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“A pobreza não é fruto do destino; é consequência do egoísmo” (…)  “Não 

podemos ficar à espera que (os pobres) nos batam à porta; é urgente ir ter com eles”.

(Papa Francisco) 

Permanecer  unidos em Cristo
A nossa Diocese de Vila Real tem vindo a preparar-se para a 

celebração jubilosa do 1.º centenário da sua criação. Acontecerá 
neste Ano Pastoral de 2021-2022, entre 8/12/2021 (Solenidade 
da Imaculada Conceição, Padroeira da Diocese) e 8/12/2022, 
mais propriamente a 20/04/2022, data da Bula Apostólica do 
Papa Pio XI, que a criou (20/04/1922).

O Tema geral que nos orienta, desde 2020-2021 até 2022-
2023, é “Crescer com raízes”, simbolizada na imagem da árvore

Depois de, no ano passado (2020-2021), termos dado mais 
atenção à necessidade de “aprofundar as raízes”, recordando cer-
tas  guras e acontecimentos que marcaram a vida da  Diocese  
ao longo destes 100 anos, neste ano pastoral (2021-2022), adota-
mos como lema: “Permanecer unidos em Cristo”, simbolizado no 
tronco da árvore, pois só na medida em que estivermos muito 
unidos a e em Cristo e, por Ele, uns aos outros, poderemos dar 
muitos e bons frutos, ou seja “Fruti  car com alegria” (2022-
2023).

Guia-nos o texto bíblico: “Eu sou a videira verdadeira” 
(Jo.15, 1-17). Cristo é a videira, nós os ramos. Só na medida que 
estivermos bem unidos à Videira e os ramos entre si podemos 
dar muitos frutos e de boa qualidade. Trata-se de viver em Cris-
to e, por Ele, unidos uns aos outros como irmãos. Foi esta ínti-
ma união que o Batismo realizou em nós, foi “reforçada” pela 
Con  rmação ou Crisma, e é constantemente alimentada pela 
Eucaristia. Mas será isto o que depois, na prática, acontece no 
nosso dia a dia? Esta é a proposta que nos é feita e que deverá ser 
a nossa preocupação.

Pretende-se também avivar nos cristãos o sentido de per-
tença à Diocese, pois, se falta muito este sentido de pertença à 
comunidade paroquial, o problema acentua-se ainda mais em 
relação à Igreja Diocesana. Muitos acham que podem ser cris-
tãos sozinhos, por sua própria conta e risco. Ora, a vivência da 
nossa fé em Jesus Cristo passa pela nossa ligação à paróquia, em 
comunhão com a Igreja Diocesana e, sobretudo por ela, com a 
Igreja Universal.

Em sintonia com a Igreja Diocesana de Vila Real, também a 
nível da Paróquia, adotamos, este ano, o mesmo Tema Pastoral: 
“Permanecer unidos em Cristo”, “Videira verdadeira”, na qual 
fomos enxertados pelo Batismo. Oxalá nos leve a todos, cristãos 
da paróquia, a reforçar mais os nossos laços de íntima ligação a 
Jesus Cristo e, em Jesus Cristo, uns aos outros como verdadeiros 
irmãos, preocupados com o bem e a sorte uns dos outros, em 
particular, e da Paróquia em geral. Se é verdade que a pandemia 
afastou tantos da igreja e da Paróquia, agora é tempo de ressur-
gir e de voltar com alegria às verdadeiras fontes da salvação.

É, pois, este sentido de comunhão eclesial que, este ano, so-
mos convidados a fazer crescer em nós através do nosso esforço 
pessoal e de algumas propostas que vierem a ser feitas. E, asso-
ciados à alegria de toda a Igreja Diocesana por esta Celebração 
Jubilar, louvemos e dêmos graças ao Pai, ao Filho e ao Espíri-
to Santo pelo dom de sermos pertença desta Igreja, que, como 
Mãe, nos acolhe no seu regaço, e, sob a protecção de Nossa Se-
nhora da Conceição, Sua Padroeira, cresça como uma árvore 
grande e viçosa.    

Somos todos “um Povo em festa”, “novo Israel em marcha 
pelos montes, constituído sacramento de salvação de uma par-
cela de Trás-os-Montes e Alto Douro”, como bem escreveu o se-
nhor D. Joaquim Gonçalves nas sua Carta Pastoral a propósito 
das Bodas de Diamante da Diocese (1997). Continua na página 4

Continua na pág. 3

PLANO PASTORAL PAROQUIAL - 

T   C   D
P E R M A N E C E R  U N I D O S  E M  C R I S T O

Tema  Pastoral  Paroquial  2021 - 2022
Centenário da nossa Diocese

M   S  P   
 D  M   M  

“Não podemos deixar de afirmar
o que vimos e ouvimos” (At. 4,20)

O tema do Dia Mundial das Missões deste ano – «não podemos 
deixar de a  rmar o que vimos e ouvimos» (At  4, 20) – “é um convite 
dirigido a cada um de nós para cuidar e dar a conhecer aquilo que 
tem no coração. Esta missão é, e sempre foi, a identidade da Igreja: 
«ela existe para evangelizar» (São Paulo VI, Exort. ap. Evangelii 
nuntiandi, 14). No isolamento pessoal ou fechando-se em pequenos 
grupos, a nossa vida de fé esmorece, perde profecia e capacidade 
de encanto e gratidão; por sua própria dinâmica, exige uma aber-
tura crescente, capaz de alcançar e abraçar a todos. Atraídos pelo 
Senhor e a vida nova que oferecia, os primeiros cristãos, em vez 
de cederem à tentação de se fechar numa elite, foram ao encontro 
dos povos para testemunhar o que viram e ouviram: o Reino de 
Deus está próximo. Fizeram-no com a generosidade, gratidão e 
nobreza próprias das pessoas que semeiam, sabendo que outros 
comerão o fruto da sua dedicação e sacrifício. Por isso apraz-me 
pensar que «mesmo os mais frágeis, limitados e feridos podem [ser 
missionários] à sua maneira, porque sempre devemos permitir que 
o bem seja comunicado, embora coexista com muitas fragilidades» 
(Francisco, Exort. ap. pós-sinodal Christus vivit, 239)”.

