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Mensagem Quaresmal de Dom Amândio Tomás

Quaresma e Páscoa, conversão e ajuda aos pobres

Caros Diocesanos, boa Páscoa
e Quaresma de oração, renúncia e
partilha!
A Páscoa é passagem, mudança de vida do Ressuscitado, que
se fez homem para nos salvar. É
o mistério da morte e ressurreição
ou retorno do Filho ao Pai, donde
veio, para nos dar a vida de Deus.
Evitai o mal, fazei o bem, para serdes felizes, pois “a glória de Deus
é o homem vivo e o desejo do homem é ver a Deus”, diz S. Ireneu.
O Ressuscitado venceu o pecado e
a morte para nos dar a eterna alegria da vida divina, gloriosa e autêntica.
1.- O amor a Deus e ao próximo faz feliz quem vive e aposta,
no dom da solidariedade, na empatia com outro, no bem comum,
compaixão e perdão. O Papa Francisco fala da ‘globalização da indiferença’ e do assobiar para canto.
O remédio contra o mal e apatia é
fazer bem, retirar de nós o ódio, o
desinteresse e a escravização do
próximo. O culto das criaturas torna-nos escravos do efémero e descartável, leva ao desespero, tristeza, cegueira, auto-endeusamento e
auto-suficiência e mergulha-nos na
ilusão do ‘eclipse de Deus’, vege-

tando impenitentes, sem arrependimento e dor de coração.
2.- A Quaresma prepara a Páscoa da Ressurreição, a nova criação e a vida gloriosa, com a ascese,
a conversão e a passagem obrigatória pela morte e dom de si, imitando Jesus que veio, para dar a

IR AO ENCONTRO DOS OUTROS
Existe muita ignorância entre
os católicos sobre o que se passa
com a maioria das demais crenças
religiosas, sejam elas cristãs ou
de outra origem. Existe uma espécie de tabu para a generalidade
dos baptizados católicos quando
o tema vem à baila. E nem a semana de oração pela unidade dos
cristãos tem esbatido esta situação.
Há anos, cerca de vinte, a Acção
Católica Rural realizou um encontro ecuménico, em Vil Real, e o
assunto foi encarado como um escândalo. Os tempos mudaram mas

pouco ou mesmo nada de substancial se alterou.
Mesmo em relação ao que se
passa noutros países, em que a
maioria das pessoas professa outra
religião, como o islamismo, o hinduísmo ou outra, a grande maioria
de nós, cristãos, e mesmo os católicos não sabemos o que ali se
passa em termos de diálogo e de
aceitação e tolerância entre pessoas de credos diferentes. Há uns três
anos atrás, em Amã, capital da JorCont. pág. 3

vida por nós, renunciando ao poder
e à glória. A Quaresma deve levar-nos à imitação de Cristo, à renúncia, ao êxodo, à partilha e ao amor
fraterno.
Deus encarnou, fez-Se um
de nós, para termos “os mesmos
sentimentos que existiam em

Cristo Jesus” (Fil.2,5), imitando-o, dando a vida, saindo de nós,
indo ao encontro e ajudando, pois
“há mais alegria em dar que em
receber”(Act.20,35). Há que anunciar Cristo, com coragem, alegria e
convicção, sem medo, nem vergoCont. pág. 4

A diocese
de
Vila Real
agradecida
No dia 31 de Dezembro de 2013, faleceu D. Joaquim Gonçalves, que governou a
nossa Diocese de Vila
Real, durante vinte
anos.
Cont. pág. 2
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A Diocese de Vila Real agradecida

