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HájámaisdeumanoqueapandemiadaCovid–19ir-

rompeu,inesperadamente,àescalaglobaloumundial,como
umatempestadefuribunda,etemdeixadoumenormerasto
demedo,desofrimentoedemorteportodaaparte.Ainda
écedo,certamente,paraavaliarassuasreaisenefastascon-
sequênciasanívelpessoalecolectivo,eclesialesocial.Para
jásabemosqueseagravouasituaçãodesaúdepública,ade-
‖ SY{̂SYQ TU ]UY_c ̀QbQ Q S_̂db_\Qb& Q ̀_RbUiQ Qe]Ûd_e& _c 
rendimentosdaspessoasedasfamíliascaíram,aconvivên-
ciasocialtemvindoquaseadesaparecerenquantocresceo
isolamentoeomedodeumpossívelcontágio.Mastambém
sabemosdeverdadeiros“milagres”quesetêmrealizadono
tratamentoenacuradedoentesmuitograves,graçasàextre-
]Q TUTYSQyx_ TU dQ̂d_c ̀b_‖ ccY_̂QYc TU cQ　TU5 U ]eYd_c _edb_c 
problemassociais,comoodapobreza,setêmvindoaresolver
ouaminorarcomofrutodeumaenormeondadesolidarie-
dadeedeentreajuda,quedepressaselevantounomeiodetão
grandetempestade.
Tambémaníveleclesialedecadacomunidadecristã,a

atualpandemiafezosseus“estragos”:adiamentodecelebra-
ções(casamentos,baptizados,comunhões,crismas),osfu-
neraisemgeral(sobretudodepessoascomacovid)têmsido
uma“dordealma”)eosvelóriosforamproibidos,suspen-
sãodefestasreligiosasedecelebraçõescomunitáriasoufeitas
comgrandesrestriçõessanitárias,agrandequedadaprática
damissadominical–quejáerareduzida–poismuitoscris-
tãosquefrequentavamregularmenteaEucaristianuncamais
apareceram,alegadamentepormedoouhabituaçãoaosmeios
dU\U]udYS_c& U YWeQ\  aeUTQ cU fUbY‖ S_e ̂Qc bUSUYdQc Q VQf_b TQ 
igrejasenaentregadocontributoparoquial;tambémacate-
queseparoquialsofreu,orafeitaanívelpresencialoraporvia
“online”,bemcomotodososmeiosdeformação(cristã)em
geral(reuniões,encontros,conferências).Masestacrisepan-
démica,ameuver,veiorevelar-nosumagrandefaltadefée
umgrandevaziodeinterioridade.
Quandosepensavaestarmosapodervoltaraonormal,gra-

çasaoenormeesforçodevacinaçãogeral,eisqueuma4.ªvaga
dapandemiaestájáemcursoeacomplicarosplanosdeuma
“vidanova”areconstruir.Segundosediz,devidoacomporta-
mentosirresponsáveis.
IUZQ S_]_ V_b& Q fYTQ ̂x_ ̀_TU ̀QbQb( ; _ WbQ̂TU TUcQ‖ _ 

quenoséfeitoagoraéodecomeçararepensarofuturo.Nada
_̀TU ‖ SQb S_]_ TQ̂dUc( E ̂_cc_ 8Yc̀_& ̂_ j:YQ TQ :Y_SUcUm& Q 
06/06/2021,emMesãoFrio,apontoutrêsprioridadesaterem
conta:reconstruirascomunidadescristãs;crescerespiritual-
mente;ecultivaraesperança(ativa),queleveaumcompro-
missosério.Paraisso,entreoutrasacçõespastorais,teremos
depensarnumaIgrejacomo“pequenoredil”,masabertaa
d_T_c QaeU\Uc aeU TUSYTU] ]Q̂dUb'cU ‖ zYc Q @Ucec 9bYcd_ U Q_ 
seuserviço,napobrezadosseusrecursos,e,porisso,maisaco-
lhedoraemuitopróximadetodos,emespecialdosquemais
sofrem,portodososmeiospossíveis;comprometerainda
maisoscristãosleigos(aprepararmelhor)nosváriosserviços
decadacomunidadecristã,taiscomonosdaevangelização,
daanimaçãolitúrgicaedacaridade,atéporqueospadressão
cadavezmenos;valorizarafamíliacomopilardaIgrejaeda
sociedade(esuaconstituição),sobretudoenquanto“igreja
doméstica”,ondeseprofessa,educa,reza,celebra,viveeteste-
munhaafé;centraravidacristãnacelebraçãodaEucaristia;
salvaguardarovalorinestimáveldavidahumanaeanatural
interdependênciaunsdosoutros–“estamostodosnomesmo
barco”–e,porisso,corresponsáveispelobemmaterialees-
piritualunsdosoutros,semnuncaesquecerosmaisfrágeis;
recorreraosmeiosdigitaissemprequeforoportunoesemque
substituamoencontrohumano.E,acautelando-nossempre
docoronavírusesuasvariantes,nãonosdeixemoscontaminar
pelovírusdodesânimo,dopessimismoedomedo.

APROFUNDARASRAÍZESDAFÉ

TemaPastoralParoquial2020-2021
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“Comunicar, encontrando as pessoas… gastando as

solas dos sapatos.”

(PapaFrancisco,55.ºDiaM.Comunicaçõessociais2021)
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O Papa Francisco anunciou que o próximo Encontro Mundial
dasFamílias(EMF) vaidecorrerem 2022num formatoinédito,com
eventos em cada diocese católica, em ligação com Roma.

“Na medida do possível, convido, pois, as comunidades diocesanas a
organizar iniciativas a partir do tema do encontro, utilizando os símbolos
que a Diocese de Roma está a preparar. Peço que sejam dinâmicos, ativos
e criativos, para se organizarem com as famílias, em sintonia com o que
acontecerá em Roma”, referiu o Papa, numa mensagem em vídeo,
divulgada pelo Vaticano.

Otema do10.º EMF será ‘O Amor emfamília:vocação e caminho
de santidade’ e decorre após o adiamento de um ano, por causa da
pandemia.

O Papa sublinha que, nas edições anteriores, a maior parte das
famílias ficava em casa e “o Encontro era visto como uma realidade
distante, no máximo acompanhada pela televisão, ou desconhecida para a
maioria das famílias”.

Desta vez, porém, vai decorrer com uma fórmula inédita: será uma

Caríssimo(s) Irmão(s)

Para todos e cada um(a) de vós, as minhas saudações
cordiais.

Escrevi a todos os idosos, sós e doentes uma mensagem
amiga por ocasião do Natal de 2020, manifestando-lhes a
minha grande proximidade de padre e pastor.

