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Pandemia e Práticas Cristãs
Há já mais de um ano que a pandemia da Covid – 19 ir-

rompeu, inesperadamente, à escala global ou mundial, como 
uma tempestade furibunda, e tem deixado um enorme rasto 
de medo, de sofrimento e de morte por toda a parte. Ainda 
é cedo, certamente, para avaliar as suas reais e nefastas con-
sequências a nível pessoal e colectivo, eclesial e social. Para 
já sabemos que se agravou a situação de saúde pública, a de-
� ciência de meios para a controlar, a pobreza aumentou, os 
rendimentos das pessoas e das famílias caíram, a convivên-
cia social tem vindo quase a desaparecer enquanto cresce o 
isolamento e o medo de um possível contágio. Mas também 
sabemos de verdadeiros “milagres” que se têm realizado no 
tratamento e na cura de doentes muito graves, graças à extre-
ma dedicação de tantos pro� ssionais de saúde; e muitos outros 
problemas sociais,  como o da pobreza, se têm vindo a resolver 
ou a minorar como fruto de uma enorme onda de solidarie-
dade e de entreajuda, que depressa se levantou no meio de tão 
grande tempestade.

Também a nível eclesial e de cada comunidade cristã, a 
atual pandemia fez os seus “estragos”:  adiamento de celebra-
ções (casamentos, baptizados, comunhões, crismas), os fu-
nerais em geral (sobretudo de pessoas com a covid) têm sido 
uma “dor de alma” ) e os velórios foram proibidos,  suspen-
são de festas religiosas e de celebrações comunitárias ou feitas 
com grandes restrições sanitárias, a grande queda da prática 
da missa dominical – que já era reduzida – pois muitos cris-
tãos que frequentavam regularmente a Eucaristia nunca mais 
apareceram, alegadamente por medo ou habituação aos meios 
telemáticos, e igual  queda se veri� cou nas receitas a favor da 
igrejas e na entrega do contributo paroquial; também a cate-
quese paroquial sofreu, ora feita a nível presencial ora por via 
“on line”, bem como todos os meios de formação (cristã) em 
geral (reuniões, encontros, conferências). Mas esta crise pan-
démica, a meu ver, veio revelar-nos uma grande falta de fé e 
um grande vazio de interioridade.

Quando se pensava estarmos a poder voltar ao normal, gra-
ças ao enorme esforço de vacinação geral, eis que uma 4.ª vaga 
da pandemia está já em curso e a complicar os planos de uma 
“vida nova” a reconstruir. Segundo se diz, devido a comporta-
mentos irresponsáveis.

Seja como for, a vida não pode parar. E o grande desa� o 
que nos é feito agora é o de começar a repensar o futuro. Nada 
pode � car como dantes. O nosso Bispo, no “Dia da Diocese”, a 
06/06/2021, em Mesão Frio, apontou três prioridades a ter em 
conta: reconstruir as comunidades cristãs; crescer espiritual-
mente; e cultivar a esperança (ativa), que leve a um compro-
misso sério. Para isso, entre outras acções pastorais, teremos 
de pensar numa Igreja como “pequeno redil”, mas aberta a 
todos aqueles que decidem manter-se � éis a Jesus Cristo e ao 
seu serviço, na pobreza dos seus recursos, e, por isso, mais aco-
lhedora e muito próxima de todos, em especial dos que mais 
sofrem, por todos os meios possíveis; comprometer ainda 
mais os cristãos leigos (a preparar melhor) nos vários serviços 
de cada comunidade cristã, tais como nos da evangelização, 
da animação litúrgica e da caridade, até porque os padres são 
cada vez menos; valorizar a família como pilar da Igreja e da 
sociedade (e sua constituição), sobretudo enquanto “igreja 
doméstica”, onde se professa, educa, reza, celebra, vive e teste-
munha a fé; centrar a vida cristã na celebração da Eucaristia; 
salvaguardar o valor inestimável da vida humana e a natural 
interdependência uns dos outros – “estamos todos no mesmo 
barco” – e, por isso, corresponsáveis pelo bem material e es-
piritual uns dos outros, sem nunca esquecer os mais frágeis; 
recorrer aos meios digitais sempre que for oportuno e sem que 
substituam o encontro humano. E, acautelando-nos sempre 
do coronavírus e suas variantes, não nos deixemos contaminar 
pelo vírus do desânimo, do pessimismo e do medo.

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
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“Comunicar, encontrando as pessoas… gastando as 
solas dos sapatos.”

(Papa Francisco, 55.º Dia M. Comunicações sociais 2021)

Encontro Mundial das Famílias
 2022

Instituição do Dia Mundial 
dos Avós e dos Idosos

Continua na pág. 4

O Papa Francisco anunciou que o próximo Encontro Mundial 
das Famílias (EMF) vai decorrer em 2022 num formato inédito, 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.

