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LEMA:  
“CHAMADOS A SER DISCÍPULOS MISSIONÁRIOS”

1. Contexto
Os Bispos Portugueses, em Nota Pastoral “Todos, tudo e 
sempre em missão” (20/05/2018), propuseram que, de ou-
tubro de 2018 a outubro de 2019, se celebrasse, em todas 
as Dioceses, um “Ano Missionário”, culminando com o 
“Mês Missionário Extraordinário” (Outubro de 2019), pro-
posto pelo Papa Francisco, “com o  objectivo de despertar 
para uma maior consciência da missão e retomar com novo 
impulso a transformação missionária da vida e da pastoral” 
(n.º 1).
Por isso, em sintonia com a prioridade pastoral da Igreja 
em Portugal e com o Programa Pastoral  da nossa Diocese, 
queremos também fazer nossa a mesma preocupação pas-
toral ao longo de 2018-2019.
Situa-se, aliás, na continuação do tema pastoral paroquial 
de 2017-2018: “Caminhar na alegria e na esperança, impe-
lidos pelo amor de Jesus Cristo”. Reconhecemos que, apesar 
de todo o esforço de sensibilização e da celebração do ju-
bileu dos 25 anos da criação canónica da Paróquia, não só 
não tem havido um maior compromisso com a Paróquia 
de um maior número de paroquianos como continuam a 
veri� car-se algumas desistências de um ou outro colabora-
dor mais próximo, sobretudo a nível de catequistas, perante 
situações de cansaço e de desânimo por não se ver a corres-
pondência que seria de desejar. Tais atitudes de falta de um 
sério empenhamento ou de abandono podem ser revelado-
ras da falta de uma fé verdadeiramente comprometida, bem 
como da falta de consciência viva da sua vocação e missão. 
Felizmente e graças a Deus, são muitos mais aqueles que 
perseveram nos seus compromissos, apesar das di� culda-
des, e continuam a oferecer a sua melhor colaboração. E, 
todos os anos, Deus  tem providenciado o aparecimento de 
alguns novos colaboradores para ocuparem as vagas por-
ventura deixadas em aberto.
Mas não basta haver quem colabore nas actividades paro-
quiais e nos serviços da igreja; são precisos cristãos verda-
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POR FAVOR, AJUDE 
A CONCLUSÃO DAS OBRAS DA NOSSA IGREJA ! 

SEJA SOLIDÁRIO E GENEROSO!

Discípulos Missionários 
1. “Chamados a ser discípulos missionários” é o lema esco-

lhido por nós para o próximo ano pastoral pelo facto de a 
Igreja em Portugal celebrar um “Ano  Missionário”, a culmi-
nar com um “Mês Missionário Extraordinário” (outubro de 
2019) sob proposta do Papa Francisco.
É um convite não só a tomarmos consciência mais viva da 
importância e urgência da missão da Igreja, mas também a 
assumirmos todos, cada um  a seu modo,  tendo em conta 
a sua situação de vida, as nossas próprias responsabilidades 
de continuar na Igreja a missão de Jesus. A ninguém é per-
mitido � car inativo.
O que se pede é que cada cristão se sinta, de verdade, “dis-
cípulo missionário”; e não “discípulo” e “missionário”: “não 
digamos mais que somos “discípulos” e “missionários”, mas 
sempre que somos “discípulos missionários” (E.G. 120), à 
maneira de quantos encontraram Jesus e logo se sentiram  
impelidos a ir contar a outros a experiência que dEle � zeram. 
E o Papa Francisco explicita: “se uma pessoa experimentou 
verdadeiramente o amor de Deus que o salva, não precisa de 
muito tempo de preparação para sair a anunciá-lo… Cada 
cristão é missionário na medida em que se encontrou com o 
amor de Deus em Cristo Jesus” (E.G. 120). E o Papa S. João 
Paulo II a� rmou e escreveu por várias vezes: “Quem conhe-
ceu a alegria do encontro com Cristo não a pode conservar 
fechada dentro de si, deve irradiá-la”. O problema poderá es-
tar quando alguém, apesar de ter alguma formação religiosa, 
ainda não sentiu esta alegria da descoberta pessoal de Jesus 
Cristo e do encontro amoroso com Ele, nem cultiva uma 
relação de amizade com Ele. Não estará aqui o principal 
motivo da falta de mais cristãos comprometidos na vida e 
atividades da paróquia e no testemunho cristão no mundo?

