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

SEJA SOLIDÁRIO E GENEROSO!

O Natal é a nossa missão Abertura do novo ano Pastoral Obras e equipamentos

Celebramos este Natal de 2018 no contexto do “Ano Missionário” proposto pelos Bispos Portugueses na Nota Pastoral
“Todos, tudo e sempre em missão” (20/05/2018), que culminará com o “Mês Missionário Extraordinário”, em Outubro de
2019, tal como foi declarado pelo Papa Francisco.
É, pois, nesta perspectiva missionária que nós queremos
olhar e viver esta quadra natalícia, ousando mesmo afirmar:
“O Natal é a nossa Missão”. E sê-lo-á na medida em que nos
fizermos “mensageiros” e “testemunhas” do Natal de Jesus: à
maneira dos Pastores de Belém que, depois de terem recebido
a Boa Nova do nascimento de Jesus e de O terem visto e contemplado, começaram logo a anunciá-lO a todos, causando
grande admiração (Lc.2,15-20); à maneira dos Magos, que,
vindos do mundo pagão e guiados por uma estrela especial,
chegam ao encontro com Jesus, O adoram e se fazem seus
grandes missionários junto dos judeus (Mt 2,1-12); à maneira dos justos Simeão e Ana, que, sob a inspiração do Espírito
Santo, foram ao templo, reconheceram e acolheram Jesus e O
anunciaram com entusiasmo como “luz e salvação” para todos
(Lc 2,22-40); enfim, à maneira de Maria e José, cuja missão
consistiu sobretudo em acolher Jesus como o grande dom de
Deus para os homens e em apresentá-lO a todos quantos, com
simplicidade e humildade de coração, se decidiram ir ao Seu
encontro. Em todos estes casos, o encontro com Jesus foi de tal
modo intenso ao ponto de transformar as suas vidas.
Vemos assim que, para sermos missionários de Jesus e
do Seu Natal, precisamos, também nós, de, primeiramente,
nos decidirmos a renovar o nosso encontro pessoal com Jesus
Cristo, de nos deixarmos encontrar por Ele e de O procurar
dia a dia sem cessar: na Sua Igreja, nos Sacramentos (em especial na Eucaristia), na Palavra de Deus, na oração pessoal e comunitária, nos acontecimentos da vida, na pessoa dos irmãos
(em especial dos mais pobres e dos que mais sofrem).
Este apelo é feito particularmente aos jovens: a “fazer ruído”, a não “ficarem no sofá” a verem a vida passar, mas a sentirem que a sua vida é uma missão: “eu sou uma missão nesta
terra e para isso estou neste mundo” (Papa Francisco, E.G.
273). Esta missão requer o dom de si próprios. Maria não foi
uma jovem-sofá! Não se fecha mas, depois de ter acolhido o
desafio de Deus, parte e põe-se a caminho até junto de sua prima Isabel, vencendo enormes dificuldades, para partilhar com
ela a alegria de ter concebido, no seu coração e no seu seio, o
Filho de Deus feito Homem. Felizmente, “muitos jovens encontram, no voluntariado missionário, uma forma para servir
os «mais pequenos», promovendo a dignidade humana e testemunhando a alegria de amar e ser cristão”.
Mas este apelo a sermos, de verdade, mensageiros e testemunhas de Jesus, que, pelo seu Natal se fez um de nós e pela
sua Páscoa, se revelou plenamente Filho de Deus, é dirigido
a todos e a cada um de nós. Todos, sempre e em tudo somos
“chamados a ser discípulos missionários”, não tristes e descoroçoados mas alegres e felizes. Para que o Natal aconteça
verdadeiramente em nós.