O Papa a  rma que, “no Dia Mundial das Missões que se celebra 
anualmente no penúltimo domingo de outubro, somos convidados 
a recordar “com gratidão todas as pessoas, cujo testemunho de vida 
nos ajuda a renovar o nosso compromisso batismal de ser apóstolos 
generosos e jubilosos do Evangelho. Lembramos especialmente 

Continua na página 3

“Sempre tereis pobres entre vós”

Foi, há cinco anos, que o Papa Francisco instituiu o “Dia 
Mundial dos Pobres”, a  celebrar no 3.º domingo de Novem-
bro, este ano a 14/11/2021, domingo anterior ao domingo 
de Cristo Rei.

E, no dia 13 de Junho, Festa Litúrgica de Santo António, o 
Papa costuma dirigir uma Mensagem para o Dia Mundial dos 
Pobres, este ano sob o lema “Sempre tereis pobres entre vós” 
(cfr. Mc. 14,7): “é um convite a não perder jamais de vista a 
oportunidade que se nos oferece para fazer o bem. Como pano 
de fundo, pode-se vislumbrar o antigo mandamento bíblico: «Se 
houver junto de ti um indigente entre os teus irmãos (…), não 
endurecerás o teu coração e não fecharás a tua mão ao irmão 
necessitado. Abre-lhe a tua mão, empresta-lhe sob penhor, de 
acordo com a sua necessidade, aquilo que lhe faltar. (…) Deves 
dar-lhe, sem que o teu coração  que pesaroso; porque, em 
recompensa disso, o Senhor, teu Deus, te abençoará em todas 
as empresas das tuas mãos. Sem dúvida, nunca faltarão pobres 
na terra» (Dt 15, 7-8.10-11). E no mesmo cumprimento de onda 
se coloca o apóstolo Paulo, quando exorta os cristãos das suas 
comunidades a socorrer os pobres da primeira comunidade de 
Jerusalém e a fazê-lo «sem tristeza nem constrangimento, pois 
Deus ama quem dá com alegria» (2 Cor 9, 7).”

O Papa Francisco, nesta Mensagem para o V Dia Mundial 

2020/2021 – Aprofundar as raízes  (fazer memória do passado)
2021/2022 – Permanecer unidos em Cristo (celebrar jubilosa-

mente o centenário)

2022/2023 – Fruti  car com alegria (Projetar o futuro)

V D  M   P

LEMA: “Permanecer unidos em Cristo”

1. Introdução (Ver Editorial deste B.P. 161)

2. Principais Objetivos 
a) Associarmo-nos à alegria de toda a Diocese pela celebração 

jubilar do 1.º centenário da sua criação, bem como às inicia-
tivas pastorais promovidas a nível diocesano.  

b) Fazer uma re  exão sobre a “Diocese, «porção» do Povo de 
Deus” (DMPB  11) e sobre a “Paróquia, «célula» da Diocese” 
(DAL 10).

c) Promover, continuadamente, o espírito ou princípio da 
corresponsabilidade e colegialidade, de modo a crescermos 
como uma Igreja-Comunhão e Sinodal, Comunidade fraterna 
e aberta a todos.

3. Algumas acções pastorais a realizar
a) Valorizar, também a nível paroquial, as principais celebrações 

jubilares da Diocese (Sol. Imaculada Conceição, Padroeira 
da Diocese – 8 dez.º - 2021 e 2022; Centenário da Diocese 
– 20 de Abril 2022; Dia da Ordenação do nosso Bispo – 19 
de março; Dia da Diocese – 1.º domingo de Junho; Dia das 
Ordenações – 1.º domingo de Julho).

b) Solenizar a celebração da Dedicação da Sé Catedral de Vila 
Real (24 de Novembro), da Igreja paroquial (22 de abril), da 
Festa da Sagrada Família – 26 de Dezembro, 28.º aniversário 
da entrada em vigor do Decreto da criação da Paróquia (de 
8 Dez. 1993).

c) Apelar ao ressurgir da pandemia sobretudo pela participação 
presencial na Eucaristia dominical, de que tantos se afastaram 
em tempo de pandemia, com prejuízo para a fé e a vida cris-
tã, que implica uma grande ligação a Jesus Cristo e à Igreja, 
presentes na comunidade cristã, a que cada um pertence.

d) Reorganizar os Serviços de Acólitos, de Leitores e de Ministros 
Extraordinários da Comunhão.

e) Revitalizar e renovar o Conselho Paroquial de Pastoral, a 
reunir a partir do 2.º domingo de outubro, dia 10, data do 13.º 
aniversário da abertura da igreja nova da Sagrada Família.

f) Fazer sentir a necessidade de um maior empenhamento dos 
colaboradores, porventura, mais “adormecidos” e dos paro-
quianos em geral, sem ter receio de convidar vários outros 
com capacidades e talvez um pouco afastados.

g) Cultivar uma maior união e espírito de família entre os mem-
bros de cada grupo paroquial e uma maior ligação entre os 
diferentes grupos paroquiais.

