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

SEJA SOLIDÁRIO E GENEROSO!

Pela Cruz à glória da Ressurreição
É  este mistério de morte e  de vida que nós, cristãos, ce-

lebramos na Páscoa: “passagem”  da morte à  vida, da cruz à 
ressurreição.

Foi o que aconteceu na “Páscoa” de Jesus; é o que aconte-
ce na “Páscoa” de um  cristão, tal como acreditamos. E é este 
acontecimento fundamental que está no centro da nossa fé e 
da fé  de toda a  Igreja, que celebramos nos Sacramentos, em 
especial na Eucaristia e no  funeral de um cristão.

Só esta fé de que a morte é caminho para a verdadeira vida 
e a cruz é caminho de ressurreição pode dar sentido à nossa 
vida, com todas as di� culdades, adversidades e sofrimentos 
que a mesma comporta. Sem esta fé, a vida facilmente  se tor-
naria insuportável.

Não é fácil compreender e  aceitar a cruz da vida. Tal como 
não o  foi para os discípulos de Jesus: à medida que Jesus lhes 
anunciava a sua paixão e morte na cruz, eles não só repeliam  
tal ideia (caso de Pedro) como pensavam nas grandezas e gló-
rias do mundo.  Por isso é que Jesus, pouco antes de sofrer a 
paixão e a morte na cruz, deixou transparecer perante alguns 
dos discípulos  a glória que lhe pertencia como  Filho de Deus, 
“trans� gurou-se”  diante deles. Desta forma, Jesus quis fazer-
-lhes compreender o sentido da Sua paixão e morte enquanto 
meio ou caminho para chegar à glória da ressurreição ou à 
plenitude da vida, e não o � m de toda uma  existência.

Sendo assim, morte e vida, cruz e ressurreição, são insepa-
ráveis: são dois aspectos distintos e complementares na vida 
de uma pessoa. Daí que, mais do que tentar ignorar ou escapar 
à morte e à cruz da vida, importa ser capaz de assumi-las à ma-
neira de Jesus Cristo e de tantos crentes, animados e possuídos 
por uma fé forte e corajosa.

É esta realidade que, de uma forma plástica, queremos  aju-
dar a compreender ao mandarmos executar, para a igreja da 
Sagrada Família, um Cristo Ressuscitado e Glorioso associa-
do a uma Cruz: da morte à vida, da cruz à ressurreição. É o 
que cantamos num hino da Liturgia: “Não há vitória sem cruz, 
pela cruz se vai ao céu; seja a morte apelo à vida, como foi 
a morte em Cristo”. Ao contemplarmos e ao rezarmos dian-
te desta bela obra de arte, lembremo-nos desta verdade da fé 
cristã e deixemo-nos encher da  força e coragem que ela nos 
inspira e transmite.

Continua na pág. 3

Desde há  alguns anos que temos vindo a tentar resolver 
esta falha. O principal motivo desta demora era sobretudo a 
falta de uma opinião consensual: havia quem propusesse a exe-
cução de um Cristo Ressuscitado e havia também quem mani-
festasse a preferência pela colocação de um painel em azulejo 
na parede traseira do altar. Quer uma quer outra solução exi-
gia uma verba bastante elevada, que seria  necessário arranjar.

Pouco a pouco, a primeira proposta – execução de um Cris-
to Ressuscitado – foi prevalecendo. Até que, há pouco mais de 
um ano, um pequeno grupo de arquitectos, juntamente com o 
Pároco,  acharam por bem lançar um concurso de ideias limi-
tado a uns três escultores. Depois, esses mesmos arquitectos 
pensaram que seria preferível tentar conseguir um Cristo an-
tigo, que fosse belo e se integrasse no espaço arquitectónico, 
o que se me a� gurou tarefa muito difícil, pois não chegou a 
encontrar-se.  A partir daí e para evitar mais atrasos, pus de 
parte a sugestão do concurso de ideias e pedi ao senhor Arq. 
João Alves da Cunha (investigador e professor na Universida-
de Católica, Lisboa) o favor de me indicar um escultor de re-
conhecido mérito para a execução do Cristo Ressuscitado para 
a igreja. Sugeriu-me o escultor  Bruno Marques  da Cunha 
(Porto), de quem, por acaso, já tinha uma indicação e con-
tacto, mas cuja pessoa, obra e valor desconhecia.  A partir daí 
avancei, contactei-o e marcámos encontro na igreja da Sagrada 
Família, a 22/05/2017. Fiquei com a melhor impressão dele, 
conheci melhor a sua obra e con� ei-lhe o trabalho a executar, 
que, inicialmente previa poder � car pronto em � nais de feve-
reiro ou início de março de 2018. 