 O tema do 10.º EMF será ‘O Amor em família: 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 todos quantos sabem ser filhos e netos. Foi com os 
avós que, desde muito pequenos, escutámos lindas histórias, 

A todos os Idosos e Avós, 
meus paroquianos

Dia da Diocese
Este ano, e por ter sido adiado no ano passado, realizou-se no 

1.º domingo de junho, dia 4, em Mesão Frio, onde nunca se tinha 
realizado.

Ainda devido à pandemia e cumprindo as restrições sanitárias, 
foi transmitido através dos canais digitais da Diocese.

Do Programa, constou uma Conferência sobre a Encíclica do 
Papa  Francisco “Laudato Si: viver a vocação de guardiões da obra de 
Deus na Diocese de Vila Real”, no Salão nobre da Câmara Municipal 
e uma Missa Campal, presidida pelo nosso Bispo. Esteve presente 
uma pequena representação de toda a Diocese.

Na homilia, o senhor Bispo referiu a necessidade de reativar 
a vida das nossas comunidades cristãs. “Não basta voltar ao que 
fazíamos antes”, acrescentou.

Falou num processo “inexorável” de transição de um Cristia-
nismo sociológico e cultural para um “Cristianismo de convicção”, 
considerando que este é “o grande desa� o pastoral”. E da neces-
sidade de reavivar o “espírito família e clima fraterno” nas nossas 
comunidades. “Urge superar divisões, interesse egoístas, lógicas de 
grupo ou de capelinha”, a� rmou. E ainda da necessidade de “crescer 
espiritualmente”, de “uma profunda renovação (da vida) espiritual”, 
afetada pela pandemia e num tempo de mudança, que deve começar 
pelas pessoas, não pelas “estruturas”. Na homilia, lançou também o 
desa� o, de “cultivar a esperança”, que parte do “compromisso inequí-
voco com o bem, de fazer o bem”, com o reconhecimento do valor da 
vida e da dignidade humana, além de maior consciência ecológica

Referiu-se também a este dia como sendo um momento de “ação 
de graças” por tudo o que se conseguiu num ano pastoral “tão difícil”, 
marcado pela Covid-19.

A Diocese de Vila Real vive um ano preparatório do seu cente-
nário, com o tema ‘Aprofundar as raízes’. Por isso evocou todos os 
que, no último século, serviram a Diocese de Vila Real, “verdadeiras 
raízes” da Igreja local. “Estamos gratos ao Senhor por todos eles”.

O Papa anunciou, a 31/01/2021, a instituição do “Dia Mun-
dial dos Avós e dos Idosos”, a celebrar no quarto domingo de 
julho, junto à celebração litúrgica de São Joaquim e Santa Ana 
(26 de julho).

“Os avós, tantas vezes, são esquecidos e esquecemos esta rique-
za de cuidar das raízes e transmiti-las”, referiu o Papa Francisco, 
que sublinhou a importância do encontro entre gerações, para 
a Igreja e para a sociedade.

“É importante que os avós se encontrem com os netos e os 

Símbolos da Jornada Mundial da Juventude vão pe-
regrinar pelas dioceses a partir de Novembro 2021

Os símbolos da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) – a 
Cruz e o ícone de Nossa Senhora – vão peregrinar pelas 21 
dioceses de Portugal a partir de novembro deste ano, até julho 
de 2023.

“Os símbolos partem em 
peregrinação para serem 
anunciadores do Evangelho 
e acompanharem os jovens, 
de forma especial, nas rea-
lidades em que vivem”.
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Catequese Paroquial  
- 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 
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:
• San� ago Mateus Marracho Lavaredas, fi lho de Tiago Rafael Gomes 

Fernandes Lavaredas e de Isabel Mendes Marracho;

• António Francisco Areias Alves, fi lho de Júlio da Costa Alves e de Paula 
da Costa Areias Alves;

• Juliana Clemente Domingues, fi lha de Frederico dos Santos Domingues 
e de Catarina Sofi a Fernandes Clemente;

• Enzo Santos Costa, fi lho de José Alberto Barros Costa e de Olga Sofi a 
Teixeira dos Santos;

• Laura Gregório Oliveira, fi lha de Rui Jorge Garcia Pereira Oliveira e de 
Maria Madalena Braz Gregório;

• Carolina Nascimento Garcia, fi lha de Igor Ricardo Carneiro Garcia e de 
Sónia Alexandra Fernandes do Nascimento.