2. “Chamados a ser discípulos missionários”: todos, em qual-
quer idade, sempre, em toda a parte (na família, na escola 
ou outro local de trabalho, na paróquia, na rua, no despor-
to, nos divertimentos…); através sobretudo do contacto ou 
encontro pessoal  (de pessoa a pessoa, coração a coração), 
do diálogo informal, de uma visita amiga, dos meios de co-
municação (rádio, boletim paroquial, telemóvel, internet…) 
e das redes sociais…; pela oração, pelo testemunho de vida, 
pela palavra… Com o “ar feliz” dos santos, fruto da coragem 
em “sair do sofá”.
O Papa S. João Paulo II, na Exortação Apostólica “A Missão 
de Cristo Redentor”, realçava a importância da acção mis-
sionária dos cristãos leigos (n.º 71 e 72); e, entre os leigos, 
dos catequistas (n.º 73); e, ao lado dos catequistas, dos ani-
madores da oração, do canto e da Liturgia, dos grupos bíbli-
cos, das obras caritativas, dos administradores dos bens da 
Igreja… (n.º 74).
Também o Papa Francisco insiste que o anúncio e o teste-
munho da alegria do Evangelho é obra de todo o Povo de 
Deus (E.G. cap. III). E realça particularmente o papel dos 
jovens, a  quem pede também o dom de si próprios: “Nunca 
penses que não tens nada para dar, ou que não precisas de 
ninguém. Muita gente precisa de ti. Pensa nisso!…” (Encon-
tro com os Jovens do Chile,17/01/2018). E na Mensagem 
para o Dia Mundial das Missões (21/10/2018) sob o lema 
“Juntamente com os Jovens, levemos o Evangelho a todos”, 
o Santo Padre a� rma: “Queridos jovens, o próximo mês 
missionário de outubro, em que terá lugar o Sínodo a vós 
dedicado, será mais uma oportunidade para vos tornardes 
discípulos missionários cada vez mais apaixonados por Je-
sus e pela sua missão até aos con� ns da terra”.
Sirva-nos a todos de estímulo esta palavra do Papa Francis-
co: “Eu sou uma missão nesta terra, e para isso estou neste 
mundo” (E.G. 273).

PROGRAMA PASTORAL PAROQUIAL
2018 - 2019

Continua na pág. 3

A igreja 
– casa da comunidade cristã –

A primeira comunidade cristã não deu grande importân-
cia ao lugar onde se reunia. Assim,  demarcava-se da mentali-
dade pagã e mesmo judaica. Os cristãos possuíam a convicção 
de que “o Altíssimo não habitava em casas feitas pela  mão do 
homem” (Act.  7,48) e que o verdadeiro Templo onde Deus 
habita  é o Senhor Ressuscitado (Jo.2,19; Col.2,9) e a comu-
nidade edi� cada nEle, quais “pedras vivas (Ef.2,19-22; 1 Pe. 
2,4-5). Onde quer que esteja, esta comunidade, unida a Cristo, 
pode orar “em espírito e verdade”. Tal modo de conceber e de 
proceder sublinha a primazia da comunidade crente sobre o 
edifício.

No entanto, desde o princípio, os cristãos procuraram um 
lugar adequado para as suas reuniões e celebrações . Só após a 
liberdade dada à Igreja (séc. IV).

É que não é indiferente reunir num estádio, num ginásio, 
numa sala de aulas, num auditório, numa garagem. Não só do 
ponto de vista funcional, mas sobretudo simbólico.

Sobre as igrejas, a Instrução Geral do  Missal Romano diz: 
“na sua disposição geral, (devem), de algum modo, reproduzir 
a imagem da  assembleia congregada …” (cfr. n.º 257); além 
disso,” devem ser dignas e belas, como sinais e símbolos das 
realidades celestes” (cfr. n.º 253). Ou como diz o Ritual da De-
dicação: o edifício de pedras  “será sinal visível daquela Igreja 
viva ou casa de Deus, que eles (os � éis) próprios constituem 
(Cap. I, n.º 1).

Deve atender-se também à sua funcionalidade, que não 
pode deixar  de ser  simbólica. Isto supõe  uma atenção parti-
cular ao espaço, à luz, à acústica, à proximidade e visibilidade. 
Dever-se-á ter em conta a centralidade do altar, da cadeira do 
presidente e do ambão; a possibilidade de movimentos, sobre-
tudo processionais; o lugar dos diversos ministros e do Coro; 
os espaços para a reserva eucarística, a oração pessoal e cele-
brações de pequenos grupos; a celebração do baptismo e da 
reconciliação.