h) Dar muita atenção aos casais jovens, inclusive aos que vivem 
em união de fato (encontros pessoais, telefonemas, mensa-
gens)

i) Dar muita atenção aos mais pobres e aos que vivem em maior 
sofrimento, pessoalmente e através da “Caritas Paroquial”.

j) Acompanhar de perto os jovens, nomeadamente rumo ás 
próximas Jornadas Mundiais da Juventude (Lisboa 2023), 
sobretudo com a ajuda dos animadores indigitados.

k) Celebrar, pelo menos, com um tempo de oração e uma men-
sagem do Pároco: o Dia do Doente (11fev.), o Dia do Pai (19 
de março), o Dia do Homem Trabalhador (1de maio), o Dia 
da Mãe (1.º dom. maio), o Dia da Criança (1junho), o Dia 
dos Avós (4.º dom. de Julho), o Dia dos Namorados (14 fev.).
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SERVIÇO PAROQUIAL DE CATEQUESE   2021-2022

C :    ?
Caminhava eu, há pouco tempo, por um dos lugares da Pa-

róquia, quando uma criança de sete anos veio ao meu encon-
tro e, estendendo a mão, me pediu um euro. Aproveitei para 
tentar saber quem era, qual a sua fa-
mília e onde morava. E perguntei-lhe 
se já  frequentava a catequese. Então 
ela, depois de  car um pouco pensa-
tiva, respondeu: “catequese?!... O que é 
isso de catequese?”.

A resposta daquela criança deixou-
-me a  pensar como, para além de tantos 
casos de pobreza material, ainda nem to-
dos identi  cados, há tantos outros de po-
breza a nível religioso. Concretamente,  o 
caso de tantas crianças que não frequentam 
a catequese paroquial talvez  por  não haver 
quem as encaminhe, nomeadamente os pais e 
os vizinhos. Além de tantas outras, sem motivo justi  cado e 
sem o nosso conhecimento, andarem por outras igrejas. Tais 
crianças vão crescendo sem criarem qualquer ligação à paró-
quia. Mais tarde, aparecem, eventualmente, só para pedir al-
gum Certi  cado.

No início deste novo ano de catequese, todos devemos in-
terrogar-nos sobre a necessidade de todas as nossas crianças 
se inscreverem e frequentarem a catequese, de preferência na 
sua  paróquia de residência. É obrigação dos pais, padrinhos, 
familiares e vizinhos. Também sempre tenho pedido àqueles 
que frequentam a catequese para estarem atentos a outros me-
ninos da sua rua ou bairro, que não têm quem os encaminhe, 
para os convidarem a vir com eles.  Com a melhor ajuda de 
todos, podemos dar resposta a esta necessidade.

F   L ú   S  F
 / /

       
São convidados, de modo especial, os casais que, ao longo 
deste ano, celebraram 10, 25, 50 e 60 anos do seu casamento 
católico.
Inscrições prévias, com alguma antecedência (até 19 de Dezem-
bro), no Cartório Paroquial (horas de abertura da igreja).

Recomeço da circulação pelas famílias dos oratórios  da Sagrada 
Família, ao cuidado de cada responsável ou zelador.

  

B   G
N    º   A ,   
Inscrição prévia no Cartório Paroquial (horas de abertura da igreja).

Celebração do Crisma na Paróquia
Está marcada para o Domingo 24 de Outubro, Dia 

Mundial das Missões e Encerramento da Semana Nacio-
nal de Educação Cristã.

Será numa Eucaristia especial, às 16h00, para evitar 
grandes ajuntamentos de pessoas. De manhã, às 10h00, 
haverá a Missa Paroquial.

O Pároco enviou, via email, duas Comunicações aos 
Crismandos e Pais, a 6 de Julho e a 10 de Setembro. Todos 
devem ter recebido.

Estamos agora na fase de preparação próxima.

Consulte regularmente o site da Paróquia em

www.paroquiasfamilia-chaves.pt
M -     .

Agradecemos sugestões para o melhorar

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, respe�vamente, e no final 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

Receberam o Batismo:
• Beatriz Araújo Almeida, filha de Carlos Manuel Almeida Lopes e de

Susete Margarida Gonçalves Araújo;
• Elsa da Cruz, filha de Alain da Cruz e de Carla Sofia Magalhães Rua;
• Bryan Ribeiro Maia, filho de José Carlos Ferreira Maia e de Alcina de

Magalhães Ribeiro;
• Alyson Léa Gomes, filha de Michel Philippe Gomes e de Catherine

Marques Gomes;
• Beatriz Pereira Pinto, filha de Rui Edgar Ferreira Pinto e de Leila Va-

nessa de Sousa Pereira;
• Guilherme Fernandes Costa, filho de Pedro Alexandre dos Santos Cos-

ta e de Cris�ana Filipa Alves Fernandes;
• Carlos Manuel Sebas�ão Mar�ns, filho de Edi Micael das Neves Mar-

�ns e de Anabela do Nascimento Sebas�ão Mar�ns.

Parabéns!

Celebraram o seu casamento católico:
• Herculano dos Anjos Rocha e Marie Claude Anne Marie Chandelier

(07/08/2021);
• David Marques Fernandes e Mélanie Meleiro Teixeira (11/08/2021);
• Rogério Ferreira Maia e Rosa Maria Neves Borges (20/08/2021).
(Vários outros foram organizados e preparados na Paróquia e
celebrados fora)

Parabéns e Felicidades!
Faleceram:
• Carlos Pimentão de Araújo, de 69 anos de idade, Santa Cruz

(16/08/2021);
• João Castro Pinto, de 79 anos de idade, B.º Quintela, Santa Cruz

(17/08/2021);
• Luís Fernandes, de 89 anos de idade, Santa Cruz (29/08/2021);
• Anabela do Nascimento Sebas�ão Mar�ns, de 32 anos de idade, Rua

D. António Alves Mar�ns / Seara (15/09/2021).

Aos familiares enlutados, a certeza da nossa oração!