Aconteceu no domingo de Cristo Rei, 25 de novembro, de
modo a que o Ano Pastoral decorra ao longo e ao ritmo do
Ano Litúrgico.
Dentro da Missa desse domingo, todos os colaboradores
paroquiais foram chamados a fazer ou renovar o seu compromisso eclesial perante o Pároco e toda a assembleia presente. Assim, o serviço que a cada um é confiado aparece como
fruto de um mandato ou de uma missão que se recebe para
o bem e o crescimento de toda a comunidade (do Reino de
Deus entre nós). Não é um simples “biscato” que cada um se
decide a prestar por sua conta e risco, mas sim um verdadeiro
“ministério” eclesial que se realiza, enquanto participante da
realeza de Cristo
Neste “Ano Missionário”, este gesto teve um significado especial. Todos pudemos sentir como, sempre e em tudo, somos
“chamados a ser discípulos missionários”, das mais diversas
maneiras, por tudo aquilo que fazemos com alegria e amor
e sobretudo por aquilo que somos (pelo testemunho de uma
vida de maior perfeição e santidade).
No final, todos receberam uma bênção especial e foram
enviados em missão.
Pedimos ao Senhor, o grande missionário do Pai, que em
nós começou uma obra tão boa, nos ajude a levá-la a bom
termo.

Dia Diocesano dos Catequistas
Tal como noticiámos no número anterior do nosso Boletim Paroquial, realizou-se, no passado dia 5 de Outubro, o Dia Diocesano
dos Catequistas, este ano em Chaves, na nossa Paróquia da Sagrada
Família. O tema geral do Encontro foi: “Comunica a fé. Vai e vê”,
abordando assim o problema da “comunicação”, hoje, na catequese.
Estiveram presentes uns 400 catequistas de toda a Diocese.
Os trabalhos
decorreram, a partir das 9h30, no
Centro Escolar de
Santa Cruz-Trindade, cujas instalações, amavelmente,
foram postas à nossa disposição.
Depois da receção no hall de entrada e de um momento de animação à medida que os participantes iam entrando para o salão, iniciou-se o encontro com uma saudação de boas vindas, uma oração
da manhã, uma intervenção do sr. D. Amândio (enaltecendo o trabalho dos catequistas e encorajando-os a prosseguir com entusiasmo
neste serviço à Igreja) e uma introdução ao tema. Seguiram-se os
vários workshops relacionados com o tema da comunicação e outros
grupos sobre temas da atualidade. Fez.se um intervalo para o café e
um plenário para partilhar o que foi refletido nos grupos. O almoço
foi servido também no Centro Escolar.
O Encontro terminou com a Eucaristia na igreja da Sagrada Família e o envio dos catequistas em missão.
Agradecemos a todos quantos colaboraram na organização, acolhimento, preparação do almoço e aos que contribuíram com as suas
ofertas (entradas, vinhos/bebidas, sobremesas) ou prestaram quaisquer outros serviços.

para a igreja

Novos Equipamentos para a igreja:
- Conjunto escultórico para o Presbitério da igreja (escultor
Bruno Marques, Porto): Cruz e Cristo Ressuscitado, Candelabro de 3 velas para junto do altar, Tocheiro para o Círio
Pascal.
- Tapete Beiriz, desenhado pelo Arq. A. Ricca, tecido à mão,
que, partindo do fundo da igreja e alargando a seguir aos
bancos da frente, abraça o altar, de modo a fazer a ligação de
toda a assembleia celebrante à volta do altar da Eucaristia.
- Mobiliário: ambão e credência para a Capela do Santíssimo,
mais 4 bancos estofados para o Presbitério da igreja, móvel
para o telefone e router (sacristia), 4 mesas para o foyer-bar,
mesa (em 3 módulos) para o palco do salão-auditório…
- Um Computador novo HP para o Cartório Paroquial. O que
tínhamos foi oferecido e era já muito antigo.
- Internet: instalação na sacristia e cartório paroquial; passagem do cabo da Internet para a cripta (corredor das salas de
reuniões e catequese). Falta terminar a ligação do cabo da
Internet às tomadas de telefone do Bar e do Palco.

Obras no terreno exterior por detrás da igreja
(ainda não totalmente concluídos, devido à chuva:
- Colocação de uma meia cana em cimento junto ao lancil do
passeio, de modo a suster as águas que descem pelo terreno
e se infiltram no interior da igreja.
- Colocação de grelhas e escoamento das águas do passeio.
- Vedação eficaz de todas as aberturas entre os mosaicos e lancis do passeio, de modo a evitar a infiltração de águas e
humidades no interior da igreja.
- Estudo por um técnico do arranjo urbanístico do terreno
por detrás da igreja, inicialmente reservado para a possível
construção da residência e centro paroquiais.