Em tudo deve procurar-se a nobre simplicidade, própria 
da verdadeira arte, e evitar-se toda a ostentação e sumptuo-
sidade.

A igreja há-de, pois aparecer como sinal para os crentes, 
pela sua força convocadora, como polo de referência da sua 
fé e pertença a uma comunidade, como lugar de crescimento 
espiritual e de missão apostólica. Mas, para todos, mesmo  não 
crentes, não deixará de ser, mediante a linguagem universal da 
arte, um sinal de esperança, pelos valores que Cristo oferece a 
todos os homens.
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Bênção das Grávidas
Na missa do 4º domingo do Advento (23 de dezembro), 

celebrando o milagre da vida dom de Deus, terá lugar a Bênção 
das Grávidas.

As inscrições deverão realizar-se na Paróquia com a devida 
antecedência.

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 terça-feira 
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!!!

�������� �� 
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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:
• Santi ago António Pinto dos Santos, fi lho de Tiago Rafael Pinto da Silva 

e de Ana Catarina Carvalho dos Santos;

• Rita Liberal Gonçalves Domingues Teixeira, fi lha de Pedro  Rui Teixeira 
Domingues e de Amália da Conceição Liberal Gonçalves;

• Santi ago  Faria Coelho, fi lho de Luis Manuel Oliveira Coelho e de Mari-
sa Raquel Teixeira Faria  Coelho;

• Beatriz Peão Garcia, fi lha de Carlos Manuel dos Santos Faria e de Ana 
Isabel Alpande Peão;

• Leonardo Curralo Chaves, fi lho de Paulo Jorge Alves Chaves e de Ana 
Carina dos Santos Curralo;

• Lucília Otí lia Helène Lopes, fi lha de Carlos Jorge Fernandes Lopes e de 
Elodi Magali Denise Court;

• Clara  Rafael de Oliveira Rodrigues, fi lha de Rafael José Fernandes 
Rodrigues e de Sónia Margarida de Oliveira Rodrigues. 

Parabéns!
Celebraram o seu Casamento Católico:
• Paulo Jorge Garcia de Oliveira e Lígia Maria Marti ns Nogueira 

(07/07/2018);

• José Carlos Marti nho Madeira e Daniela Alexandra dos Santos Alves 
(27/07/2018);

• Miguel Vasco Esteves Teixeira e Daniela de Fáti ma Pinto Garcia 
(25/08/2018);

• Joel Nogueira Soares e Ana Patrícia Marti ns Pires (01/09/2018). 
Parabéns e felicidades!

Faleceram:
• Maria de Fáti ma Cardoso da Cunha, de 56 anos de idade, Lisboa 

(03/07/2018);

• Maria Isabel Guedes, de 83 anos de idade, de Santa Cruz (04/08/2018);

• António José da Fonte Mouti nho, de 52 anos de idade, Porto  
(26/08/2018);

• Adelino Magalhães  da Cunha, de 63 anos de idade, de Santa Cruz 
(09/09/2018).

• José Augusto Dias Fernandes, de 54 anos de idade, da Trindade 
(19/09/2018).

Aos familiares enlutados, a certeza da nossa oração!

CONFISSÕES
Haverá con� ssões de preparação 

para o Natal no dia 15 de dezembro (sá-
bado), às 14h30.

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

CATEQUESE  PAROQUIAL
  2018-2019

1. Inscrições: de 17 a 29 de Setembro, das 17h00 às 
19h00, sala 1.

2. Reunião de Pais: 06/10/2018, sábado, 16h00, no 
salão-auditório da igreja.

3. Abertura do novo ano: 13/10/2018, 15h30, na igre-
ja.

4. Horários: a a� xar depois de feitos todos os acertos;  
e a publicar no próximo Boletim Paroquial.

“Segue-me.” (João 1, 43)

“Aquele que crê no Filho tem a vida eterna.” (João 3, 36)
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PROCISSÃO DE VELAS
(Vigília de Oração  Mariana)

Vai realizar-se no dia 12 de outubro, pelas 21h00, sexta-
-feira.

A concentração far-se-á junto do Quartel dos Bombeiros 
V.S.P.  donde virá até à igreja da Sagrada Família.

Inserida no Ano Jubilar da Paróquia,  assinala os 30 anos do 
início da Paróquia a título experimental e os 10 anos da abertu-
ra da igreja ao culto e atividades da Paróquia e ainda o início do 
“Ano Missionário”, a celebrar sob a  proteção de Maria, Estrela 
da Evangelização.

