Apelo e Convite à Comunidade da Diocese de Vila Real
Caros Diocesanos: Peço-vos que tomeis parte, nos dois acontecimentos, que marcam o
ápice e o começo do Ano Pastoral da Diocese de Vilar Real e que são:
1º. - O DIA DA DIOCESE, no dia 11 de Junho de 2017, na Vila de Montalegre.
A todos convido, para o Dia da Diocese, em Montalegre, dia 11 de Junho, Solenidade
da Santíssima Trindade. Exorto vivamente os Padres, Diáconos, Casais, Famílias, Jovens
Seminaristas, Estudantes e Escuteiros, os Religiosos e Religiosas, os Fiéis Leigos das 264
Paróquias e 8 Arciprestados da Diocese de Vila Real, com os seus Movimentos e Obras
a que participem, com empenho, ardor e solicitude, neste Dia da Diocese que é um
evento festivo de celebração e mútuo conhecimento, no testemunho da caridade de
Cristo, que nos congrega, no ápice do Ano Pastoral da porção do Povo de Deus, que é a
Igreja Particular Diocesana sinal e sacramento do grande Sacramento Universal de
Salvação da Igreja de Cristo, da qual todos somos discípulos e testemunhas.
2º. – A PEREGRINAÇÃO DIOCESANA A FÁTIMA, dia 7 de Outubro de 2017, na Festa de
Nossa Senhora do Rosário, enquadrada na Celebração do Centenário das Aparições.
Maria Santíssima será o tema central de reflexão do Novo Ano Pastoral da Diocese de
Vila Real. Ela é o modelo de fé, guia seguro, mestra e pregoeira que nos pede e ajuda a
seguir Jesus, Luz, Porta, Caminho Verdade e Vida, pedindo para O ouvirmos e fazermos
o que Ele disser, acreditando, obedecendo, cumprindo a vontade de Deus, como Maria
o fez dizendo: “faça-se em mim segundo a Tua Palavra”.
As Aparições de Fátima são o eco do Evangelho de Jesus, apelo à oração e à conversão
e sinal incontornável do amor e ternura de Deus e da Sua divina e inefável presença,
no mundo moderno, com uma especial solicitude pela nossa pátria, sabendo bem,
como disse outrora o Cardeal Cerejeira, que “não foi a Igreja que impôs Fátima, mas
foi Fátima que se impôs à Igreja”. Que a solicitude materna da Mãe de Deus, nos ajude
a crescer em amor e fidelidade ao Evangelho, contribuindo para o triunfo do Reino de
Deus e do Coração Imaculado de Maria.
Com o meu afecto e solicitude, peço ao Pai misericordioso que, com o exemplo e força
do Evangelho de Cristo e a inefável presença e magistério do Espírito, Vos abençoe e
Vos faça crescer, na adesão à vontade divina e no empenho pelo Seu Reino, em total
obediência, ardor e alegria, como fiéis discípulos e mensageiros do Ressuscitado, sob o
celeste patrocínio de Maria Santíssima, Mãe de Deus e nossa Mãe. Amen.
Vila Real, Solenidade da Anunciação do Senhor, 25 de Março de 20017.
+ Amândio José Tomás, bispo de Vila Real