Coros Musicais

Sim à beleza do canto, não ao protagonismo
De 23 a 25 de novembro de 2018, decorreu no Vaticano o
III Encontro Internacional de Coros (diocesanos, paroquiais,
músicos, organistas, maestros, diretores de coros, e comissões
litúrgicas) do mundo inteiro. No dia 24, o Papa Francisco, em
audiência na Sala Paulo VI, fez um discurso. Transcrevemos
aqui algumas passagens:
A vossa música e o vosso
canto são um verdadeiro
instrumento de evangelização na medida em que vós vos tornais testemunhas da profundidade da Palavra de Deus que toca o coração das pessoas
e permitis uma celebração dos sacramentos, em particular da
sagrada Eucaristia, que faz perceber a beleza do Paraíso. Não
vos detenhais nunca neste esforço tão importante para a vida
das nossas comunidades (…).
O Concílio Vaticano II, realizando a renovação da liturgia,
reafirmou que a ´«tradição musical da Igreja constitui um
Continua na pág. 3
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AS NOSSAS ALEGRIAS
E AS NOSSAS TRISTEZAS
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CATEQUESE PAROQUIAL
2018-2019

ANO

CATECISMO

DIA

HORA

CATEQUISTAS

GRUPOS

PATRONOS

1º

Jesus Gosta de Mim

Segunda-feira

18:00

Alda / La-Salete /
Mariana

Amigos de Jesus

Stª. Jacinta
Marto

2º

Ensina-nos a Rezar

Sexta-feira

17:30

Sílvia P. / José M. /
Diana / Filipe

Irmãos de Jesus

S. Francisco
Marto

3º

Queremos Seguir
Jesus

Sábado

10:00

Isaura / Cândido Vaz

Seguidores de
Jesus

S. Tarcísio

4º

Tens Palavras de
Vida Eterna

Segunda-feira

18:00

Bruno Vieira

À Descoberta da
Bíblia

S. Jerónimo

5º

Sereis Meu Povo

Terça-feira

18:00

Ondina Esteves / Olga
Bento

Caminheiros
com Deus

S. António

6º

Terça-feira

18:30

Parabéns!

Creio em Jesus
Cristo

Natália Felizardo /
Cristina

Das Bem-Aventuranças

S. Francisco de
Assis

7º

Projeto +

Segunda-feira

18:30

Antónia Morais / Nair
Teixeira

Vida com Sentido

S. Domingos
Sávio

Celebraram as suas Bodas de Diamante Matrimoniais:

8º

Somos +

Sexta-feira

18:45

Elizabeta Tomás

Vida em Grupo

S. Luís Gonzaga

9º

Desafio de Viver

Segunda-feira

18:45

Laura Bastos

Vida Segundo o
Espírito

S. João XXIII

10º

A Alegria de Viver

Segunda-feira

19:00

Susana Gomes

Vida de Compromisso

S. Paulo

Receberam o Batismo:
• Lívia Ferreira Pimparel, ﬁlha de Marco Lívio Fernandes Pimparel e de
Sarah Sampaio Teixeira Pimparel;
• Diana Soﬁa da Silva Borges, ﬁlha de Bruno Inácio Rodrigues Borges e
de Carla Isabel Carvalho da Silva;
• Samanta Rodrigues Martins, ﬁlha de Vitor Hugo Trindade Martins e
de Gabriela Pires Rodrigues;
• Santiago Rebelo Penso, ﬁlho de Mauro Dominguez Penso e de Vera
Lúcia Pais Rebelo;
• Salvador Leite Ferreira, ﬁlho de Nuno Filipe Fonseca Ferreira e de Patrícia Fernandes Peixoto Leite Ferreira

• Joaquim de Carvalho e Fernanda Pinto Alves (23/12/2018)

Parabéns e felicidades!

Faleceram:
• José Augusto Dias Fernandes, de 54 anos de idade, da Trindade
(19/09/2018);
• Alcina Gonçalves, de 81 anos de idade, Av. do Tâmega (29/09/2018);
• Alcina da Cunha Santos, de 61 anos de idade, da Trindade (01/1/2018);
• Fernando das Dores, de 71 anos de idade, do B.º Branco Teixeira
(14/10/2018);

CONFISSÕES

Ao longo do ano: por ocasião das
missas da semana (3.ª feira a sábado).