O escultor Bruno Marques é ainda bastante novo (menos 
de 40 anos), mas já com uma vasta e importante obra, nomea-
damente para o Santuário de Fátima.  Nele tenho encontrado 
um  verdadeiro artista, sempre insatisfeito e à procura de uma 
maior perfeição. Além de ser uma pessoa de fé e com uma só-
lida formação cristã. Depressa nos tornámos amigos.
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de     UMA SANTA PÁSCOA !

(Presbitério da igreja)

Imagem da Cruz e de 
Cristo Ressuscitado

Não tendo  sido possível, na devida altura, fazer a “inaugu-
ração” da igreja nova da Sagrada Família, recomenda-se que se 
faça uma celebração festiva da sua “Dedicação”, mesmo quan-
do nela já se celebram os sagrados mistérios (Ponti� cal Roma-
no, Capítulo III). Essa data deve ser celebrada depois todos os 
anos, como principal festa da Paróquia.

Foi marcada, em assembleia paroquial, previamente anun-
ciada, para o dia 22 de Abril, 4.º domingo da Páscoa (domin-
go do Bom Pastor e véspera do 75.º aniversário natalício do se-
nhor D. Amândio). Outras datas signi� cativas não pareceram 
tão viáveis por várias razões.

Insere-se na celebração do Jubileu dos 25 anos da criação 
canónica da Paróquia (e dos 30 anos do início da sua cami-
nhada a título experimental).

Do Programa consta:
- Celebração festiva e solene, presidida pelo senhor Bispo 

(10h00).
- Descerramento  de uma placa comemorativa, no hall da 

entrada principal da igreja.
- Visita livre às dependências da igreja e a uma exposição 

relativa à sua construção e a alguns acontecimentos da 
vida da Paróquia (na cripta).

- Almoço, no Centro Escolar, mediante inscrição prévia 
(pelas 13h00).

- Tarde recreativa e cultural, no pavilhão do Centro Escolar.
Este acontecimento deve � car memorável na vida da paró-

quia e da cidade. Não é com frequência que se constrói uma 
igreja nova.

Por isso, apelamos a uma grande participação dos paro-
quianos, nomeadamente dos mais pobres e humildes, de todos 
quantos contribuíram com as suas pequenas e generosas ofer-
tas, dos colaboradores, amigos e benfeitores. Depois de tan-
tas canseiras, preocupações e adversidades, ao longo de anos 
e anos, é motivo para todos nos alegrarmos e nos  sentirmos 
muito unidos na alegria e na gratidão a Deus e aos homens. 
Que ninguém  falte, pois, à chamada!

O Pároco e Presidente da Fábrica da Igreja Paroquial da Sa-
grada Família    Pe José Guerra Banha 

Alguns esclarecimentos:
- A participação no almoço supõe uma inscrição prévia (10,00€), na 

paróquia, o mais tardar até 9 de Abril. As crianças até aos 12 anos e acom-
panhadas dos pais não pagam. Como compreenderão, a Paróquia não 
tem meios para oferecer o almoço a toda a gente.

- Contamos com a oferta generosa da maior parte das sobremesas e 
outros géneros, de que devemos ter conhecimento, logo que possível, e 
que muito agradecemos.

- Os participantes no almoço deverão  apresentar a senha da inscri-
ção, à entrada.

- Por delicadeza e respeito, devemos dar a prioridade, na entrada, às 
autoridades presentes.

- E que seja um bom motivo de convívio amigo e fraterno para todos!
MUITO OBRIGADO!