Agora, ao aproximar-se o I Dia Mundial dos Avós e
Idosos, a celebrar no 4.º Domingo de julho, dia 25, instituído
pelo Papa Francisco, não podia deixar de me tornar muito
presente junto de todos e cada um(a) dos Avós e Idosos das
Paróquias que me estão confiadas. Faço-o, ao menos, por
meio desta mensagem, enviada por email e publicada no
nosso Boletim Paroquial “O Construtor”, e dos telefonemas
que puder fazer. Bem gostaria de o poder fazer de modo
pessoal e presencial, mas, de momento, devido à situação
de saúde pública, não parece ser de aconselhar. No entanto,
quero que saibam que penso em vós e rezo por vós. Conto
também sempre com o apoio da vossa amizade e oração.

Este Dia dos Avós e Idosos, por ocasião da memória
litúrgica de S. Joaquim e Santa Ana (26 de Julho), que,
segundo a Tradição Cristã, foram os pais da Virgem Maria
e avós de Jesus, é uma ocasião propícia para lhes dizermos
como e quanto merecem o respeito, a honra, a admiração e a
gratidão de todosquantos sabem ser filhos e netos. Foi com os
avós que, desde muito pequenos, escutámos lindas histórias,
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Esteano,eportersidoadiadonoanopassado,realizou-seno

1.ºdomingodejunho,dia4,emMesãoFrio,ondenuncasetinha
realizado.
Aindadevidoàpandemiaecumprindoasrestriçõessanitárias,

foitransmitidoatravésdoscanaisdigitaisdaDiocese.
DoPrograma,constouumaConferênciasobreaEncíclicado

PapaFrancisco“LaudatoSi:viveravocaçãodeguardiõesdaobrade
DeusnaDiocesedeVilaReal”,noSalãonobredaCâmaraMunicipal
eumaMissaCampal,presididapelonossoBispo.Estevepresente
umapequenarepresentaçãodetodaaDiocese.
Nahomilia,osenhorBisporeferiuanecessidadedereativar

avidadasnossascomunidadescristãs.“Nãobastavoltaraoque
fazíamosantes”,acrescentou.
Falounumprocesso“inexorável”detransiçãodeumCristia-

nismosociológicoeculturalparaum“Cristianismodeconvicção”,
S_̂cYTUbQ̂T_ aeU UcdU z j_ WbQ̂TU TUcQ‖ _ ̀Qcd_bQ\m( ; TQ ̂USUc'
sidadedereavivaro“espíritofamíliaeclimafraterno”nasnossas
comunidades.“Urgesuperardivisões,interesseegoístas,lógicasde
Wbè_ _e TU SQ̀U\ŶXQm& Q‖ b]_e( ; QŶTQ TQ ̂USUccYTQTU TU jSbUcSUb 
espiritualmente”,de“umaprofundarenovação(davida)espiritual”,
afetadapelapandemiaenumtempodemudança,quedevecomeçar
pelaspessoas,nãopelas“estruturas”.Nahomilia,lançoutambémo
TUcQ‖ _& TU jSe\dYfQb Q Uc̀UbQ̂yQm& aeU ̀QbdU T_ jS_]̀b_]Ycc_ ŶUae|'
vococomobem,defazerobem”,comoreconhecimentodovalorda
vidaedadignidadehumana,alémdemaiorconsciênciaecológica
Referiu-setambémaestediacomosendoummomentode“ação

degraças”portudooqueseconseguiunumanopastoral“tãodifícil”,
marcadopelaCovid-19.
ADiocesedeVilaRealviveumanopreparatóriodoseucente-

nário,comotema‘Aprofundarasraízes’.Porissoevocoutodosos
que,noúltimoséculo,serviramaDiocesedeVilaReal,“verdadeiras
raízes”daIgrejalocal.“EstamosgratosaoSenhorportodoseles”.

OPapaanunciou,a31/01/2021,ainstituiçãodo“DiaMun-
dialdosAvósedosIdosos”,acelebrarnoquartodomingode
julho,juntoàcelebraçãolitúrgicadeSãoJoaquimeSantaAna
(26dejulho).
“Osavós,tantasvezes,sãoesquecidoseesquecemosestarique-

zadecuidardasraízesetransmiti-las”,referiuoPapaFrancisco,
quesublinhouaimportânciadoencontroentregerações,para
aIgrejaeparaasociedade.
“Éimportantequeosavósseencontremcomosnetoseos

SímbolosdaJornadaMundialdaJuventudevãope-
regrinarpelasdiocesesapartirdeNovembro2021
OssímbolosdaJornadaMundialdaJuventude(JMJ)–a

CruzeoíconedeNossaSenhora–vãoperegrinarpelas21
diocesesdePortugalapartirdenovembrodesteano,atéjulho
de2023.
“Ossímbolospartemem

peregrinaçãoparaserem
anunciadoresdoEvangelho
eacompanharemosjovens,
deformaespecial,nasrea-
lidadesemquevivem”.
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- As celebrações da 1.ª Comunhão (43 catequi-

zandos) e da Profissão de Fé (36 catequizandos)

realizaram-se nos domingos 20 e 27 de Junho,

em missa especial e no cumprimento das normas

sanitárias, com a presença de pais e algum irmão,

que habitam na mesma casa. Pedimos a melhor

compreensão de todos. Pelas reações que nos

chegaram, mesmo dos próprios catequizandos,

foram do agrado de todos em geral.

- As Inscrições para o próximo ano de catequese

serão feitas, na igreja (sala n.º 1), de 13 a 25 de

setembro, das 17h00 às 19h00. Os encontros

de catequese começarão na semana de 4 a 9 de

outubro. Se as condições sanitárias o permitirem,

faremos um Encontro geral de Acolhimento, na

igreja, no sábado anterior, 2 de Outubro, pelas

16h30, seguido da Missa Vespertina.

- A Celebração do Crisma (10.º e 11.º anos) está

marcada para o domingo 24 de outubro, às

16h00, Dia Mundial das Missões. A Preparação

próxima dos crismandos começará na semana

de 13 a 18 de Setembro, em dia e hora a acertar.

Tudo será feito no cumprimento das normas

sanitárias então em vigor. Foi enviada, por

email, mensagem/comunicação do Pároco aos

crismandos e pais.

