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

SEJA SOLIDÁRIO E GENEROSO!

Fonte e Centro 
da Missão da Igreja        

Jesus Cristo, morto e ressuscitado, é a fonte e o centro da 
missão da Igreja. Esta nasceu da Morte e Ressurreição de Jesus, 
da Sua Páscoa, e foi inaugurada no dia do Pentecostes.  E é este 
acontecimento fundamental da fé cristã que Ela tem por missão  
anunciar. É o que podemos ver logo na pregação dos Apóstolos: 
aquilo que eles anunciam, fundamentalmente, é Jesus Cristo, 
que morreu e ressuscitou, como obra do amor de Deus Pai. S. 
Pedro, dirigindo-se à multidão, no dia do Pentecostes, anuncia: 
“Jesus de Nazaré, Homem acreditado por Deus junto de vós, (…) 
a Este, depois de entregue, matastes, cravando-O na cruz (…). 
Mas Deus ressuscitou-O..” (Act. 2,22-24; cfr. Act. 3, 13-14; Act. 5, 
30-32; Act. 10, 39-43). E a este anúncio fundamental, segue-se 
um apelo à fé e à conversão: “Quem acredita nEle recebe, pelo Seu 
nome, a remissão dos pecados” (Act. 10, 43). O mesmo anúncio 
podemos encontrar no centro da pregação  de  S. Paulo (Act. 13, 
27-30). E disso os apóstolos dão testemunho com todo o desas-
sombro.

É este anúncio fundamental de Jesus Cristo, que morreu e 
ressuscitou, que foi objecto da pregação dos Apóstolos, que está 
igualmente no centro da missão da Igreja, desde as suas origens: 
aquilo a que chamamos o “1.º anúncio” ou “querigma”, que tan-
tos irmãos nossos ainda não receberam.  É, aliás, a base de toda 
a Catequese.

O Papa Francisco, na sua Mensagem para o 92.º Dia Mun-
dial das Missões (21/10/2018), lembrou isto mesmo particular-
mente aos jovens. Escreveu ele: “A Igreja, ao anunciar aquilo 
que gratuitamente recebeu (cfr. Mt. 10, 8; At. 3,6), pode  partilhar 
convosco queridos jovens, o caminho e a verdade que conduzem 
ao sentido do viver nesta terra. Jesus Cristo, morto e ressuscitado 
por nós, oferece-se à nossa liberdade e desa� a-a a procurar, desco-
brir e anunciar este sentido verdadeiro e pleno. Queridos jovens, 
não tenhais medo de Cristo e da sua Igreja! Neles, está o tesouro 
que enche a vida de alegria. Digo-vos isto por experiência: graças 
à fé, encontrei o fundamento dos meus sonhos e a força para os 
realizar. Vi muitos sofrimentos, muita pobreza des� gurar o rosto 
de tantos irmãos e irmãs. E, todavia, para quem está com Jesus, 
o mal é um desa� o a amar cada vez mais. Muitos homens e mu-
lheres, muitos jovens entregaram-se generosamente, às vezes até 
ao martírio, por amor do Evangelho ao  serviço dos irmãos. A 
partir da cruz de Jesus, aprendemos a  lógica divina da oferta de 
nós mesmos (cf. 1Cor. 1, 17-25) como anúncio do Evangelho para 
a vida do mundo (cf.Jo. 3,16). Ser in� amados pelo amor de Cristo 
consome quem arde e faz crescer, ilumina e aquece a quem se ama 
(cf. 2 Cor. 5,14). Na escola dos santos, que nos abrem para os vas-
tos horizontes de Deus, convido-vos a perguntar  a vós mesmos em 
cada circunstância: «Que faria Cristo no meu lugar?»”.

Que a celebração da Páscoa de Jesus, cume e vértice de toda 
a Sua vida terrena, torne cada vez mais vivo em nós o sentido 
da missão e nos leve, na vida de cada dia, morrendo para nós 
mesmos,  a ser verdadeiros “discípulos missionários” de Jesus, 
que morreu e ressuscitou  para nos assegurar uma “vida com 
sentido” e chegarmos à  “vida em plenitude”, passando, como 
Ele, através da morte.

