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IGREJA
Casa da Comunidade Cristã

APROFUNDAR AS RAÍZES DA FÉ
1. A fé que nos gloriamos de professar, celebrar e viver,  é a 

mesma fé da Igreja tal como a recebeu dos Apóstolos.  Re-
cebemo-la de Deus como um dom, sempre a agradecer, 
mediante algumas mediações humanas: os nossos pais, 
os nossos avós, a nossa comunidade cristã, o nosso padre 
(que nos baptizou e acompanhou o nosso crescimento na 
vida cristã), os nossos catequistas, os nossos Bispos (pri-
meiros catequistas e mestres na fé) e seus colaboradores e 
tantos outros que foram nossos educadores da fé. De to-
dos eles devemos sempre fazer memória agradecida e rezar 
por eles, tal como nos recomenda o autor da Epístola ou 
Carta aos Hebreus: “Lembrai-vos dos vossos chefes, que vos 
anunciaram a Palavra de Deus. Considerai o êxito da sua 
carreira e imitai a sua fé…” (Heb. 13,7-9). E a melhor forma 
de os honrarmos e de os recordarmos com gratidão será, 
certamente, a de nos mantermos � rmes nesta fé, que eles 
nos testemunharam, e de a aprofundarmos e enraizarmos 
cada vez mais mediante os meios que a Igreja, presente em 
cada Diocese e em cada paróquia, nos proporciona. Uma 
fé sem raízes sólidas, fundamentada sobretudo na Palavra 
de Deus (escutada, meditada, rezada, celebrada e vivida em 
comunidade) e no testemunho de fé dos outros cristãos, 
nomeadamente dos que foram e são os nossos principais 
educadores,  facilmente vacila perante as ameaças e situa-
ções adversas que possam surgir. Tal como está a acontecer 
com a atual pandemia do coronavírus, que, por medo e por 
comodismo, tem “afastado” tantos da prática cristã, da co-
munidade, de certos compromissos, e a cair, porventura, na 
indiferença e no desleixo. E a educação e vivência da fé su-
põe naturalmente o encontro das pessoas, em comunidade: 
nada o pode substituir, apesar das atuais limitações, que, 
como último recurso, nos podem levar a recorrer a outros 
meios.

2. Assim, propomos que esta seja a nossa principal preocupa-
ção, ao longo do próximo ano pastoral (2020-2021): “Apro-
fundar as raízes da nossa fé”.  Além de ser uma necessidade 
permanente da vida cristã, parece-nos estar em sintonia 
com o tema pastoral diocesano para esta ano do triénio do 
centenário da nossa Diocese: “aprofundar as raízes” com 
o objectivo de “mergulhar nas raízes da Igreja diocesana”, 
avivando a memória da Igreja que somos (as memórias pes-
soais, familiares e comunitárias que nos ajudam a entender 
a nossa identidade), porque “o verdadeiro crescimento exi-
ge que se cuide das raízes”.
Iremos apresentar algumas ações concretas, a realizar, com 
os condicionalismos presentes.
Esperamos de todos os paroquianos a melhor receção e 
acolhimento desta nossa proposta, de modo que se torne 
uma preocupação de todos e de cada um. 
Que a Virgem Maria, Mãe da nossa fé, e a Sagrada Famí-
lia de Nazaré, modelo de verdadeira fé, nos ajudem a saber 
cuidar da nossa fé e a aprofundar as suas raízes.

Continua na pág. 3

MENSAGEM AO POVO DE DEUS 
DA DIOCESE DE VILA REAL 

NO INÍCIO DO ANO PASTORAL
1. O ano pastoral que estamos a iniciar 
terá uma marca especial: será o primeiro 
do triénio que assinala o centenário da 
diocese. Aprofundar as raízes foi o lema 
escolhido para inspirar os trabalhos nos 
vários âmbitos da vida diocesana. De facto, a 
missão da Igreja precisa de se alimentar nas 
raízes profundas da nossa fé, aquela que re-
cebemos do testemunho das famílias cristãs 
em que nascemos e das comunidades onde 
crescemos, congregadas em torno de ritmos e vivências do cristian-
ismo. 
Aprofundar as raízes signi� ca dar-se conta que quanto mais profun-
didade elas atingem, mais forte pode ser a árvore, mais largos os seus 
ramos e abundantes os seus frutos. Só se pode crescer com raízes!. 
Neste ano propomo-nos ainda valorizar os meios telemáticos na 
vida pastoral da diocese. As redes sociais e as novas plataformas digi-
tais ocupam um lugar cada vez mais importante na vida das pessoas 
e das organizações. Sem esquecer o primado da pessoa ou substituir 
os valores da presença física e do encontro pessoal, estes novos meios 
ajudam a renovação pastoral, propondo novas linguagens, ampliando 
a comunicação e a participação de novos públicos. 
Será ainda um ano dedicado ao aprofundamento da Encíclica do 
Papa Francisco «Laudato Sí, sobre o cuidado da Casa Comum», um 
texto publicado há cinco anos, mas que se revela de extrema atuali-
dade. De facto, são tantos os sinais de alarme sobre a situação do plan-
eta que se impõe uma re� exão urgente que una crentes e não crentes, 
bem como a promoção de ações conjuntas que incrementem estilos 
de vida mais sustentáveis e práticas sociais mais amigas do ambiente. 
2. A sombra da pandemia ainda se fará sentir durante este ano, 
condicionando o desenrolar da vida pessoal, familiar, social e das co-
munidades cristãs. Para defesa da saúde de todos é imperioso que nos 
diversos âmbitos da vida da diocese sejam respeitadas as normas das 
autoridades civis, bem como as orientações da CEP e as determinações 
diocesanas em vigor. Importa tomar consciência que os próximos tem-
pos não serão fáceis e vão requerer de todos, a começar pelos cristãos, 
uma grande dose de responsabilidade no cumprimento das regras, 
de paciência para não ceder ao cansaço ou facilitismo e um grande 
espírito de comunhão e entreajuda. 