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
ŵ ŝƐƐĂ �͕ŶŽ�ŚŽƌĄƌŝŽ�ĚĞ�ŝŶǀĞƌŶŽ�ŽƵ�ĚĞ�ǀĞƌĆŽ �͕ƌĞƐƉĞƟ�ǀĂŵ ĞŶƚĞ �͕
Ğ�ŶŽ�Į�ŶĂů�ĚĂƐ�ŵ ŝƐƐĂƐ�ĚĂ�ƐĞŵ ĂŶĂ�;dĞƌĕĂ�Ă�̂ ĄďĂĚŽͿ

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
PERMANENTEDE
PRONTO SOCORRO

%$7(�&+$3$6�

PINTURA

Telef. 276 342 380 - Telem. 917 548 157
Bairro da Trindade - Estrada do Seara

ReceberamoBatismo:
ͻ�̂ĂŶƟ�ĂŐŽ�D ĂƚĞƵƐ�D ĂƌƌĂĐŚŽ�>ĂǀĂƌĞĚĂƐ͕�Į�ůŚŽ�ĚĞ�dŝĂŐŽ�ZĂĨĂĞů�'Žŵ ĞƐ�
&ĞƌŶĂŶĚĞƐ�>ĂǀĂƌĞĚĂƐ�Ğ�ĚĞ�/ƐĂďĞů�D ĞŶĚĞƐ�D ĂƌƌĂĐŚŽ͖

ͻ��ŶƚſŶŝŽ�&ƌĂŶĐŝƐĐŽ��ƌĞŝĂƐ��ůǀĞƐ͕�Į�ůŚŽ�ĚĞ�:ƷůŝŽ�ĚĂ��ŽƐƚĂ��ůǀĞƐ�Ğ�ĚĞ�WĂƵůĂ�
ĚĂ��ŽƐƚĂ��ƌĞŝĂƐ��ůǀĞƐ͖

ͻ�:ƵůŝĂŶĂ��ůĞŵ ĞŶƚĞ��Žŵ ŝŶŐƵĞƐ͕�Į�ůŚĂ�ĚĞ�&ƌĞĚĞƌŝĐŽ�ĚŽƐ�̂ĂŶƚŽƐ��Žŵ ŝŶŐƵĞƐ�
Ğ�ĚĞ��ĂƚĂƌŝŶĂ�̂ ŽĮ�Ă�&ĞƌŶĂŶĚĞƐ��ůĞŵ ĞŶƚĞ͖

ͻ��ŶǌŽ�̂ ĂŶƚŽƐ��ŽƐƚĂ �͕Į�ůŚŽ�ĚĞ�:ŽƐĠ��ůďĞƌƚŽ��ĂƌƌŽƐ��ŽƐƚĂ�Ğ�ĚĞ�K ůŐĂ�̂ ŽĮ�Ă�
dĞŝǆĞŝƌĂ�ĚŽƐ�̂ ĂŶƚŽƐ͖

ͻ�>ĂƵƌĂ�'ƌĞŐſƌŝŽ�K ůŝǀĞŝƌĂ �͕Į�ůŚĂ�ĚĞ�ZƵŝ�:ŽƌŐĞ�'ĂƌĐŝĂ�WĞƌĞŝƌĂ�K ůŝǀĞŝƌĂ�Ğ�ĚĞ�
D ĂƌŝĂ�D ĂĚĂůĞŶĂ��ƌĂǌ�'ƌĞŐſƌŝŽ͖

ͻ��ĂƌŽůŝŶĂ�E ĂƐĐŝŵ ĞŶƚŽ�'ĂƌĐŝĂ �͕Į�ůŚĂ�ĚĞ�/ŐŽƌ�ZŝĐĂƌĚŽ��ĂƌŶĞŝƌŽ�'ĂƌĐŝĂ�Ğ�ĚĞ�
^ſŶŝĂ��ůĞǆĂŶĚƌĂ�&ĞƌŶĂŶĚĞƐ�ĚŽ�E ĂƐĐŝŵ ĞŶƚŽ͘

Celebraramoseucasamentocatólico:
� ��^�D �EdK ^���/��K ^

Faleceram:
ͻ�D ĂƌŝĂ�ĚĞ�&ĄƟ�ŵ Ă��ŝĂƐ�ZŽĚƌŝŐƵĞƐ͕�ĚĞ�ϳϳ�ĂŶŽƐ�ĚĞ�ŝĚĂĚĞ �͕̂ ĂŶƚĂ��ƌƵǌ�
(01/05/2021);

ͻ��ĞŽůŝŶĚĂ�ZŽƐĂ�ZƵĂ�ĚĂ�̂ ŝůǀĂ�WĞƌĞŝƌĂ �͕ĚĞ�ϳϲ�ĂŶŽƐ�ĚĞ�ŝĚĂĚĞ �͕�̂ ĂŶƚĂ��ƌƵǌ�
(17/05/2021);

ͻ��ĂůŝůĂ�ĚŽƐ�ZĞŵ ĠĚŝŽƐ�ĚĂ�ZŽĐŚĂ��ŽĞůŚŽ �͕ĚĞ�ϴϲ�ĂŶŽƐ�ĚĞ�ŝĚĂĚĞ �͕Z �͘:ŽĂƋƵŝŵ �
D ĂǌĂƌĠŵ �;ϮϮ Ϭͬϲ ϮͬϬϮϭͿ͖

ͻ��ůďĞƌƟ�ŶĂ�WĞƌĞŝƌĂ��ƌĂƷũŽ �͕ĚĞ�ϳϵ�ĂŶŽƐ�ĚĞ�ŝĚĂĚĞ �͕� Ǒ͘��ƌĂŶĐŽ�dĞŝǆĞŝĂ�ͬ Z �͘
' ƵŝŶĠ�;Ϯϲ Ϭͬϲ ϮͬϬϮϭͿ͘

Aos familiares enlutados, a certeza da nossa oração!

CONFISSÕES
Emcasodenecessidade,contactaroPároco,p.f.,queestá
aodispor,salvaguardandoasdevidascautelasqueomomen-
topresenteexige.
Aolongodoano:porocasiãodasmissasdasemana(3.ªfeira
asábado).
PalavrasdoPapaFrancisco(20/03/2020):
“Seiquemuitosdevocês,naPáscoa,sevãoconfessarpara
seencontraremcomDeus.Masmuitosmediriamhoje:‘Padre,
ondepossoencontrarumsacerdote,umconfessor,jáquenão
podemossairdecasa?EeuquerofazeraspazescomoSenhor,
euqueroqueelemeabrace,queomeuPaimeabrace…Como
possofazersenãoencontrosacerdotes?’.FazoqueodizoCate-
cismo”(1),referiu,nahomiliadaMissaaquepresidiunaCapela
daCasadeSantaMarta,comtransmissãoonline.