Continua na pág. 4

Para a Quaresma o Papa 
Francisco propõe 15 sim-
ples atos de caridade que 
ele mencionou como ma-
nifestações concretas de 
amor:

1. Sorrir, um cristão é sem-
pre alegre! 

2. Agradecer (embora não 
“precise” fazê-lo). 

3. Lembrar ao outro o quanto você o ama. 
4. Cumprimentar com alegria as pessoas que você vê todos os 

dias. 
5. Ouvir a história do outro, sem julgamento, com amor. 
6. Parar para ajudar. Estar atento a quem precisa de você. 
7. Animar a alguém. 
8. Reconhecer os sucessos e qualidades do outro. 
9. Separar o que você não usa e dar a quem precisa. 
10. Ajudar a alguém para que ele possa descansar. 
11. Corrigir com amor; não calar por medo. 
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FELICITAÇÕESFELICITAÇÕES
A todos os muito estimados paroquia-
nos, sem esquecer os principais colabo-
radores, os mais pobres, os doentes, os 
idosos, os enlutados, os que vivem sós ou 
sem esperança num futuro melhor, bem 
como a todos os nossos prezados leitores, 
benfeitores e amigos,

saúdo, felicito e abençoo com especial 
afeto e votos sinceros de

UMA SANTA PÁSCOA !

sem esperança num futuro melhor, bem 
como a todos os nossos prezados leitores, 

Caríss imos 
D i o c e s a n o s ! 
Deus faça de 
vós testemunhas 
do amor de Je-
sus Ressuscita-
do, na esperança 
da vida glorio-
sa, que “nem os 
olhos viram nem os ouvidos ouviram, nem 
jamais passou pela mente humana o que 
Deus preparou para os seus escolhidos”.
1. (…)

2. (…)

3. A Quaresma termina no triunfo de Pás-
coa de Jesus sobre a morte. Na Ressurrei-
ção Ele prepara-nos um lugar, junto do 
Pai. A vida gloriosa de Jesus é o centro e 
alicerce da fé. “Se Cristo não ressuscitou 
é vã a fé e a pregação” (1 Cor. 15,14). A 
Páscoa celebra a vitória sobre a morte e 
o retorno do Filho ao Pai, que veio para 
no-lo dar a conhecer. A fé no Ressusci-
tado livra da morte, dá vida. Ele morreu 
e ressuscitou por todos. A fé no Ressus-
citado abre à esperança de Deus e ao ou-
tro. Não existimos, não somos felizes, não 
comunicamos, não temos consciência de 
nós, nem crescemos como pessoas, sem 
os outros. A pessoa é sempre alguém com 
outro no mundo. 

Mensagem do Sr Bispo
para a Quaresma e Páscoa

12. Ter delicadezas com os que estão perto de você. 
13. Limpar o que sujou, em casa. 
14. Ajudar os outros a superar os obstáculos. 
15. Telefonar para seus pais. 

O MELHOR JEJUM 

• Jejum de palavras negativas e dizer palavras bondosas. 

• Jejum de descontentamento e encher-se de gratidão. 

• Jejum de raiva e encher-se com mansidão e paciência. 

• Jejum de pessimismo e encher-se de esperança e otimismo. 

• Jejum de preocupações e encher-se de confi ança em Deus. 

• Jejum de queixas e encher-se com as coisas simples da vida. 

• Jejum de tensões e encher-se com orações. 

• Jejum de amargura e tristeza e encher o coração de alegria. 

• Jejum de egoísmo e encher-se com compaixão pelos outros. 

• Jejum de falta de perdão e encher-se de reconciliação. 

• Jejum de palavras e encher-se de silêncio para ouvir os outros.

SEMANA SANTA 2019
Celebrações Pascais

PARÓQUIA DA SAGRADA FAMÍLIA

13 de abril, SÁBADO DE RAMOS
14h15 – Celebração Comunitária da Penitência (com confi ssões)
18h00 – Missa Vespertina

14 de abril, DOMINGO DE RAMOS  
9h40 –  Bênção de Ramos 
  (ao fundo da escadaria da entrada principal da igreja);
  Procissão e Missa de Ramos
18h00 – Oração de Vésperas

18 de abril, QUINTA-FEIRA SANTA
18h00 – Missa Solene da Ceia do Senhor

  seguida da Adoração ao Santíssimo (individual)
21h00 – Adoração Comunitária ao Santíssimo

19 de abril, SEXTA-FEIRA SANTA
08h30 – Oração de Laudes

17h30 – Celebração da Paixão do Senhor, com Lit. da Palavra,
  Adoração da Cruz e Comunhão
21h00 – Via-Sacra da Comunidade (pública)

20 de abril, SÁBADO SANTO
08h30 – Oração de Laudes

21 de abril, DOMINGO DE PÁSCOA
10h00 – Missa solene da Ressurreição (trazer campainhas para as aclamações)

“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 minhas mãos; levanta-te, minha imagem e semelhança. Levan-
ta-te, saiamos daqui; tu em Mim e Eu  em ti, somos um só”.

