
Outubro - Dezembro 2022 1O CONSTRUTORO CONSTRUTOR

Dia Mundial da Paz 2023
Papa diz que con�lito na Ucrânia 
é uma «derrota da humanidade»
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Jesus, A Luz verdadeira
Sabemos como os tempos que correm não são fáceis. Há 

tanta coisa que nos entristece, angustia e nos faz sofrer: tan-
tos casos de desumanidade, crueldade, violência, escravatu-
ra, miséria e sofrimento, com que nos deparamos todos os 
dias.

O Papa, na sua mensagem para este VI Dia Mun-
dial dos Pobres sob o lema “Jesus Cristo fez-Se pobre por 
vós”(2Cor.8,9), começa por dizer: “Há alguns meses, o mundo 
estava a sair da tempestade da pandemia, mostrando sinais de 
recuperação económica que se esperava voltasse a trazer alívio 
a milhões de pessoas empobrecidas pela perda do emprego. … 
Mas eis que uma nova catástrofe“ surgiu. “A guerra na Ucrâ-
nia veio juntar-se às guerras regionais que, nestes anos, têm 
produzido morte e destruição. Esta deve-se “à intervenção di-
reta duma «superpotência», que pretende impor a sua vontade 
contra o princípio da autodeterminação dos povos”. E o Papa 
Francisco refere-se concretamente às graves consequências 
económicas e sociais, tais como o aumento da pobreza (a 
guerra gera milhões de pobres), do custo de vida, e o enorme 
sofrimento de tantos seres humanos. Chega-se ao ponto de 
se falar na hipótese de uma III guerra mundial, até com re-
curso a armas nucleares.

Também para a Igreja e os cristãos que o são de verdade, 
a situação não é fácil, tal como nos primeiros tempos. Se, 
hoje, não há uma perseguição física, não é menos dolorosa 
a atitude de indiferença, de antipatia, se não de confronto, 
que se veri� ca.  

Tudo isto nos pode levar, também a nós, a pensar se 
não será mesmo o � m e a cair no desânimo e no pessimis-
mo perante um futuro difícil e incerto. Recordo, a propósi-
to, aquele episódio em que os discípulos de S. Agostinho se 
aproximaram dele lamentando a violência, as desgraças e as 
catástrofes e perguntavam: «estará a chegar o � m do mundo?» 
E S. Agostinho, cheio da esperança que brota do Evangelho, 
respondeu-lhes: «não é o mundo que está a acabar, mas um 
mundo novo que quer nascer». 

Esta é também a esperança que o Natal de Jesus desperta 
em nós. Ele é “a luz verdadeira, que, vindo ao mundo, ilumina 
todo o homem” (Jo. 1,9). Ele mesmo havia de dizer: “Eu sou 
a luz do mundo. Quem Me segue não andará nas trevas, mas 
terá a luz da vida” (Jo.8,12). Ele veio até nós para nos irradiar 
a luz de Deus, de modo a podermos ver as realidades da vida 
pessoal e do mundo, por mais difíceis e duras que sejam, com 
os olhos de Deus, com coragem e esperança ativa, sabendo 
que Ele está sempre connosco e nunca nos abandona ainda 
que, por vezes, possamos sentir a sua ausência.

Por isso, desejo e espero que, apesar das densas trevas que 
pairam sobre nós, brilhe para todos a luz fulgurante de Jesus 
e nos traga um Natal cheio de luz, de vida e de paz. Que nin-
guém nem nada nos roube a alegria e a esperança que Jesus 
nos dá.
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“Ninguém se salva sozinho.” 
(Papa Francisco)

Nota da Conferência Episcopal Portuguesa 
sobre a aprovação da legalização da eutanásia e do suicídio assistido

Continua na pág. 3

Centenário da Criação da nossa Diocese
Encerramento do Ano Jubilar

Desde 8 de dezembro de 2021 a 8 de dezembro de 2022, Solenidade 
da Imaculada Conceição, Padroeira da Diocese, decorreu o Jubileu do 
Centenário da criação da Diocese de Vila Real. O ponto alto deste ano 
jubilar foi a celebração, na Sé Catedral, a 20 de abril de 2022, data da Bula 
do Papa Pio XI pela qual foi criada a Diocese (20/04/1922), a pedido do 
então Arcebispo de Braga, D. Manuel Vieira de Matos, natural de Poiares 
da Régua. Como manifestação de comunhão com a Igreja Diocesana 
e o seu Bispo, entre outras iniciativas, realizaram-se peregrinações das 
paróquias de cada região pastoral ou arciprestado à Sé Catedral de Vila 
Real, “igreja-mãe” da Diocese e ao Seminário, “coração da Diocese”, 
onde se pôde visitar uma Exposição alusiva ao centenário. O nosso 
arciprestado do Alto Tâmega fez a sua peregrinação no passado dia 16 
de outubro, domingo. 