Celebração Festiva da 
Dedicação do altar e da igreja

PARTICIPAÇÃO - CONVITE
O Pároco e os out�os membros da Fábrica da Ig�eja Paroquial  da Sag�ada  Família, em 

Santa Cr�z-Trindade, Chaves, têm a  honra de par�icipar a  celebração festiva da Dedicação 
da ig�eja e do altar, no dia 22 de Abril (4.º domingo da Páscoa), às 10h00, presidida pelo 
senhor D. Amândio José Tomás, Bispo da Diocese. No fi nal, far-se-á o descer�amento de uma 
placa comemorativa no hall da ent�ada principal e haverá lugar para uma breve visita  às 
dependências da ig�eja e a uma ex�osição relacionada com a sua const��ção e acontecimen-
tos sig�ifi cativos da vida da Paróquia. Pelas 13h00, será o almoço, mediante uma inscrição 

prévia, na paróquia, (até 09/04/2018), ao qual se seg�irá uma tarde recreativa e cult�ral, no Cent�o Escolar de Santa 
Cr�z-Trindade. 

Apelamos à par�icipação, neste dia de festa, dos paroquianos, amigos e benfeitores e de todos quantos queiram 
associar-se à nossa aleg�ia.

SEMANA SANTA 2018
Celebrações Pascais

PARÓQUIA DA SAGRADA FAMÍLIA - CHAVES
24 de março - Sábado de Ramos
14h30 –  Celebração Comunitária da Penitência
  (com con� ssões)

25 de março - Domingo de Ramos  
9h40 –  Bênção de Ramos na escadaria principal em 

frente da igreja) 
 Procissão e Missa de Ramos 
17h30 –  Oração de Vésperas

29 de março - Quinta-feira Santa
17h30 – Missa Solene da Ceia do Senhor seguida de
     – Adoração ao Santíssimo (individual)
21h00 – Adoração comunitária ao Santíssimo

30 de março - Sexta-feira Santa
08h30 – Oração de Laudes
17h00 – Celebração da Paixão do Senhor, com 

adoração da Cruz e Comunhão
21h00 – Via-Sacra da Comunidade (pública)

31 de março - Sábado Santo
08h30 – Oração de Laudes

01 de abril - Domingo de Páscoa
10h00 – Missa solene da Ressurreição (trazer cam-

painhas para as aclamações)

VOTOS AMIGOS DE UMA SANTA PÁSCOA !      VOTOS AMIGOS DE UMA SANTA PÁSCOA !      O PárocoO Pároco

“Eu te ordeno: desperta tu que dormes, porque Eu não te criei para que permaneças cativo no “Eu te ordeno: desperta tu que dormes, porque Eu não te criei para que permaneças cativo no “Eu te ordeno: desperta tu que dormes, porque Eu não te criei para que permaneças cativo no “Eu te ordeno: desperta tu que dormes, porque Eu não te criei para que permaneças cativo no 
reino dos mortos. Levanta-te de entre os mortos; Eu sou a vida dos mortos. Levanta-te, obra das reino dos mortos. Levanta-te de entre os mortos; Eu sou a vida dos mortos. Levanta-te, obra das reino dos mortos. Levanta-te de entre os mortos; Eu sou a vida dos mortos. Levanta-te, obra das reino dos mortos. Levanta-te de entre os mortos; Eu sou a vida dos mortos. Levanta-te, obra das 
minhas mãos; levanta-te, minha imagem e semelhança. Levanta-te, saiamos daqui; tu em Mim e minhas mãos; levanta-te, minha imagem e semelhança. Levanta-te, saiamos daqui; tu em Mim e minhas mãos; levanta-te, minha imagem e semelhança. Levanta-te, saiamos daqui; tu em Mim e minhas mãos; levanta-te, minha imagem e semelhança. Levanta-te, saiamos daqui; tu em Mim e 
Eu  em ti, somos um só”.Eu  em ti, somos um só”.Eu  em ti, somos um só”.Eu  em ti, somos um só”.

(De uma antiga homilia, séc. IV)(De uma antiga homilia, séc. IV)
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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:
• Vasco Castro Guerra Ferreira, fi lho de João Alexandre Castro  de Sousa 

Ferreira e de Ana Catarina Torrão Guerra;
• João Pedro Xavier Chaves, fi lho de Luís Manuel Rodrigues Chaves e de 

Susana Alexandra do Carmo Xavier.
Parabéns!