Senãoencontrasumsacerdoteparateconfessares,fala
comDeus,EleéoteuPai,ediz-lheverdade:
‘).5168" D = 29:6" 29:6" 29:6 ? (.8-6+#4.!" . 7.-.#31. 7.8#
dãodetodocoração,comoatodecontrição,epromete-lhe:
‘Depoisvoumeconfessar,masperdoa-meagora’.Eimedia-
tamentevoltarásàgraçadeDeus”.
(1)números1451e1452doCatecismodaIgrejaCatólica

HOTELGERIÁTRICO
DE

CHAVES

JUNTOAOCENTRODESAÚDENº2
AMELHORQUALIDADEAOSMAISBAIXOSPREÇOS

Visite-nos
!!!

��ÊÙ���Ê��Ê�Ý�Äã°ÝÝ®Ã Ê
Noúltimodomingodecadamês,às16h00(horadeIn-
verno)ouàs18h00(horadeVerão).

Participe, depreferência,naMissadasuaParóquia!
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NaturaldeChaves.
VeneradonaigrejadaSagradaFamília.
FestaLitúrgicaa17deJulho.
Faremosmemóriadelena

MissaVespertinadessedia(sábado),
pedindoagraçadasuacanonizaçãojun-
tamentecomosseuscompanheiros
(jesuítas)que,com/comoele,comapenas
uns23anosdeidade,forammartirizados;
bemcomoagraçade,àsuaimitação,
nostornarmosverdadeirosdiscípulos
missionários.
Recomenda-seasua“novena”,inseridanolivrinhoque

sobreelefoipublicado.

CARITAS PAROQUIAL

D.NatáliaBatista(Coordenadora)
D.IsabelDomingues
D.ElsaCancelinha
D.LauraBastos
D.CristinaNascimento
P.JoséG.Banha(Assistente)

D.AmávelGradim(CoordenadoradoServiçode
Acolhimentonaigreja)
D.IsauraCarreira(CoordenadoradaCatequese)
D.NatáliaBatista(Ligaçãoaosserviçossociaisda
CMCeCaritasDiocesanaVR)
D.GuidaEsteves(LigaçãoaoCentrodeEmprego)
TâniaRaquelBorges(LigaçãoàSegurançaSocial–
9QbÛSYQT_c U FUcc_Qc S_] TU‖ SY{̂SYQ)
DelegadosdeLugarouBairro

REUNIÃOMENSAL:3.ªquinta-feiradecadamês

INFORMAÇÕESINFORMAÇÕES
-AC.P.(SF),demomento,estáaapoiarumas15famí-
liasmaiscarenciadas,nomeadamenteunsrefugiados
daNigéria,aresidirnaParóquia.
-ReuniãocomaCaritasDiocesanadeVilaReal(Presi-
denteeVice-Presidente):nodia7deJunho,àtarde.
Foimuitoútilesteprimeirocontato,desdehámuito
desejado.Terminoucomumpequenolanche-conví-
vioentretodos.

COORDENAÇÃOCOORDENAÇÃO OPároco,emseunomepessoaledaParóquia,agradece,
muitoreconhecido,osbonsserviçosprestados,aolongode
bastantesanos,poraquelesparoquianosque,ultimamente,
porrazõesdesaúdeedeidade,pediramdispensadasfunções
queexerciamnaParóquia:AbílioAlveseesposa,AlbertoNo-
gueiraAlveseesposa,JoséAntónioFernandeseesposa,An-
tónioGasparFerreiraeesposa,LuísPereiraMaranteeesposa
,AlcinoEstevesRodrigues,D.ZulmiraAmaral,LuísAveleda
eesposa–quecontinuarãoaamaraparóquiaeacolaborar
conformeassuaspossibilidades,agora,porventura,maiscom
aofertadasuaoraçãoedosacrifíciodaprópriavida.Semes-
quecertantosoutrosantigoscolaboradoresetodosaquelesa
quemDeusjáchamouparajuntodeSi.
E,porque,naIgreja,oEspíritoSantoprovidenciapara

queoslugaresvagossejamocupadosporoutros,agradece-
mosigualmenteadisponibilidademanifestadapor“novos”
colaboradores:CarlosEsteves,GastãoBianchi,LuísPaulino
Bento,OlímpioAraújo,OrlandoMoreiraCamacho(que
continuaráadarasuaajuda),ElsaCancelinha,CristinaNas-
cimento.Etantosoutros,quetêmsidoincansáveisnosservi-
çosqueprestamecujosnomesDeusbemconhece.
OPároco

AGRADECIMENTO
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FUNDOPAROQUIAL

ContasdonossoJornal

(Últimas Ofertas)

:̈ 　̈ 、̄—~
Transporte(don.º158)...............................................233,87
Ofertas(don.º159)......................................................457,20
Entregas:(D.AlbertinaRibas10,70,CândidoVaz37,00,D.
Hermínia/D.Vitória28,00,D.FernandaPeixoto-----,D.
IldaSevivas27,00+14,50,D.LuziaQueirós250,00+80,00)
DonativodeAnaLuísaA.Martins...............................10,00
Total........................................................... 691,07
-̈ ~s̈~—~
JỲ_WbQ‖ Q #?]̀ bUccx_$ ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ,**&**
Correio............................................................................16,95
EntregaaoFundoParoquial.......................................240,00
Total............................................................. 456,95

     I～—々〃 ～ ̈̌ ～̄·。〃̌ ～̈̌ .............................. 234,12

NB.–Continuamosaapelarparaqueapareçamvoluntáriosquesedisponibi-
lizemafazerchegaroBoletimParoquialatodasasfamíliasdetodososluga-
res,bairroseruasdaParóquia(dediversasmaneiras).Éumserviçoimportan-
te.Temospenaqueestejaahaverlugaresondeelenãochegaporfaltadequem
odistribua.Muitoobrigadoàquelestêmsidopersistentesnestacolaboração.
      DUcdQ Q\debQ TU S_̂‖ ̂Q]Ûd_& Xu e] WbQ̂TU ̂　]Ub_ TU ̀Qb_aeYQ̂_c aeU _ 
recebeporemail,alémdepoderserconsultadonositedaParóquia.Pedimos
atodosquedêemumagrandeatençãoaonossoBoletimParoquiale,sepossí-
vel,nãodeixemdecontribuirparaassuasdespesas.

LigadosAmigos.......................................................795,00
EntregadoJornal“OConstrutor”..........................220,00
Juntadefreguesia500,00.........................................500,00
Anónimo....................................................................50,00
Anónima.....................................................................40,00
AliceMoura................................................................50,00
RuiMeireles...............................................................100,00
ModestaTeixeiraCruz..............................................50,00
HelenaNeves............................................................. 5,00
AlbanoGonçalvesMorais........................................200,00
Anónima.....................................................................25.00
AntónioJoséCoelho.................................................20,00
NB.Contribua,conformeassuaspossibilidades,comasuaajuda
paraaParóquia.