• Maria Fernandes Lavaredas Ferreira, de 61 anos de idade, Senhora da
Hora/Matosinhos (22/11/2018;

Aos familiares enlutados, a certeza da nossa oração!
“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 Senhor, viver um momento de intensa oração
e redescobrir o sentido da sua vida. Com
convicção, ponhamos novamente o Sacramento 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 indiferente” (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).

AUTO ALBINO PIRES, LDA.
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

No DOMINGO 30 de DEZEMBRO

10h00 – Missa Solenizada. Renovação dos compromissos familiares e matrimoniais. Bênção das famílias.
16h00 – Oração de Vésperas desta Festa e Adoração
ao Santíssimo.
Neste Dia da nossa Padroeira, não deixe de comparecer
com a família !
Para a Eucaristia, convidam-se em especial os casais
que, durante este ano, celebraram o seu casamento ou
algum jubileu matrimonial.

• Ilda da Silva Mendes Alves, de 82 anos de idade, de Santa Cruz
(29/11/2018.

COMÉRCIO - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS

FESTA LITÚRRGICA DA SAGRADA FAMÍLIA

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

Colabore para o crescimento
da sua Paróquia!
♦ Para isso:
 Marque presença. Apareça.
 Participe.
 Leve outros a participar.

“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!

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 ﬁnal das
missas da semana (Terça a Sábado)
O Pároco atenderá também as pessoas a outras horas por
marcação prévia.

 Mostre interesse.

HOTEL GERIÁTRICO
DE
CHAVES
!

os!!
Visite-n

JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE Nº2
A MELHOR QUALIDADE AOS MAIS BAIXOS PREÇOS

 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.

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
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Encontro-Convívio

FUNDO PAROQUIAL
(Últimas Ofertas)
Liga dos Amigos ......................................................... 544,50
Entrega do Jornal “O Construtor” ............................ 245,00
Lino Pimparel ............................................................... 50,00
Maria Augusta Sá Gomes Pires .................................. 70,00
Anónimo ..................................................................... 30,00
Anónimo ..................................................................... 100,00
Anónimo ....................................................................... 60,00
Anónima ....................................................................... 60,00

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!

Contas do nosso Jornal

Receitas
Transporte (do n.º 148) ............................................... 240,63
Ofertas (do n.º 149) ..................................................... 481,97
Entregas: (D. Albertina Ribas: 20,00; D. Alcina Alves:
10,00; D. Áurea Trino: 7,00; D. Idalina Rocha: 25,97; D.
Hermínia/D. Vitória: 27,00 D. Fernanda Peixoto: 10,00;
D. Luzia Martins: 250,00; D. Olinda Marante; Sr Cândido Vaz: 42,00; Outros/D. Luzia: 80,00)
Ofertas Particulares:

Aristides Pereira .................................................. 10,00

Total ................................................................. 722,60
Despesas
Tipografia (Impressão) ................................................. 200,00
Correio ............................................................................ 19,27
Entrega ao Fundo Paroquial ........................................ 245,00
Total .................................................................

464,27

Saldo a transportar ..............................