Faleceram:
• António José dos Santos, de 72 anos de idade, do B.º Alto do  Va-

longo(13/12/2017);
• Alberto da Silva Esteves, de 94 anos de idade, da Avenida do Tâmega 

(17/12/2017);
• Maria Olívia Pereira, de 89 anos de idade, do B.º Quintela 

(23/12/2017);
• Agosti nho Fernandes, de 95 anos de idade, do B.º Noruega 

(26/12/2017);
• Judite Gonçalves dos Santos, de 88 anos de idade, do B.º Noruega 

(02/01/2018)
• Nuno de Carvalho, de 92 anos de idade, da Avenida do Tâmega 

(03/01/2018);
• Cesalti na Lurdes Sopas Esteves, de 82 anos de idade, do B.º Fonte do 

Leite (17/01/2018);
• Luísa Fernandes, de 90 anos de idade, do B.º Branco Teixeira 

(09/02/2018);
• António Afonso Crespo, de 98 anos de idade, do B.º Trindade 

(14/02/2018);
• Joaquim Augusto, de 60 anos de idade, Valença (15/02/2018);
• Adão Manuel Araújo da Silva, de 43 anos de idade, de Santa Cruz 

(16/02/2018);
• Octávio Trinta Ferreira, de 56 anos de idade, do B.º Branco Teixeira 

(03/03/2018). 

Aos familiares enlutados, a certeza da nossa oração!

FESTAS DA CATEQUESE 2018

CONFISSÕES
- No dia 24 de março 2018,  sába-

do de Ramos, 14:30h (com vários con-
fessores):  de preparação para a Páscoa 
e a Festa da Dedicação da igreja;

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

DATA DIA HORA FESTA CATECISMO

A
br

il Data a decidir e anunciar
Missa

18:00
FESTA DA AVE MARIA 1.º Cat.

29 5.º domingo da Páscoa 10:00 FESTA DA PALAVRA DE DEUS 4.º Cat.

M
ai

o

06 6.º domingo da  Páscoa 10:00 FESTA DA VIDA 8.º Cat.

13 Domingo da Ascensão 10:00
FESTA DA EUCARISTIA

(1.ª Comunhão)
3.º Cat

20 Domingo de Pentecostes 10:00 CONFIRMAÇÃO OU CRISMA 10.º Cat.

27 Domingo da Santí ssima 
Trindade 10:00 FESTA DA PROFISSÃO SOLENE DE 

FÉ 6.º Cat

Ju
nh

o 03 9º Domingo T. Comum 10:00 FESTA DO PAI NOSSO 2º Cat.

16 11.º Domingo T. Comum Missa V. 
18:00

INTERRUPÇÃO DOS ENCONTROS  
SEMANAIS DE CATEQUESE Todos
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APELO IMPORTANTE
Continuamos a apelar a todos, sobretudo aos delegados de lugar/

bairro, o favor de nos darem conhecimento de alguma família ou pes-
soa, criança, idoso(a), doente, que se encontre com algum problema 
ou necessidade e a quem devamos prestar a ajuda necessária.  Num 
meio tão disperso como é o da nossa paróquia, não é fácil conhecer  
sempre todos os casos e situações que devam merecer  a nossa  melhor 
atenção e intervenção.  Por isso, vamos todos estar muito atentos aos 
que nos são mais próximos!... Para poder ajudar (e fazer a sua ligação 
com a paróquia).

Obrigado por toda a colaboração. 
     O Pároco 

Continuação da pág. 1

“Mês de Maria”
“Rezem o Terço todos os dias”, disse Nossa Senhora na pri-

meira aparição aos Pastorinhos, em Fátima
Durante o mês de Maio, todos os dias, à noite (21h00), have-

rá, na igreja, uma celebração mariana, que consta  da recitação 
do terço, de uma pequena meditação  e de umas preces.

Aqui � ca o apelo a uma maior participação geral no “mês 
de Maria”.