PLANO PASTORAL PAROQUIAL2020 - 2021
LEMA:  “Aprofundar as raízes da fé”

1. Introdução
Cfr. Editorial do Boletim Paroquial n.º 157 (setembro 2020)

2. Principais Objetivos
- Avivar a consciência da grandeza do dom da fé;
- Fazer memória agradecida dos nossos “pais” na fé;
- Dar maior � rmeza à nossa fé, no meio das circunstâncias atuais, pelos 

meios de que dispomos e pela sua vivência em comunidade (família, 
paróquia);

- Acompanhar as principais iniciativas do Plano Pastoral da nossa Diocese.
3. Algumas ações a realizar

- Ter esta preocupação muito presente nas nossas ações pastorais: homilias, 
catequese, celebrações, oração (pessoal, familiar, comunitária), serviço aos 
outros (movidos pela fé), boletim paroquial;

- A� xar a habitual faixa com o “tema pastoral” por cima da entrada principal 
da igreja;

- Valorizar e realçar o batistério (e círio pascal), o ambão ou mesa da Palavra 
de Deus e o altar da igreja, com algum sinal ou arranjo signi� cativo;

- Celebrar, com algum gesto simples mas signi� cativo, a data do nosso Ba-
tismo (e Crisma) e a dos outros membros da família;

- Valorizar a celebração do Domingo da Palavra de Deus (24/01/2021), 
como “festa da fé”;

- Organizar uma exposição com as fotogra� as e nomes dos principais co-
laboradores paroquiais e “testemunhas da fé”, desde o início da criação da 
Paróquia;

- Organizar, com normas próprias, a “Caritas Paroquial” ou Grupo de ação 
sócio-caritativa (Dia Mundial dos Pobres, 15/11/2020) e atualização do 
Ficheiro dos mais carenciados, doentes, idosos, dos que vivem mais soz-
inhos e em situações difíceis;

- Renovar e instituir, depois de uma boa preparação, alguns novos ministros 
extraordinários da comunhão, propostos pelo Pároco e nomeados pelo 
Bispo Diocesano;

- Recitar, no � nal da Oração Universal da missa dominical, a seguinte prece:
Por todos nós e por todos os cristãos da Paróquia, para que nos em-
penhemos seriamente em aprofundar cada vez mais e em dar � rmeza à 
nossa fé, reconhecendo a grandeza do dom que recebemos e a de quan-
tos dele nos ajudaram a cuidar – oremos ao Senhor.

4. Ano Pastoral Paroquial
Tal como nos últimos anos, fazêmo-lo coincidir com o “Ano Litúrgico” ou 

da Vida da Igreja: desde o Advento até ao Domingo de Cristo Rei.
Assim, no Domingo de Cristo Rei (22/11/2020), na Missa Paroquial, será 

feita a apresentação e o Rito de Compromisso de todos os colaboradores pa-
roquiais.
5. Apreciação e aprovação do Plano Pastoral

Dada a di� culdade de reunir em conjunto, aguardamos as sugestões e 
propostas dos paroquianos, em especial dos mais próximos colaboradores, a 
� m de poder ser melhorado.

CENTENÁRIO DA CRIAÇÃO
DA  N O S S A  D I O C E S E

A Diocese de Vila Real 
foi criada pelo Papa Pio XI 
pela Bula Apostolicae Prae-
decessorum Nostrorum, de 
20-04-1922, com Paróquias 
vindas da Arquidiocese de 
Braga (166) e das Dioceses 
de Lamego (71) e de Bragan-
ça (19), � cando com os limi-
tes do distrito de Vila Real, 
com a superfície de 4 273,20 
Km2.  Na altura da execu-
ção da bula tinha 256 freguesias.  Atualmente, tem 264 paróquias. 
As últimas que foram criadas são as do Vidago, Nossa Senhora da 
Conceição de Vila Real, Santa Maria Madalena de Chaves, Santo 
António de Vila Real e a da Sagrada Família de Chaves.

Faz parte da Diocese a cidade de Chaves (a romana Aquae Fla-
viae) que, durante o domínio suevo, foi sede de um efémero Bispa-
do � aviense de que terá sido prelado o famoso D. Idácio de Chaves, 
autor do Cronicon (séc. V). Fala-se ainda de um segundo bispado 
de Betica (Boticas?).

 O primeiro bispo de Vila Real foi o senhor D. João Evangelis-
ta Vidal (1923-1933), seguindo-se o senhor D. António Valente da 
Fonseca (1933-1967), D. António Cardoso da Cunha (1967-1991), 
D. Joaquim Gonçalves (1991-2011),  D. Amândio José Tomás 

A P R O F U N D A R  A S  R A Í Z E S  D A  F É

Tema  Pastoral  Paroquial  2020 - 2021
Continua na pág. 4
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C AT E Q U E S E   2020-2021

Não podemos viver sem a comunidade
Pelas mais diversas razões, desde o início do “con� na-

mento” a que fomos sujeitos em nome da saúde pública, 
grande parte dos cristãos (de todas as idades) deixaram 
de marcar presença na comunidade e na Eucaristia do-
minical, mesmo os mais assíduos e praticantes regulares.

Esta atitude, certamente compreensível, levou muitas 
pessoas a caírem no isolamento e na solidão, se não até 
na indiferença. Não admira, pois, que estejam agora a 
aparecer, também entre nós, vários casos de pessoas com 
demência ou outros problemas de saúde mental, que la-
mentamos. Há mesmo algumas situações graves que nos 
interpelam.

Este é bem um sinal de que não podemos viver uns 
sem os outros, em comunidade. O encontro interpessoal, 
em comunidade, é indispensável, nomeadamente para a 
celebração e vivência da fé.  Nada o pode substituir.

Vem-me à lembrança a resposta dos chamados “már-
tires do domingo” (início do séc. IV) às autoridades que 
proibiam os cristãos de se reunir ao domingo: “não po-
demos passar sem o domingo” (o dia do Senhor). Como 
não podemos passar sem a Eucaristia, “o coração do do-
mingo”.