A Procissão  realiza-se pedido de bastantes paroquianos  e 
por proposta dos Bombeiros V.S.P., que se encarregam  da sua 
organização e difusão.

Contamos com uma numerosa participação de  pessoas, no-
meadamente  os jovens.

Esperamos que seja uma grande e bela manifestação pública 
de  fé e de amor a Nossa Senhora.

Com este número, o nosso Boletim Paroquial inicia o 30º 
ano da sua publicação.

Está, pois,  de parabéns!
Através deste meio de comunicação pretende-se manter a 

Comunidade Paroquial informada e contribuir para o reforço 
da sua formação cristã. 

Convidados a testemunhar pela vida a mensagem do Evan-
gelho, a (in)formação disponibilizada através do Boletim Pa-
roquial deve ser compartilhada com aqueles que a ela não têm 
acesso.

Sendo todos nós chamados a ser discípulos missionários no 
ano de 2018-2019, o Boletim Paroquial é mais um instrumen-
to à nossa disposição para sermos igreja missionária, levando 
a informação mais importante, sensibilizando e mobilizando 
para as principais necessidades, actividades e iniciativas da 
Paróquia, ajudando a despertar para uma maior consciência 
cristã. Assim � ca o convite a cada um de nós:

LEIA, AJUDE e DIVULGUE 
O BOLETIM PAROQUIAL

que  também pode ser consultado no site:  www.matrizdechaves.pt.

Aniversário do Boletim Paroquial

deiramente animados por esta consciência da missão, ca-
pazes de testemunhar a fé na vida de cada dia, sempre e em 
toda a parte, como “sal, luz e fermento”.

2. Lema Pastoral:  “Chamados a ser discípulos missionários”
Se toda a Igreja é essencialmente missionária, também todo 
o cristão deve ser, por natureza, missionário, como exigên-
cia do Batismo e do Crisma que recebeu. Ser cristão  é ser 
missionário. Assim, cada um(a) poderá dizer: “eu sou mis-
são”.
Mas para se ser missionário, para anunciar a alegria do 
Evangelho e testemunhar a beleza da fé da Igreja, preci-
samos de nos deixar evangelizar  e catequizar primeiro e 
permanentemente na nossa própria fé, de modo a tornar-se 
cada vez mais esclarecida, viva, convicta, destemida e com-
prometida. Além disso, é partilhando e celebrando a fé com 
os outros que ela se fortalece.
Desta forma, poder-nos-emos sentir verdadeiros “discípu-
los missionários”, com um “ar feliz” próprio dos santos, que 
somos chamados a ser, concretamente ao longo deste ano 
pastoral.

3.Principais objetivos:
a) Fazer tudo o que nos for possível por passar de uma pas-

toral de assistência e simples manutenção de serviços reli-
giosos a  uma pastoral verdadeiramente missionária, que 
privilegie o contacto e o encontro pessoal, coração a cora-
ção, bem como a devida atenção aos jovens.

b) Promover encontros de re� exão, de oração e de con-
vívio, que favoreçam o encontro pessoal  e amoroso com 
Jesus Cristo e com a pessoa dos outros.

c) Fazer um maior esforço por celebrar bem a Liturgia, como 
principal lugar de evangelização, valorizando a sua dimen-
são espiritual.

4. Algumas ações a realizar:
a) Continuar a preocupar-nos em proporcionar a quem vem 

à igreja ou nos procura na igreja um acolhimento afável e 
caloroso.

b) Programar mais visitas às famílias e Lares, em especial 
onde se encontram idosos, doentes, sós e carenciados (ao 
menos, uma por trimestre e sempre que necessário), bem 
como a certas instituições inseridas na Paróquia.

c) Estar atentos e presentes nos principais acontecimentos 
da vida das pessoas e das famílias, felizes ou tristes (certos 
aniversários, doença, morte…).

d) Programar encontros de re� exão e oração (ao menos 
mensais), de adoração ao Santíssimo (também com os 
grupos de catequese), e de convívio com os vários grupos 
paroquiais (Natal, Carnaval, � nal do ano pastoral) e com 
os grupos de Catequese e pais.

e) Criar um Grupo Missionário Paroquial: delegados de lu-
gar/bairro, responsáveis pela distribuição de jornais e Bo-
letim Paroquial, catequistas…

f) Organizar o Grupo paroquial de acção sócio-caritativa (e 
continuar com a iniciativa do “Cesto da Partilha Fraterna”, 
durante a Quaresma).