CONFISSÕES
Em caso de necessidade, contactar o Pároco, p.f., que está 

ao dispor, salvaguardando as devidas cautelas que o momen-
to presente exige.

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

Palavras do Papa Francisco (20/03/2020):
“Sei que muitos de vocês, na Páscoa, se vão confessar para 

se encontrarem com Deus. Mas muitos me diriam hoje: ‘Padre, 
onde posso encontrar um sacerdote, um confessor, já que não 
podemos sair de casa? E eu quero fazer as pazes com o Senhor, 
eu quero que ele me abrace, que o meu Pai me abrace … Como 
posso fazer se não encontro sacerdotes?’. Faz o que o diz o Cate-
cismo”(1), referiu, na homilia da Missa a que presidiu na Capela 
da Casa de Santa Marta, com transmissão online.

Se não encontras um sacerdote para te confessares, fala 
com Deus, Ele é o teu Pai, e diz-lhe verdade: 

‘Senhor,  z isto, isto, isto … Perdoa-me’, e pede-lhe per-
dão de todo coração, com o ato de contrição, e promete-lhe: 
‘Depois vou me confessar, mas perdoa-me agora’. E imedia-
tamente voltarás à graça de Deus”. 

(1)  números 1451 e 1452 do Catecismo da Igreja Católica

- INSCRIÇÕES (ou renovação): de 13 a 25 de Setembro, das 17h00 às 19h00, na sala n.º 1.

- INÍCIO DOS ENCONTROS PRESENCIAIS DE CATEQUESE (por grupos): na semana de 4 a 9 de 
Outubro, de acordo com os horários, ainda que provisórios, e que, por isso, não se publicam aqui. 

- ENCONTROS DE PREPARAÇÃO PRÓXIMA PARA O CRISMA: sábados, 16h30, no salão da cripta 
da igreja (desde 16 setembro).

- DIA DIOCESANO DOS CATEQUISTAS (ver  programa de manhã – via zoom): 5 de outubro.

- CELEBRAÇÃO DO CRISMA: domingo, 24 de Outubro, missa 16h00

HOTEL GERIÁTRICO
DE 

CHAVES

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

Visite-nos!!!
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As missas semanais
As missas semanais, habitualmente, são missas em que lem-

bramos, de modo particular, algumas pessoas que faleceram e 
temos presentes outras intenções que nos são con  adas. É bom 
e “é santo o pensamento de rezar pelos defuntos” e temos o de-
ver de o fazer, como expressão do nosso amor e gratidão para 
com eles. Infelizmente, grande parte das famílias já não o faz, a 
não ser em paróquias rurais. Mas não deve ser só isso o que nos 
deve motivar a ir à Missa, não apenas  quando temos intenções 
pelos nossos defuntos ou outras.  A celebração da Missa não é 
apenas para rezar por determinadas pessoas ou intenções parti-
culares. É muito mais do que isso. A Missa, onde quer que seja 
celebrada, é atualização da Última Ceia de Jesus com os Após-
tolos, é a celebração, por excelência, da Páscoa de Jesus, onde 
se torna real e misteriosamente presente o único e irrepetível 
Sacrifício de Jesus. É o que constitui a grandeza e a beleza da 
Eucaristia. É celebração de louvor, ação de graças e súplica di-
rigidas ao Pai, pela Igreja e na comunhão com toda a Igreja; é 
celebração por todos os membros da Igreja, vivos e defuntos, e 
por todas as grandes necessidades do mundo. Lembram-se, em 
especial, algumas pessoas e intenções particulares. Mas a missa 
não é minha nem é tua, é de todos e por todos. Por isso, a oferta 
que se oferece, de acordo com o estipulado pela autoridade ecle-
siástica, não é para “pagar a missa” (esta não tem preço),  mas 
uma forma de contribuir para a sustentação do Pároco, ajudar 
os mais pobres ou outras  nalidades da Igreja.

FUNDO PAROQUIAL

   Contas do nosso Jornal

(Últimas Ofertas)

R
Transporte (do n.º 159) ...............................................   234,12
Ofertas (do n.º 160)  ................................................... 1 134,54

Entregas:  (D. Albertina Ribas 31,59, D. Ilda Sevivas  24,00, 
D. Hermínia e D. Vitória 22,00, Cândido Vaz  56,95, D. Lu-
zia Queirós 305,00 + 80,00,  D. Ondina Camacho 30,00)

Outros Donativos:  
Maria de Jesus Freitas ................................................  40,00
D. Judite, Abraão Rodrigues ..................................... 50,00
Paulo e Eliana Chaves ............................................... 50,00
António Lino ............................................................. 20,00
D.  Amélia Lopes ....................................................... 20,00
D. Ana Maria Santos ................................................. 60,00
Armindo de Jesus ...................................................... 20,00
José Chaves ................................................................ 20,00
Palmira Martins ........................................................ 20,00
José e Cidália Batista ................................................ 20,00
Arquibalde Alves ...................................................... 50,00
D. Amélia Bandeira Fernandes .............................. 20,00
Vitor da Silva ............................................................ 20,00
José Manuel dos Santos .......................................... 50,00
Justino Manuel Pinto .............................................. 30,00
Manuel Guedes ........................................................ 25,00
Sérgio Dias ............................................................... 20,00
José Manuel dos Santos .........................................  50,00

      Total .................................................................. 1 134,54
D
Tipogra  a (Impressão) ........................................... 200,00
Correio ...................................................................... 0,88
Entrega ao Fundo Paroquial  ................................. 935,00
     Total ............................................................. 1 135,88
     S    .............................. 232,78
NB. Continuamos a apelar para que apareçam voluntários que se dis-

ponibilizem a fazer chegar o Boletim Paroquial a todas as famílias 
de todos os lugares, bairros  e ruas da Paróquia (de diversas ma-
neiras). É um serviço importante. Temos pena que esteja a haver 
lugares onde ele não chega por falta de quem o distribua. Muito 
obrigado àqueles que têm sido persistentes nesta colaboração.