258,33

Coros Musicais

Sim à beleza do canto, não ao protagonismo

dos Colaboradores Paroquiais
No Programa Pastoral deste ano aparece a proposta da realização de encontros-convívios a nível de grupos, da catequese, dos colaboradores paroquiais. Com o objetivo de favorecer
um maior conhecimento entre todos, criar espírito de unidade,
avivar um maior entusiasmo e sentido de corresponsabilidade
eclesial.
Tal como antigamente, ainda há, certamente, quem veja o
Pároco como o “patrão da sua quinta”, que tem de fazer tudo e
é como que o único responsável da Paróquia. Ora, numa Igreja
entendida hoje como mistério de comunhão, todos possuem,
acima de tudo, a mesma dignidade de filhos de Deus, todos
têm a única lei do amor e todos são igualmente responsáveis,
embora essas responsabilidades possam ser diferentes. Hoje,
na Igreja, as palavras-chave são as de “sinodalidade”, “comunhão”, “corresponsabilidade”.
É o que se deve verificar na vida de uma Paróquia. Ninguém é “patrão” de ninguém e de nada, somos todos “servos”,
que só fazem aquilo que lhes compete fazer, no respeito pelas
competências dos outros (pessoas e grupos) e em fraterna comunhão ou unidade uns com os outros, evitando desinteligências e atitudes de isolamento. O que mais importa é pormos o
bem da Paróquia e o amor à Paróquia (e a toda a Igreja) acima
de tudo.
No sentido de fazermos esta experiência de “”comunhão”
e de “corresponsabilidade” é que propomos estes encontros de
todos os principais colaboradores e de todos os grupos paroquiais (e seus familiares mais próximos), para rezar e conviver
uns com os outros. Um deles realizou-se no passado domingo
dia 9 de Dezembro, à tarde, na cripta da igreja (zona do foyer-bar). Iniciou-se com um momento de oração e uma breve palavra introdutória do Pároco, seguido de um tempo de convívio e de um lanche bem recheado, partilhado entre todos. Tudo
se passou descontraidamente, ao longo de umas três horas, que
passaram depressa. Estiveram presentes a quase totalidade dos
colaboradores mais diretos e próximos dos vários grupos e idades. Só um ou outro justificou a sua impossibilidade. A experiência parece ter sido bem sucedida.
Esperamos que outros encontros semelhantes se repitam,
mesmo a nível de grupos, ao longo do ano. Haja quem tome
a iniciativa.

Combater a indiferença
“O oposto do amor não é o ódio, é a indiferença.
O oposto da arte não é a fealdade, é a indiferença.
O oposto da fé não é a heresia, é a indiferença.
O oposto da vida não é a morte, é a indiferença”.

(Elie Wiesel, escritor judeu e Prémio Nobel da Paz 1986)

- “A indiferença mata. É como
dizer ao outro, és um morto
para mim, porque o mataste
no teu coração. Não amar é o
primeiro passo para matar; e
não matar é o primeiro passo
para amar” (Papa Franccisco).
- “Cuidar do irmão, especialmente de quem passa necessidade ou é esquecido pela
cultura do descarte, significa crer que cada homem e cada
mulher é um dom de Deus. Não poupemos esforços para
que todas as pessoas possam sentir-se sempre acolhidas e
amadas nas nossas comunidades cristãs” (Papa Francisco).
- “Não olhem a vida da varanda, entrem nela. Não tenham
uma fé espremida, não sejam cristãos estacionados. A fé é
integral, não se espreme” (Papa Francisco aos jovens).
Para crescer na empatia e na compaixão, que geram solidariedade, é preciso combater a indiferença. A indiferença
mata; a empatia é vida.

As bem-aventuranças

Proposta de um mundo alternativo

Continuação da pág. 1

património de inestimável valor»
(S.C. 112). É mesmo assim. Penso,
em particular, nas tantas tradições das nossas comunidades
dispersas pelo mundo inteiro, que
fazem emergir as formas mais
enraizadas da cultura popular, e
que se tornam também uma verdadeira oração. Aquela piedade
popular que sabe rezar criativamente, que sabe cantar criativamente (…).
Vós estudais e preparais-vos para tornar o vosso canto uma
melodia que favoreça a oração e a celebração litúrgica. Não
caiais, todavia na tentação de um protagonismo que ofusca o
vosso esforço e humilha a participação ativa do povo na oração.
Por favor, não façais de «vedeta». Sede animadores do canto
de toda a assembleia e não vos substituais a ela, privando o
povo de Deus de cantar convosco e de dar testemunho de uma
oração eclesial e comunitária. Por vezes entristeço-me quando,
em algumas cerimónias, se canta tão bem mas as pessoas não
podem cantar essas coisas… Vós que compreendestes mais a
fundo a importância do canto e da música, não desvalorizeis as
outras expressões da espiritualidade popular: as festas paroquiais,
as procissões, as danças e os cânticos religiosos do nosso povo
são também eles um verdadeiro património de religiosidade que
merece ser valorizado e sustentado porque não deixa de ser uma
ação do Espírito Santo no coração da igreja. O Espírito no canto
ajuda-nos a ir em frente.
A música, portanto, seja um instrumento de unidade para
tornar eficaz o Evangelho no mundo de hoje , através da beleza
que continua a fascinar e torna possível acreditar confiando-se
ao amor do Pai”. (Papa Francisco)