 

Celebraram o seu casamento católico:
 CASAMENTOS ADIADOS

Faleceram:
• Maria de Fá� ma Dias Rodrigues, de 77 anos de idade, Santa Cruz 

(01/05/2021);

• Deolinda Rosa Rua da Silva Pereira, de 76 anos de idade,  Santa Cruz 
(17/05/2021);

• Dalila dos Remédios da Rocha Coelho, de 86 anos de idade, R. Joaquim 
Mazarém (22/06/2021);

• Alber� na Pereira Araújo, de 79 anos de idade, B.º Branco Teixeia /R. 
Guiné (26/06/2021).

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

HOTEL GERIÁTRICO
DE 

CHAVES

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

Visite-nos!!!

�������� �� ����������
No último domingo de cada mês, às 16h00 (hora de In-
verno) ou às 18h00 (hora de Verão).

Participe, de preferência, na Missa da sua Paróquia!

Beato Pedro da Fontoura, mártir
Natural de Chaves. 
Venerado na igreja da Sagrada Família.
Festa Litúrgica a  17 de Julho.
Faremos memória dele na 

Missa Vespertina desse dia (sábado), 
pedindo a graça da sua canonização jun-
tamente com os seus companheiros 
(jesuítas) que, com/como ele, com apenas 
uns 23 anos de idade, foram martirizados; 
bem como a graça de, à sua imitação, 
nos tornarmos verdadeiros discípulos 
missionários.

Recomenda-se a sua “novena”, inserida no livrinho que 
sobre ele foi publicado.

CARITAS PAROQUIAL

D. Natália Batista (Coordenadora)
D. Isabel Domingues
D. Elsa Cancelinha
D. Laura Bastos
D. Cristina Nascimento 
P. José G. Banha (Assistente)

D. Amável Gradim (Coordenadora do Serviço de 
Acolhimento na igreja)

D.  Isaura Carreira (Coordenadora da Catequese)
D. Natália Batista (Ligação aos serviços sociais da 

CMC e Caritas Diocesana VR)
D. Guida Esteves (Ligação ao Centro de Emprego)
Tânia Raquel Borges (Ligação à Segurança Social – 

Carenciados e Pessoas com de� ciência)
Delegados de Lugar ou Bairro

REUNIÃO MENSAL:  3.ª quinta-feira de cada mês

INFORMAÇÕESINFORMAÇÕES
- A C.P. (SF), de momento, está a apoiar umas 15 famí-

lias mais carenciadas, nomeadamente uns refugiados 
da Nigéria, a residir na Paróquia.

- Reunião com a Caritas Diocesana de Vila Real (Presi-
dente e Vice-Presidente):  no dia 7 de Junho, à tarde. 
Foi muito útil este primeiro contato, desde há muito 
desejado. Terminou com um pequeno lanche-conví-
vio entre todos.

 COORDENAÇÃO COORDENAÇÃO O Pároco, em seu nome pessoal e da Paróquia, agradece, 
muito reconhecido, os bons serviços prestados, ao longo de 
bastantes anos, por aqueles paroquianos que, ultimamente, 
por razões de saúde e de idade, pediram dispensa das funções 
que exerciam na Paróquia: Abílio Alves e esposa, Alberto No-
gueira Alves e esposa, José António Fernandes e esposa, An-
tónio Gaspar Ferreira e esposa, Luís Pereira Marante e esposa 
, Alcino Esteves Rodrigues, D. Zulmira Amaral, Luís Aveleda 
e esposa – que continuarão a amar a paróquia e a colaborar 
conforme as suas possibilidades, agora, porventura, mais com 
a oferta da sua oração e do sacrifício da própria vida. Sem es-
quecer tantos outros antigos colaboradores e todos aqueles a 
quem Deus já chamou para junto de Si. 

E, porque, na Igreja, o Espírito Santo providencia para 
que os lugares vagos sejam ocupados por outros, agradece-
mos igualmente a disponibilidade manifestada por “novos” 
colaboradores: Carlos Esteves, Gastão Bianchi, Luís Paulino 
Bento, Olímpio Araújo, Orlando Moreira Camacho (que 
continuará a dar a sua ajuda),  Elsa Cancelinha, Cristina Nas-
cimento. E tantos outros, que têm sido incansáveis nos servi-
ços que prestam e cujos nomes Deus bem conhece.