g) Organizar o Grupo de Leitores e Acólitos (e Ministros Ex-
traordinários da Comunhão) para a Liturgia e proporcio-
nar-lhes a devida formação.

h) Valorizar a celebração do  envio em missão dos colabora-
dores paroquiais (Domingo de Cristo Rei), do Dia Mun-
dial das Missões (penúltimo domingo de outubro), do Dia 
Mundial dos Pobres (3.º domingo de novembro), da Festa 
da Sagrada Família (último domingo de dezembro), da 
festa litúrgica dos santos missionários, da festa da Dedica-
ção da Sé Catedral (24 novembro) e da igreja  da Sagrada 
Família(22 de abril).

i) Tentar criar uma página da Paróquia na internet;
j)Recitar uma intenção especial na Oração Universal  da 

Missa de domingo e dias santi� cados:
“Por todos nós e por todos os cristãos da Paróquia, em es-
pecial os jovens, para que, animados pelo Espírito Santo, 
nos sintamos verdadeiros discípulos missionários, sobretudo 
pelo testemunho alegre e convincente da nossa vida cristâ– 
oremos ao Senhor”.

(Programa apresentado e discutido na reunião dos grupos 
paroquiais, a 22/09/2018)

Que informação temos?
         Por Silva Araújo
1.Um dos combates da minha vida centrou-se na necessidade de a 

Igreja ter meios seus para comunicar. Fi-lo na convicção de que nou-
tros meios di� cilmente passa a mensagem cristã. Não me convenceu 
a teoria de que em vez de imprensa católica (agora diz-se de ins-
piração cristã) o importante é ter católicos na imprensa. Na minha 
opinião, de que aceito se discorde, uma coisa não dispensa a outra.
Não é su� ciente possuir uma boa doutrina: é necessário dá-la a co-
nhecer. Não apenas nos bancos da catequese, preparando crianci-
nhas para a primeira comunhão, mas agindo com a consciência de 
que os meios de comunicação social são a versão moderna do púl-
pito (Paulo VI) e o areópago dos tempos modernos (João Paulo II). 
No domínio da imprensa escrita tal combate quase falhou. Com ex-
ceção do «Diário do Minho», a nível de semanários regionais e de 
boletins, que mortandade! Tantos houve e tão poucos há! Sei que 
mantê-los dá trabalho e despesa, mas o tempo e o dinheiro são para 
serem usados em coisas úteis. 

2.Não é preciso andar muito atento para ver que a informação respei-
tante à vida da Igreja foi, praticamente, banida de grandes meios de 
informação. Quase só manifestam interesse pelo que há de negativo 
ou apresentam como anedótico. Quando se trata de dar a conhecer o 
que a Igreja é e o que pensam os principais responsáveis da mesma…
Mais um facto. Realizou-se no � m de semana passada, em Dublin, 
por iniciativa da Igreja, um encontro mundial de famílias. Que in-
formação apresentaram os referidos grandes meios de informação? 
Insistiram em pecados cometidos por pessoas da Igreja, quiseram 
dizer que o catolicismo está em regressão na Irlanda, e quase não 
foram além disso.

3.Se quis ter informação completa e digna de crédito recorri à Inter-
net: ao site do Vaticano (A Santa Sé; Vatican News) e da Ecclesia 
(agencia.ecclesia.pt). Pude ver, na íntegra, as intervenções do Papa 
que,  não se furtando a lamentar tais pecados, disse coisas que é im-
portante conhecer e sobre que  importa re� etir. Li os discursos na 
íntegra. É o que procuro fazer com textos deste género. Ler resu-
mos é, muitas vezes, � car desinformado. O resumo nem sempre nos 
apresenta o que de mais importante foi dito. É elaborado segundo os 
critérios de quem o faz.

4.Com todos os inconvenientes que também possui e para que impor-
ta estar atento, bem usada a Internet é hoje uma boa e � ável fonte de 
informação da vida da Igreja. Procuro lá textos que depois envio a 
pessoas amigas. Muitos deles corto-os em pequenas fatias, que vou 
servindo no facebook.

5.E quem não possui Internet? Esta é uma realidade a ter em conta. 
Dado o silenciamento que se faz relativamente à vida e ensinamentos 
da Igreja não sei se não será de voltar às folhas volantes, como fazia 
no seu tempo S. Francisco de Sales.