Na homilia de Encerramento deste Ano Jubilar, o senhor Bispo, 
D. António Augusto Azevedo, disse que “foi um ano cheio de bênçãos 
que permitiu o aprofundar da consciência do signi� cado de pertencer a 
uma diocese. Um tempo que nos deu a oportunidade de manifestarmos a 

nossa gratidão a Deus pelos dons que concedeu a esta porção do seu povo 
durante o caminho de um século. Foi tempo de bênção porque tivemos 
possibilidade de peregrinar até esta Igreja Catedral, de evocarmos as � guras 
de bispos e presbíteros que marcaram a vida da diocese, dos movimentos 
laicais e outras realidades pastorais que enriqueceram este longo e belo 
caminho. Foi tempo de celebração, de encontro e de festa, que não deixou 
de nos lembrar também erros, carências e pecados que � zeram parte deste 
trajecto e de que nos penitenciamos… Este ano foi uma bênção; estes cem 
anos foram uma grande bênção”. E continuou, a� rmando: “Hoje é dia 
de olhar o futuro, de sonhar e perspetivar o que está por vir. Não se trata 
de um exercício de adivinhação ou da pretensão de pensar que se conhece 

A Assembleia da República retomou hoje o processo legislativo 
que prevê a legalização da eutanásia e do suicídio assistido. Ao 
acontecer num momento da nossa história particularmente 
preocupante, num contexto de guerra, de recessão socioeconó-
mica e de sinais de um Serviço Nacional de Saúde em grande 
fragilidade, a insistência legislativa motiva-nos a, democratica-
mente, salientar o seguinte:
1.Com tristeza recebemos a notícia da aprovação parlamentar, 

em sede de comissão, da legalização da eutanásia e do suicí-
dio assistido. Embora não esteja concluído todo o processo 
legislativo e permaneça alguma esperança de que o diploma 
aprovado possa ainda ser alterado, queremos a� rmar que, com 
esta legalização, é quebrado o princípio ético fundamental que 
se traduz na proibição de provocar intencionalmente a morte.

2. O diploma agora aprovado não garante, como os anteriores 
também não garantiam, o justo equilíbrio entre a proteção 
da vida e o respeito pela autonomia do doente, ao legalizar 
a eutanásia e o suicídio assistido para além das situações de 
doença terminal. Derrubando esta barreira, é expectável 
que se caminhe no sentido do alargamento das situações 
em que se pode pedir a morte assistida, com um verdadeiro 
impacto social.

3. Ao apresentar a morte provocada como resposta e solução 
para as pessoas que sofrem devido a doenças, em fase terminal 
ou não, ou ainda devido a de� ciências graves, o Estado e os 
serviços de saúde veiculam uma perigosa mensagem a estas 

MENSAGEM DE NATAL
Acolher o divino, acreditar no humano

A celebração do Natal é uma renovada oportunidade para 
acolher o dom maior que é o próprio Jesus Cristo. Aos cristãos 
e a toda a humanidade, Deus desa� a a receber o Seu Filho na 
realidade concreta da vida. Há dois mil anos, no Natal histórico, 
Maria respondeu «sim» à proposta para ser Mãe de Jesus, São 
José dispôs-se a assumir uma missão especial e muitos aceitaram 
o convite para ir ao presépio. Hoje cada um é convidado a fazer 
parte da história do Natal. Como naquele tempo, também agora 
a atitude fundamental para viver mais plenamente o mistério do 
Natal é a disponibilidade para acolher o Filho de Deus. 

O acolhimento do Verbo que se fez carne é condição indis-
pensável para que a presença de Cristo seja mais real e efetiva 
nas nossas vidas pessoais, no espaço familiar, bem como na 
vida das comunidades cristãs e nos mais diversos grupos e 
instituições da sociedade. Ele é o grande dom que Deus nos 
concede para superar tantos sinais de trevas e de morte e abrir-
-nos caminhos novos de paz, alegria e fraternidade. 

O desejo de acolher o divino não pode desligar-se da von-
tade de acolher o humano, sobretudo na sua fragilidade. Por 

O Papa escreve na sua mensagem para o Dia Mundial da Paz 
2023, divulgada hoje, que a guerra na Ucrânia é uma “derrota” para 
toda a humanidade.