Numa Carta do Card. Prefeito da Congregação do 
Culto Divino (15/08/2020), a respeito da celebração da 
Liturgia durante e após a pandemia, pode ler-se: “logo 
que as circunstâncias o permitam, é necessário e urgente 
retomar a normalidade da vida cristã, que tem o edifício 
igreja como casa e a celebração da liturgia, particularmen-
te da Eucaristia, como «cume para o qual tende a acção da 
Igreja e, simultaneamente, a fonte de onde promana toda 
a sua força»”. E, referindo-se à transmissão das celebra-
ções pelos meios de comunicação social como um serviço 
precioso para quem não pode ir à igreja por razões de 
saúde, escreve: “nenhuma transmissão se pode equiparar 
à participação pessoal ou a pode substituir. Aliás, estas 
transmissões, por si sós, correm o risco de nos afastarem 
de um encontro pessoal e íntimo com o Deus incarnado… 
Este contato físico com o Senhor é vital, indispensável , in-
substituível”.

Festa  Litúrgica da Sagrada Família
domingo 27/12/2020

renovação das promessas de amor conjugal e familiar
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).

Benção das Grávidas
Na missa do 4º domingo do Advento, 20 de dezembro

Inscrição prévia no Cartório Paroquial (horas de abertura da igreja).

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 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

Receberam o Batismo:
• Diana Nascimento Lameiras, fi lha de Ricardo Borges Lameiras e de 

Bruna Isabel Ba� sta do Nascimento;
• Dinis Nascimento Lameiras, fi lho de Ricardo Borges Lameiras e de 

Bruna Isabel Ba� sta do Nascimento;
• Francisca Monteiro Trino, fi lha de Carlos Manuel Pinheiro Trino e de 

Susana de Jesus da Costa Monteiro Trino;
• Francisca Pimparel Pereira, fi lha de Rui Pedro Teixeira Pereira e de 

Soraia Fernandes Pimparel  Pereira;
• Isaac Cruz Lopes, fi lho de Jorge André Araújo Lopes e de Ana Catarina 

Louro Cruz;
• Lourenço Pinto Pintor, fi lho de Roberto Soares Pintor e de Cecília Va-

nessa dos Reis Pinto Pintor.
Parabéns!

Celebraram o seu casamento católico:
• Sérgio Manuel Ferreira Mar� ns e  Liliana Maria Campos Bernardo 

(15/08/2020);
• Álvaro António Mota Machado e Vanessa Alves Esteves (22/08/2020).

Parabéns e Felicidades!
Faleceram:
• Maria Barreira Mar� nho, de 85 anos de idade, do B.º M. Branco Teix-

eira (28/06/2020);
• Antero Lobo Gomes de Oliveira, de 65 anos de idade, Av. do Tâmega 

(02/07/2020);
• Maria da Cunha Borges, de 82 anos de idade, da Trindade 

(23/07/2020);
• Paula Cris� na Barroncas Alves, de 45 anos de idade, resid. Madrid 

(26/07/2020);
• Isaura Pereira, de 96 anos de idade, resid. Lar da Misericórdia Chv 

(30/07/2020);
• António Joaquim Carvalho do André, de 77 anos de idade, resid. Nan-

terre – França (12/08/2020);
• Silvana dos Anjos Trinta, de 94 anos de idade, da Av. da Cocanha 

(26/08/2020).
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

- Inicia-se na semana de 6 a 10 de Outubro/2020, por 
grupos pequenos.

- Os horários estão ainda a ser elaborados e serão sujei-
tos a alguns acertos na 1.ª semana de Catequese, pelo 
que não se publicam agora nesta edição do Boletim Pa-
roquial. Poderão ser consultados no site da Paróquia (e 
placards da igreja), logo que possível.

- Os encontros de Catequese começam por ser presen-
ciais (tal como a Escola), com as medidas de prudên-
cia, prevenção e segurança, que a situação exige: nada 
substitui o encontro pessoal. Poderão, eventualmente, 
vir a ser feitos, como último recurso, via online (inter-
net), com o acompanhamento dos pais, ou até mesmo 
em família com o acompanhamento dos catequistas/
paróquia. 

- Todos devem ter feito/renovado a sua inscrição e com-
parecer logo desde o 1.º encontro. Não se justi� ca que 
vão aparecendo pouco a pouco e já com atraso. É mui-
to importante para a devida formação de grupos e a 
organização da catequese, este ano com di� culdades 
acrescidas.

- Os encontros das primeiras semanas destinam-se a 
procurar recuperar um pouco as falhas do ano anterior.

- Pedimos aos pais que acompanhem os � lhos até à en-
trada para a sala de catequese e estejam presentes à 
saída, de modo a ajudarem a evitar quaisquer ajunta-
mentos.

- A Missa Vespertina de sábado, para já, será também 
a “Missa da Catequese”. Pondera-se, no entanto, a ne-
cessidade de celebrar uma outra Missa (sobretudo com 
os grupos de catequese, pais e catequistas), conforme a 
a� uência, atendendo à limitação de lugares na igreja.

- Teremos muito em conta as “Orientações” propostas 
pelo Pároco (08/09/2020) e discutidas em Reunião 
Geral de Catequistas (21/09/2020), bem como as que 
vieram da Diocese (24/09/2020). Chama-se à atenção 
para o que foi referido na Carta/Mensagem aos Pais e 
aos Catequistas e na Comunicação a� xada à entrada 
para cada sala de Catequese (normas sanitárias).

  VAMOS TODOS DAR O NOSSO MELHOR!