Além de ser distribuído em formato de papel, há um grande nú-
mero de paroquianos e outros amigos que o recebe por email, em 
formato digital,  podendo ser consultado ainda no site da Paróquia. 
Pedimos a todos que dêem uma grande atenção ao nosso Boletim 
Paroquial e, eventualmente, que contribuam também para as suas 
despesas ou outras necessidades da Paróquia.

- Muito obrigado por todas as ajudas recebidas, nomeadamente de 
alguns emigrantes.

Liga dos Amigos ..........................................................  303,00 
Entrega do Jornal “O Construtor” ............................ 935,00
Ilda Moura Gomes ...................................................... 100,00
José Rodrigues Vilanova  ........................................... 100,00
Ana Maria Santos ....................................................... 1000,00
Família de Luís Fernandes ........................................... 100,00
NB. Contribua, conforme as suas possibilidades, com a sua ajuda 

para a paróquia.

FUNDO PAROQUIAL
(Últimas Ofertas)

Liga dos Amigos ..........................................................  303,00 
Entrega do Jornal “O Construtor” ............................ 935,00
Ilda Moura Gomes ...................................................... 100,00
José Rodrigues Vilanova  ........................................... 100,00
Ana Maria Santos ....................................................... 1000,00
Família de Luís Fernandes ........................................... 100,00
NB. Contribua, conforme as suas possibilidades, com a sua ajuda 

para a paróquia.

Aniversário de “O Construtor”
Esta edição do nosso Boletim Paroquial coincide com o 33.º 

aniversário da sua publicação, praticamente desde que começou a 
existir a Paróquia. É, pois, motivo de regozijo.

Durante muitos anos apareceu com uma periodicidade bi-
mestral; posteriormente, com uma periodicidade trimestral. Há 
alguns anos atrás, pensámos em dar por terminada esta tarefa tão 
difícil. Mas houve quem nos desse um “empurrão” para conti-
nuar. E assim tem acontecido. Cremos que, ao longo de todos es-
tes anos, algum bem terá feito, enquanto um meio de informação, 
de formação, de encontro com os paroquianos e outros amigos, 
de incentivo em ordem ao empenhamento na construção da igre-
ja e da comunidade paroquial, e ainda repositório dos principais 
acontecimentos ou efemérides da Paróquia, que farão parte da 
sua história. E, felizmente, sem nunca ter sido uma sobrecarga 
 nanceira para a Fábrica da Igreja Paroquial. Pelo contrário.

Neste momento, penso que a continuidade da sua publicação 
deve ser motivo para fazer uma re  exão em conjunto. Hoje, as 
pessoas não manifestam interesse pela leitura; há uma maior falta 
de colaboradores na sua distribuição por todos os lugares e bair-
ros da Paróquia; há famílias que se mostram desinteressadas em 
recebê-lo em formato de papel; e, por isso, também as ofertas são 
muito menores. Contrariamente, nos últimos tempos, tem sido 
enviado, via email, em formato digital, para mais de 500 contatos.  
E, na generalidade pelas reacções que chegam, parece ser bem 
aceite.

Talvez, em próxima reunião do Conselho Paroquial de Pasto-
ral, que estamos a revitalizar, urge fazer a re  exão que se impõe.

Como sempre,  ca o nosso agradecimento sincero a todos 
quantos colaboram, o recebem com agrado e contribuem livre-
mente para as suas despesas.

V Dia Mundial dos Pobres

M   S  P   
 D  M   M  

aqueles que foram capazes de partir, deixar terra e família para que o 
Evangelho pudesse atingir sem demora e sem medo aqueles ângulos 
de aldeias e cidades onde tantas vidas estão sedentas de bênção”.

“Contemplar o seu testemunho missionário impele-nos a ser 
corajosos e a pedir, com insistência, «ao dono da messe que mande 
trabalhadores para a sua messe» (Lc 10, 2), cientes de que a vocação 
para a missão não é algo do passado nem uma recordação romântica 
de outrora. Hoje, Jesus precisa de corações que sejam capazes de 
viver a vocação como uma verdadeira história de amor, que os 
faça sair para as periferias do mundo e tornar-se mensageiros 
e instrumentos de compaixão. E esta chamada, fá-la a todos 
nós, embora não da mesma forma. Lembremo-nos que existem 
periferias que estão perto de nós, no centro duma cidade ou na 
própria família. Há também um aspeto da abertura universal do 
amor que não é geográ  co, mas existencial. Sempre, mas espe-
cialmente nestes tempos de pandemia, é importante aumentar 
a capacidade diária de alargar os nossos círculos, chegar àqueles 
que, espontaneamente, não sentiria como parte do «meu mundo 
de interesses», embora estejam perto de nós (cf. Francisco, Carta 
enc. Fratelli tutti, 97). Viver a missão é aventurar-se no cultivo dos 
mesmos sentimentos de Cristo Jesus e, com Ele, acreditar que a 
pessoa ao meu lado é também meu irmão, minha irmã. Que o seu 
amor de compaixão desperte também o nosso e, a todos, nos torne 
discípulos missionários.    