(De uma antiga homilia, séc. IV)

Imagem/escultura da
igreja da Sagrada Família 
- Chaves

14h15 – Celebração Comunitária da Penitência (com confi ssões)

);

17h30 – Celebração da Paixão do Senhor, com Lit. da Palavra,

trazer campainhas para as aclamações) Imagem/escultura da
igreja da Sagrada Família 
Imagem/escultura da
igreja da Sagrada Família 
Imagem/escultura da
- Chaves
igreja da Sagrada Família 
- Chaves
igreja da Sagrada Família 



Janeiro - Março 2019O CONSTRUTORO CONSTRUTOR 2

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!!!

“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:
• António Pinto Barreira, fi lho de António José dos Santos Rodrigues 

Barreira e de Noémia Augusta Pinto Aragão;

• Camila Sarmento Cunha Chaves, fi lha de Luís Fernando da Mata 
Chaves e de Daniela Cristi na Sarmento Pavão Cunha;

• Daniel Sanches Regadas, fi lho de Orlando Sampaio Regadas e de 
Tânia Solange Sousa Sanches 

• Leonor Sanches  Regadas, fi lha de Orlando Sampaio Regadas e de 
Tânia Solange Sousa Sanches. 

Parabéns!
Faleceram:
• Luísa Agosti nho Portugal, de 89 anos  de idade, Alto do Valongo 

(21/01/2019;

• Ana Natália Areias Esteves, de 78 anos de idade, da Avenida da Trin-
dade (10/03/2019);

• Amélia de Jesus Costa, de 79 anos de idade, da Avenida da Trindade 
(10/03/2019);

• Armando Abílio Caldeira, de 84 anos de  idade, do B.º Branco Teixeira 
(13/03/2019);

• Domingos Oliveira Duarte, de 84 anos de idade, B.º Quintela 
(13/03/2019).

• Ivo Manuel Henriques Serôdio, de 47 anos de idae, Bº Branco Teixeira 
(19/03/2019).

Aos familiares enlutados, a certeza da nossa oração!

CONFISSÕES

- No dia 13 de abril 2019,  sábado de 
Ramos, 14:30h (com vários confesso-
res):  De preparação para a Páscoa; 

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

FESTAS DA CATEQUESE 2019

DIA FESTA CATECISMOCATECISMO

31 de março (IV Domingo da Quaresma C)31 de março (IV Domingo da Quaresma C)31 de março FESTA DO PAI NOSSOFESTA DO PAI NOSSO 2º

12 de maio (IV Domingo da Páscoa C) FESTA DA VIDAFESTA DA VIDA 8º

19 de maio (V Domingo da Páscoa C) FESTA DA PROFISSÃO SOLENE DA FÉFESTA DA PROFISSÃO SOLENE DA FÉ 6º

26 de maio (VI Domingo da Páscoa C) FESTA DA PALAVRA DE DEUSFESTA DA PALAVRA DE DEUS 4º

02 de junho ((Solenidade da Ascensão) FESTA DA EUCARISTIA / 1ª COMUNHÃOFESTA DA EUCARISTIA / 1ª COMUNHÃO 3º

09 de junho (Solenidade do Pentecostes) CONFIRMAÇÃO / CRISMACONFIRMAÇÃO / CRISMA 10º

PREPARAÇÃO PARA O  CRISMA
Estão a decorrer os encontros semanais, ao sábado, após a missa ves-

pertina, de preparação para o Crisma,  de jovens com mais de 21 anos de 
idade. Os que frequentam o 10.º Catecismo terão também uma preparação 
específi ca depois da Páscoa.

Ainda que estes encontros semanais sejam importantes e necessários, 
não se dispensa a sua participação na Eucaristia dominical, a sua ligação à 
comunidade paroquial e o seu testemunho de vida cristã.

Não se aceitam mais inscrições fora do prazo indicado.

Procissão de Velas
No dia 12  de maio, domingo, às 21h00.
Neste “Ano Missionário”, contemplaremos Maria como a “Estrela da 

Evangelização”.
Esperamos que seja uma grande manifestação pública da nossa fé e de 

amor à Virgem Maria, que foi também a primeira cristã e a mais fi el discí-
pula de Jesus.

Por isso apelamos à participação numerosa dos paroquianos: crianças, 
jovens, adultos e instituições presentes na Paróquia.