3

1. Diz o mundo: são felizes os
ricos por ambição.
Diz o Senhor: são felizes
os pobres por livre opção.
2. Diz o mundo: são felizes os
soberbos prepotentes.
Diz o Senhor: são felizes os humildes que são crentes.
3. Diz o mundo: são felizes os que riem sem pudor.
Diz o Senhor: são felizes os que choram por amor.
4. Diz o mundo: são felizes os que vivem na cobiça.
Diz o Senhor: é feliz quem tem fome de justiça.
5. Diz o mundo: são felizes os violentos temerosos.
Diz o Senhor: são felizes os misericordiosos.
6. Diz o corrupto: é feliz quem tem bens em profusão.
Diz o Senhor: são felizes os puros de coração.
7. Diz o soberbo: é feliz quem a violência faz.
Diz o Senhor: são felizes os construtores da paz.
8. Diz o mundo: são felizes os que vivem sem pensar impedindo pela força este mundo transformar.
Diz o Senhor: são felizes os que sofrem por amor as injúrias dos irmãos, como arautos do Senhor.
(in “Notícias de Beja”, 05/11/2015)
E tu que dizes? De que lado estás?
Que critérios pautam a tua vida?...

Limites da Paróquia
Esclarecemos que os limites da Paróquia da Sagrada Família são mais extensos que os da freguesia de Santa Cruz-Trindade.
Foram definidos por uma Comissão nomeada pelo senhor
D. António Cardoso Cunha, então Bispo da Diocese, por Decreto de 25/07/1986. Era formada pelos Párocos vizinhos, que
a eles associaram alguns leigos. Esses limites constam do Decreto da criação canónica da Paróquia da Sagrada Família, de
08/12/1993, pelo senhor D. Joaquim Gonçalves, então Bispo
da Diocese.
Foi pena que, quando foi criada a freguesia civil de Santa
Cruz-Trindade, em abril de 2001, não tivessem querido aceitar
para a freguesia os mesmos limites já existentes da paróquia.
Assim, temos paroquianos que, civilmente, pertencem a freguesias diferentes. Esta situação cria alguma confusão nas pessoas que, normalmente, identificam a área da paróquia com a
da freguesia, o que, neste caso, não é verdade.
Sendo assim, as placas colocadas a assinalar os vários limites da freguesia civil em relação às outras freguesias vizinhas,
nada têm a ver com os limites da Paróquia, que não são coincidentes.
Embora não seja isto o mais importante, aqui fica o devido
esclarecimento aos paroquianos.
§§§§§§§§§§§§§§§§

Paróquia: a definição de paróquia é dada pelo Código de Direito Canônico que declara: «Paróquia é uma determinada comunidade
de fiéis, constituída estavelmente na Igreja particular, e seu cuidado
pastoral é confiado ao pároco como a seu pastor próprio, sob a autoridade do Bispo diocesano.» (Cân. 515 § 1º).
Freguesia: é a menor divisão administrativa em Portugal e é governada por um órgão executivo, a Junta de Freguesia.
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Ano Jubilar da Paróquia
(31/12/2017 - 30/12/2018)

Celebrámos desde o Domingo da Festa da Sagrada Família
de 2017 (31 de dezembro) até ao Domingo da Festa da Sagrada
Família de 2018 (30 de dezembro), ou seja ao longo de 2018,
um especial ano jubilar pelo facto de ocorrer o 30.º aniversário
do início da Paróquia a título experimental e o 25.º aniversário
da criação canónica da Paróquia dedicada à Sagrada Família.
Adotámos como lema pastoral: “Caminhar na alegria e na
esperança impelidos pelo amor de Cristo”. Pretendia incutir,
nos paroquianos em geral e nos colaboradores paroquiais em
especial, um novo vigor e entusiasmo em ordem a um maior
compromisso com a paróquia, perante um certo cansaço e esmorecimento que se faziam notar. Esta preocupação pastoral
foi tida em conta nas homilias, em textos do Boletim Paroquial, na prece feita todos os domingos na Oração Universal
da Missa, numa oração especial impressa numa pagela e distribuída aos fiéis para ser rezada individualmente, em família e em comunidade. O Lema Pastoral foi também impresso
numa Faixa, que, todos os anos, se coloca por cima da entrada
principal da igreja e reproduzida em cada edição do Boletim
Paroquial.