Maria, a primeira discípula missionária, faça crescer em todos os 
batizados o desejo de ser sal e luz nas nossas terras (cf. Mt 5, 13-14).
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dos Pobres, não esquece a pandemia e suas consequências sociais 
e económicas, nomeadamente a pobreza. Diz ele: “Os pobres 
têm aumentado desmesuradamente e o mesmo, infelizmente, 
continuará a veri  car-se ainda nos próximos meses”. O Papa fala 
da multiplicação de novas formas de pobreza, questionando 
discursos políticos que fazem dos pobres “responsáveis pela 
sua condição” e mesmo um “peso intolerável” para o sistema 
económico. 

“Um estilo de vida individualista é cúmplice na geração 
da pobreza e, muitas vezes, descarrega sobre os pobres toda a 
responsabilidade da sua condição. Mas a pobreza não é fruto 
do destino; é consequência do egoísmo”. E aponta o dedo a 
agentes económicos e  nanceiros “sem escrúpulos”, sem “sentido 
humanitário e responsabilidade social”. Refere que a situação da 
pobreza em geral foi agravada pela crise da Covid-19, que exige 
respostas concretas para o desemprego, com mais solidariedade 
social e promoção humana. “Não se trata de serenar a nossa 
consciência dando qualquer esmola, mas antes de contrariar 
a cultura da indiferença e da injustiça com que se olha os po-
bres”, defendendo criação de novas políticas de solidariedade 
e a partilha. “Impõe-se uma abordagem diferente da pobreza. É 
um desa  o que os governos e as instituições mundiais precisam de 
per  lhar, com um modelo social clarividente, capaz de enfrentar 
as novas formas de pobreza que invadem o mundo e marcarão de 
maneira decisiva as próximas décadas”, a  rma o Papa.

Francisco insiste na ideia de evitar a culpabilização das 
pobres pela sua condição, considerando que este discurso 
coloca em causa “o próprio conceito de democracia”.

“Servir e  cazmente os pobres incita à ação e permite encontrar 
as formas mais adequadas para levantar e promover esta parte 
da humanidade, demasiadas vezes anónima e sem voz, mas que 
em si mesma traz impresso o rosto do Salvador que pede ajuda”, 
refere Francisco.

O Papa conclui a sua Mensagem com votos de que este Dia 
Mundial dos Pobres se a  rme cada vez mais na Igreja Católica, 
levando a “um movimento de evangelização”. “Não podemos 
 car à espera que batam à nossa porta”, é urgente ir ter com eles.  

 O Papa, além de outros santos, evoca concretamente a  gura 
do Padre Damião de Veuster, “Santo apóstolo dos leprosos”, que 
com eles viveu e morreu na ilha de Molokai. “O seu testemunho é 
muito atual nestes nossos dias, marcados pela pandemia de coro-
navírus: com certeza a graça de Deus está em ação no coração de 
muitas pessoas que, sem dar nas vistas, se gastam concretamente 
partilhando o destino dos mais pobres”, refere. 

“Façamos nossas as palavras in  amadas do Padre Primo 
Mazzolari: «Gostaria de pedir-vos para não me perguntardes se 
existem pobres, quem são e quantos são, porque tenho receio que 
tais perguntas representem uma distração ou o pretexto para 
escapar duma especí  ca indicação da consciência e do coração. 
(…) Os pobres, eu nunca os contei, porque não se podem contar: 
os pobres abraçam-se, não se contam» (Revista «Adesso», n.º 7, 
15 de abril de 1949). Os pobres estão no meio de nós. Como seria 
evangélico, se pudéssemos dizer com toda a verdade: também 
nós somos pobres, porque só assim conseguiríamos realmente 
reconhecê-los e fazê-los tornar-se parte da nossa vida e instru-
mento de salvação”.
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Estamos a revitalizar e a renovar o Conselho Paroquial de 
Pastoral, para começar a reunir brevemente, enquanto expres-
são de uma Igreja sinodal.

Foi constituído logo no início da nossa Paróquia, tal como 
a Comissão da Fábrica da Igreja Paroquial (Conselho Econó-
mico Paroquial), tendo feito um bom trabalho ao longo de vá-
rios anos. Mais tarde, passaram a fazer-se reuniões de todos os 
grupos ou colaboradores (assembleias paroquiais), pelo menos 
no início e  m de cada ano pastoral (para programação e ava-
liação das nossas ações pastorais)

O Conselho Paroquial de Pastoral é expressão de uma Igre-
ja-Comunhão e de uma Comunidade paroquial como obra de 
todos, porque em todos atua o Espírito de Deus com a riqueza 
dos seus dons em ordem ao bem comum. Por isso deve ser 
representativo de todos os membros, grupos, movimentos, lu-
gares e sectores da vida da comunidade paroquial.

Compete-lhe: animar a vida da Paróquia, planear as prin-
cipais linhas de orientação pastoral, coordenar a actividade 
pastoral da paróquia, avaliar o modo como estão a ser reali-
zadas as ações programadas e a ser cumpridos os objectivos 

propostos, examinar os problemas existentes e necessidades de 
ordem pastoral, incentivar a cooperação entre todos os órgãos 
da paróquia… 

Tendo em conta os princípios da corresponsabilidade e re-
presentatividade , são membros do CPP: o Pároco, os repre-
sentantes ou delegados de cada grupo ou serviço paroquial e 
de cada lugar, mais uma ou outra pessoa eventualmente no-
meada pelo Pároco e a seu prudente juízo.