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 145) ...............................................   239,50
Ofertas (do n.º 146)  ..................................................... 604,30

Entregas:  (D. Albertina Ribas: 21,00; D. Alcina Al-
ves:  20,00; D. Arminda Nogueira: 35,00; D. Áurea Trino: 
7,00; D. Hermínia/D. Vitória: 46,00 D. Fernanda Peixo-
to: 10,00; D. Luzia Martins: 250,00; D. Olinda Marante: 
13,00; Sr Cândido Vaz: 37,50; Outros/D. Luzia: 95,00)
Dª Maria de Jesus Freitas ................................ 30,00
Sr. Remy Martins .................................................. 50,00
Prof. Júlio Brás ................................................ 10,00
Dª Ana Luísa Afonso Martins .......................... 10,00

     Total ........................................................... 844,00

Despesas
Tipogra� a (Impressão) ................................................. 200,00
Correio .............................................................................. 34,10
Entrega ao Fundo Paroquial  ........................................ 300,00
     Total ............................................................. 534,10

     Saldo a transportar ..............................  309,90

Liga dos Amigos .........................................................  1 018,00 
Entrega do Jornal “O Construtor” ............................. 300,00
Hotel Geriátrico ........................................................... 200,00
Sílvia Queirós de Deus ............................................... 50,00
Agostinho José Cabugueira ................................... 200,00
Ana Maria Santos   ....................................................... 20,00
Anónima ....................................................................... 20,00
Família Cipriano ....................................................... 60,00
Olímpia Pintor ........................................................... 50,00
D. Maria Manuela Canelas Ribeiro ............................ 50,00
Anónima ....................................................................... 50,00
Anónima ....................................................................... 150,00

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!

Além do Cristo Ressuscitado, pedi-lhe para associar uma 
Cruz, pois não há ressurreição sem haver morte. Cruz/morte e 
ressurreição são dois aspetos  inseparáveis do mesmo mistério 
de Jesus Cristo.

São executados em bronze fundido. Depois  de vários estu-
dos no local, a cruz tem 3 metros de altura  e  o  Cristo tem 1,70 
m (tamanho real de uma pessoa).

Estavam prontos para serem levados para a Fundição a 13 
de Fevereiro. Nessa altura, levantados, o escultor, em atitude 
de contemplação, apercebeu-se de dois pequenos pormenores 
que gostaria muito de aperfeiçoar ainda mais. Telefonou-me a 
pedir mais uns dias de trabalho. Esperamos que possam ser co-
locados na igreja cerca da 3.ª semana de março deste ano, antes 
da Semana Santa, de modo a podermos fazer a sua bênção no 
domingo de Páscoa.

Advirto que as pessoas não devem  fazer juízos precipita-
dos. Trata-se de uma importante obra de arte, a contemplar e a 
descobrir o signi� cado de alguns pormenores, pouco a pouco.

Sem querer já dar explicações, adianto que, o escultor Bru-
no e eu achámos que a imagem do Cristo não devia aparecer 
a subir muito para o alto, mas antes em posição de caminhar 
em direcção à assembleia dos � éis, para sentirmos que Ele “está 
no meio de nós”, como revelam as “aparições” do Senhor Res-
suscitado aos Apóstolos: “estando eles reunidos… veio Jesus  e 
tornou-se presente no meio deles”.

Como diz o escultor Bruno, está “uma imagem muito bo-
nita, fabulosa e que vai fazer história”. Uma imagem capaz de 
levar as pessoas a rezar. Nisso se tem empenhado seriamente o 
escultor. Assim as pessoas saibam admirá-la e  dar-lhe o valor 
que merece como mais uma obra de referência para a igreja. 
Eu, pessoalmente, gosto muito, apesar de a ter visto (e as várias 
maquetes) antes de estar pronta.

Ainda este ano, se  nada houver em contrário, contamos pu-
blicar um livro com imagens de pormenores e um texto expli-
cativo para pôr à disposição das pessoas.

P. José G. Banha

Imagem da Cruz e de 
Cristo Ressuscitado

     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.

O jejum que Deus quer é aquele 
«que se preocupa com a vida do irmão, 
que não se envergonha – diz o próprio 
profeta Isaías – da carne do irmão», 
disse o Papa Francisco numa missa a 
que presidiu.

«A nossa perfeição, a nossa santida-
de progride com o nosso povo, no qual 
somos escolhidos e inseridos. O nosso 
maior ato de santidade é precisamente 
na carne do irmão e na carne de Jesus 
Cristo». Por isso, o gesto de santidade que se deve apresentar 
no altar «não é um jejum hipócrita, mas não envergonhar-se 
da carne de Cristo», do «mistério do [seu] Corpo e Sangue» 
presente na Eucaristia.