HOTEL GERIÁTRICO
DE 

CHAVES

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

Visite-nos!!!
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FUNDO PAROQUIAL

   Contas do nosso Jornal

(Últimas Ofertas)

Receitas
Transporte (do n.º 155) ...............................................   231,75
Ofertas (do n.º 156)  ...................................................  429,20

Entregas:  (D. Albertina Ribas 18,00, Cândido Vaz 25,20,D. 
Hermínia/D. Vitória 38,50, D. Fernanda Peixoto  10,00, D. 
Áurea Trino  7,50, D. Luzia Queirós 250,00 + 80,00)

    Total ........................................................... 660,95

Despesas
Tipogra� a (Impressão) ................................................. 200,00
Correio (por lapso, não foi enviado, de que pedimos desculpa)
Entrega ao Fundo Paroquial  ....................................... 230,00
     Total ............................................................. 430,00
     Saldo a transportar ..............................  230,95

N.B. – Continuamos a apelar para que apareçam voluntários 
que se disponibilizem a fazer chegar o Boletim Paroquial 
a todas as famílias de todos os lugares, bairros e ruas da 
Paróquia. É um serviço importante. Temos pena que es-
teja a haver lugares onde ele não chega por falta de quem 
o distribua. Muito obrigado àqueles têm sido persistentes 
nesta colaboração.

Liga dos Amigos ..........................................................  534,00 
Entrega do Jornal “O Construtor” ............................ 230,00
António Cancelinha .................................................... 50,00
Judite Abraão Rodrigues ............................................. 50,00
Anónimo ........................................................................ 50,00
António Carreira ........................................................... 50,00
José Rodrigues Vilanova .............................................. 100,00
Ilda Moura Gomes ........................................................ 120,00
D. Maria do Céu e irmãos (restauro de imagem) .... 950,00
NB. Contribua, conforme as suas possibilidades, com a sua ajuda 

para a paróquia.

FUNDO PAROQUIAL
(Últimas Ofertas)

Liga dos Amigos ..........................................................  534,00
Entrega do Jornal “O Construtor” ............................ 230,00
António Cancelinha .................................................... 50,00
Judite Abraão Rodrigues ............................................. 50,00
Anónimo ........................................................................ 50,00
António Carreira ........................................................... 50,00
José Rodrigues Vilanova .............................................. 100,00
Ilda Moura Gomes ........................................................ 120,00
D. Maria do Céu e irmãos (restauro de imagem) .... 950,00
NB. Contribua, conforme as suas possibilidades, com a sua ajuda 

para a paróquia.

Aniversário de “O Construtor”
Iniciada a sua publicação em setembro de 1989, com pe-

riodicidade bimestral e, nos últimos anos, trimestral, completa 
agora 31 anos e entra no 32.º ano.

Cremos que, ao longo deste tempo, tem sido um instru-
mento valioso de informação e de formação, bem como um 
elo de ligação junto dos paroquianos, emigrantes e de muitos 
outros amigos. Além de fazer como que uma síntese ou his-
torial dos acontecimentos principais da vida da Paróquia, da 
Diocese e até da sociedade.

Felizmente, houve sempre voluntários que o têm distribuí-
do pelas famílias dos diferentes lugares da Paróquia e não têm 
faltado ofertas livres para assegurar todas as despesas com a 
sua impressão e correio, sobejando ainda alguma soma de di-
nheiro a favor da Paróquia (Fundo Paroquial), nomeadamente 
para as obras de construção da igreja paroquial. Mesmo que o 
intuito principal não seja o de ter � ns lucrativos. 

Ultimamente, a situação não tem sido tão agradável e 
agravou-se ainda mais com a atual pandemia: grande parte 
dos paroquianos tem medo de o receber e não contribui com 
qualquer oferta, bem como tantos paroquianos (já há mais de 
duas centenas) que o recebem em formato digital, via email, 
há desinteresse pela leitura (hoje contam sobretudo os canais 
digitais, redes sociais), falta de voluntários responsáveis pela 
sua distribuição por toda a paróquia.

Estamos a ponderar quanto à sua continuidade. Mas, tendo 
em conta os objetivos em vista, e apesar do enorme trabalho 
que comporta, parece-nos poder ser ainda um instrumento de 
evangelização importante e uma forma de ir ao encontro das 
pessoas, que agora se “afastam” cada vez mais da igreja: quer 
no habitual formato de papel, quer privilegiando o seu forma-
to digital, a enviar, por email, a todos quantos manifestarem 
vontade de o receber.

Enquanto puder ser editado, agradecemos o melhor aco-
lhimento de todos, a sua melhor colaboração e as ofertas livres 
de quem quiser ajudar para a sua manutenção. E contamos 
receber igualmente sugestões e opiniões diversi� cadas para o 
melhorar e o enriquecimento de todos.

Por favor, sem descurar as devidas precauções na presente 
situação, não tenhamos medo de ler e de nos mantermos devi-
damente informados e esclarecidos. Livremo-nos do vírus da 
desinformação e da indiferença!
N.B.- Todos os números do nosso Boletim Paroquial (desde 

o 0 ao 157) podem ser consultados no site da Paróquia:  
www.paroquiasfamilia-chaves.pt