FELIZDIADASMÃESxwxq!
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AbelezadoamordeMãe
JQ\ S_]_ _ ‖ i ̂_ j:YQ T_ FQYm& aeUb_& 

porocasiãodo“DiadaMãe”eneste“Ano
deS.José”e“AnodaFamília”,dirigir-me
tambématodasasmães(dasParóquias
aeU ]U Ucdx_ S_̂‖ QTQc$ ̀QbQ \XUc ]Q̂Y'
festaraminhaproximidade,admiraçãoe
gratidão.
Lembro-as,sobretudonesteDia,com

especialsimpatia,paraassaudarefelici-
tar.
Admiro-aspelasuanobrevocaçãoe

missãodeserviçoàvida,acolhidagene-
rosamente,amada,cuidadaeprotegida.
Agradecemos-lhesasuaincansável

U ̀Ub]Q̂ÛdU TUTYSQyx_ Q_c ‖ \X_c& aeU 
Deuslhesdeu,oseuacompanhamento
atenciosoemtodasashoras,apreocupaçãopeloseucresci-
mentoepelasuaeducaçãointegral(semesqueceradimensão
religiosaecristã).Avidadeumamãe,talcomoadeumpai,éa
melhoreamaisnaturalescoladevirtudesedevalores(huma-
_̂c U SbYcdx_c$ ̀QbQ _c cUec ‖ \X_c( :Q fYTQ TQ ]ŶXQ ]xU #U T_ 
meupai)euaprendieretenhograndesliçõesqueelamedeu
emedeixou,comosendoasuaprincipalherança.Portantos
exemplosdevidadequesemprelhesoudevedor,aminhamãe
foiparamimum“catecismovivo”emarcousemdúvidaami-
nhavidaeaminhavocaçãoparapadre.
Portudoisto,emcadamãeeuvejoodommaioremaisbelo

doamordeDeus,Quenosama,acada
umdenós,comumamordePaimas
tambémcomumamordeMãe.Énesse
Q]_b TU ]xU aeU _c ‖ \X_c ̀_TU] VQSY\'
mentereconheceresentiroamorterno
ecarinhosodeDeus:“Acasopodeuma
mulheresquecer-sedoseubebé,nãoter
carinhopelofrutodassuasentranhas?
Aindaqueelaseesquecessedele,Eu
nuncateesqueceria”(Isaías49,15).
Nãopossoesquecer,demodoparti-

cular,todasasmãesquesofremcomos
eventuaisdesmandosoualgumadoença
WbQfU _e Q ]_bdU bUSÛdU TU Q\We] ‖ \X_& 
quenãosãodevidamenteapoiadasnem
compreendidasouquesãomaltratadase
vítimasdaintolerávelviolênciadomésti-

ca.Nemaquelasquejápartiram(tambémnestapandemiada
Covid-19)equeagora,certamente,vivememDeus.Acredito
que,seocoraçãodeumamãenãopodemorrer,tambémuma
mãenãopodemorrernocoraçãoagradecidodaquelesquesa-
RU] cUb ‖ \X_c(
Obrigado,óDeus,pelodomdeumamãe!Obrigado,mães,

poraquiloquesoiseportodoobemquenosfazeis!
Maria,aMãedoAmorFormoso,intercedajuntodeseuFi-

lhoportodasasmães.EqueS.Joséasproteja!
FelizDiadaMãe!

Feliz Dia da Mãe
Obrigado, ó Deus, pelo dom de uma mãe!

Obrigado, mães, por aquilo que sois e por todo o bem que nos fazeis!

Maria, a Mãe do Amor Formoso, interceda junto de seu Filho por todas as mães.

E que S. José as proteja!

Paróquia da Sagrada Família - Chaves

02-05-2021
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duzimosaquiumexcertodeumartigorecentementepublicado
emLaCiviltàCattolica,famosarevistadosJesuítas,publicada
emRoma.
PorSecretariadoDiocesanodaLiturgia(Porto)
Semdeixardesuscitaralgumaspolémicas,emquasetodosos

<.O?2? 1; 9A:1;! ; 0;:S :.92:@; 69<216A 9685Q2? 12 S M6? 12 0282/>.> 
aEucaristia,factosemprecedentes.Algunssacerdotescelebraram
aMissaemprivadoetransmitiram-na,atravésdasredessociais,
sustentandoacomunhãoespiritualcomapalavraecomaimagem
emantendoassimalgunsvínculoscomunitários.Apesardisso,por
9A6@; =A2 ?2 @2:5.9 <>;0A>.1; 96:696D.> ;? 2326@;? 1; 0;:S :.92:"
to,opovodeDeustevedesobreviverespiritualmentesemaprática
habitualdossacramentosou,pelomenos,semmanteracontinuidade
dosmesmos.AquinãoestáemjogosomentearelaçãocomDeus,
mastambémcomaIgreja,comacomunidadeeconsigopróprios.
Quandocessaremtodasasatuaisrestrições,talvezmuitos

cristãosregressemàIgrejareforçadosporumaféquesealimenta
nossacramentos,eesteparticularjejumter-lhes-áservidopara
sedaremcontadeatéquepontoossacramentossãoimportantes.
Infelizmente,porém,esta«dessacramentalização»temporáriatrará
<>;/829.? . .84A9.? 0;9A:61.12?! 2 .84A:? S M6? <2>12>"?2"K; <28; 
caminhopelosimplesfactodequeohábitoforjaavirtude.Pense-
9;? 29 <.>P=A6.? 0;9 S M6? 12 ?.R12 B.068.:@2! <.>. ;? =A.6? ?.6> 
àruaeestarcomoutraspessoaspodeserarriscado.Ounaqueles
<.6? =A2! @2:1; 2C<2>692:@.1; A9. 02>@. 16S 0A81.12 29 21A0.> ;? 
?2A? S 85;? :. 3M! .4;>. ;? 12B2>K; B;8@.> . 0;:B2:02> 1. 69<;>@I:06. 
departiciparnaMissa,apósváriosmesesdeausência.Equedizer
dascomunidadesjuvenisemformaçãoàsquaisvieramafaltaros
hábitosquefavorecemapráticasacramental?Oudaquelaspessoas
que–porventurahesitantesnafé,ouassustadas,ousobrecarregadas
detrabalho–perderamosãocostumedecelebrartodasassemanas
ossacramentoseagorapõememdúvidaasuaprópriapertençaà
Igreja?