A santidade consiste em «dividir o pão com o faminto, 
curar os doentes, os idosos, aqueles que não podem dar nada 
em troca: isso é não se envergonhar da carne», a� rmou, vin-
cando que o «jejum mais difícil» é o «jejum da bondade».

«Quando dou uma esmola, olho nos olhos do meu irmão, 
da minha irmã? Quando sei que uma pessoa está doente, vou 
ao seu encontro? Saúdo-a com ternura? Há um sinal que tal-
vez nos ajude, é uma pergunta: sei acariciar os doentes, os ido-
sos, as crianças, ou perdi o sentido da carícia?», interrogou.

O Papa Francisco disse: 
“O jejum mais difícil é o jejum da bondade”

(...)
2. - O Papa pede 24 horas se-
guidas para o Senhor, nos dias 
9 e 10 de Março e ao menos 
uma Igreja aberta, na Diocese, 
para adoração e con� ssão sacra-
mental. A Catedral e as outras 
Igrejas garantam sempre a Ado-
ração Eucarística e a Con� ssão 
aos Fiéis. 
- Nem todos devem comungar 
Jesus Sacramentado, mas devem 
amá-Lo, adorá-Lo e desejar recebê-Lo no coração, fazendo a 
Comunhão Espiritual, junto do Sacrário. 
- Exorto os Padres e os Fiéis à Celebração piedosa, atenta e par-
ticipativa da Eucaristia e à Adoração. Desa� o Pais, Crianças e 
Jovens a manifestar, junto do Sacrário, o seu amor e � delidade 
a Cristo. Peço aos Pastores que dêem o exemplo de piedade 
eucarística.
- Peço aos Divorciados que adorem o Santíssimo Sacramento 
e aos Sacerdotes que os guiem, acolham e ajudem, com o amor 
de Deus e a esperança e todos louvem, adorem e digam louva-
do, adorado e desagravado seja o Santíssimo Sacramento da 
Eucaristia, fruto do ventre sagrado da Virgem puríssima Santa 
Maria!
3.- Os Pastores expliquem a vocação baptismal, a fé e o amor 
a Cristo e preparem os Fiéis para o Matrimónio, para o Sa-
cerdócio Ordenado e para a Vida Consagrada. Há que encon-
trar Deus na Palavra, no Sacramento e no Irmão, apostando 
na Catequese da Família, nos Jovens e Pastoral das Vocações, 
respeitando as minorias e os Pobres. Aponto duas necessida-
des de formação e pastoral caritativa, para as quais a Diocese 
canalizará, em partes iguais, a Renúncia Voluntária dos Fiéis, 
durante este ano:
a) – Para as Conferências de S. Vicente de Paulo, a favor da 
Miséria Envergonhada e dos Pobres, vítimas de calamidades e 
abandono, necessitados de carinho e ajuda;
b) – Para Bolsas de Estudo, a favor de Seminaristas Pobres, 
que não podem pagar os estudos e desejam ser Sacerdotes e 
servir a Igreja no Ministério Ordenado.
(...)
Que Deus Vos dê a paz e a alegria e Vos recompense e con� rme 
na fé e na prática das boas obras de misericórdia, para obterdes 
a glória eterna. Com votos de Santa e Feliz Páscoa da Ressur-
reição, imploro de Deus, para vós, a sua bênção. Amen. 
Vila Real, Festa da Apresentação de Jesus no Templo, 2 de Fe-
vereiro de 2018.

+ Amândio José Tomás, bispo de Vila Real.

DA MENSAGEM QUARESMAL 
DO SENHOR BISPO

Porquê casar pela Igreja?
Através do Sacramento do Matrimónio, o casal poderá me-

lhorar a sua relação e ter uma vida íntima de entrega, de amor 
e doação, com respeito pelo outro e na família, contribuindo 
para uma melhor sociedade. Uma família tem de estar junta, 
fazer atividades juntas. É como uma equipa que é um conjunto 
de pessoas com objetivo comum.