MENSAGEM AO POVO DE DEUS DA DIOCESE DE VILA REAL 
NO INÍCIO DO ANO PASTORAL

3. Na vida pastoral das paróquias, dos movimentos e associações, 
evitem-se as aglomerações de pessoas. A organização da catequese 
da infância e adolescência deve atender às orientações do Secretari-
ado Nacional de Educação Cristã. Os grupos sejam adequados à di-
mensão dos espaços disponíveis (reduzidos a 10 ou 12 elementos) e 
podem funcionar de forma presencial, em alternância ou conjugação 
com encontros on-line. Será ainda necessário promover um maior en-
volvimento das famílias na catequese e não esquecer que nos encontros 
presenciais é indispensável cumprir as regras básicas (uso de máscara, 
distanciamento, higienização das mãos, arejamento das salas). 
A eucaristia, cume e fonte da vida da Igreja, será sempre o momento 
central da vida das comunidades. Os atuais condicionamentos nas 
celebrações não podem servir de pretexto para um afastamento dos 
crentes, mas podem ser oportunidade para reforçar o amor por este 
sinal maior da presença do Senhor. Participar presencialmente na mis-
sa dominical ou, quando não é possível, acompanhar por outro meio 
continua a ser um dever do cristão. 
O sacramento da Reconciliação com con� ssão individual é indispen-
sável para uma vida cristã mais plena. 
As visitas pastorais (com celebrações do Crisma) permanecem adia-
das até que a situação pandémica permita a sua realização nos moldes 
habituais. Em seu lugar será agendado um tipo de visita do Bispo às 
várias zonas da diocese, mais pessoal, simples e informal. 
4. Uma especial preocupação merecem os idosos nos lares (ERPI’s), 
tão atingidos por esta pandemia. Compreendo e partilho o sofrimento 
destes nossos irmãos mais velhos e a angústia das suas famílias, sem 
deixar de enaltecer o trabalho dedicado e corajoso das equipas técni-
cas e dos colaboradores destas instituições. Este reconhecimento é ex-
tensivo aos médicos e enfermeiros, auxiliares, cuidadores, voluntários 
(bombeiros), forças de segurança pelo seu incansável empenhamento. 
Para todos invoco a bênção de Deus e peço que continuem a trabalhar, 
com ânimo e coragem, pelo bem de todos porque essa é a maior das 
causas. Da mesma forma, os responsáveis das IPSS’s, das Misericórdias 
e de outras instituições eclesiais, públicas ou privadas, são credores de 
reconhecimento pelo esforço acrescido na busca de respostas a esta ad-
versidade. 
5. A pandemia, além do número de doentes e defuntos que tem causa-
do, começa também a evidenciar graves consequências no plano 
económico e social. No mundo, mais ao perto ou mais ao longe, 
começa a crescer o número de pessoas desempregadas, de famílias 
carenciadas, de empresas e instituições em di� culdades. Precisamos de 
estar atentos a estas situações, de unir esforços e converter os corações, 
tantas vezes egoístas e gananciosos, para que se abram em gestos de 
partilha e solidariedade. Um cuidado especial é devido às pessoas que 
vivem sós, sobretudo idosos e doentes. 

Continuação da pág. 1

No atual contexto também nas comunidades cristãs se faz sentir uma 
redução de ofertas. Convido os cristãos a uma maior partilha de bens 
nas suas comunidades para que não faltem os meios necessários para 
que cada paróquia seja sustentável e também para repartir pelos mais 
pobres. 
6. Em momentos difíceis como este, o papel das famílias e das comu-
nidades é imprescindível. Elas constituem a primeira e a mais básica 
rede de proteção, de afetos e de partilha. Apelo, por isso, a todas as 
famílias da diocese a que se mantenham unidas no amor e na paz, 
conscientes do grande tesouro que representam. Às crianças, adoles-
centes e jovens envio uma saudação pessoal. A todos os educadores, 
pais, professores, catequistas auguro que, ao iniciar um ano tão atípico, 
não esmoreçam na paixão pela missão de educar. Aos mais idosos 
ou doentes peço que não percam a esperança de que a vida trará ainda 
dias bonitos e nunca deixem de acreditar que estão sempre no nosso 
pensamento e no nosso coração. Aos responsáveis das empresas, insti-
tuições e coletividades, aos decisores políticos locais e nacionais apelo 
a que, neste contexto tão exigente, nunca deixem de procurar o bem 
comum, no respeito pela dignidade e direitos da pessoa humana. 
7. Este ano pastoral vai exigir de todos nós que pertencemos a esta 
amada Igreja Diocesana de Vila Real, uma fé mais forte, uma oração 
mais intensa e uma solidariedade mais efetiva. As situações de 
provação constituem sempre um desa� o à nossa fé. Por isso precisa-
mos de uma fé forte. Unidos a Ele(J.Cristo) poderemos ser como a casa 
construída sobre a rocha ou a árvore plantada à beira da água. Só estas 
são capazes de resistir às tempestades ou sobreviver à estiagem. 
Precisamos de uma oração mais intensa que reforce a nossa comunhão 
com Deus e com os irmãos e não nos deixe ceder ao medo. «A oração 
e o serviço silencioso são as nossas armas vencedoras» (Papa Fran-
cisco, Homilia de 27 de março de 2020). Precisamos ainda de cultivar 
uma solidariedade mais efetiva porque «para sairmos melhores desta 
crise devemos fazê-lo juntos, não sozinhos; ou juntos ou não é possível. 
Temos que o fazer em conjunto, todos nós, em solidariedade» (Papa 
Francisco, Audiência Geral de 2 de setembro de 2020). 
Que Deus, Pai de bondade e misericórdia, abençoe e proteja a todos 
durante o novo ano pastoral. E Maria, Senhora da Conceição, nossa 
padroeira, interceda sempre pela nossa diocese, sobretudo pelas suas 
famílias e comunidades. 
23 de setembro de 2020
+António Augusto de Oliveira Azevedo 
Bispo de Vila Real

NB.- A Mensagem pode ler-se na íntegra através do site da 
Paróquia e da  Diocese.

- Os sublinhados são nossos.

Mensagemdo Santo Padre Francisco para o Dia Mundial dos Pobres
x x x i i i  D o m i n g o  d o  Te m p o  C o m um  (15 de novembro de2020)

«Estende a tua mão ao pobre» (Sir 7, 32)
«Estende a tua mão ao pobre» (Sir 7, 32): a sabedoria antiga dis-

pôs estas palavras como um código sacro que se deve seguir na vida. 
Hoje ressoam com toda a densidade do seu signi� cado para nos aju-
dar, também a nós, a concentrar o olhar no essencial e superar as 
barreiras da indiferença. 

Ben-Sirá insiste que, na contrariedade, é preciso ter con� ança em 
Deus: «Não te perturbes no tempo do infortúnio…».Mas, a constante 
referência a Deus não impede de olhar para o homem concreto. São 
inseparáveis a oração a Deus e a solidariedade com os pobres e os 
enfermos. Por isso, o tempo que se deve dedicar à oração não pode 
tornar-se jamais um álibi para descuidar o próximo em di� culdade 
Como permanece atual, também para nós, este ensinamento! 