8—s— ̄々 ~、̄、{̄ Y̌ ˉ々 ~̄、o·̄|[ 〃̈  ,—、̈r{̄~、—
OPapaFranciscodecidiuinstituiroministériodecatequista,

naIgrejaCatólica,atravésdacartaapostólica(MotuProprio)
‘Antiquumministerium’(Ministérioantigo),de10/05/2021.
“Depoisdeterponderadotodososaspetos,emvirtudeda

autoridadeapostólica,instituooministériolaicaldecatequista”,
escreveFrancisco.Destaforma,oPapavalorizaaindamaisa
missãodehomensemulheresempenhadosnatransmissãoda
fé.Nãofoipropriamenteumanovidadeumavezquejáerareco-
X̂USYT_ S_]_ dQ\& U]R_bQ ̂x_ Q d|de\_ _‖ SYQ\& TU V_b]Q UcdufU\ 
epermanente.E,talcomorefereoPapa,“aindahoje,hámuitos
catequistascompetenteseperseverantesqueestãoàfrentedecomu-
nidadesemdiferentesregiões,realizandoumamissãoinsubstituível
natransmissãoeaprofundamentodafé”,talcomoacontecenos
“paísesdemissão.
Adecisãodizrespeitoahomensemulheresquenãoper-

tencemaocleronemainstitutosreligiosos,reconhecendode
forma“estável”oserviçoqueprestamnatransmissãodafé,
“desempenhadodemaneiralaicalcomoexigeapróprianatureza
doministério”.
“Convémque,aoministérioinstituídodecatequista,sejamcha-

madoshomensemulheresdeféprofundaematuridadehumana,
quetenhamumaparticipaçãoativanavidadacomunidadecristã,
sejamcapazesdeacolhimento,generosidadeevidadecomunhão
fraterna,recebamadevidaformaçãobíblica,teológica,pastoral
epedagógicaparasersolícitoscomunicadoresdaverdadedafée
tenhamjámaturadoumapréviaexperiênciadecatequese”,escreve
oPapaFrancisco.
Talministériolaical,comoodecatequista,imprimeuma

“acentuaçãomaioraoempenhomissionáriotípicodecadaum

dosbatizados”,convidandoascomunidadescatólicasarejeitar
“qualquertentativadeclericalização”.
Acartaapostólica‘MinistérioAntigo’referequeocatequista

deveestarao“serviçopastoraldatransmissãodafé”quesede-
senvolvenassuasdiferentesetapas,desdeo“primeiroanúncio”
àformaçãopermanente,passandopelapreparaçãoparaossacra-
]Ûd_c TQ ŶYSYQyx_ SbYcdx #8QdYc]_& 9_̂‖ b]Qyx_ U ;eSQbYcdYQ$(
Franciscorecordaque,em1972,oPapaSãoPauloVIadap-

touosministériosdeLeitoreAcólito,pedindoàsConferências
Episcopaisparapromoveroutrosministérios,entreosquaisode
catequista,como“reconhecimentodapresençadeleigoseleigas
que,emvirtudedoseuBatismo,sesentemchamadosacolaborar
noserviçodacatequese”.
OPapaadiantaqueoministérioexigeum“devidodiscerni-

mento”porpartedecadabispodiocesanoedeveserassumido,
publicamente,atravésdeumritodeinstituição–atualmenteaser
preparadopelaCongregaçãoparaoCultoDivinoeaDisciplina
dosSacramentos(SantaSé).
“Convido,pois,asConferênciasEpiscopaisatornaremrealida-

deoministériodecatequista,estabelecendoopercursoformativo
necessárioeoscritériosnormativosparaoacessoaomesmo,encon-
trandoasformasmaiscoerentesparaoserviçoqueestaspessoas
serãochamadasadesempenharemconformidadecomtudooque
foiexpressoporestaCartaApostólica”,escreve.
EstaéasegundadecisãodeFranciscosobreministériosde

leigos,em2021:a11dejaneiro,estabeleceuqueasmulheres
tenhamacessoaosministériosdeLeitoreAcólitocomomotu
proprio‘SpiritusDomini’.

ContasdonossoJornalContasdonossoJornal
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Transporte(don.º158)...............................................233,87
Ofertas(don.º159)......................................................457,20
EntregasEntregas:(D.AlbertinaRibas10,70,CândidoVaz37,00,D.
Hermínia/D.Vitória28,00,D.FernandaPeixoto-----,D.
IldaSevivas27,00+14,50,D.LuziaQueirós250,00+80,00)
DonativodeAnaLuísaA.Martins...............................10,00
Total........................................................... 691,07
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JỲ_WbQ‖ Q #?]̀ bUccx_$ ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ,**&**
Correio............................................................................16,95
EntregaaoFundoParoquial.......................................240,00
Total............................................................. 456,95

     I～—々〃 ～ ̈̌ ～̄·。〃̌ ～̈̌ .............................. 234,12

NB.–Continuamosaapelarparaqueapareçamvoluntáriosquesedisponibi-apareçamvoluntáriosquesedisponibi-
lizemafazerchegaroBoletimParoquialatodasasfamíliasdetodososluga-lizemafazerchegaroBoletimParoquialatodasasfamíliasdetodososluga-
res,bairroseruasdaParóquiares,bairroseruasdaParóquia(dediversasmaneiras).Éumserviçoimportan-res,bairroseruasdaParóquia
te.Temospenaqueestejaahaverlugaresondeelenãochegaporfaltadequem
odistribua.MuitoobrigadoàquelestêmsidopersistentesnestacolaboraçãoMuitoobrigadoàquelestêmsidopersistentesnestacolaboração.
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recebeporemail,alémdepoderserconsultadonositedaParóquia.Pedimos
atodosquedêemumagrandeatençãoaonossoBoletimParoquiale,sepossí-
vel,nãodeixemdecontribuirparaassuasdespesas.