O Pároco

AGRADECIMENTO
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FUNDO PAROQUIAL

   Contas do nosso Jornal

(Últimas Ofertas)

Receitas
Transporte (do n.º 158) ...............................................   233,87
Ofertas (do n.º 159)  ...................................................... 457,20  

Entregas:  (D. Albertina Ribas 10,70, Cândido Vaz 37,00,D. 
Hermínia/D. Vitória 28,00, D. Fernanda Peixoto -----, D. 
Ilda Sevivas  27,00 + 14,50, D. Luzia Queirós 250,00 + 80,00)
Donativo de Ana Luísa A. Martins ...............................10,00

Total ........................................................... 691,07
Despesas
Tipogra� a (Impressão) ................................................. 200,00
Correio ............................................................................ 16,95
Entrega ao Fundo Paroquial  ....................................... 240,00
     Total ............................................................. 456,95
     Saldo a transportar ..............................  234,12

NB. – Continuamos a apelar para que apareçam voluntários que se disponibi-
lizem a fazer chegar o Boletim Paroquial a todas as famílias de todos os luga-
res, bairros e ruas da Paróquia (de diversas maneiras). É um serviço importan-
te. Temos pena que esteja a haver lugares onde ele não chega por falta de quem 
o distribua. Muito obrigado àqueles têm sido persistentes nesta colaboração.
      Nesta altura de con� namento, há um grande número de paroquianos que o 
recebe por email, além de poder ser consultado no site da Paróquia. Pedimos 
a todos que dêem uma grande atenção ao nosso Boletim Paroquial e, se possí-
vel, não deixem de contribuir para as suas despesas.

Liga dos Amigos .......................................................  795,00 
Entrega do Jornal “O Construtor” .......................... 220,00 
Junta de freguesia 500,00 .........................................  500,00 
Anónimo ....................................................................  50,00 
Anónima .....................................................................  40,00 
Alice Moura ................................................................  50,00 
Rui Meireles ...............................................................  100,00 
Modesta Teixeira Cruz..............................................  50,00 
Helena Neves .............................................................  5,00 
Albano Gonçalves Morais ........................................  200,00 
Anónima .....................................................................  25.00 
António José Coelho .................................................  20,00

NB. Contribua, conforme as suas possibilidades, com a sua ajuda 
para a Paróquia.

FELIZ DIA DAS MÃES 2021!

Continuação da pág. 1

A beleza do amor de Mãe
Tal como o � z no “Dia do Pai”, quero, 

por ocasião do “Dia da Mãe” e neste “Ano 
de S. José” e “Ano da Família”, dirigir-me 
também a todas as mães (das Paróquias 
que me estão con� adas) para lhes mani-
festar a minha proximidade, admiração e 
gratidão.

Lembro-as, sobretudo neste Dia, com 
especial simpatia, para as saudar e felici-
tar.

Admiro-as pela sua nobre vocação e 
missão de serviço à vida, acolhida gene-
rosamente, amada, cuidada e protegida.

Agradecemos-lhes a sua incansável 
e permanente dedicação aos � lhos, que 
Deus lhes deu, o seu acompanhamento 
atencioso em todas as horas, a preocupação pelo seu cresci-
mento e pela sua educação integral (sem esquecer a dimensão 
religiosa e cristã). A vida de uma mãe, tal como a de um pai, é a 
melhor e a mais natural escola de virtudes e de valores (huma-
nos e cristãos) para os seus � lhos. Da vida da minha mãe (e do 
meu pai) eu aprendi e retenho grandes lições que ela me deu 
e me deixou, como sendo a sua principal herança. Por tantos 
exemplos de vida de que sempre lhe sou devedor, a minha mãe 
foi para mim um “catecismo vivo” e marcou sem dúvida a mi-
nha vida e a minha vocação para padre. 

Por tudo isto, em cada mãe eu vejo o dom maior e mais belo 

do amor de Deus, Que nos ama, a cada 
um de nós, com um amor de Pai mas 
também com um amor de Mãe. É nesse 
amor de mãe que os � lhos podem facil-
mente reconhecer e sentir o amor terno 
e carinhoso de Deus: “Acaso pode uma 
mulher esquecer-se do seu bebé, não ter 
carinho pelo fruto das suas entranhas? 
Ainda que ela se esquecesse dele, Eu 
nunca te esqueceria” (Isaías 49, 15).

Não posso esquecer, de modo parti-
cular, todas as mães que sofrem com os 
eventuais desmandos ou alguma doença 
grave ou a morte recente de algum � lho, 
que não são devidamente apoiadas nem 
compreendidas ou que são maltratadas e 
vítimas da intolerável violência domésti-

ca. Nem aquelas que já partiram (também nesta pandemia da 
Covid-19) e que agora, certamente, vivem em Deus. Acredito 
que, se o coração de uma mãe não pode morrer, também uma 
mãe não pode morrer no coração agradecido daqueles que sa-
bem ser � lhos.

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 Fi-
lho por todas as mães. E que S. José as  proteja!

Feliz Dia da Mãe!