Todos os anos, com o Dia Mundial dos Pobres, volto a esta rea-
lidade fundamental para a vida da Igreja, porque os pobres estão e 
sempre estarão connosco (cf. Jo 12, 8) para nos ajudar a acolher a 
companhia de Cristo na existência do dia a dia.

A comunidade cristã é chamada a coenvolver-se nesta experiência 
de partilha, ciente de que não é lícito delegá-la a outros. E, para servir 
de apoio aos pobres, é fundamental viver pessoalmente a pobreza 
evangélica.

É verdade que a Igreja não tem soluções globais a propor, mas 
oferece, com a graça de Cristo, o seu testemunho e gestos de par-
tilha.

Estender a mão leva a descobrir, antes de tudo a quem o faz, que 
dentro de nós existe a capacidade de realizar gestos que dão sentido 
à vida. Quantas mãos estendidas se vêem todos os dias!  (Destes 
“santos ao pé da porta” ninguém fala). 

Estender a mão é um sinal: um sinal que apela imediatamente à 
proximidade, à solidariedade,ao amor. Nestes meses, em que o mun-
do inteiro foi dominado por um vírus que trouxe dor e morte, descon-
forto e perplexidade, pudemos ver tantas mãos estendidas! …

 Esta pandemia chegou de improviso. Mas, a mão estendida ao 
pobre não chegou de improviso. Este período que estamos a viver 
colocou em crise muitas certezas. Sentimo-nos mais pobres e mais 
vulneráveis, porque experimentamos a sensação da limitação e a res-
trição da liberdade. A perda do emprego, dos afetos mais queridos, 
como a falta das relações interpessoais habituais, abriu subitamente 
horizontes que já não estávamos acostumados a observar. As nossas 
riquezas espirituais e materiais foram postas em questão e descobri-
mo-nos amedrontados. Fechados no silêncio das nossas casas, desco-

brimos como é importante a simplicidade e o manter os olhos � xos no 
essencial. Amadureceu em nós a exigência duma nova fraternidade, 
capaz de ajuda recíproca e estima mútua. Este é um tempo favorá-
vel para «voltar a sentir que precisamos uns dos outros, que temos 
uma responsabilidade para com os outros e o mundo (...). 

«Estende a mão ao pobre» é, pois, um convite à responsabilida-
de, sob forma de empenho direto, de quem se sente parte do mesmo 
destino. É um encorajamento a assumir os pesos dos mais vulneráveis, 
como recorda São Paulo: «Pelo amor, fazei-vos servos uns dos outros». 

E aqui volta o livro de Ben-Sirá em nossa ajuda: sugere ações con-
cretas para apoiar os mais vulneráveis e usa também algumas imagens 
sugestivas. Primeiro, toma em consideração a debilidade de quantos 
estão tristes: «Não fujas dos que choram» (7, 34).. E, depois, a� rma o 
autor sagrado: «Não sejas preguiçoso em visitar um doente» (7, 35). 

«Estende a mão ao pobre» faz ressaltar, por contraste, a atitude 
de quantos conservam as mãos nos bolsos e não se deixam como-
ver pela pobreza, da qual frequentemente são cúmplices também eles. 
Que diferença relativamente às mãos generosas que acima descreve-
mos. 

«Em todas as tuas obras, lembra-te do teu � m» (Sir 7, 36): tal é a 
frase com que Ben-Sirá conclui a sua re� exão. O texto presta-se a uma 
dupla interpretação. A primeira destaca que precisamos de ter sempre 
presente o � m da nossa existência. Mas existe também uma segunda 
interpretação, que evidencia principalmente a � nalidade, o objetivo 
para o qual tende cada um. É a � nalidade da nossa vida que exige um 
projeto a realizar e um caminho a percorrer sem se cansar. Pois bem! 
O objetivo de cada ação nossa só pode ser o amor: tal é o objetivo 
para onde caminhamos, e nada deve distrair-nos dele. Este amor é 
partilha, dedicação e serviço, mas começa pela descoberta de que 
primeiro fomos nós amados e despertados para o amor. 

Neste caminho de encontro diário com os pobres, acompanha-
-nos a Mãe de Deus que é, mais do que qualquer outra, a Mãe dos 
pobres. A Virgem Maria conhece de perto as di� culdades e os sofri-
mentos de quantos estão marginalizados…

Roma, em São João de Latrão, na Memória litúrgica de Santo An-
tónio, 13 de junho de 2020.

Francisco
NB.- Esta Mensagem pode ler-se na íntegra consultando o site da nossa 

Paróquia: www.paroquiasfamilia-chaves.pt)
        - Os sublinhados são nossos.
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Encíclica “Fratelli Tutti”
Cidade do Vaticano, 16 set 2020 (Ec-

clesia) – O Papa Francisco vai publicar 
a sua nova encíclica ‘Fratelli tutti’ a 4 de 
outubro, dia de São Francisco de Assis, 
anunciou hoje a sala de imprensa da San-
ta Sé.

O documento vai ter como nome o� -
cial a expressão italiana inspirada no fundador da família franciscana, 
que já tinha dado origem à designação da encíclica ‘Laudato Si’ (2015),

A encíclica é o grau máximo das cartas que um Papa escreve; São 
Francisco de Assis é o religioso que inspirou o pontí� ce argentino na 
escolha do seu nome, após a eleição como sucessor de Bento XVI, em 
março de 2013.

A nova encíclica é dedicada à “fraternidade” e à “amizade social”, 
adianta o portal de notícias do Vaticano, e o título original em italiano vai 
permanecer sem tradução em todos os idiomas em que o documento 
for distribuído.

O documento vai ser assinado pelo Papa a 3 de outubro, numa via-
gem privada a Assis, na Itália, junto ao túmulo de São Francisco (1182-
1226).