Oportunamente, serão dadas outras informações.
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Cursilho de Cristandade

Moderadores de assembleias 
dominicais na ausência do Padre

O Advento é, por excelência, o tempo dedicado a Nossa 
Senhora. Mas, entre nós, costuma-se chamar ao mês de maio 
o “Mês de Maria”.

Como é habitual, durante o mês de Maio, todos os dias, à 
noite (21h00), haverá, na igreja, uma celebração mariana, que 
consta  da recitação do terço, de uma pequena meditação  e de 
umas preces.

Aqui fi ca o apelo a uma maior participação geral no “mês 
de Maria”, neste Ano Missionário.

“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 149) ...............................................   258,33
Ofertas (do n.º 150)  ..................................................... 531.31

Entregas:  (D. Albertina Ribas: 24,70; D. Alcina Alves: 
10,00; D. Áurea Trino: 7,30; D. Idalina Rocha: 16,60; D. 
Hermínia/D. Vitória: 30,00 D. Fernanda Peixoto: 10,00; 
D. Luzia Martins: 260,00; D. Olinda Marante: 23,71; Sr 
Cândido Vaz: 29,00; Outros/D. Luzia: 80,00)
Ofertas Particulares: 
Maria de Jesus Freitas ......................................... 30,00
Ana Luísa Afonso Martins ................................. 10,00

     Total .................................................................  789,64
Despesas
Tipografi a (Impressão) ................................................. 200,00
Correio ............................................................................ 20,18
Livro de contas ............................................................... 9,69
Entrega ao Fundo Paroquial  ........................................ 330,00

     Total ................................................................. 559,87

     Saldo a transportar ..............................  229,77

Liga dos Amigos .........................................................  1 022,00 
Entrega do Jornal “O Construtor” ............................ 330,00
Hotal Geriátrico ........................................................... 200,00
Junta de Freguesis de S.ta Cruz - Trindade .............. 500,00
Agostinho José Cabugueira ................................... 200,00
Amália Cruz ............................................................... 100,00
Ana Maria Santos ......................................................... 20,00
Maria Olímpia Pintor .................................................. 50,00 
Armando da Silva Batista ............................................ 20,00

Preparação para o Matrimónio

O Pároco convidou um grupo de pessoas de cada uma das 
três Paróquias, que lhe estão confi adas, e reuniu com elas, na 
tarde do domingo 10 de março, no salão da cripta da igreja da 
Sagrada Família, a fi m de começar a prepará-las para poderem 
ser moderadores/animadores de assembleias dominicais na 
eventual ausência do Padre. Uma preocupação que vem desde 
há muito tempo.

A celebração do domingo, desde o tempo dos apóstolos, 
teve sempre uma importância fundamental na vida da Igreja. 
É  mesmo uma “instituição” constitutiva da identidade dos 
cristãos. “Nós não podemos passar sem o  domingo”, diziam 
os cristãos dos primeiros séculos. Houve até os “mártires do 
domingo” (séc. IV).

A Eucaristia é “o coração do domingo”. A melhor forma de 
o celebrar é, pois, pela participação plena, consciente e ativa na 
Eucaristia. Mas se, por uma eventual ausência do Padre, não 
puder haver sempre Eucaristia dominical, é importante que os 
cristãos da Paróquia se reúnam, como é habitual, para celebrar 
o domingo (a mesma fé em Jesus Cristo, morto e ressuscitado), 
ao menos com uma Celebração da Palavra de Deus e a distri-
buição da Sagrada Comunhão, orientada por algum cristão lei-
go, competente e idóneo (o moderador ), não faltando também 
os  leitores, salmista, cantores e ministro(s) extraordinário(s) 
da comunhão. Neste caso, não deve confundir-se esta Cele-
bração dominical com a Eucaristia (Missa), que só pode ser 
“presidida” por um ministro ordenado (Bispo ou Presbítero).

Estas celebrações dominicais na ausência do Padre já se fa-
zem, por vezes, em várias Paróquias.

Estão previstos dois outros encontros de formação, a nível 
regional do A.T., nos domingos 19 e 26 de maio, às 16h00.

O encerramento realizou-se no salão-auditório e na igreja da 
Sagrada Família, onde foi celebrada a Eucaristia, presidida pelo 
senhor D. Amândio Tomás e concelebrada por mais 8 padres da 
Diocese, no domingo 3 de março, à noite. Estiveram presentes 
talvez mais de 200 pessoas de toda a Diocese, ligadas a este mo-
vimento eclesial, incluindo o grupo dos novos cursilhistas.