 

Feliz Dia da Mãe 
Obrigado, ó Deus, pelo dom de uma mãe! 
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E que S. José as proteja! 
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Póstumos espirituais da Pandemia
29 Abril, 2021  
Pela atualidade do tema e pela pertinência da re� exão, tra-

duzimos aqui um excerto de um artigo recentemente publicado 
em La Civiltà Cattolica, famosa revista dos Jesuítas, publicada 
em Roma.

Por Secretariado Diocesano da Liturgia (Porto)
Sem deixar de suscitar algumas polémicas, em quase todos os 

países do mundo, o con� namento impediu milhões de � éis de celebrar 
a Eucaristia, facto sem precedentes. Alguns sacerdotes celebraram 
a Missa em privado e transmitiram-na, através das redes sociais, 
sustentando a comunhão espiritual com a palavra e com a imagem 
e mantendo assim alguns vínculos comunitários. Apesar disso, por 
muito que se tenham procurado minimizar os efeitos do con� namen-
to, o povo de Deus teve de sobreviver espiritualmente sem a prática 
habitual dos sacramentos ou, pelo menos, sem manter a continuidade 
dos mesmos. Aqui não está em jogo somente a relação com Deus, 
mas também com a Igreja, com a comunidade e consigo próprios.

Quando cessarem todas as atuais restrições, talvez muitos 
cristãos regressem à Igreja reforçados por uma fé que se alimenta 
nos sacramentos, e este particular jejum ter-lhes-á servido para 
se darem conta de até que ponto os sacramentos são importantes. 
Infelizmente, porém, esta «dessacramentalização» temporária trará 
problemas a algumas comunidades, e alguns � éis perder-se-ão pelo 
caminho pelo simples facto de que o hábito forja a virtude. Pense-
mos em paróquias com � éis de saúde vacilante, para os quais sair 
à rua e estar com outras pessoas pode ser arriscado. Ou naqueles 
pais que, tendo experimentado uma certa di� culdade em educar os 
seus � lhos na fé, agora os deverão voltar a convencer da importância 
de participar na Missa, após vários meses de ausência. E que dizer 
das comunidades juvenis em formação às quais vieram a faltar os 
hábitos que favorecem a prática sacramental? Ou daquelas pessoas 
que – porventura hesitantes na fé, ou assustadas, ou sobrecarregadas 
de trabalho – perderam o são costume de celebrar todas as semanas 
os sacramentos e agora põem em dúvida a sua própria pertença à 
Igreja?

Papa institui “ministério” de Catequista
O Papa Francisco decidiu instituir o ministério de catequista, 

na Igreja Católica, através da carta apostólica (Motu Proprio) 
‘Antiquum ministerium’ (Ministério antigo), de 10/05/2021.

“Depois de ter ponderado todos os aspetos, em virtude da 
autoridade apostólica, instituo o ministério laical de catequista”, 
escreve Francisco. Desta forma, o Papa valoriza ainda mais a 
missão de homens e mulheres empenhados na transmissão da 
fé. Não foi propriamente uma novidade uma vez que já era reco-
nhecido como tal, embora não a título o� cial, de forma estável 
e permanente. E, tal como refere o Papa, “ainda hoje, há muitos 
catequistas competentes e perseverantes que estão à frente de comu-
nidades em diferentes regiões, realizando uma missão insubstituível 
na transmissão e aprofundamento da fé”, tal como acontece nos 
“países de missão.

A decisão diz respeito a homens e mulheres que não per-
tencem ao clero nem a institutos religiosos, reconhecendo de 
forma “estável” o serviço que prestam na transmissão da fé, 
“desempenhado de maneira laical como exige a própria natureza 
do ministério”.

“Convém que, ao ministério instituído de catequista, sejam cha-
mados homens e mulheres de fé profunda e maturidade humana, 
que tenham uma participação ativa na vida da comunidade cristã, 
sejam capazes de acolhimento, generosidade e vida de comunhão 
fraterna, recebam a devida formação bíblica, teológica, pastoral 
e pedagógica para ser solícitos comunicadores da verdade da fé e 
tenham já maturado uma prévia experiência de catequese”, escreve 
o Papa Francisco.

Tal ministério laical, como o de catequista, imprime uma 
“acentuação maior ao empenho missionário típico de cada um 

dos batizados”, convidando as comunidades católicas a rejeitar 
“qualquer tentativa de clericalização”.

A carta apostólica ‘Ministério Antigo’ refere que o catequista 
deve estar ao “serviço pastoral da transmissão da fé” que se de-
senvolve nas suas diferentes etapas, desde o “primeiro anúncio” 
à formação permanente, passando pela preparação para os sacra-
mentos da iniciação cristã (Batismo, Con� rmação e Eucaristia).