Em 2013, no início de seu ponti� cado, Francisco divulgou sua pri-
meira encíclica, concluindo o trabalho iniciado pelo Papa Bento XVI, 
com o documento ‘Lumen Fidei’, sobre a fé.

AOS CATEQUISTAS PAROQUIAIS
Caros  e muito estimados Catequistas:

Aproxima-se o novo ano de 
Catequese. O Pároco e a Paró-
quia contam convosco e com 
todos aqueles que, com a vossa 
ajuda e o vosso convite, possam 
vir a desempenhar, com idonei-
dade e competência, também 
esta nobre e exigente “missão” 
eclesial.  Atender, antes de mais, 
ao seu testemunho e prática de 
vida cristã, espírito de serviço, 
mentalidade aberta para aceitar 
as orientações da Igreja, trato 
afável, alguma formação (no-
meadamente no uso das novas 
tecnologias) ou vontade de a ad-
quirir, maturidade e sentido de 
responsabilidade. Se houver alguém em vista, devem informar, 
previamente, o Pároco. Bom seria que alguns pais/mães cristãos, 
com � lhos na catequese, manifestassem a sua disponibilidade.

Peço, encarecidamente, a todos e a cada um de vós que se 
mantenham � rmes no seu compromisso com este serviço eclesial 
da catequese (e, porventura, em outros serviços). Nada nem nin-
guém os demova: nem as di� culdades, nem as eventuais incom-
preensões, nem o cansaço, nem o medo do coronavírus (que nos 
pode levar a contrair outros vírus não menos graves, como o da 
indiferença ou do comodismo).

Agradeço, do fundo do coração, em meu nome pessoal e da 
Paróquia, toda a ajuda que, de forma gratuita, desinteressada e 
sacri� cada, nos prestam, certamente como exigência da vossa fé, 
da vossa adesão pessoal a Jesus Cristo e do vosso amor à Igreja. 
Acompanho-vos sempre com a minha oração amiga e com a mi-
nha solicitude de Padre e Pastor.

O ano de catequese de 2020-2021, devido à pandemia que 
subsiste, certamente, vai  exigir ainda mais de todos nós. Há cui-
dados redobrados a ter em conta, normas sanitárias a cumprir e 
a fazer cumprir como meio de prevenção. Mas, por favor, acon-
teça o que acontecer, em caso algum, “abandonem” e deixem de 
“acompanhar”, pelos meios possíveis e a prevenir, os catequizan-
dos que vos são con� ados.  Procurai manter, permanentemente, 
uma estreita e afetuosa ligação com eles e suas famílias, chama-
das a dar também a sua melhor colaboração. O Catequista é um 
“discípulo acompanhante”. E não vos esqueçais de os encaminhar 
para a prática regular de vida cristã (missa dominical, serviço aos 
outros, etc.), dando-lhes o vosso exemplo de vida. En� m, estai 
também muito atentos a casos particulares em situação mais difí-
cil (� lhos de pais separados, em risco de pobreza  ou com outros 
problemas) e oferecei-lhes a vossa melhor ajuda (e a da Paróquia).

Peço ainda a melhor atenção para o documento “Orientações 
para a Catequese (em Portugal) em tempo de pandemia” (SNEC) 
e para as “Orientações para a Catequese Paroquial durante a pan-
demia”, que conta com as sugestões de todos para serem melho-
radas.

Para todos vós invoco a bênção do Senhor e a ajuda de Maria, 
a primeira cristã e catequista, verdadeira “estrela da evangeliza-
ção”.  E, ainda que um pouco mais distantes � sicamente, desejo 
que possais sentir o calor do meu forte abraço e da minha grande 
amizade.

O vosso irmão Pároco,  8 set. 2020

AOS PAIS COM FILHOS NA 
CATEQUESE PAROQUIAL

Caros Pais,

Iniciam-se, hoje, as inscrições 
para o novo ano de catequese 
(17h00-19h00), que ninguém deve 
deixar de fazer ou renovar. Iniciar-
-se-á na semana de 6 a 10 de Outu-
bro, tanto quanto possível, por gru-
pos (e não encontro geral, como se 
tem feito) e em regime presencial, 
tal como na Escola.

Tendo muito em conta a pre-
sente situação de pandemia, tudo 
faremos para que os vossos � lhos se 
possam sentir bem e em segurança, 
cumprindo as normas sanitárias, 
também com a melhor colaboração 
dos pais. Por isso, permitimo-nos 
chamar a vossa melhor atenção 

para o seguinte:
- torna-se obrigatório o uso de máscara e o devido distancia-

mento físico, dentro e fora das instalações da igreja;
- os grupos serão reduzidos, até dez catequizandos (pelo que 

precisamos certamente de mais catequistas, “idóneos” cristãmen-
te, e contamos, porventura, com a disponibilidade de alguns pais/
mães);

- os horários serão a horas diferentes, de modo a evitar ajunta-
mentos à entrada e à saída da catequese;

- tomar-se-ão os devidos cuidados quanto ao arejamento das 
salas, desinfeção do calçado e higienização das mãos (à entrada), 
uso exclusivo dos materiais pessoais;

- na falta de catequistas su� cientes (ainda que alguns se dis-
ponibilizem para fazer catequese a dois grupos por semana), po-
deremos ter de fazer catequese a cada grupo e em cada semana, 
alternadamente, na igreja e na família, conforme indicação do(s) 
catequista(s);

- se tivesse de ser suspensa a catequese presencial, estamos a 
preparar-nos para fazer catequese via on-line, através da platafor-
ma Zoom e o devido acompanhamento dos pais em casa, que têm 
cada vez mais um papel fundamental na catequese dos � lhos;

- para tal ser possível e haver uma permanente ligação com as 
famílias, precisamos de todos os contactos, inclusive o e-mail, dos 
pais e � lhos, a deixar no ato de inscrição,

- cada encarregado de educação deverá assinar a Declaração 
referente à Proteção de Dados, a arquivar na Paróquia;

- pede-se a todos, conforme as suas reais possibilidades, um 
donativo para as despesas da catequese, agora acrescidas devido 
às medidas sanitárias a cumprir.