 “Fiel, perseverante, fecundo. São estas as três característi-
cas do amor que Jesus nutre a Sua Igreja, a sua Esposa. E estas 
são também as características de um autêntico matrimónio 
cristão.”  (Papa Francisco)

Através do CPM os noivos são convidados a sentir a felici-
dade de viver em casal. Nas reuniões pretende-se que re� ictam 
sobre o seu crescimento pessoal e caminhem preparando bem 
o projecto de vida que estão a abraçar para toda a vida. 

Preparação para o Matrimónio

  

   Região Pastoral do Alto Tâmega 
 

 

   Região Pastoral do Alto Tâmega

Encontros de Preparação 
                para o 

                   Sacramento do Matrimónio 
 

Data: 12, 19 e 26 de maio de 2018 
Horário: 18:00H às 22:30H 
Local: Centro Social Paroquial de Chaves  
         Fonte do Leite (ao lado do Mini Preço) 
 

Pensas casar brevemente? Inscreve-te na tua Paróquia.
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Obras na Igreja
Continuam a ser necessárias algumas pequenas obras de 

reparação e manutenção da igreja. A demora deve-se sobre-
tudo ao facto de encontrar trabalhadores disponíveis, sobre-
tudo  para fazer estas obras pequenas. Estamos a diligenciar 
nesse sentido. O tempo agora também não tem ajudado.

Está também em atraso, de mais de um ano,  a entrega 
do pequeno ambão para a Capela do Santíssimo e de uns 
elementos a colocar junto do  sacrário. Esperamos que os 
responsáveis se decidam agora a concluir e a entregar o que 
falta, e que sejam do nosso agrado.

Quando melhorar o tempo, será concluído o enverniza-

mento de duas portas e uma ou outra janela mais expostas 
aos temporais e vedada com cilicone alguma � ssura nalgum 
vitral, que resultaram de trabalhos mal executados.

Já foram colocados os cortinados do palco e do foyer-bar.
Se tudo correr bem, como esperamos, ainda antes da Se-

mana Santa, será colocada a Cruz e o Cristo no Presbitério 
da igreja. Para o dia 22 de abril, contamos com os tocheiros 
em bronze fundido e será colocado o tapete Beiriz, já execu-
tado em setembro 2017. Assim as obras das ruas contíguas à 
igreja permitam a reposição do asfalto o mais depressa pos-
sível.

(Preliminares / do Ponti� cal Romano)

I – Natureza  e dignidade das igrejas
1. Pela sua morte e ressurreição, Cristo  tornou-se o verdadeiro  

e perfeito templo da Nova Aliança e congregou o  povo que 
Deus tornou seu (fez de todos os homens um único povo).
Este povo santo, reunido na unidade que procede da unidade 
do Pai e do Filho e do Espírito Santo, é a Igreja, o templo de 
Deus edi� cado de pedras vivas, no qual o Pai é adorado em 
Espírito e em verdade.
Com razão, pois, desde os tempos antigos, se chamou tam-
bém “igreja” ao edifício onde a comunidade cristã se reúne 
para ouvir a Palavra de Deus, orar em  conjunto, receber os 
sacramentos, celebrar a Eucaristia.

2. Pelo facto de ser um edifício visível, esta casa constitui um 
sinal peculiar da Igreja que peregrina na terra e uma imagem 
da Igreja que habita no céu.
É, pois conveniente que a igreja, enquanto edifício destina-
do unicamente e de maneira permanente para nele se reunir 
o povo de Deus e se celebrarem os sagrados mistérios, seja 
dedicada ao Senhor por meio de um  rito solene, segundo o 
antiquíssimo costume da Igreja.

3. A Igreja (…) seja apta para as celebrações sagradas, decoro-
sa, brilhando por nobre beleza, não por mera sumptuosidade, 
e constitua verdadeiro símbolo e sinal das realidades celestes. 
“Portanto, o edifício sagrado, na sua disposição geral, deve, de 
algum modo, reproduzir  a imagem da assembleia congregada, 
permitir a conveniente coordenação  de todos os seus membros 
e facilitar o perfeito desempenho da função de cada um”. (…)

A Comissão Episcopal do Laicado e Família (CELF) diri-
giu uma mensagem a todos os pais, por ocasião da celebração 
do seu dia, a 19 de março, manifestando “afeto e gratidão” pelo 
papel que desempenham nas famílias.