Assim, deste Conselho Paroquial de Pastoral farão parte: o 
Pároco, um representante da Fábrica da Igreja (Conselho Eco-
nómico Paroquial), Coordenador(a) da Catequese, do Grupo 
Coral, do serviço dos leitores e dos acólitos, do serviço de aco-
lhimento, dos Visitadores do Sacrário, dos ministros extraor-
dinários da comunhão, da acção sócio-caritativa (Caritas Pa-
roquial), das zeladoras da igreja, dos delegados de zona/bairro, 
do sector para a comunicação e cultura, dos jovens.

Fazemos votos para que este CPP desenvolva uma acção 
muito e  ciente na coordenação e animação da vida da Paró-
quia. Contamos com o maior empenhamento  de todos em 
ordem a uma maior vitalidade da mesma.

Conselho Paroquial de Pastoral
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O senhor Escultor Bruno Marques (Porto), que já executou 
as obras da Cruz/Cristo Ressuscitado, candelabro do altar e to-
cheiro do Círio Pascal, presentemente, está a estudar a remo-
delação do ambão e da pia batismal. Contamos que tudo  que 
pronto até ao  nal deste ano.

De seguida, pensamos na execução dos quadros (artísti-
cos) da Via Sacra.

Tudo isto irá valorizar ainda mais a nossa igreja.
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Fé e Política

Obras na Igreja

Bem-aventurado o político 
que tem uma alta noção 
e uma profunda consciência do  seu  papel.

Bem-aventurado o político 
de cuja pessoa irradia a credibilidade.

Bem-aventurado o político 
que trabalha para  o bem comum 
e não para os próprios interesses.

Bem-aventurado o  político 
que permanece  elmente coerente.

Bem-aventurado o político 
que realiza a unidade.

Bem-aventurado o político 
que está comprometido 
na realização duma mudança radical.

Bem-aventurado o político 
que sabe escutar.

Bem-aventurado o político 
que não tem medo.

 (Cardeal Van  uan, citado pelo Papa Francisco)

1. A política é uma nobre missão e, se bem exercida, torna-se 
um autêntico sacerdócio.

2. Se tem vocação para esta arte, desenvolva-a com responsabi-
lidade e procure dar o melhor que puder e souber.

3. Seja pessoa de poucas palavras e muita ação.
4. Procure agir de forma coerente, de modo que o seu discurso 

corresponda às obras que pretende levar por diante.
5. Contribua, de forma decisiva, para o progresso da sua terra 

e das suas gentes.
6. Preocupe-se com os mais vulneráveis, os mais pobres, os 

idosos e isolados.
7. Respeite e acolha os que pensam de modo diferente de si, ou 

seja, os seus adversários (e não inimigos) políticos.
8. Em política, é a hora dos jovens e idosos. A relação entre 

idosos e jovens é um tesouro que deve ser retomado.
9. Servir o bem de todos, diminuir as desigualdades e promo-

ver tudo o que possa contribuir para que ninguém seja des-
criminado.

10. O que tem a fazer, seja feito de acordo com a sua consciên-
cia. Seja sério, transparente e credível e merecerá, de certo, 
o aplauso de todos, mesmo que não consiga sair vencedor!

1º – A fé e a política destinam-se ao mesmo objetivo de realizar 
o projeto de Deus na história. Mas não são a mesma coisa.

2º – A vivência da fé é necessariamente política.
3º – A fé é um dom que nos vem de Deus através da Igreja, da 

comunidade dos que crêem. A política é uma ferramenta 
que exige aprendizagem.

4º – Uma política contrária aos direitos do povo faz da fé ex-
pressão de uma religião “ópio do povo”.

5º – A política é autónoma, não depende da fé.
6º – A fé e a política são instâncias diferentes que se completam 

na prática da vida.
7º – A fé é “tratada” na Igreja, onde é celebrada, anunciada e 

re  etida. A política é melhor “tratada” nos movimentos 
populares, sindicais e nos partidos que assumem os direi-
tos dos oprimidos.

8º – Não devemos confundir a esfera da explicitação religiosa 
da fé, a Igreja, com as esferas da política. Mas embora di-
ferentes, são complementares.

9º – A fé cristã contém valores que criticam e norteiam a ati-
vidade política.

10º – A política é tanto mais popular quanto mais a gente se 
encontra ligada à luta do povo. A fé é tanto mais evangé-
lica quanto mais a gente se liga ao Deus da vida através da 
comunidade cristã.

     Frei Betto, escritor

Bem-aventuranças do político

D    P

OS 10 MANDAMENTOS DA 
RELACÃO  ENTRE A FÉ E A POLÍTICA

Iniciamos este novo ano pastoral numa altura em que, com 
as devidas cautelas, somos convidados a ressurgir da pande-
mia, que nos surpreendeu e atingiu, mais ou menos, a todos. 
É, pois, tempo de reter as lições que dela podemos aprender. 
De uma inevitabilidade temos de procurar fazer uma oportu-
nidade de re  exão e de aprendizagem. Re  ro algumas dessas 
lições.

- Reconhecemos, talvez como nunca, a nossa fragilidade 
e o valor precioso e inestimável da vida humana, que, de um 
momento para o outro, foi assim ameaçada e, constantemente, 
nos escapa das mãos e, por isso, nos merece todas as cautelas, 
nomeadamente a atenção a tudo quanto a possa pôr em risco, 
como as alterações climáticas e a preservação da natureza e de 
um ambiente saudável.