6.Meios de comunicação social da Igreja, sem esquecer o que existe, 
precisam-se. Com qualidade. Atuais. Não para se derreterem em co-
lunas de prosa louvaminheira; não para darem espaço ao culto da 
personalidade; não para andarem a repetir sempre o mesmo; não 
para serem usados como instrumentos de auto-promoção. Sim, para 
respeitarem o direito que temos a uma boa informação; para se preo-
cuparem mais com a informação e a evangelização do que com o 
espetáculo.

7.É muito desejável que os grandes meios de informação procurem, 
de facto, servir os destinatários com uma informação mais diversi-
� cada. 
É muito desejável que os responsáveis tomem consciência de que a 
Igreja também é notícia. Não apenas pelo negativo mas também pelo 
positivo. Que não en� leirem na campanha de descristianização e de 
destruição da família. Também é muito desejável que os católicos 
levantem a voz e alertem para o direito a uma informação que lhes 
proporcione uma visão íntegra e verdadeira da vida e dos ensina-
mentos da Igreja. (Texto recebido via email)

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 147) ...............................................   312,63
Ofertas (do n.º 148)  ................................................... 1 084,50

Entregas:  (D. Albertina Ribas: 23,80; D. Alcina Alves: 
10,00; D. Áurea Trino: 8,70; D. Idalina Rocha: 20,00; D. 
Hermínia/D. Vitória: 63,50 D. Fernanda Peixoto: 10,00; 
D. Luzia Martins: 250,00; D. Olinda Marante: 17,00; Sr 
Cândido Vaz: 26,50; Outros/D. Luzia: 80,00)
Ofertas Particulares: 
Paulo e Eliana  Chaves ....................................... 50,00
Victor da Silva ..................................................... 25,00
José e Cidália Batista  ......................................... 20,00
Justino Preto ........................................................ 50,00
Armindo de Jesus ................................................ 20,00
Arquibalde Alves ................................................. 50,00
Sérgio Dias ........................................................... 30,00
D. Amélia C. Ribeiro ........................................... 20,00
D. Amélia  Fernandes ......................................... 40,00
Vitor Martins ....................................................... 40,00
João António Lino .............................................. 20,00
D. Palmira Martins ............................................. 20,00
José Manuel .......................................................... 50,00
Elisabete Santos ................................................... 10,00
Arlindo  Rodrigues ............................................. 10,00
Manuel Guedes ................................................... 30,00
José Chaves ..........................................................  30,00
D. Germana Cachão ...........................................  10,00
Manuel Lopes ...................................................... 50,00

     Total ........................................................... 1 397,13
Despesas
Tipogra� a (Impressão) ................................................. 200,00
Entrega ao Fundo Paroquial  ........................................ 956,50
     Total ............................................................. 1 156,50
     Saldo a transportar ..............................  240,63

Liga dos Amigos .........................................................  575,50 
Entrega do Jornal “O Construtor” ............................ 956,50
Nuno Chaves ............................................................... 50,00
Anónimo ...................................................................... 50,00
Joel e Patrícia ............................................................. 20,00
Anónima ....................................................................... 50,00
Nuno Miguel Cunha ................................................... 50,00
José Rodrigues Vilanova ............................................. 100,00

Continuação da pág. 1
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Chamados à Santidade

5 Outubro | Centro Escolar de Chaves | Chaves

Comunica a 
Encontro Diocesano de Catequistas, 2018 | Diocese de Vila Real

e vê!Programa
09.00 Acolhimento 

09.30 Oração

09.15 Introdução

10.30 Workshops e Café com Fé

11.30 Café

12.00 Plenário

13.00 Almoço

15.00 Concentração e procissão

15.30 Eucaristia

Workshops
-Oração do coração
-Meditação guiada
-Dança, comunicação com o corpo
-Música, coração que comunica
-Histórias e parábolas na catequese
-Pedagogia das idades e desenvolvimento da 
autoestima
-Iconografia, comunicação pela
beleza

Café com Fé
-Eutanásia
-Divorciados/recasados 
-Identidade e género
-Corpo, (auto)mutilação e vício
-Movimentos e comunhão eclesial
-Filhos rebeldes, regras e permissividade
-Livros que se comem 

Inscrições
968055216
vou@comunicarafe.com
www.comunicarafe.com
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Vamos celebrar a Solenidade de todos os Santos no dia 
1 de novembro, tendo presente a última Exortação do Papa 
Francisco “Gaudete  et Exsultate” (“Alegrai-vos e Exultai”), 
de 19/03/2018, sobre o  chamamento à santidade no contexto 
atual, que vale bem a pena ler e re� etir.