“Como é bom ser pai e como 
é belo ser � lho e ser � lha! Nes-
te dia dedicado ao Pai, dirigimos 
com alegria uma saudação cheia 
de afeto e gratidão a todos os pais 
atentos e dedicados à bela e difícil 
tarefa da educação de seus � lhos”. 
refere o texto.

O organismo da Conferência Episcopal Portuguesa desta-
ca a importância da presença paterna “nos momentos marcan-
tes e inaugurais” da vida dos seus � lhos.

“Um pai sabe bem como é exigente, nos tempos atuais, a 
missão de educar: quanta proximidade, quanta doçura e quan-
ta � rmeza são necessárias”, acrescenta a mensagem.

O texto cita o Papa Francisco para destacar que um pai 
deve estar “próximo dos � lhos no seu crescimento” e ser “pre-
sente, sempre”.

“Um bom pai faz perguntas diretas, não evita as conversas 
difíceis e com poucas palavras diz o que tem a dizer mesmo 
quando isso lhe custa”, pode 
ler-se. 

A Igreja Católica evoca 
anualmente, a 19 de março, a 
� gura de São José, patrono da 
Igreja universal, data em que 
celebra o Dia do Pai.

“Inspirados e abençoados 
por S. José e por Maria de Na-
zaré, que pais e � lhos nunca se esqueçam de que tudo passa, 
menos o amor: permanece o amor que se recebeu, o amor que 
se deu e, sobretudo, o amor que se partilhou. Como é bom ser 
pai e como é belo ser � lho e ser � lha!”, conclui a mensagem 
da CELF. 

(Fonte: Ecclesia)

Bispos escrevem mensagem de
«afeto e gratidão» para o Dia do Pai

Realizou-se, no domingo 18 de Fevereiro, durante  a tarde, 
um encontro de formação para padres e leigos, sobretudo cate-
quistas e pais, da região do Alto Tâmega, no salão da cripta da 
igreja da Sagrada Família.

Foi orientado pela Dr.ª Conceição Caeiro Loureiro dos San-
tos, casada, professora em Coimbra e a residir, presentemente, 
em Vila Real. Fez a apresentação e ajudou a re� ectir sobre   o 
documento “Catequese: a alegria do encontro com Jesus Cris-
to” (Carta Pastoral da CEP, 13/05/2017). Depois de um inter-
valo, re� ectiu-se, em forma de diálogo,  sobre duas questões 
concretas e foram realçados alguns desa� os importantes que o 
documento nos propõe.

O encontro terminou com umas breves interpelações do 
nosso Pároco, que também � zera a apresentação do encontro 
e da orientadora, logo de início. Não faltou um momento de 
oração, a começar e a terminar.

Apesar de ter aparecido um número razoável de pessoas, 
ainda faltou muita gente, que poderia ter aproveitado.

Agradecemos à Dr.ª Conceição a sua disponibilidade e a 
ajuda que nos veio dar.

ENCONTRO DE FORMAÇÃO RITO DA DEDICAÇÃO DO ALTAR E DA IGREJA

II – Titular da igreja
4. Toda a igreja, ao ser dedicada, deve ter um Titular (Patrono ou 

Padroeiro/a). (…)
O Titular da igreja deve ser um só, a não ser que se trate de San-
tos que no Calendário estão inscritos em conjunto (No caso da 
nossa igreja, é a Sagrada Família de Jesus, Maria e José).

5. (…)

III – Celebração da Dedicação
6. O ministro do Rito

Por norma, é o Bispo (da Diocese) ou, eventualmente, um 
presbítero a quem o Bispo der um mandato especial.

7. Escolha do dia
O dia em que os � éis possam reunir-se em maior número, sobre-

tudo  o domingo. (…)
8. A missa da dedicação (…)
9. O Ofício da dedicação

O dia em que se faz a dedicação da igreja deve ser tido como 
Solenidade na própria igreja que é dedicada.

10. As diversas partes de Celebração (Esquema próprio).

ENCONTROS DE PREPARAÇÃO
para a Festa da Dedicação da Igreja

Nos dias 11, 12 e 13 de Abril, (4.ª, 5.ª e 6.ª)  às 21:00 h.
Por favor, não falte!