SímbolosdaJornadaMundialdaJuventudevãoperegrinarpelasdiocesesapartirdeNovembro2021
OComitéOrganizadorLocal(COL)daJMJ2023informa

queaCruzeoíconedeNossaSenhoravãoestarummêsem
cadaumadasdiocesesdePortugal,acomeçarpelaDiocesedo
AlgarveeaterminarnoPatriarcadodeLisboaemJulhode2023.
NanossaDiocesedeVilaRealvãoestaremsetembrode2022.
OCOLinformaqueossímbolosdaJMJvãoperegrinarem

Angola,entre8dejulhoe15deagosto,eemEspanha,nosme-
sesdesetembroeoutubro,desteano,enaPolónia,emdatasa
anunciarbrevemente.
Em2022,aCruzeoíconedeNossaSenhoraSalusPopuli

RomanivãoestarnaPeregrinaçãoEuropeiadeJovensaSantiago
deCompostela,entre4e7agosto,noâmbitodoAnoSanto
Xacobeo2021.
AcerimóniadepassagemdossímbolosdaJMJdoPanamá,

cidadequeacolheuaúltimaediçãointernacionalem2019,para
Portugalrealizou-sea22denovembrode2020,numaMissa
presididapeloPapaFrancisconoVaticano,depoisdacelebração
tersidoadiada,porcausadapandemiaCovid-19,dodia5de
abril(DomingodeRamos).
ACruzdaJMJfoientreguepeloPapaJoãoPauloIIaosjo-

vensemabrilde1984emarcouoiníciodeumaperegrinação
TQ ZefÛdeTU TU d_T_ _ ]êT_5 U] ,***& _ ]Uc]_ ̀_̂d|‖ SU 
S_̂‖ _e Q_c Z_fÛc e]Q S}̀YQ T_ sS_̂U TU D_ccQ IÛX_bQ PCQbYQ 
SalusPopuliRomani’.
Acruzdemadeiramede380cmdealturaepesa31kg;os

braçosmedem175cmdelarguraeospainéisemmadeirame-
dem25cmdelargura,eoÍconedeMariamede118cmdealtura,
tem79cmdelargurae5cmdeprofundidade,pesando15Kg.
AsJMJnasceramporiniciativadoPapaJoãoPauloII,após

osucessodoencontropromovidoem1985,emRoma,noAno
InternacionaldaJuventude.
CadaJMJrealiza-se,anualmente,anívellocal(diocesano)

nodomingodeCristoRei(atéaoanopassado,acelebração
decorrianoDomingodeRamos),alternandocomumencontro
internacionalacadadoisoutrêsanos,numagrandecidade.
Asediçõesinternacionaisdestasjornadaspromovidaspela

IgrejaCatólicasãoumacontecimentoreligiosoeculturalque
reúnecentenasdemilharesdejovensdetodoomundo,durante
cercadeumasemana.
(InformaçõesrecolhidasdeAgênciaEcclesia)
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Apartirde13demaionasfrequênciasFM102.2emLisboa
e100.8noPorto
ARádioMariadeuinícioàssuasemissõesemPortugalno

dia13demaiopelas15horascomarecitaçãodoTerçoapartir
daCapelinhadasAparições,emFátima.Umatransmissãoem
simultâneoparatodasasRádiosMariadomundo.
Fundadahá34anosepresenteemmaisde80países,aRádio

MariadeuinícioàssuasemissõesemPortugalatravésdasfrequên-
ciasFM102.2emLisboae100.8noPorto.Presentetambémem
streamingemradiomaria.pt.
AprogramaçãodaRádioMariaapresentará“umacompo-

nentemuitofortedeoração,comespaçoparaasnotíciasnacionais
einternacionaisrelacionadascomavidadaIgrejaCatólicae,
designadamentedecadadioceseportuguesa”.

oportunidade da Providência para realizar um evento mundial capaz de en-
volver todas as famíliasque quiserem sentir-se parte da comunidade eclesial”.

Francisco fala numa organização “multicêntrica e dissemina-
da” para promover a participação das comunidades diocesanas do
mundo inteiro.

“Roma será asedeprincipal,comalgunsdelegados da Pastoral
Familiar que participarão no Festival das Famílias, no Congresso
Pastoral e na Santa Missa, transmitidos para o mundo inteiro”,
precisa.

Duranteo10.ºEMF, indicaoPapa, “cadadiocesepoderá ser ocentro
de um Encontro local para as suas famílias e comunidades”.

“Trata-sede umaocasião valiosaparanosdedicarmoscom entusiasmoà
PastoralFamiliar: esposos, famíliasepastores,todos juntos.Portanto,coragem,
queridos pastores e queridas famílias, ajudem-se mutuamente paraorganizar
encontros nas dioceses e paróquias de todos os continentes”, pede o Papa.

Oeventovaidecorrer de22a26dejunhode2022, cominiciativas
globais nas dioceses católicas e em Roma, que acolhe os delegados
das Conferências Episcopais e dos movimentos internacionais em-
penhados na Pastoral Familiar. Até lá, está a celebrar-se o “Ano da
Família Amoris Laetitia”.

“As milhares de pessoas que participaram das edições mais recentes,
com a riqueza da sua língua, cultura e experiência, foram um sinal eloquente
da beleza da família para a Igreja e para a humanidade inteira. Devemos
continuar por esse caminho, procurando envolver ainda mais famílias nesta
belíssima iniciativa”.

O “logo” pensado para o X Encontro Mundial das Famílias
retoma a forma elíptica da colunata de Bernini, na Praça São Pedro,
remetendo ao “seu significado original, que é o abraço acolhedor
da Igreja-Mãe de Roma e do seu bispo, abraço que inclui e envolve
todos os homens e mulheres de todos os tempos”.

ENCONTROMUNDIALDASFAMÍLIASxwxx

ouvimos falar de Jesus, aprendemos a rezar e certas normas
de conduta muito úteis para a vida. Os avós e os mais idosos
da família são as verdadeiras “raízes” da pessoa que hoje
somos, da nossa fé e vida cristã, enfim, do nosso crescimento
humano e cristão. Ainda hoje, no meio de tanta azáfama, são
sobretudo os avós que cuidam dos mais pequenos, embora se
verifique também que, em tantos casos, os netos são privados
da convivência e “sabedoria” dos avós e dos mais idosos.

Para este I Dia Mundial dos Avós e Pessoas Idosas, o Papa
escolheu o Tema: “Eu estou contigo todos os dias” (cfr. Mt. 28,20).
Para manifestar a cada idoso a proximidade do Senhor e da
Igreja, de modo especial neste tempo difícil de pandemia,
que atingiu sobretudo os idosos e com problemas de saúde.

É esta proximidade (e reconhecimento) que eu quero ex-
primir também a todas as pessoas de mais idade que deram
e continuam a dar o melhor de si mesmas ao serviço da sua
paróquia. E são, certamente, a maior parte dos seus colabora-
dores. Nunca ninguém, em qualquer idade, está a mais para
servir o Senhor e a Igreja.

Enfim, desejo vivamente que este 1.º Dia Mundial dos
Avós e Idosos, seja um grande “dia de festa” em cada família
(entre bisavós, avós, filhos e netos) – cumprindo as normas
sanitárias em vigor – sem faltarem sobretudo gestos de carinho
e ternura de uns para com os outros e sem esquecer aqueles
que se encontram em qualquer instituição de acolhimento.

Com o meu grande abraço, cheio de muito afeto.
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No1.ºdomingodeJulho,dia4,anossaDiocesedeVila

RealesteveemfestacomaOrdenaçãodedoisnovospresbíteros
(padres)edetrêsdiáconos,acontecimentoquevaisendocada
vezmaisraro.