O casamento na Igreja não deve surgir apenas para satisfa-
zer os pais, por razões sociais ou por ser mais solene. 

O Matrimónio cristão assenta na vontade, livre e esclare-
cida, dos esposos de se darem um ao outro, mútua e defi ni-
tivamente, com o fi m de viverem uma aliança de amor fi el e 
fecundo. (Catecismo da Igreja Católica – 1662).

Pensas casar brevemente?
Inscreve-te na tua Paróquia

CESTO DA PARTILHA FRATERNA
No início da Quaresma, também este ano,  lançámos uma cam-

panha de recolha de alimentos (que não se estraguem depressa) 
a favor das famílias muito carenciadas, nomeadamente daquelas 
que têm fi lhos com muitas necessidades. E temos vindo a identi-
fi car as principais, algumas delas fruto de pobreza envergonhada.

Para isso, foi colocado na igreja o “Cesto da Partilha Frater-
na”, onde as pessoas vão colocando o fruto das suas renúncias e 
da generosidade do seu coração. Esperamos que, nesta Quaresma 
volte a ser grande a nossa solidariedade e a adesão a esta inicia-
tiva. Nisto consiste certamente o nosso melhor jejum quaresmal. 
Todos estes gestos de partilha fraterna, feitos com discrição,  não 
fi carão sem a recompensa do Senhor, presente de modo especial 
nos irmãos mais pobres.

Os géneros alimentícios recolhidos serão criteriosa e discre-
tamente distribuídos, no fi nal da Quaresma, por um pequeno 
grupo de colaboradores paroquiais somente a quem se veja estar 
a precisar mais, uma vez  que não é possível atender a todas as 
necessidades.

Oxalá que esta onda de solidariedade perdure para além da 
Quaresma, pois há sempre alguém que, em qualquer  ocasião, se 
encontra numa situação mais a� itiva. O nosso amor preferencial  
para com os mais pobres deve estar sempre em primeiro lugar e é o 
testemunho mais credível e contagiante que podemos dar da nossa 
fé, como insistentemente  nos recomenda o Papa Francisco, no-
meadamente através da  prática efectiva das obras de misericórdia.

Continuação da pág. 1

Mensagem do Sr Bispo
para a Quaresma e Páscoa

4. No fi nal do meu ministério episcopal, na Diocese, que vai cele-
brar o seu Centenário, peço que vivais no amor, pois Cristo quer 
a união, obra do Espírito, que Jesus dá. Jesus orou pela união dos 
discípulos (Jo. 17,1-26). Perseverai, na fé recebida. Vivei a uni-
dade na caridade, para que o mundo creia e Deus seja louvado. 
Não vos deixeis seduzir pelo brilho efémero. Apetecei os valores 
eternos, fi rmes na fé, em Jesus Ressuscitado, que nos dá o Espírito 
e caminha connosco, explicando a Palavra (Lc 24,13-35). Como 
Paulo, despedindo-se da Igreja de Éfeso, exorto-vos a viver na fé, 
na esperança e na caridade, “con� ando-vos a Deus e à Palavra da 
Sua graça, que tem o poder de construir o edifício e de vos conceder 
parte na herança com todos os santi� cados ” (Act.20, 32).
Agradeço a amizade e a oração e rezo por vós. Que Deus vos livre 

do mal e alicerce, na caridade, ajudando os pobres, os estrangeiros e 
desprezados. Teremos sempre pobres (Jo. 12,8) e o que fi zermos aos 
mais pequeninos a Jesus é feito (Mt 25,40). Há que abrir a bolsa, o 
coração e as mãos, para ninguém ser excluído, vivendo, na penúria. 
Somos chamados a partilhar bens, com os pobres da Diocese e do 
mundo. A Renúncia, neste ano de 2019, reverterá, em partes iguais, 
em prol dos Pobres da Diocese de Vila Real e dos pobres da Vene-
zuela. Uma parte da Colecta será entregue às Conferências de São 
Vicente de Paulo, para ajuda dos pobres da Diocese, e a outra parte 
será destinada aos necessitados da Venezuela, que lhes chegará às 
mãos, através da Caritas. Deste modo, procuramos ajudar os de per-
to e os de longe, crescendo em empenho e solidariedade. 