“Esta guerra, juntamente com todos os outros con� itos espalhados 
pelo globo, representa 
uma derrota não só para 
as partes diretamente 
envolvidas mas também 
para a humanidade in-
teira”, refere Francisco.

O texto para a cele-
bração de 1 de janeiro 
de 2023 tem como tema 
‘Ninguém pode salvar-se 
sozinho. Juntos, recome-
cemos a partir da Covid-19 para traçar sendas de paz’.

Numa re� exão dedicada ao mundo pós-pandemia, o Papa lamenta 
que o mundo enfrente agora “uma nova e terrível desgraça”.

“Assistimos ao aparecimento doutro � agelo – uma nova guerra – 
comparável em parte à Covid-19, mas pilotado por opções humanas 
culpáveis”, indica.

“Enquanto para a Covid-19 se encontrou uma vacina, para a guerra 
ainda não se encontraram soluções adequadas. Com certeza, o vírus da 
guerra é mais difícil de derrotar do que aqueles que atingem o organis-
mo humano, porque o primeiro não provem de fora, mas do íntimo do 
coração humano, corrompido pelo pecado”.

Francisco destaca que a guerra na Ucrânia “ceifa vítimas inocentes 
e espalha a incerteza, não só para quantos são diretamente afetados por 

Continua na pág. 3
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Catequese Paroquial
2022-2023

ANO CATECISMO DIA HORA CATEQUISTAS SALAS

1º Jesus gosta de mim Sexta feira 16.45
18.00

Isaura e Rita 5

2º Ensina-nos a rezar Quinta feira 16.45
18.00 Alda e Sofi a 6

3º Queremos seguir Jesus Segunda feira 18.00 Sandra Rodrigues 4

4.º Tens Palavras de vida eterna Quinta feira 16.30
17.45…  

Susete
Cá� a

 
5

5º Sereis meu povo Quarta feira 18.00 Natália Felizardo 5

6º Creio em Jesus Cristo Quinta feira
Sexta feira

18.30
18.30

 Paula Arantes
Bruno videira 4

7º Projeto + Quinta Feira 18.45 Natália Ba� sta 5

8º Somos + Sexta feira 18.30 Elisabeta e Sandra 
Tomaz 6

9º Desafi o de Viver Segunda feira 18.30 Laura Bastos e 
Celma Cris� na 5

10º A alegria de Viver sábado 9.00 Susana Gomes 5

Colabore para o crescimento 
da sua Paróquia!

   ♦ Para isso:

 Marque presença. Apareça.
 Participe.
 Leve outros a participar.
 Mostre interesse.
 Ofereça os seus serviços.
 Dê as suas sugestões.
 Contribua com as suas ofertas.
 Leia e difunda o jornal paroquial.
 Reze pelas suas intenções e 

necessidades.
 Dê bom testemunho.

AS NOSSAS ALEGRIAS 
 E AS NOSSAS TRISTEZAS

Serviço de Acolhimento na igreja
Feito por voluntários leigos, funciona regularmente, de 

terça-feira a Sábado.
Assim, a abertura da igreja e o atendimento às pessoas 

é das 15:00h às 17:00h ou das 16:00h às 18:00h, hora da 
missa, no horário de inverno ou de verão, 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

Recebeu o Batismo:
• Ayline Ba� sta Marques, fi lha de Ricardo Ba� sta Marques e de Cá� a Ba-

� sta Marques.

 Parabéns !
Faleceram:

• Mário Gonçalves Ferreira, de  82 anos de idade, Fonte do Leite (22/10/2022);
• Fernanda de Jesus Silva Teixeira, de 85 anos de idade, Trindade (01/12/2022);
• Isabel Maria dos Anjos Guedes Pires, de 56 anos de idade, Santa Cruz 

(09/12/2022);
• Orlando Correia Afonso, de 85 anos de idade, Trindade (11/12/2022).

Aos familiares enlutados, a certeza da nossa oração!

Consulte regularmente o site da Paróquia em
www.paroquiasfamilia-chaves.pt

Mantenha-se devidamente informado e esclarecido.
Agradecemos sugestões para o melhorar

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!