OsnovospadresordenadosforamodiáconoLuísMiguel
LacerdaFigueiredoCoutinho,deMouraMorta,concelhode
PesodaRégua,ArciprestadodoDouroI,eodiáconoMarcelo
GargantaRodrigues,deCarva,concelhodeMurça,Arciprestado
doDouroII.

OstrêsnovosdiáconossãooMiguelÂngeloÁguedadosSan-
tos,deAlijó,ArciprestadodoDouroII;oDanielPintoCoelho,
dePóvoadeAgrações,concelhodeChaves,ArciprestadodoAlto
Tâmega,eoJoãoPauloCunhaSilvino,deBoticas,Arciprestado
doAltoTâmega.
Acelebração,às17h00,naSéCatedraldeVilaReal,presidida

porD.AntónioAugustoAzevedo,foitransmitidapeloCanal
YoutubedaDiocesedeVilaReal.
Aosnovosordinandos,queacompanhámoscomanossa

oração,apresentamosasnossasmelhoresfelicitaçõeseumabraço
muitofraternodeparabéns.

netoscomosavós,porquecomodizoprofetaJoel,osavós,diante
dosnossos,sonharão,terãoilusão;eosjovens,encontrandoforça
nosavós,seguirãoemfrenteehãodeprofetizar”.
Emcomunicado,ocardealFarrell,PrefeitodoDicastério

paraosLeigos,aFamíliaeaVida,salientaque“esteéoprimeiro
frutodo‘AnodaFamíliaAmorisLaetitia’,queoPapaproclamou
a27/12/2020,FestaLitúrgicadaSabradaFamília.
“Apastoraldosidososéumaprioridadeinadiávelparatodas

ascomunidadescristãs.NaencíclicaFratellitutti,oSantoPadre
lembra-nosqueninguémsesalvosozinho.Nestaperspetiva,é
necessáriovalorizarariquezaespiritualehumanaquefoipassada
degeraçãoemgeração”,acrescentou.
PorocasiãodaIJornadaMundialdosAvósedosIdosos,o

PapavaipresidiràMissavespertinadodomingo,25dejulho,
naBasílicadeSãoPedro.
“Adesorientaçãosociale,emmuitosaspetos,aindiferença

earejeiçãoqueasnossassociedadesmanifestamemrelaçãoaos
@;EIEI :?8C8C DUE 8F<D8I 8 0>H<A8" C8I JE;EI" 8 KC8 H<\ <MUE 
sériaparaaprenderacompreendereapreciarovalordavelhice”,
referiuFrancisco.
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NOTA
Pormotivosimprevistos,nãonosfoipossívelfa-

zersairesten.º160doBoletimParoquialnomês
deJunho.
Peloatraso,pedimosdesculpa.

Nota Pastoral da Conferência Episcopal Portuguesa

“A propósito dos 25 anos da Peregrinação Nacional

dos Acólitos” a Fátima, de 15 de Abril de 2021

VernoSitedaParóquia.www.paroquiasfamilia-chaves.pt

Nota Pastoral da Conferência Episcopal Portuguesa

“A propósito dos 25 anos da Peregrinação Nacional

dos Acólitos” a Fátima, de 15 de Abril de 2021

VernoSitedaParóquia.www.paroquiasfamilia-chaves.pt
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AComissãoEpiscopaldaEducaçãoCristãeDoutrinadaFé
(CEECDF),daConferênciaEpiscopalPortuguesa,estáaulti-
maronovo‘Itineráriodeiniciaçãoàvidacristãeodocumento
preparatóriofoianalisadopelosresponsáveisdiocesanosda
catequese,emFátima.
“Esteitineráriovemnasequênciadarenovaçãodacateque-

sequefoipropiciadapelonovoDiretórioparaaCatequese”,
explicouD.AntónioMoiteiro,presidentedaCEECDF,divulga
oportal‘Educris’.
Ereferequeéoconjuntodacatequesedainfânciaeda

adolescênciaqueesteitinerário“pretenderenovar”,deacordo
comonovoDiretórioparaaCatequese.
“Umacatequeseemqueafamíliaéaprotagonista,então

UM JTJNFRcRJO DOM BS GBMiLJBS ONEF OS k LIOS KUNTBMFNTF DOM 
ospais,fazemumacaminhadadeféefazemasuainiciação
cristã”,acrescenta.
Nestecontexto,D.AntónioMoiteiroreferequeainiciação

cristã“nãoésónecessária”paraascriançasmastambém
paraosseuspais.
“AadesãoaJesusCristo,atransmissãodafé,oensinarafé,

comadimensãodotestemunho,éfundamentaltambémpara
ospaisdosnossoscatequizandos.Acatequesetemdeserin-
clusiva,nãoserparaascriançasmascomafamília”.
Informouquegostariam“muitodechegaraum‘itinerário’

MBJS OU MFNOS k NBL BTg SFTFMCRO["paraqueaConferência
EpiscopalPortuguesapossapronunciar-senapróximaAs-
sembleiaPlenáriadosBispos,quesevairealizarde8a11de
novembro.
D.AntónioMoiteiro,bispodeAveiro,disseaindaque,anível

nacional,játinhama“preocupaçãodereformular”oitinerário
dacatequesecomosadolescentesetambémcomainfância”,
e,acrescenta,quequandosurgiuaediçãointernacionalda
JornadaMundialdaJuventudeemLisboa,em2023,concluíram
que“eramuitoimportantereformular”oscatecismoscomos
adolescentes,oatualprojeto‘SayYes’.

;/ŶĨ͘�Ag. Ecclesia)
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OPapaFranciscoenviouumamensagemaosacólitosde
Portugal,porocasiãoda25ªPeregrinaçãoNacionaldeAcóli-
tos(PNA)aoSantuáriodeFátima,nopassadodia1demaio.
NessamensagemoPapafaztrêsapelosmuitoimportantes

aosacólitos:
1)«Sêsanto»:paraisso,oacólitodevefocar-senapresença

eucarísticaecultivarumfortesentidodeadoração;
2)«Sêoriginal»:paratal,temdedescobrirqueméedesen-

volveroseumodopessoaldesersanto,independentemente
daquiloquedigamepensemosoutros;
3)TomapormodeloaSãoJosé,«k HURB SBNTB F ORJHJNBL 

deacólitodeJesus».
Nasuamensagem,Franciscopedeacada“queridoacólito”

nãosedeixe“cairnamediocridade,querebaixaetornacin-
zentos”.
“Avidanãoécinzenta,avidadeveapostaremgrandes

ideais”,destacou.