No Capítulo III, o Santo Padre apresenta as Bem-Aventu-
ranças (Mt.5,3-12; Lc.6,20-23) como sendo a essência da san-
tidade, o Código da perfeição e da santidade, a Magna Carta 
da vida cristã, “o bilhete de identidade  do cristão” (n.º 63). E 
comenta cada uma delas. Eis  a síntese que ele faz:

Ser pobre de coração: isto é santidade.
Reagir com humilde mansidão: isto é santidade.
Saber chorar com os outros: isto é santidade.
Buscar a justiça com fome e sede: isto é santidade.
Olhar e agir com misericórdia: isto é santidade.
Manter o coração limpo de tudo o que mancha  o amor: 
isto é santidade.
Semear a paz ao nosso redor: isto é santidade.
Abraçar diariamente o caminho do Evangelho mesmo que 
nos acarrete problemas: isto é santidade. 

E, referindo-se a Mt. 25,35-36 (Parábola do Juízo Final), o 
Papa Francisco a� rma:
 “a misericórdia é o coração pulsante do Evangelho”;
 “a misericórdia é  a chave do Céu”.
 E conclui dizendo:

“A força do testemunho dos santos consiste em viver as 
Bem-aventuranças e a regra de comportamento do juízo 
� nal”.

Independente de religião, veja que lindo o que o Papa 
Francisco escreveu sobre a família. Um espírito evangeli-
zador, sem dúvida.

Não existe família perfeita. Não temos pais perfeitos, 
não somos perfeitos, não nos casamos com uma pessoa 
perfeita nem temos � lhos perfeitos. Temos queixas uns dos 
outros. Decepcionamos uns aos outros.

Por isso, não há casamento saudável nem família saudá-
vel sem o exercício do perdão. O perdão é vital para nossa 
saúde emocional e sobrevivência espiritual. Sem perdão a 
família se torna uma arena de con� itos e um reduto de má-
goas.

Sem perdão a família adoece. O perdão é a assepsia da 
alma, a faxina da mente e a alforria do coração. Quem não 
perdoa não tem paz na alma nem comunhão com Deus.

A mágoa é um veneno que intoxica e mata.
Guardar mágoa no coração é um gesto autodestrutivo. 

É autofagia. Quem não perdoa adoece física, emocional e 
espiritualmente.

É por isso que a família precisa ser lugar de vida e não 
de morte; território de cura e não de adoecimento; palco de 
perdão e não de culpa. O perdão traz alegria onde a mágoa 
produziu tristeza; cura, onde a mágoa causou doença.

Papa Francisco.

FAMÍLIA, LUGAR DE PERDÃO

Transcrevemos o último número (20) 
da Carta Pastoral de D. António Marto 
sobre “A alegria da fé no caminho dos 
Jovens” (8/9/2018):

Não tenhas medo de escutar a voz de Jesus e de ocupar o teu 
lugar na Igreja e no mundo. E menos ainda de corresponder à 
meta alta da vocação cristã: a santidade, que é a expressão da 
beleza espiritual e moral da vida com Cristo. Partilho contigo e 
com todos um belo texto que encontrei numa revista atribuído 
a São João Paulo II e que também faço meu. Em certo sentido, 
coroa esta carta pastoral:

“Precisamos de santos sem véu nem batina. Precisamos de 
santos de calças de ganga e sapatilhas. Precisamos de santos que 
vão ao cinema, ouvem música e passeiam com os amigos. (...) 
Precisamos de santos que tenham tempo cada dia para rezar e 
que saibam namorar na pureza e na castidade ou que consa-
grem a sua castidade. Precisamos de santos modernos, santos do 
Século XXI, com uma espiritualidade inserida no nosso tempo. 
Precisamos de santos comprometidos com os pobres e as necessá-
rias mudanças sociais.

Precisamos de santos que vivam no mundo, se santi� quem no 
mundo, que não tenham medo de viver no mundo. Precisamos 
de santos que sejam internautas (...). Precisamos de santos que 
amem a Eucaristia e que não tenham vergonha de tomar um 
refrigerante ou comer pizza ao � m de semana com os amigos.

Precisamos de santos que gostem de cinema, de teatro, de 
música, de dança, de desporto. Precisamos de santos sociáveis, 
abertos, normais, alegres, companheiros. Precisamos de santos 
que estejam no mundo e saibam saborear as coisas puras e boas 
do mundo, mas que não sejam mundanos”.