Festa Litúrgica da Sagrada Família 
Costuma celebrar-se no domingo a seguir ao Na-

tal. Este ano, como o dia 25 de  dezembro e o dia 1 de 
janeiro coincidem com o domingo, a Festa da Sagrada 
Família celebra-se no dia 30 de dezembro, sexta-feira. 
Haverá uma Eucaristia mais solenizada, às 17h00. Con-
vidam-se os paroquianos em geral e os grupos  paro-
quiais em particular a participar na celebração festiva.
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FUNDO PAROQUIAL

   Contas do nosso Jornal

(Últimas Ofertas)

Receitas
Transporte (do n.º 164) ..............................................   186,97
Ofertas (emigrantes)  .................................................. 520,00
Ofertas (do n.º 165)  ................................................... 520,50
Total ........................................................................ 1 227,47
Entregas:  (D. Albertina Ribas 94,50; D. Ilda Sevivas  22,00; 
D. Hermínia e D. Vitória 24,00; Cândido Vaz  -----; D. Fer-
nanda Peixoto  ----; D. Luzia Queirós 300,00 + 80,00). 
TOTAL ...................................................................... 520,50
Ofertas de emigrantes:
Eliana e Paulo Chaves............................................ 50,00
Amélia Lopes ......................................................... 20,00
Palmira Martins ..................................................... 25,00
Armindo de Jesus ................................................... 20,00
Arquibalde Alves .................................................... 70,00
António Lino .......................................................... 40,00
José e Cidália Batista ............................................. 20,00
José Chaves ............................................................. 20,00
Victor da Silva ........................................................ 20,00
Família Santos ........................................................ 70,00
José Manuel dos Santos ......................................... 80,00
Manuel Guedes ....................................................... 25,00
Laurinda Martins ..................................................  20,00
Sérgio Dias .............................................................  20,00
Justino Manuel Preto ............................................  20,00

TOTAL ...................................................................... 520,00
Despesas
Tipogra� a (Impressão) ............................................. 150,00
Correio  ....................................................................... 0,00 
Entrega ao Fundo Paroquial  ................................... 890,00
     Total ................................................................... 1 040,00
     Saldo a transportar ..............................  187,47

NB. – Continuamos a apelar para que apareçam voluntários que se dispo-
nibilizem a fazer chegar o Boletim Paroquial a todas as famílias de todos os 
lugares, bairros  e ruas da Paróquia (de diversas maneiras). 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 número 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.

Liga dos Amigos .......................................................  425,00 
Entrega do Jornal “O Construtor” ......................... 890,00
Anónima ................................................................... 100,00
Judite de Jesus Martins Rodrigues ........................ 50,00
Albertina Ribas ................................... USA dolares 100,00
Alcino Rodrigues Esteves ....................................... 100,00
Luzia da Salvação Correia Martins ....................... 100,00
Hotel Geriátrico ...................................................... 200,00

NB. Contribua, conforme as suas possibilidades, com o seu donati-
vo, para ajudar a pagar os quadros artísticos da Via-Sacra para 
a nossa igreja.
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Associação Cultural e Recreativa 
da Estrada de Outeiro Seco

 (ACREOS)

No passado dia 26 de Novembro foi realizado o Encontro 
anual da “família” “ACREOS”.

Começamos por nos reunir pelas 17:00h para assistir à ce-
lebração da Missa Vespertina, presidida pelo Monsenhor José 
Guerra Banha, no qual foram lembrados os sócios falecidos e 
de modo particular o nosso irmão Alexandre Duarte Rodri-
gues Trino, recentemente falecido. Paz à sua Alma.

Finda a cerimónia religiosa agradecemos a gentileza e a 
amizade demonstrada pelo nosso pároco. Um bem-haja.

O nosso Encontro, como sempre terminou com um jantar 
de confraternização no “Restaurante O Manco”, onde fomos 
muito bem recebidos, como é apanágio daquela casa.

Votos sinceros de Um Santo Natal e Próspero Ano Novo, 
com muita saúde.

 Pela Direção
 J. A. Carreira 

A Caritas Paroquial tem tido, no hall da entrada principal da 
igreja, o “Cesto da Partilha Fraterna” para recolha de bens, a dis-
tribuir, discretamente, pelas pessoas e famílias mais carenciadas 
da Paróquia. E temos notado como, em geral, tem havido tanta 
generosidade, nomeadamente por ocasião do “Dia Mundial dos 
Pobres”.

Neste Natal, evitemos gastos supér� uos, por exemplo, em 
prendas, que podem ser um atentado à miséria de tantos, e 
continuemos a partilhar algo com quem mais precisa. Porque 
na pessoa dos mais necessitados vemos Jesus, o grande Dom e o 
maior Presente de Deus para nós.

A todos manifestamos o nosso sincero reconhecimento, na 
certeza de que a única recompensa nos vem de Deus, fonte e 
orige m de todos os bens.