Penso que nunca é demais reforçar, sobretudo nesta altura, 
junto dos pais:

- a primordial e indispensável catequese familiar, num clima 
de muito afeto;

- o acompanhamento, personalizado e muito próximo dos 
pais, quanto aos encontros de catequese dos � lhos, à participação 
na missa dominical (porventura, uma missa semanal sobretudo 
com catequizandos, catequistas e pais) – a melhor de todas as ca-
tequeses – e ao seu testemunho de vida cristã e ligação à Igreja.

Contamos com todos vós! Contai sempre com a nossa maior 
estima e dedicação.

O vosso irmão Pároco       14 set. 2020

CENTENÁRIO DA CRIAÇÃO
DA  N O S S A  D I O C E S E

(2011-2019), D. António Augusto de Oliveira Azevedo (atual Bispo 
Diocesano - 2019 …).

Símbolo do Centenário
A árvore, símbolo da vida na evolução perpétua, com as suas 

raízes, tronco e ramos.
Na tradição cristã, a cruz é a árvore da vida, com todos os frutos 

de salvação (Gen.2, Apoc. 2,7; 22,2.14.19; cfr. Jer. 17,7-8).
Lema Geral: “Crescer com raízes”
“Crescer” (ser mais e melhor), “com raízes” (com bases � rmes): 

“sempre a caminho, mas nunca desenraizados”.
“Pretende-se sublinhar que a Dio-

cese é como uma árvore: de profundas 
raízes, pelos ramos verdejantes unidos 
ao tronco que é Cristo, dela se espera 
bom fruto, ao serviço da humanidade”.

Triénio do Centenário
Em 20/04/2022, ocorre, pois, o 1.º 

centenário da Diocese. As comemora-
ções prolongam-se por um itinerário de 
três anos (pastorais): 2020/21, 2021/22 
e 2022/23.

O Lema geral escolhido “Crescer 
com raízes”, desdobra-se em três sub-temas: “Aprofundar as raízes” 
(2020/21), “Permanecer unidos em Cristo” (2021/22), “Fruti� car 
com alegria” (2022/23).

O ano de preparação (2020/21), com atenção às “Raízes”, tem 
como objectivo fazer memória agradecida de um século de vida da 
Diocese: das pessoas e acontecimentos que mais a marcaram, das 
suas tradições, património cultural e humano e dos nossos valores. 
Sem � carmos agarrados ao passado. E ainda: Valorizar os meios te-
lemáticos na vida pastoral e Implementar a mensagem da Encíclica 
“Laudato Si” (Papa Francisco). O Plano Pastoral contempla algumas 
propostas: peregrinações (a nível familiar, paroquial, arciprestal, se 
tal for possível) às Dioceses que nos deram origem (Braga, Bragan-
ça e Lamego); celebração do Dia da Diocese; encontros de forma-
ção, eventos sócio-culturais.

O ano da celebração jubilar (2021/22), com atenção ao “Tronco” 
da árvore, tem como objectivo permanecer unidos a Cristo, o tron-
co da árvore, donde brota a verdadeira vida (seiva) para os ramos, 
mediante o esforço de conversão pessoal e comunitária, o louvor 
e a acção de graças. Algumas propostas: : abertura da “Porta Jubi-
lar” na Sé Catedral, peregrinações (a nível diocesano) à Sé Catedral 
de Vila Real, ao Seminário, com momentos de oração, re� exão e 
celebração; Dia da Diocese, encontros de formação; eventos sócio-
-culturais.

O ano de reinício de uma nova caminhada (2022/23), com aten-
ção aos “ramos e frutos”, tem como objectivo fruti� car com alegria, 
para a via do mundo: é a nossa missão na terra. E projectar o futuro 
da Igreja que somos e queremos ser. Algumas propostas: peregri-
nações a Roma e à Terra Santa (?); Dia da Diocese, encontros de 
formação; eventos sócio-culturais.

N.B.- Para mais esclarecimentos, recomenda-se a consulta do site 
da Paróquia (www.paroquiasfamilia-chaves.pt) e a leitura 
Plano Pastoral Diocesano.
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5 de Outubro 2020

Dia Diocesano
de Catequista

09h30 - Acolhimento e oração da manhã
            (Saudação do Sr. D. António Augusto Azevedo) 

10h00 - Apresentação das normas para a retoma da catequese do SNEC
            (Adaptação à nossa realidade pastoral) 

10h30 - Conferência sobre a LAUDATO SI’
            (Padre Jorge Castela [Diocese da Guarda - Portugal]
                 (Padre Vitor Hugo Mendes [Diocese de Lages SC - Brasil])

11h15 - Debate 

CONTRIBUTO PAROQUIAL
Com a grande diminuição de participantes nas missas e a re-

dução de missas da semana, têm sido também muito menores as 
receitas da igreja, cujas despesas aumentam. E ainda muito menos 
aqueles que têm entregue o seu donativo ou “côngrua” para ajuda do 
Pároco (despesas de deslocação, sua modesta mas digna sustentação 
e apoio aos mais pobres).

Lembra-se, por isso, o dever dos paroquianos em contribuir, com 
alegria, cada um segundo as suas possibilidades e a riqueza  do seu 
coração, para “as despesas do culto” (igreja) e a “sustentação do cle-
ro” (Pároco), que não aufere qualquer outro vencimento ou salário 
mensal.  Exceto os mais carenciados, que precisam antes de ser aju-
dados. Não basta pedir serviços (gratuitos) à Paróquia e ao Pároco; 
precisam também de ser ajudados. Poderá ser até um sinal de cada 
um se considerar membro ativo da comunidade paroquial e de re-
conhecimento do Padre como seu Pároco, que se preocupa em estar 
ao serviço de todos. 

A todos os paroquianos de boa vontade, agradecemos a sua ge-
nerosidade.