Outubro - Dezembro 2018

“ENVELHECER COM VIDA” ARDOR MISSIONÁRIO
VIII EDIÇÃO

No passado dia 25 de Outubro, cerca de 200 utentes de diversas instituições de solidariedade social de apoio à terceira
idade e à deficiência do concelho de Chaves encontraram-se
no salão auditório da Igreja da Sagrada Família numa acção de
animação sociocultural.
Promovido pela Santa Casa da Misericórdia de Chaves, o
evento “Envelhecer com Vida” (VIII edição) visa promover o
envelhecimento ativo e a participação social dos idosos e sua
integração na comunidade.

As instituições participantes desenvolvem regularmente
actividades práticas de animação em diversas vertentes: física,
cognitiva, social e cultural com o objetivo de promover o lazer
e o convívio, as relações pessoais e intergeracionais e, ainda, a
participação entre todos.

O acontecimento mais marcante deste ano jubilar foi, sem
dúvida, a celebração festiva da Dedicação do altar e da igreja,
a 22/04/2018, 4.º domingo da Páscoa (Bom Pastor), seguida de
uma visita à igreja e a uma exposição alusiva a estes 30 anos de
vida da Paróquia, e de um almoço-convívio e tarde recreativa
e cultural no Centro Escolar. De realçar também a execução,
em bronze fundido, da imagem da Cruz e Cristo Ressuscitado,
do candelabro junto do altar e do tocheiro para o Círio Pascal,
pelo Escultor Bruno Marques (Porto), bem como do tapete
Beiriz, em lã e feito à mão, desenhado pelo Arq. Agostinho
Ricca, que preenche a coxia central da igreja desde o fundo
e envolvendo o altar, a fazer a ligação de toda a assembleia
celebrante em volta do altar da Eucaristia. Além de outro mobiliário. Motivo de regozijo foi também a Bênção Apostólica
que o Papa Francisco nos concedeu por esta ocasião.
Agora, que estamos prestes a concluir este Ano Jubilar, com
a Festa da Sagrada Família, vai sendo tempo de fazermos um
balanço. Sabemos como é difícil avaliar os verdadeiros resultados sobretudo no imediato. Esta tarefa a que nos propomos
é sobretudo obra de Deus, que nunca falta com a Sua graça e
faz aparecer os frutos a seu tempo. Na nossa perspetiva humana, parece-nos que ficámos muito aquém dos objectivos propostos e de todas as ações a realizar: não se verifica um maior
entusiasmo e compromisso dos cristãos e colaboradores paroquiais, não chegámos a concluir e a publicar uma brochura
com a história da paróquia (que, aliás, aparece retratada em
todos os números do Boletim Paroquial), faltaram encontros
de formação cristã devido à falta de motivação dos adultos, faltaram mais iniciativas de animação cultural e recreativa, rentabilizando as estruturas existentes. Enfim, não nos deixámos
mover, tanto quanto devíamos, pelo amor de Jesus Cristo. E o
Pároco, só por ele, não consegue fazer tudo.
Oxalá que este “Ano Missionário”, que está a decorrer sob
o lema “Chamados a ser discípulos missionários”, nos leve a
continuar este esforço por construir uma paróquia mais viva,
mais unida e mais missionária.
JGB

Convivendo, assistindo e intervindo em variadas actividades, os utentes das instituições mostraram a sua satisfação e os
técnicos e dirigentes das instituições presentes tiveram a oportunidade de partilhar práticas de animação

Este encontro, através desta partilha de experiências, deu a
conhecer o contributo da Animação Sociocultural no contexto
institucional e na maximização do bem-estar e da qualidade
de vida na velhice, valorizando os aspetos cognitivo, emocional, motivacional e social tão importantes na estratégia de
intervenção e de acolhimento das instituições particulares de
solidariedade social.