Cesto da Partilha Fraterna

isso, celebrar o Natal em espírito cristão inclui o esforço de 
nos acolhermos uns aos outros, começando pelos que vivem 
connosco. Não podemos, contudo, � car limitados a este círculo 
mais restrito porque é imperioso dar uma redobrada atenção ao 
acolhimento dos que chegam de fora. Há ainda muito a fazer 
para acolher dignamente os migrantes e refugiados, sem perder 
de vista também aqueles que, entre nós, são mais vulneráveis, 
particularmente os idosos, os sem-abrigo, os que vivem sós e 
os que padecem de doenças mentais.

Aos homens e mulheres que ousam acolher a novidade di-
vina e humana que Jesus nos traz, é proposta uma descoberta 
fundamental: Deus acredita na humanidade. Enviando o Filho, 
Ele não desiste de a amar e salvar, abrindo assim caminhos de 
esperança e de vida que pareciam fechados. Neste sentido, o 
Natal lembra-nos que acolher Jesus e viver segundo o seu espí-
rito nos enche de esperança e nos desperta para gestos novos.

No contexto que vivemos de acrescidas di� culdades para 
algumas pessoas e famílias apelo a que valorizemos os gestos de 
partilha. Uma partilha sem exibicionismos mas como expressão 
de uma consciência fraterna que nos leva a ser solidários para 
com os irmãos mais carenciados. Uma partilha acompanhada 
pelo evitar de excessos que seriam socialmente injustos e até 
nocivos em termos ambientais.

Por outro lado, apelo aos mais jovens para que, neste Natal, 
acolhendo a Cristo, como Maria, se preparem ativamente para 
receber aqueles que virão de outros países e se disponham a 
ir ao encontro dos outros jovens para todos caminharem com 
alegria para a Jornada Mundial da Juventude. Às pessoas que 
estão em situação de maior sofrimento ou desânimo desa� o a 
que abram o coração à esperança que Menino Jesus nos tráz 
do céu e não se deixem vencer pelo medo ou preocupação mas 
acreditem um pouco mais em si e nos humanos.

 A todos os diocesanos de Vila Real, às famílias e co-
munidades, àqueles que estão a viver longe da sua terra, desejo 
um Santo e Feliz Natal. Convido a que façam uma oração em 
família na Ceia da Consoada, rezando especialmente pela paz. 
Que Deus conceda a todos um bom ano novo, cheio de bençãos 
do céu.

Vila Real, 15 de dezembro de 2022
+António Augusto de Oliveira Azevedo
Bispo de Vila Real

MENSAGEM DE NATAL
Acolher o divino, acreditar no humano

Continuação da pág. 1

Não se esqueça de colocar na mesa da ceia de Natal a vela 
acesa em forma de estrela – um gesto pela paz – que a Paróquia 
disponibilizou. E de, em família, no início, rezar a oração da 
Pagela que foi distribuída. Se achar bem, deixe também um 
lugar vazio a lembrar a minha presença amiga junto de cada 
família da Paróquia.

Santo e feliz Natal !
O vosso irmão Padre

Ceia de Natal

NATAL ÉS TU
Natal és tu,

quando decides nascer novamente todos os dias e deixar entrar 
Deus na tua alma.

A árvore de Natal és tu
quando resistes fortemente aos ventos e às di� culdades da vida.

As decorações de Natal és tu
quando as tuas virtudes são as cores que adornam a tua vida.

O sino de Natal és tu
quando chamas, reúnes e tentas unir.

És também a luz de Natal
quando iluminas com a tua vida o caminho dos outros
com a bondade, a paciência, a alegria e a generosidade.

Os anjos de Natal és tu
quando cantas para o mundo uma mensagem de paz, de justiça e 
de amor.

A estrela de Natal és tu
quando levas alguém ao encontro com o Senhor.

És também os reis magos
quando dás o melhor que tens sem te importares a quem o dás.

A música de Natal és tu
quando conquistas a harmonia dentro de ti.

O presente de Natal és tu
quando és um verdadeiro amigo e irmão de todos os seres humanos.

As felicitações de Natal és tu
quando perdoas e restabeleces a paz mesmo quando sofres.

A ceia de Natal és tu
quando sacias com pão e com esperança o pobre que está a teu lado.

Tu és a noite de Natal
quando humilde e consciente recebes no silêncio da noite o Salvador 
do Mundo sem barulho nem grandes celebrações;
tu és o sorriso da con� ança e ternura na paz interior de um Natal 
perene que estabelece o reino dentro de ti.