Francisco recorda que, em 1972, o Papa São Paulo VI adap-
tou os ministérios de Leitor e Acólito, pedindo às Conferências 
Episcopais para promover outros ministérios, entre os quais o de 
catequista, como “reconhecimento da presença de leigos e leigas 
que, em virtude do seu Batismo, se sentem chamados a colaborar 
no serviço da catequese”.

O Papa adianta que o ministério exige um “devido discerni-
mento” por parte de cada bispo diocesano e deve ser assumido, 
publicamente, através de um rito de instituição – atualmente a ser 
preparado pela Congregação para o Culto Divino e a Disciplina 
dos Sacramentos (Santa Sé).

“Convido, pois, as Conferências Episcopais a tornarem realida-
de o ministério de catequista, estabelecendo o percurso formativo 
necessário e os critérios normativos para o acesso ao mesmo, encon-
trando as formas mais coerentes para o serviço que estas pessoas 
serão chamadas a desempenhar em conformidade com tudo o que 
foi expresso por esta Carta Apostólica”, escreve.

Esta é a segunda decisão de Francisco sobre ministérios de 
leigos, em 2021: a 11 de janeiro, estabeleceu que as mulheres 
tenham acesso aos ministérios de Leitor e Acólito com o motu 
proprio ‘Spiritus Domini’.

   Contas do nosso Jornal   Contas do nosso Jornal
Receitas
Transporte (do n.º 158) ...............................................   233,87
Ofertas (do n.º 159)  ...................................................... 457,20  

EntregasEntregas:  (D. Albertina Ribas 10,70, Cândido Vaz 37,00,D. 
Hermínia/D. Vitória 28,00, D. Fernanda Peixoto -----, D. 
Ilda Sevivas  27,00 + 14,50, D. Luzia Queirós 250,00 + 80,00)
Donativo de Ana Luísa A. Martins ...............................10,00

Total ........................................................... 691,07
Despesas
Tipogra� a (Impressão) ................................................. 200,00
Correio ............................................................................ 16,95
Entrega ao Fundo Paroquial  ....................................... 240,00
     Total ............................................................. 456,95
     Saldo a transportar ..............................  234,12

NB. – Continuamos a apelar para que apareçam voluntários que se disponibi-apareçam voluntários que se disponibi-
lizem a fazer chegar o Boletim Paroquial a todas as famílias de todos os luga-lizem a fazer chegar o Boletim Paroquial a todas as famílias de todos os luga-
res, bairros e ruas da Paróquiares, bairros e ruas da Paróquia (de diversas maneiras). É um serviço importan-res, bairros e ruas da Paróquia (de diversas maneiras). É um serviço importan-res, bairros e ruas da Paróquia
te. Temos pena que esteja a haver lugares onde ele não chega por falta de quem 
o distribua. Muito obrigado àqueles têm sido persistentes nesta colaboraçãoMuito obrigado àqueles têm sido persistentes nesta colaboração.
      Nesta altura de con� namento, há um grande número de paroquianos que o 
recebe por email, além de poder ser consultado no site da Paróquia. Pedimos 
a todos que dêem uma grande atenção ao nosso Boletim Paroquial e, se possí-
vel, não deixem de contribuir para as suas despesas.

Símbolos da Jornada Mundial da Juventude vão peregrinar pelas dioceses a partir de Novembro 2021
O Comité Organizador Local (COL) da  JMJ 2023 informa 

que a Cruz e o ícone de Nossa Senhora vão estar um mês em 
cada uma das dioceses de Portugal, a começar pela Diocese do 
Algarve e a terminar no Patriarcado de Lisboa em Julho de 2023. 
Na nossa Diocese de Vila Real vão estar em setembro de 2022.

O COL informa que os símbolos da JMJ vão peregrinar em 
Angola, entre 8 de julho e 15 de agosto, e em Espanha, nos me-
ses de setembro e outubro, deste ano, e na Polónia, em datas a 
anunciar brevemente.

Em 2022, a Cruz e o ícone de Nossa Senhora Salus Populi 
Romani vão estar na Peregrinação Europeia de Jovens a Santiago 
de Compostela, entre 4 e 7 agosto, no âmbito do Ano Santo 
Xacobeo 2021.

A cerimónia de passagem dos símbolos da JMJ do Panamá, 
cidade que acolheu a última edição internacional em 2019, para 
Portugal realizou-se a 22 de novembro de 2020, numa Missa 
presidida pelo Papa Francisco no Vaticano, depois da celebração 
ter sido adiada, por causa da pandemia Covid-19, do dia 5 de 
abril (Domingo de Ramos).

A Cruz da JMJ foi entregue pelo Papa João Paulo II aos jo-

vens em abril de 1984 e marcou o início de uma peregrinação 
da juventude de todo o mundo; em 2000, o mesmo pontí� ce 
con� ou aos jovens uma cópia do Ícone de Nossa Senhora ‘Maria 
Salus Populi Romani’.

