Cada pessoa deve ir em espírito de verdadeira peregrinação 
(diferente de um passeio qualquer). Por isso, antes e durante 
a viagem, promoveremos momentos de oração, de re� exão e 
con� ssões.

Até 22 de setembro deveremos  informar os Serviços da 
Diocese do n.º de acólitos inscritos, n.º de autocarros previs-
tos, n.º de carros particulares previstos, n.º total de peregrinos 
inscritos, n.º de lenços e guiões a requisitar. Para isso, conta-
mos com a melhor colaboração dos paroquianos.

OBRIGADO, D. ANTÓNIO FRANCISCO!
Muito obrigado pela gran-

de amizade que nos uniu ao 
longo de tantos anos.

Conhecemo-nos e  torná-
mo-nos amigos quando éra-
mos jovens Padres estudantes 
em Paris e capelães cada um 
de uma comunidade portu-
guesa: ele em Neuilly-sur- Sei-
ne e eu em Paris XVI. Dada a 
grande proximidade entre as 
duas comunidades, dos vinte 
padres estudantes, que então 
ali nos encontrávamos, nós os 
dois tivemos oportunidade de 
privar e de colaborar mais de 
perto. Conheci, assim, o seu 
dinamismo e a grande paixão pela missão junto dos emigran-
tes, que muito o estimavam, sem prejuízo para os estudos.

Regressados a Portugal, continuámos a encontrar-nos com 
frequência  e a colaborar juntos, quer a nível de serviços pas-
torais quer a nível do Secretariado Nacional das Migrações. 
Participámos juntos em reuniões locais (ora no Seminário de 
Lamego, ora na Paróquia de Alijó), em encontros nacionais e 
em alguns congressos, mesmo no estrangeiro, fazendo viagem 
em conjunto.

Vivemos juntos as principais horas de alegria e de tristeza, 
antes e depois de ele ser Bispo. Apesar dos seus muitos afaze-
res, ele tinha  sempre tempo para os amigos: “para os amigos 
há sempre tempo”, como me dizia todas as vezes que me con-
vidava e insistia para o visitar. Desde que foi transferido de 
Aveiro para o Porto, dizia-me: “agora já não podes dizer que 
te � ca fora de mão, por isso vê lá se apareces, � co  à espera da 
tua visita”. 

Contactávamos regularmente pelo telemóvel, sobretudo  
em datas mais signi� cativas para um e para o  outro. E se, algu-
ma vez, não estava disponível para atender, ele tinha também 
a preocupação de devolver a chamada ou de enviar mensagem 
escrita.

Dada a sua grande proximidade com todos, apanágio de 
uma pessoa simples, e também comigo, de cuja estima e ami-
zade pude bene� ciar, foi com grande pesar que recebi a notí-
cia do seu falecimento inesperado, precisamente quando fazia 
memória do falecimento de meu pai, há vinte e cinco anos. A 
sua “partida” repentina foi para mim como se se tratasse de um 
familiar muito próximo.

Ainda tínhamos falado há muito pouco tempo. Em � ns de 
agosto, fui eu a telefonar para o felicitar; em 5 de setembro 
foi ele a ligar, bem cedo, para me felicitar na data da minha 
ordenação sacerdotal, que ele nunca esquecia… Terminámos 
a conversa dizendo um ao outro: “a nossa amizade continua 
sempre”. Sim, a amizade verdadeira nunca acaba, resiste à pró-
pria morte.

Acredito que havemos de voltar a ver-nos e a abraçar-nos na 
alegria da amizade, quando o amor de Cristo que tudo vence, 
vencer a morte para sempre!

Para já,  sirvam-me de incentivo e de estímulo o exemplo de 
Pastor que foi  bem à imagem  de Cristo Bom Pastor; e as lições 
de uma vida vivida e proposta à luz  das bem-aventuranças- 
cheia de alegria, entrega e paixão.

Agradeço por tudo quanto fez de nós bons amigos.
Sempre unidos na amizade e na oração.

P. Zé Guerra

Peregrinação Diocesana a Fátima
07 de Outubro 2017 (sábado)

Festa de N. Senhora do Rosário
Continuação da pág. 1

com o Hino do Centenário.
Apesar do 

adiantado da 
hora (22:30h), o 
ambiente que se 
sentia era de mui-
ta calma e paz in-
terior. Estava-se 
bem na Igreja.

Concluindo a 
celebração, antes 

da benção � nal e da despedida, o nosso Pároco agradeceu a to-
dos quantos, das mais variadas formas, começando pela parti-
cipação na Procissão, colaboraram para que esta manifestação 
de Fé fosse possível.         JC

Procissão das Velas
Continuação da pág. 1