 Papa Francisco

Nota da Conferência Episcopal Portuguesa 
sobre a aprovação da legalização da eutanásia e do suicídio assistido
Continuação da pág. 1

pessoas que, em situação de desespero, podem ser levadas a 
desistir de viver. Pelo contrário, entendemos que os cuida-
dos paliativos, aos quais muitos portugueses ainda não têm 
acesso, são fundamentais nesta etapa da vida e decisivos para 
combater e aliviar o sofrimento. É de lamentar que, numa 
altura em que as carências do sistema de saúde estão muito 
longe de ser superadas, possamos correr o risco de apresentar 
a proposta de recurso à eutanásia como solução mais rápida 
e menos onerosa.

4. A resposta de uma sociedade adulta e esclarecida ao sofri-
mento, à dor e ao desespero não é abandonar quem sofre e 
aqueles que os acompanham, mas confortar, cuidar e amar 
para restaurar a esperança e digni� car a vida humana até ao 
seu � m natural. A eutanásia e o suicídio assistido constituem 
graves ameaças para a humanidade.

5. Porque a defesa da vida não se limita aos planos legislativo e 
jurídico, apelamos a que as famílias e os pro� ssionais de saúde, 
a quem deve ser sempre garantida a objeção de consciência, 
rejeitem as possibilidades abertas pela legalização da euta-
násia e do suicídio assistido e nunca deixem de testemunhar 
que a vida humana é sempre um dom precioso, em todas as 
suas fases, desde a conceção até à morte, que nunca deve ser 
intencionalmente provocada.

 Lisboa, 7 de dezembro de 2022
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Ensina-nos, Senhor, não só a construir o presépio, mas a escutar o 
Teu chamamento a nos transferirmos para dentro dele.

Ensina-nos que não apenas os reis magos vêm de longe. Como 
eles, também nós somos desa� ados a percorrer distâncias por ve-
zes árduas para nos abeirarmos de Ti. 

Ensina-nos a decifrar na noite compacta o brilho de uma estrela 
que dança e a escutar, como os pastores escutaram, a voz dos anjos 
a iluminar a escuridão. É tão fácil na nossa cegueira desacreditar-
mos que uma estrela possa impulsionar novos caminhos. É tão 
habitual na nossa surdez pensarmos que não há já notícia feliz 
dirigida a nós. 

Ensina-nos, Senhor, a tornarmo-nos cúmplices da gestação da es-
perança; A arriscarmos ser facilitadores do sorriso de Deus, me-
ditando no papel reservado a Maria. 

Ensina-nos a proteger aquilo que nasce com a sabedoria e a so-
briedade que contemplamos em José. Que a fragilidade não nos 
assuste, mas nos con� rme sim na missão de guardiães.

Ensina-nos a doçura paciente daqueles animais que primeiro en-
volveram Jesus num afago, porque Tu nos pedes para sermos uns 
para os outros cuidado, comunhão e carícia. 

Ensina-nos, Senhor, que a Tua História rasga horizontes mais am-
plos à nossa, pois a Tua manjedoura é o lugar onde hoje podemos 
nascer. 

 P. Tolentino
 12.12.2022

HABITAR O PRESÉPIO

Centenário da Criação da nossa DioceseCentenário da Criação da nossa Diocese
Encerramento do Ano Jubilar

antecipadamente, se domina ou determina o que está diante de nós. Como 
cristãos encaramos sempre o futuro na lógica do advento e na perspetiva da 
esperança, isto é, como Maria, de coração aberto e disponível  para acolher 
a novidade que Deus quer realizar na nossa vida e na história… A concluir 
este Ano Jubilar convido a diocese, em primeiro lugar, a olhar o futuro com 
esperança. Estou certo que esta vinha centenária que cresceu com raízes 
fortes e profundas, poderá produzir mais e melhores frutos, um vinho ainda 
mais abundante e delicioso. Este é o desa� o que nos deve unir e assim evitar 
que possamos cair na armadilha do pessimismo, na atitude cómoda mas 
estéril da nostalgia ou no paradoxo do cepticismo. Apesar de alguns sinais 
preocupantes a atitude do crente é sempre de esperança porque não estamos 
dominados pela idolatria do presente ou do sujeito mas vemos sempre mais 
além e mais alto. A diocese entra num novo século de vida com renovada 
esperança de que a bela 
história de salvação que 
começou a ganhar forma e 
corpo na anunciação conti-
nuará a acontecer no hoje e 
amanhã da nossa vida pes-
soal e colectiva”. E apontou 
para a centralidade de Cristo na vida do crente e  da Igreja, a ter em conta, 
e para a necessidade de, como Maria, dizermos sempre o nosso “sim” 
a Deus, a Jesus Cristo e à Igreja, muito atentos às realidades concretas: 
“con� rmam-se os sinais de que a nossa região continua num preocupante 
processo de envelhecimento e deserti� cação. É urgente encarar esta situação 
para encontrar soluções no sentido de a atenuar e inverter. Por outro lado 
acentuam-se os temores de um agravamento próximo da crise económica 
com consequências sociais. Sem esquecer os sinais de profunda mudança 
cultural, bem evidentes no uso de novas tecnologias e linguagens, na adoção 
de novos ritmos e hábitos de vida”.  A concluir, disse: “O contexto atual 
pede-nos uma puri� cação do olhar e uma mudança de atitude no sentido 
de um renovado entusiasmo no anúncio do Evangelho e de compromisso 
com a missão da Igreja. Os meios humanos não abundam e as condições 
materiais são limitadas mas move-nos a convicção de que, quando fazemos 
tudo o que nós é possível, Deus fará o impossível. Impõe-se que façamos 
o que está nas nossas mãos e nesse sentido é necessária a reorganização 
das estruturas pastorais e a revisão das prioridades e recursos em todos os 
âmbitos da vida diocesana. Acima de tudo tenhamos o discernimento de 
saber escolher bem: em vez da inércia ou fechamento, abramos o coração 
para que nele cresça um espírito mais fraterno e uma atitude mais sinodal. 
Caminhemos todos juntos, como Povo de Deus, criando as condições para 
fruti� car com alegria”.