A cruz de madeira mede 380 cm de altura e pesa 31 kg; os 
braços medem 175 cm de largura e os painéis em madeira me-
dem 25 cm de largura, e o Ícone de Maria mede 118 cm de altura, 
tem 79 cm de largura e 5 cm de profundidade, pesando 15 Kg.

As JMJ nasceram por iniciativa do Papa João Paulo II, após 
o sucesso do encontro promovido em 1985, em Roma, no Ano 
Internacional da Juventude.

Cada JMJ realiza-se, anualmente, a nível local (diocesano) 
no domingo de Cristo Rei (até ao ano passado, a celebração 
decorria no Domingo de Ramos), alternando com um encontro 
internacional a cada dois ou três anos, numa grande cidade.

As edições internacionais destas jornadas promovidas pela 
Igreja Católica são um acontecimento religioso e cultural que 
reúne centenas de milhares de jovens de todo o mundo, durante 
cerca de uma semana.

(Informações recolhidas de Agência Ecclesia)
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Rádio Maria 
iniciou emissões em Portugal

A partir de 13 de maio nas frequências FM 102.2 em Lisboa 
e 100.8 no Porto

A Rádio Maria deu início às suas emissões em Portugal no 
dia 13 de maio pelas 15 horas com a recitação do Terço a partir 
da Capelinha das Aparições, em Fátima. Uma transmissão em 
simultâneo para todas as Rádios Maria do mundo. 

Fundada há 34 anos e presente em mais de 80 países, a Rádio 
Maria deu início às suas emissões em Portugal através das frequên-
cias FM 102.2 em Lisboa e 100.8 no Porto. Presente também em 
streaming em radiomaria.pt.

A programação da Rádio Maria apresentará “uma compo-
nente muito forte de oração, com espaço para as notícias nacionais 
e internacionais relacionadas com a vida da Igreja Católica e, 
designadamente de cada diocese portuguesa”.

oportunidade da Providência para realizar um evento mundial capaz de en-
volver todas as famílias que 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 a sede principal, com alguns delegados da Pastoral 
Familiar que participarão no Festival das Famílias, no Congresso 
Pastoral e na Santa Missa, transmitidos para o mundo inteiro”, 
precisa.

Durante o 10.º EMF, indica o Papa, “cada diocese poderá ser o centro 
de um Encontro local para as suas famílias e comunidades”.

“Trata-se de uma ocasião valiosa para nos dedicarmos com entusiasmo à 
Pastoral Familiar: esposos, famílias e pastores, todos juntos. Portanto, coragem, 
queridos pastores e queridas famílias, ajudem-se mutuamente para organizar 
encontros nas dioceses e paróquias de todos os continentes”, pede o Papa.

O evento vai decorrer de 22 a 26 de junho de 2022, com iniciativas 
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”.

ENCONTRO MUNDIAL DAS FAMÍLIAS 2022

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.

A todos os Idosos e Avós, 
meus paroquianos

Continuação da pág. 1

Ordenações em Vila Real
No 1.º domingo de Julho, dia 4, a nossa Diocese de Vila 

Real esteve em festa com a Ordenação de dois novos presbíteros 
(padres) e de três diáconos, acontecimento que vai sendo cada 
vez mais raro.

Os novos padres ordenados foram o diácono Luís Miguel 
Lacerda Figueiredo Coutinho, de Moura Morta, concelho de 
Peso da Régua, Arciprestado do Douro I, e o diácono Marcelo 
Garganta Rodrigues, de Carva, concelho de Murça, Arciprestado 
do Douro II.

Os três novos diáconos são o Miguel Ângelo Águeda dos San-
tos, de Alijó, Arciprestado do Douro II; o Daniel Pinto Coelho, 
de Póvoa de Agrações, concelho de Chaves, Arciprestado do Alto 
Tâmega, e o João Paulo Cunha Silvino, de Boticas, Arciprestado 
do Alto Tâmega.

A celebração, às 17h00, na Sé Catedral de Vila Real, presidida 
por D. António Augusto Azevedo, foi transmitida pelo Canal 
Youtube da Diocese de Vila Real.

Aos novos ordinandos, que acompanhámos com a nossa 
oração, apresentamos as nossas melhores felicitações e um abraço 
muito fraterno de parabéns.

netos com os avós, porque como diz o profeta Joel, os avós, diante 
dos nossos, sonharão, terão ilusão; e os jovens, encontrando força 
nos avós, seguirão em frente e hão de profetizar”.