Desde as primeiras comunidades cristãs até aos nossos dias 
encontramos � guras exemplares de jovens santos (Teresinha 
do Menino Jesus, Pier Giorgio Frassati, Chiara Luce Badano, 
Guido Schae� er e Carlo Acutis) e de outros santos que viveram 
o tempo da sua juventude às vezes por caminhos errantes até 
chegar à fé, mas que nos mostram como Deus está misteriosa-
mente presente e ativo, como Santo Agostinho, Francisco de 
Assis e Teresa Benedita da Cruz (Edith Stein). Espero que pos-
sas conhecer e apreciar as suas biogra� as e o seu testemunho 
ao longo do biénio pastoral.

Precisamos de Santos do Séc. XXI

COMUNICAÇÃO E CATEQUESE
“COMUNICAR” A FÉ

A ARTE DE COMUNICAR – DIVERSAS LINGUAGENS (“A era da comunicação”)

O próximo “Dia Diocesano dos Catequistas” (5/10/2018), que vai realizar-se em Chaves (Paróquia da Sagrada 
Família), tem como tema de re� exão “Comunicar a fé”.

Só impropriamente podemos falar de “comunicar” a fé, pois 
esta é uma graça, um dom que Deus nos dá de graça; mas que  
precisa de mediações humanas.
1. São cada vez mais as queixas dos catequistas, dizendo que, 

apesar de todo o seu esforço de preparação, não conseguem  
fazer catequese porque os(as) meninos(as) não deixam, não 
estão recetivos à mensagem e predispostos para a oração, 
ou são uns insuportáveis. E, pelo menos o aparente insuces-
so (e, porventura, também a falta de colaboração dos pais), 
leva-os ao desânimo, ao cansaço e até ao abandono da mis-
são que receberam. Por isso vai havendo cada vez mais falta 
de catequistas.

2. As causas da falta de e� cácia  na Catequese podem  ser vá-
rias. De entre elas, destacamos sobretudo um problema de 
linguagem: catequista e catequizandos não falam a mesma 
língua. A catequese é ainda feita muito na linguagem das 
palavras (catequeses muito expositivas, à base das palavras, 
conceitos, de� nições – linguagem verbal) e os catequizan-
dos respiram hoje outros tipos de linguagem não verbal, 
mais entusiasmante  (das imagens, sons, gestos, expressão 
corporal, emoções, sugestões). Daí a necessidade de apren-
der esta “arte de comunicar” a mensagem, à base das novas 
linguagens, que sirvam de ponte de ligação entre o emissor 
e o receptor, capazes de serem entendidas por todos.
Lembramos, a propósito, o que escreveu o Papa Paulo VI, 
na Exortação Apostólica “Evangelii Nuntiandi”: “As igrejas 

particulares (…) têm o papel de assimilar o essencial da 
mensagem evangélica, de a transpor, sem a mínima traição 
à sua verdade essencial, para a linguagem que esses homens 
compreendam e, em seguida, de a anunciar nessa mesma 
linguagem. (…) A evangelização perderia algo da sua força 
e da sua e� cácia se porventura não tomasse em considera-
ção o povo concreto a que se dirige, não utilizasse a sua lín-
gua, os seus sinais e símbolos; depois não responderia tam-
bém  aos problemas que esse povo apresenta, nem atingiria 
a sua vida real” (n.º 63).

Mais recentemente, o Episcopado Italiano, numa Carta sobre 
a “renovação da catequese”, escreveu sobre o problema de 
comunicação que hoje se põe na catequese : “ (…) das novas 
linguagens que cada vez mais a nossa sociedade apresen-
ta, aos mas-media e ao seu  potencial  de incidência sobre 
a mentalidade e os hábitos de vida, à recuperação da co-
municação não verbal de que sobretudo os jovens sentem 
o poderoso fascínio e a repercussão interior, e em que são  
educados” (n.º 10).

3. Esperamos que a re� exão a fazer no Dia Diocesano dos Ca-
tequistas, sobretudo à base  de várias “dinâmicas”, nos sen-
sibilize para este problema sério da “comunicação” e nos 
incentive para  a aprendizagem e utilização das novas lin-
guagens na catequese. Compreenderemos então como é fal-
so que as crianças e os jovens se recusem a escutar: querem 
simplesmente perceber o que lhes dizemos. 

        J.G.B.