Se é verdade que vemos tantas pessoas, nomeadamente
jovens, totalmente dedicadas ao serviço dos outros e comprometidas com a missão, também vemos que são muito mais
aquelas que vivem apenas para si e desinteressadas do bem
aos outros. Há mesmo quem procure servir-se da Igreja para
os seus próprios interesses e não tem nunca disponibilidade
para prestar qualquer serviço à Igreja.
A nível da Paróquia verifica-se o mesmo. Há bastantes colaboradores generosos e persistentes, que, sacrificadamente,
prestam os melhores serviços em várias atividades e marcam
presença constante na vida da comunidade paroquial. Mas
também há tantos paroquianos que nunca aparecem nem estão disponíveis para nada, enquanto outros facilmente desistem e abandonam os seus compromissos por tudo e por nada.
Não significará isto falta de fortaleza na fé e de ardor missionário? Assim, o número de catequistas vai reduzindo de ano
para ano por diversas razões, sendo insuficientes para as reais
necessidades; o grupo coral precisa de ser reforçado por mais
vozes sobretudo masculinas e de jovens; o serviço aos mais pobres, doentes e idosos precisa de colaboradores comprometidos; alguns ministros extraordinários da comunhão precisam
de uma renovação; várias zeladoras da igreja estão a ficar sem
forças e sem a saúde desejada e precisam de quem as substitua
ou lhes deite a mão. Antes da construção da igreja, sem o mínimo de condições materiais, tínhamos gente comprometida
e não faltava colaboração alegre e generosa mesmo entre os
jovens; agora, que temos boas instalações, vai faltando quem
as faça rentabilizar. Apenas fruto deste tempo?... Se aqui refiro
estas necessidades por que passamos, não é para me lamentar
e ser negativista, mas antes para alertar a consciência cristã de
tantos paroquianos e apelar ao seu ardor missionário como
verdadeiros discípulos missionários que somos chamados a
ser, como nos lembra o nosso lema pastoral para este “Ano
Missionário”. Além disso é o amor à Paróquia que o exige.
Escrevo este texto no dia da Festa de S. Francisco Xavier,
certamente um dos maiores missionários de todos os tempos,
à maneira de S. Paulo. E leio aquilo que ele escreveu numa
carta a Santo Inácio de Loyola:
“Os cristãos destes lugares, por não terem quem os instrua na nossa fé, somente sabem dizer que são cristãos. Não
têm quem lhes diga Missa e, ainda menos, quem lhes ensine
o Credo, o Pai Nosso, a Ave Maria e os Mandamentos… Ao
entrar nos povoados, as crianças não me deixavam rezar o
Ofício divino, nem comer, nem dormir e só queriam que lhes
ensinasse algumas orações… Se houvesse quem os instruísse na fé, tenho por certo que seriam bons cristãos…”. Ele
tinha bem presente esta palavra de S. Paulo: “Ai de mim
se não anunciar o Evangelho” (1Cor.9,17). Completamente
entregue à missão, era capaz de vencer todas as dificuldades:
“Suportar todos estes trabalhos por amor dAquele por Quem
os devemos suportar, eis a grande alegria” (1542).

Que o testemunho de S. Francisco Xavier (1506-1552) e
de tantos outros santos missionários desperte em nós um verdadeiro ardor missionário, nos faça vencer os nossos comodismos e nos comprometa na missão a que Deus nos chama,
perante tantas necessidades à nossa volta.
JGB

Prece para a Oração Universal da Missa
ao longo do ano 2019

“Por todos nós e por todos os cristãos da Paróquia, em espe-

cial os jovens, para que, animados pelo Espírito Santo, nos
sintamos verdadeiros discípulos missionários, sobretudo
pelo testemunho alegre e convincente da nossa vida cristã”,
oremos ao Senhor

“Tenhamos presentes os nossos idosos, para que, sustentados
pelas famílias e instituições, colaborem com a sua sabedoria e
experiência para a educação das novas gerações.”
Papa Francisco

No NATAL o mais importante é
Aquele que está no centro da Festa: JESUS