Em comunicado, o cardeal Farrell, Prefeito do Dicastério 
para os Leigos, a Família e a Vida, salienta que “este é o primeiro 
fruto do ‘Ano da Família Amoris Laetitia’, que o Papa proclamou 
a 27/12/2020, Festa Litúrgica da Sabrada Família.

“A pastoral dos idosos é uma prioridade inadiável para todas 
as comunidades cristãs. Na encíclica Fratelli tutti, o Santo Padre 
lembra-nos que ninguém se salvo sozinho. Nesta perspetiva, é 
necessário valorizar a riqueza espiritual e humana que foi passada 
de geração em geração”, acrescentou.

Por ocasião da I Jornada Mundial dos Avós e dos Idosos, o 
Papa vai presidir à Missa vespertina do domingo, 25 de julho, 
na Basílica de São Pedro.

 “A desorientação social e, em muitos aspetos, a indiferença 
e a rejeição que as nossas sociedades manifestam em relação aos 
idosos chamam não apenas a Igreja, mas todos, a uma re� exão 
séria para aprender a compreender e apreciar o valor da velhice”, 
referiu Francisco.

Instituição do Dia Mundial 
dos Avós e dos Idosos

Continuação da pág. 1

NOTA
Por motivos imprevistos, não nos foi possível fa-

zer sair este n.º 160 do Boletim Paroquial no mês 
de Junho. 

Pelo atraso, pedimos desculpa.

Nota Pastoral da Conferência Episcopal Portuguesa 

“A propósito dos 25 anos da Peregrinação Nacional 

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

Ver no Site da Paróquia. 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

Ver no Site da Paróquia. www.paroquiasfamilia-chaveswww.paroquiasfamilia-chaves.pt

Novo «Itinerário de iniciação 
à vida cristã»

A Comissão Episcopal da Educação Cristã e Doutrina da Fé 
(CEECDF), da Conferência Episcopal Portuguesa, está a ulti-
mar o novo ‘Itinerário de iniciação à vida cristã e o documento 
preparatório foi analisado pelos responsáveis diocesanos da 
catequese, em Fátima.

“Este itinerário vem na sequência da renovação da cateque-
se que foi propiciada pelo novo Diretório para a Catequese”, 
explicou D. António Moiteiro, presidente da CEECDF, divulga 
o portal ‘Educris’.

E refere que é o conjunto da catequese da infância e da 
adolescência que este itinerário “pretende renovar”, de acordo 
com o novo Diretório para a Catequese.

“Uma catequese em que a família é a protagonista, então 
um itinerário com as famílias onde os � lhos juntamente com 
os pais, fazem uma caminhada de fé e fazem a sua iniciação 
cristã”, acrescenta.

Neste contexto, D. António Moiteiro refere que a iniciação 
cristã “não é só necessária” para as crianças mas também 
para os seus pais.

“A adesão a Jesus Cristo, a transmissão da fé, o ensinar a fé, 
com a dimensão do testemunho, é fundamental também para 
os pais dos nossos catequizandos. A catequese tem de ser in-
clusiva, não ser para as crianças mas com a família”.

Informou que gostariam “muito de chegar a um ‘itinerário’ 
mais ou menos � nal até setembro”, para que a Conferência 
Episcopal Portuguesa possa pronunciar-se na próxima As-
sembleia Plenária dos Bispos, que se vai realizar de 8 a 11 de 
novembro. 

D. António Moiteiro, bispo de Aveiro, disse ainda que, a nível 
nacional,  já tinham a “preocupação de reformular” o itinerário 
da catequese com os adolescentes e também com a infância”, 
e, acrescenta, que quando surgiu a edição internacional da 
Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, em 2023, concluíram 
que “era muito importante reformular” os catecismos com os 
adolescentes, o atual projeto ‘Say Yes’. 

(Inf. Ag. Ecclesia)

Mensagem do Papa Francisco aos 
acólitos

O Papa Francisco enviou uma mensagem aos acólitos de 
Portugal, por ocasião da 25ª Peregrinação Nacional de Acóli-
tos (PNA) ao Santuário de Fátima, no passado dia 1 de maio.

Nessa mensagem o Papa faz três apelos muito importantes 
aos acólitos: 

1) «Sê santo»: para isso, o acólito deve focar-se na presença 
eucarística e cultivar um forte sentido de adoração;

2) «Sê original»: para tal, tem de descobrir quem é e desen-
volver o seu modo pessoal de ser santo, independentemente 
daquilo que digam e pensem os outros;

3) Toma por modelo a São José, «� gura santa e original 
de acólito de Jesus».

Na sua mensagem, Francisco pede a cada “querido acólito” 
não se deixe “cair na mediocridade, que rebaixa e torna cin-
zentos”.

“A vida não é cinzenta, a vida deve apostar em grandes 
ideais”, destacou.