Exorto a que a “vossa caridade seja sem � ngimento. Detestai o mal 
e aderi ao bem. Amai-vos uns aos outros, com amor fraterno. Rivali-
zai uns com os outros, na estima recíproca. Não sejais indolentes, no 
zelo, mas fervorosos, no espírito. Dedicai-vos ao serviço do Senhor, 
permanecendo alegres, na esperança, pacientes, na tribulação e perse-
verantes, na oração” (Rom 12, 9 - 12).

Recomendo-me às Vossas orações, impetrando para Vós as bên-
çãos celestes, de modo que “ a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor 
de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos Vós” (2 
Cor.13,13). 

+ Amândio José Tomás, bispo de Vila Real

Festa da Dedicação 
da Igreja da Sagrada Família

1.º aniversário
Tal como, todos os anos, se celebra a Festa da Dedicação 

da Basílica de S. João de Latrão, em Roma (a Sé Catedral do 
Papa, “mãe e cabeça” de todas as igrejas de Roma e de toda 
a Igreja), no dia 9 de Novembro, bem como a Festa da Dedi-
cação da Sé Catedral de Vila Real (mãe de todas as igrejas da 
nossa Diocese), no dia 24 de Novembro, assim se recomenda 
a celebração festiva do aniversário da Dedicação da igreja da 
Paróquia (22 de Abril). Deve ser mesmo a principal Festa da 
Paróquia, juntamente com a data da criação da Paróquia e a 
Festa da Sagrada Família.

 Este ano, porque o dia 22 de Abril coincide com a Semana 
da Oitava da Páscoa, adiaremos a Celebração da festa do 1.º 
aniversário da Dedicação da Igreja da Sagrada Família para o 
dia 30 de Abril, 3.ª feira da II Semana da Páscoa, às 18h00.

Convidamos todos quantos puderem a participar, dando 
um testemunho de comunhão e unidade à volta da Paróquia.

Prevemos também a realização de um Concerto musical 
para essa altura, em data a anunciar.

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
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Igreja JovemIgreja Jovem
O Papa S. João Paulo II afi rmou que “a Igreja só será jovem 

quando o jovem for Igreja”. Com esta convicção instituiu, em 
1985, a Jornada Mundial da Juventude (JMJ). Acontecimento 
de enorme importância e projeção, que tem congregado uma 
imensa multidão de jovens provenientes de todos os continen-
tes. A JMJ foi já realizada na Itália, Filipinas, França, Cana-
dá, Alemanha, Austrália, Espanha, Brasil, Polónia e Panamá 
(2019). A próxima JMJ será em Portugal (Lisboa), em 2022 
(fi nal de Julho e início de agosto). Com a presença do Papa, 
como sempre acontece.

 A Igreja em Portugal e cada Igreja local é, assim, co-
locada perante o desafi o de apostar cada vez mais no acom-
panhamento pastoral dos jovens, que, como referiu o Papa 
Francisco, não são o futuro mas são o agora, o ”hoje de Deus”. 
Na medida em que os jovens forem Igreja, numa relação com-
prometida com a sua própria comunidade eclesial, paróquia 
ou movimento, toda a Igreja e, em especial, cada comunidade 
paroquial poderá deixar transparecer um rosto jovem, será re-
juvenescida.

 Se é verdade que há tantos e  tantos jovens cristãos que 
estão seriamente comprometidos na vida da Igreja, paróquias 
ou movimentos juvenis, e dão vida a essas comunidades onde 
estão inseridos, também é verdade que, infelizmente, a grande 
maioria dos jovens vivem afastados da Igreja, não participam 
na vida das suas paróquias de residência.  Mesmo aqueles que 
até frequentaram a Catequese e a Missa, “debandam” logo após 
a “Profi ssão de Fé” e sobretudo depois do Crisma, que, em vez 
de aparecer como o Sacramento do Compromisso e do teste-
munho cristão, aparece antes como uma “Festa de despedida”. 
Mesmo com a conivência dos pais. Vêem, porventura, as prá-
ticas cristãs como uma “coisa”dos mais idosos e são capazes de 
não se sentirem bem aí onde não encontram outros da mes-
ma idade que  eles. Além de terem outras solicitações que os 
atraem mais.

 Esta situação interpela-nos no sentido de darmos 
mais atenção aos nossos jovens, que até nos podem ser muito 
próximos pela amizade e estima; de descobrirmos alguns com 
capacidade de liderança. Será a melhor forma de fazermos 
com eles a caminhada (de evangelização) que nos há-de levar à 
Jornada Mundial da Juventude, em Lisboa (2022).

Realizou-se, no domingo 17 de  Fevereiro, à  tarde, no salão-
-auditório da igreja da Sagrada Família.