- Aprendemos o grande valor da solidariedade: embora 
mais distantes  sicamente, sentimos o calor da proximidade 
uns dos outros, em especial dos mais frágeis e vulneráveis. Mas 
será que a pomos em prática?

- Descobrimos melhor o grande valor e importância da 
comunidade, de nos relacionarmos em comunidade, de nos 
encontrarmos, de celebrar e viver a fé em comunidade; bem 
como do papel importante e imprescindível da família, en-
quanto verdadeira igreja doméstica, escola de valores huma-
nos e cristãos, na atenção e acompanhamento próximo uns 
dos outros. Esta é a hora da família!

- Apercebemo-nos da centralidade da Eucaristia na vida 
de um cristão e de uma comunidade: “acompanhar a missa 
pela TV ou Internet não é a mesma coisa que participar nela 
presencialmente … e, depois, estar tanto tempo sem poder 
comungar…”, disseram alguns. Infelizmente, muitos parecem 
estar a ter di  culdade de regressar.

- Fomos postos à prova quanto à  rmeza da nossa fé e das 
nossas convicções cristãs, que, muitos cristãos deixaram de as 
manifestar e praticar, pelo menos, em público e em comuni-
dade, para cair numa fé comodista, instalada e individualista, 
revelando um grande vazio de interioridade e o esquecimento 
de compromissos anteriormente assumidos.

- Valorizámos os canais ou meios de comunicação vir-
tual ou digital (facebook, sites, youtube, instagran, wat sap, 
skipe,etc.), embora saibamos que nunca podem substituir o 
encontro pessoal e humano, imprescindível na educação e na 
celebração da fé e da vida sacramental.

Por tudo isto e tantos outros motivos, todo este tempo de 
pandemia, que desejamos passe depressa e não volte, pode ser 
também um ”tempo de graça”.

Mas  ca-nos também o receio de que possam aparecer 
outros “vírus”, igualmente graves: o aumento da cultura do 
egoísmo, do individualismo, da indiferença e do descarte, do 
isolamento provocado por um medo exagerado e injusti  cado 
de sair de casa para evitar todo o contacto com os outros e 
em outros espaços como as igrejas. Reagir e evitar o contágio 
destes outros vírus depende de nós.

     P. JGB

Ressurgir da Pandemia
Algumas lições

Que possamos, Senhor, acolher dentro de nós com verdade o 
desa  o a recomeçar.

Ajuda-nos a não ter olhos apenas para aquilo que já conquistá-
mos, como se o armazenado nos celeiros pudesse substituir 
o chamamento à sementeira no aberto dos campos.

Ajuda-nos a não encarar o tempo que se inicia (certamente 
com as suas fadigas, com a desinstalação e o suplemento de 
alma que nos pede) como se fosse uma ameaça.

Ajuda-nos a não permanecer parados na imagem de ontem, 
por muito confortável que isso possa ser.

Ajuda-nos a não tornar a nossa insegurança em desculpa para 
não tentar, ou a fazer da consciência da nossa fragilidade um 
pretexto para não prosseguir.

Que possamos reencontrar-Te, Senhor, para lá do circuito das 
nossas rotinas. Reencontrar-te no novo, no que nos chega 
através do inesperado e do diverso, no que que estamos a 
escutar e a viver agora pela primeira vez.

Que possamos reencontrar-Te no que não sabemos e teremos 
ainda de aprender; no que se começa a esboçar e face ao qual 
nos sentimos principiantes; na espantosa alegria e na espan-
tosa dor que representam todos os nossos partos.

Que Te reencontremos na experiência auroral da vida, no 
trabalho oculto e fascinante da sua germinação que nos ul-
trapassa, naquilo que apenas desponta e que olhamos sem 
certezas, naquilo que nós não procuramos mas que vem ao 
nosso encontro.

Que Te reencontremos no imperativo que de tantas partes 
chega e nos diz: “recomeça”.

  P. Tolentino
  20.09.2021

REZAR OS NOSSOS RECOMEÇOS

l) Recomeçar a circulação, pelas famílias, dos Oratórios da 
Sagrada Família, retidos durante este tempo de pandemia, a 
partir da Festa da Sagrada Família (27 dez..º). 

m) Rezar uma intenção especial no  nal da oração universal da 
Missa de domingo e Dias santi  cados:
Por todos nós e por todos os paroquianos, nomeadamente 
os mais afastados, para que, neste ano jubilar da nossa 
Diocese, cresçamos como cristãos pela nossa íntima união 
a Jesus Cristo e, nEle e por Ele, uns aos outros, em comuni-
dade - oremos, irmãos.

 N.B. – Plano Pastoral a ser corrigido, aperfeiçoado e aprovado 
em próxima reunião do Conselho Paroquial de Pastoral.

PLANO PASTORAL PAROQUIAL - 

Se nada for determinado em con-
trário, propõe-se que recomecem a cir-
cular pelas famílias a partir da Festa da 
Sagrada Família, 26 de Dezembro, ao 
cuidado dos respetivos zeladores.

Foi a 26/12/1993, Festa Litúrgica 
da Sagrada Família e início da existên-
cia canónica da Paróquia, que foi feita a bênção de 20 oratórios 
e, no  nal da missa, entregues aos responsáveis ou zeladores de 
cada lugar ou bairro. Pretende-se levar cada família a um mo-
mento de oração familiar e a ver na Sagrada Família de Nazaré, 
nossa Padroeira, um modelo de virtudes e valores a imitar ou a 
seguir. Que sirvam também para criar um sentimento de maior 
proximidade e de união entre as várias famílias e a Paróquia, 
como sendo a grande Família de muitas outras famílias.

Oratórios da Sagrada Família