Dia Mundial da Paz 2023
Papa diz que con�lito na Ucrânia é uma «derrota da humanidade»

ela, mas de forma generalizada e indiscriminada para todos, mesmo 
para aqueles que, a milhares de quilómetros de distância, sofrem os seus 
efeitos colaterais”.

  “Basta pensar nos problemas do trigo e nos preços dos combustíveis”, 
acrescenta.

A mensagem sustenta que as várias crises morais, sociais, políticas 
e económicas da humanidade estão “todas interligadas” e devem ser 
enfrentadas “com responsabilidade e compaixão”.

“Fere-nos o escândalo dos povos famintos. Precisamos de desenvol-
ver, com políticas adequadas, o acolhimento 
e a integração, especialmente em favor dos 
migrantes e daqueles que vivem como descar-
tados nas nossas sociedades”, indica o Papa.

“Devemos repassar o tema da garantia da 
saúde pública para todos; promover ações de 
paz para acabar com os con� itos e as guerras 
que continuam a gerar vítimas e pobreza; cui-
dar de forma concertada da nossa casa comum 
e implementar medidas claras e e� cazes para 
fazer face às alterações climáticas; combater o 
vírus das desigualdades e garantir o alimento 
e um trabalho digno para todos, apoiando quantos não têm sequer um 
salário mínimo e passam por grandes di� culdades”.

O Papa defende que “só a paz que nasce do amor fraterno e desin-
teressado” pode ajudar a “superar as crises pessoais, sociais e mundiais”.

“É juntos, na fraternidade e solidariedade, que construímos a paz, ga-
rantimos a justiça, superamos os acontecimentos mais dolorosos”, escreve.

O Dia Mundial da Paz foi instituído em 1968 por São Paulo VI 
(1897-1978) e é celebrado no primeiro dia do novo ano com uma 
mensagem papal.

«Mudar o coração», 
o caminho para o mundo pós-Covid

Na sua Mensagem, o Papa destaca o impacto da pandemia, que 
deve reforçar «sentido comunitário» e de fraternidade. E convida a 
“mudar o coração”, no pós-pandemia.

“Deixarmos mudar o coração pela emergência que estivemos a 
viver, ou seja, permitir que, através deste momento histórico, Deus 
transforme os nossos critérios habituais de interpretação do mundo 
e da realidade”.

Uma vez que “ninguém pode salvar-se sozinho”,  “não podemos 
continuar a pensar apenas em salvaguardar o espaço dos nossos 
interesses pessoais ou nacionais, mas devemos repensar-nos à luz do 

bem comum, com um sentido comunitário, como um ‘nós’ aberto à 
fraternidade universal”, indica o Papa.

“A maior lição que a Covid-19 nos deixa em herança é a consciên-
cia de que todos precisamos uns dos outros, que o nosso maior tesouro, 
ainda que o mais frágil, é a fraternidade humana, fundada na � liação 
divina comum, e que ninguém pode salvar-se sozinho”.

Francisco elogia a resposta do mundo da saúde e das autoridades 
políticas à crise provocada pela Covid-19, “empenho, nalguns casos 
verdadeiramente heroico, de muitas pessoas que se deram para que 

todos conseguissem superar do melhor modo 
possível o drama da emergência”.