O Tema do Encontro foi sobre “as novas adolescências: de-
safi os à catequese e à iniciação cristã”. Foi orientado pelo P.e Dr. 
Manuel Queirós da Costa.

Falou-se do decréscimo e “debandada” dos adolescentes logo 
após a Profi ssão de Fé e sobretudo após o Crisma. Isto provoca 
um “desencanto” nos catequistas, alguns dos quais vão ao  ponto 
de abandonar esta “missão”, achando que não vale a pena, não só 
pela falta de correspondência dos adolescentes mas também dos 
pais. E aparecem algumas interrogações: continuar  ou desistir 
da catequese com os adolescentes? Ou passar antes a um novo 
modelo de catequese (no seguimento das orientações e expe-
riências da Igreja em Portugal)? Será que o  problema está nos 
adolescentes ou sobretudo nos catequistas, pais e comunidade 
cristã?... 

A re� exão incidiu especialmente sobre estes pontos: 
1. Os catequistas e sua missão  (perfi l  e tarefas do catequista); 
2. As “novas adolescências” e o universo cultural em que es-

tão imersos (o mundo das novas tecnologias e das platafor-
mas digitais); 

3. A abertura  à experiência religiosa nos adolescentes.
Um tema muito vasto, que daria lugar para um longo diálogo.
Foi pena que muitos outros catequistas e também os pais não 

tivessem aproveitado.

Encontro Regional Encontro Regional Encontro Regional 
de Padres e Catequistasde Padres e Catequistas
Encontro Regional 
de Padres e Catequistas
Encontro Regional Encontro Regional 
de Padres e Catequistas
Encontro Regional 
de Padres e Catequistas

Caminhada da FéCaminhada da Fé

O Cristão é uma pessoa de memória
O Papa Francisco escreveu que “o crente é, fundamentalmente, « 

uma pessoa que faz memória»” e  que “a memória é uma  dimensão 
da nossa fé”, faz-nos presente uma “verdadeira nuvem de testemu-
nhas” (Heb. 12,1), de entre as quais “distinguem-se algumas pessoas 
que incidiram de maneira especial para fazer germinar a nossa alegria 
crente: «Recordai-vos dos vossos guias, que vos pregaram a Palavra de 
Deus» (Heb. 13,7, por vezes pessoas simples e próximas de nós, que 
nos iniciaram na vida da fé (cfr. 2Tim. 1,5). (Exortação Apostólica “A 
alegria do Evangelho”, E.G., 13).

Diz ainda o Papa Francisco: “Recordar é essencial para a fé, como 
a  água para uma planta: tal como uma planta sem água não pode 
permanecer viva e dar frutos, assim acontece à fé se não  se sacia na 
memória de quanto o Senhor fez por nós”.

Fazer memória é, pois, algo que defi ne a nossa identidade: donde 
vimos,  quem somos, quais os laços que nos unem e os valores que nos 
movem, as pessoas e os acontecimentos que mais nos marcaram. E 
isto desperta em nós uma atitude de gratidão (memória agradecida).

Por que é tão importante “fazer memória”, daí a necessidade de 
celebrar certas datas e acontecimentos marcantes: aniversários, bodas 
de prata, bodas de ouro, bodas de diamante, centenário(s)… de pes-
soas, de grupos, de instituições.

Não se trata apenas de recordar vagamente ou fi car a olhar para 
o passado, mas de procurar viver melhor o presente e de projetar o 
futuro; de tornar bem presente algo de importante e signifi cativo, de 
lhe dar nova força e vigor; de se mostrar agradecido.

É  tudo isto que nos leva também a propor sempre a celebração ou 
memória de certas datas mais importantes e signifi cativas da vida  da 
Paróquia: da sua criação (à experiência e ofi cial/canónica), do início 
e abertura da igreja, da Dedicação festiva da igreja, da Festa da Pa-
droeira. Este “fazer memória” ajuda a fortalecer os laços de unidade 
entre todos, a tomar consciência da caminhada já feita e a prosseguir 
sempre com renovado  entusiasmo, a tornar presentes os principais 
obreiros e benfeitores, a agradecer os dons recebidos.

O pior que nos pode acontecer é perder a memória. Saibamos, 
por isso, ser cristãos de memória agradecida.  