A mensagem alude à falta de segurança 
laboral, solidão e um “um mal-estar geral, 
que se concentrou no coração de tantas pes-
soas e famílias”, com a pandemia, que pôs a 
descoberto “contradições e desigualdades” 
da humanidade atual.

“Hoje somos chamados a questionar-nos: 
o que é que aprendemos com esta situação de 
pandemia?”, apela o Papa  Francisco.

“Quais são os novos caminhos que de-
veremos empreender para romper com as correntes dos nossos velhos 
hábitos, estar mais bem preparados, ousar a novidade? Que sinais de 
vida e esperança podemos individuar para avançar e procurar tornar 
melhor o nosso mundo?”.

O texto considera que a confiança posta no progresso, na 
tecnologia e nos efeitos da globalização gerou uma “intoxicação 
individualista e idólatra”.

“Não podemos ter em vista apenas a nossa própria proteção, 
mas é hora de nos comprometermos todos em prol da cura de nossa 
sociedade e do nosso planeta, criando as bases para um mundo mais 
justo e pací� co, seriamente empenhado na busca dum bem que seja 
verdadeiramente comum”, sustenta Francisco.

A mensagem conclui-se com votos de que todos possam apren-
der, no novo ano, a “caminhar juntos, valorizando tudo o que a 
história pode ensinar.

“Formulo votos de todo o bem aos Chefes de Estado e de Governo, 
aos Responsáveis das Organizações Internacionais, aos líderes das 
várias religiões. Desejo a todos os homens e mulheres de boa vontade 
que possam, como artesãos de paz, construir dia após dia um ano 
feliz”, refere o Papa.

Extraído da Agência Ecclesia, 16 dez 

EVENTOS NA PARÓQUIA
Concerto de Natal

No domingo dia 18 de dezembro, pelas 17h30, realiza-se 
um Concerto de Natal, no salão-auditório da igreja paroquial 
da Sagrada Família, em Santa Cruz- Trindade. Todos são 
convidados a participar.

Presépio ao vivo
No domingo 8 de janeiro 2023, pelas 15h00, no salão-

auditório da igreja paroquial da Sagrada Família, os vários 
grupos de catequese vão fazer a encenação de um Presépio 
ao vivo e apresentar outras representações e canções que 
ajudem a viver a alegria e o espírito de Natal. O encontro é 
aberto aos pais e a outros familiares e a toda a comunidade 
paroquial. Deverá terminar com um lanche-convívio.

Faz Missão
É o lema da campanha que está  a ser promovida a nível 

dos adolescentes e jovens, que são convidados, por grupos, a  
passar parte de um dia num Lar de Acolhimento de Idosos, 
convivendo com eles e ajudando nos vários serviços, sob a 
orientação de um(a) animador(a). Tem como objectivo ajudar 
a despertar para a importância do voluntariado e do serviço aos 
que mais precisam, além de promover a convivência entre pes-
soas de diferentes gerações. Iniciou-se a 17 de Dezembro 2022.  

Faleceu o Professor Francisco Laranjo
Foi com pesar que recebemos a notícia 

difundida pela TV e imprensa do faleci-
mento, no passado dia 16 de Novembro de 
2022, do Professor Dr. Francisco Laranjo, 
autor da pintura dos vitrais da igreja da 
Sagrada Família, de Chaves. Tinha 67 
anos de idade. Ainda no ano passado vi-

sitara a nossa igreja, acompanhado de outra artista e vitralista.
Pessoa extremamente simples, afável e simpática, que cati-

vava quem com ele contactava. Prova disso foi a presença nu-
merosa de tantos amigos que compareceram no seu funeral na 
igreja de Cristo Rei – Porto.

Artista, professor catedrático e diretor da Faculdade de Be-
las-Artes da Universidade do Porto. Desde 1979 fazia exposi-
ções das suas obras, individual e coletivamente, em Portugal e 
no estrangeiro. Fora aluno do Mestre Júlio Resende, autor dos 
vitrais da igreja de Nossa Senhora da Boavista – Porto. Che-
gou a ser contratado pela CM de Lamego para executar uma 
escultura de D. António Francisco dos Santos, a colocar numa 
rotunda do centro da cidade.

Aqui deixamos a nossa sincera homenagem a este nosso 
amigo, sempre disponível, que muito elogiava e apreciava a 
nossa igreja da Sagrada Família.

Que o Senhor da Vida lhe dê a recompensa dos justos. E à 
família enlutada, o conforto da fé e da esperança.

P. José Banha, Pároco