Maria, Estrela da Evangelização

A propósito deste “Ano Missionário”, transcrevemos algu-
mas breves passagens de alguns Documentos dos Bispos Por-
tugueses, nas quais fazem referência a Maria:

- Celebremos este Ano Missionário “sob a proteção de Ma-
ria, para que sejamos no mundo sentinelas da madrugada que 
sabem contemplar o verdadeiro rosto  de Jesus Salvador, aque-
le que brilhou na Páscoa, e descobrir novamente o rosto jovem 
e belo da Igreja, que brilha quando é missionária, acolhedora, 
livre, fi el, pobre de meios e rica de amor”

 (Nota Pastoral “Todos, Tudo e Sempre em Missão”, 2018; Papa Francis-
co, Homilia de 13/05/2017, em Fátima).

- Que Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, Senhora da Anun-
ciação e da Saudação, vele por nós, nos molde no seu jeito ma-
ternal e evangelizador, e  abençoe os nossos trabalhos e pro-
pósitos.

Senhora da Anunciação, 
que corres ligeira sobre os montes, 
vela por nós, 
fi ca à nossa beira.
É bom ter a esperança como companheira.
Contigo rezamos ao Senhor: 
Dá-nos, Senhor, 
um  coração sensível e fraterno, 
capaz de escutar  e de recomeçar.
Mantém-nos reunidos, Senhor, 
à volta do pão e da palavra.
Ajuda-nos a discernir os rumos a seguir 
nos caminhos sinuosos deste tempo, 
por Ti semeado e por Ti redimido.
Ensina-nos a tornar a tua Igreja toda missionária, 
e a fazer de cada paróquia, 
que é a Igreja  a residir no meio das casas dos teus fi lhos  

 e fi lhas, 
uma Casa grande, aberta e feliz, 
átrio de fraternidade, 
de onde se possa sempre ver o céu, 
e o céu nos possa sempre ver a nós.
(Carta Pastoral, Para um rosto missionário da Igreja em  Portugal, 2010)

A Paróquia da Sagrada Família, com o apoio do Clube 
Chaves Running Team encontra-se a lançar um desafi o para 
potenciar e dinamizar a Fé, para que esta possa chegar a to-
dos os locais. Chama-se “Caminha da Fé”, é uma caminhada 
formativa e tem o primeiro encontro marcado para dia 22 
de Junho 2019 (Sábado), com o ponto de encontro no Bairro 
Branco Teixeira, Largo Macau e com hora de saída pelas 8h30, 
e local de chegada em frente à igreja da Sagrada Família. 

“Encontramos um tempo desafi ante movidos pela alegria 
do encontro com Cristo e pela esperança que nasce da pre-
sença amorosa de Deus, desejamos convidar todos a fazerem 
esta experiência. Todos nós sentimos a necessidade crescente 
de potenciar uma dinâmica de fé que chegue a todos, de um 
modo particular aos cristãos descomprometidos, aos indife-
rentes perante a religião, aos não-crentes... Não se pretende 
impor, não se quer obrigar. Unicamente potenciar momentos 
em que as questões profundas da existência humana sejam re-
� ectidas ou meditadas a partir de Jesus”. Este convite é para 
todos os Jovens de todas as idades, movimento juvenil, escutei-
ros, pais e avós entre outros, levar a união de família com Deus 
e re� exão de Paz na Alma, Amor no Coração, Gratidão pela 
Vida e Fé na nossa Caminhada ao encontro de Jesus.

A entrada é livre a todos que queiram fazer parte deste en-
contro e as inscrições podem ser realizadas na secretaria da 
paróquia ou no site do clube em www.chavesrunningteam.com.

Até ao dia 31 de maio a Caminhada terá o custo de 3 pe-
gadas; a partir desse dia e, até dia 22 de junho o custo será de 
5 pegadas. 

O Santuário de Fátima vai assinalar o centenário da morte de 
São Francisco Marto, no dia 4 de abril, com um programa especial 
que inclui a leitura da Quarta Memória das Memórias da Irmã Lúcia.

Canonizado em 2017, Francisco Marto foi um exemplo de dedi-
cação àquilo que é o essencial da vida. Depois das aparições, o Fran-
cisco “compreende perfeitamente que a vida que tem lhe é dada para 
ser gasta numa relação que valha a pena, e ele encontra essa relação 
com Deus”, e por isso é que o pequeno pastor “procura o silêncio, 
por isso é que ele é um menino contemplativo, por isso é que ele tem 
uma relação especial com a criação, porque na criação ele encontra 
o Criador, no silêncio ele encontra aquilo que se lhe revelou em silên-
cio”. (Pedro Valinho Gomes, teólogo).

Centenário da morte de S. Francisco Marto