Oriundo de família numerosa,
de 8 irmãos, nasceu em Revelhe,
Fafe, Arquidiocese de Braga, a 17
de Maio de 1936.
Estudou, no Seminário de Braga. Foi ordenado Presbítero a 17
de Julho de 1960 e Bispo auxiliar
de Braga, na Cripta do Santuário
do Sameiro, a 18 de Outubro 1981.
A 19 de Maio de 1987 foi nomeado coadjutor de Vila Real e de
19 de Janeiro de 1991 até 17 de
Maio de 2011, presidiu aos destinos da Diocese, como seu quarto
bispo residencial.
Licenciado, em Filosofia, na
Universidade do Porto, foi professor do Ensino Secundário. Ensinou Educação Moral e Religiosa
Católica, notabilizando-se, por
raros dotes de inteligência, expondo, com grande clareza, sabedoria, pedagogia e arte, a verdade
aos simples e aos doutos, de modo
que todos o compreendiam e se

deliciavam a ouvi-lo expor, em
linguagem acessível, as verdades
da fé, que defendia, com convicção e vigor. Colaborou em jornais,
deixou textos de grande sensibilidade literária e artística, como
`A Travessia' e 'O Outro Jonas',
sobre a evangelização da Diocese
e a experiência do transplante de
coração a que foi submetido, com
sucesso, em Janeiro de 2008.
Codificou as regras das Festas e a celebração do Baptismo
das Crianças. Levou por diante a
construção da Casa Sacerdotal e
restauro da Igreja do Carmo. Publicou artigos em "A Voz de Trás-os-Montes" e "Notícias de Beja"
e teve a alegria de ordenar dois
bispos, D. António Marto e D. Manuel Linda e muitos presbíteros
desta nossa Diocese.
Recordo bem as palavras do
Papa Bento XVI, na Bula da minha nomeação: "Procede, Venerá-

Homilia no funeral
de D. Joaquim Gonçalves
Deus, que é o Senhor da vida e
da morte, chamou a Si o Senhor D.
Joaquim Gonçalves, no último dia
do ano civil, em plena quadra natalícia. A sua vida terrena foi marcada, por muitas vicissitudes e sinais
do amor misericordioso de Deus,
que o conduziu, pela via do sofrimento, à vida eterna, que é sempre mistério e perfeita surpresa. D.
Joaquim era optimista, homem de
profunda fé e tinha como objectivo
transmitir a esperança na vida eterna. Escolheu como lema de bispo;
ut vitam habeant - "para que tenham vida". De facto, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Fez-Se
um de nós, fez-Se carne, nasceu da
Vigem Santíssima, passou fazendo
o bem, morreu e ressuscitou, "para
que todos tenham vida e a tenham
em abundância".
1. A vida humana é passagem e
êxodo. Não somos daqui. Vamos a
caminho da glória e felicidade, que
Jesus prepara e nos há-de dar, conduzindo-nos para ela, para estarmos onde Ele está, na casa do Pai
onde há muitas moradas. Cremos
que para o nosso irmão bispo Joaquim, há também uma, pois, Jesus
no-lo assegura, garante e prepara,
como prometeu: "Vou preparar-vos
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um lugar, não se perturbe o vosso
coração". Jesus, vida do mundo,
que veio para nos dar a vida, há-de
dar ao nosso bispo a vida eterna
que ele, na sua vida terrena, apeteceu e anunciou. Como pastor da
Diocese apostou em Cristo, Vida e
Caminho que leva ao Pai. "Eu sou
o caminho, ninguém vai ao Pai senão por mim". Jesus é Caminho e

Porta, que nos dá a chave do Seu
Espírito, para nos levar ao Pai e introduzir na verdadeira vida e mis-

vel Irmão, de maneira a que unido,
em íntima comunhão, com o sábio
pastor de Vila Real, desempenhes
a tua missão, agindo, com toda a
caridade, que é o que nos torna
queridos dos homens e agradáveis
a Deus".
A sua dedicação foi exemplo
de coragem e vigor em servir e
cooperar na verdade, para que todos "tenham vida", segundo o seu
lema episcopal. Que Deus, fonte
de verdade e de vida, que nos deu
o Filho e o Espírito, receba o Senhor D. Joaquim, em seus braços
e a nós, que choramos a sua partida deste mundo, conceda a graça
de prosseguir, nas pegadas do seu
ensinamento episcopal, para glória
de Deus, em ordem à construção
da sociedade melhor e mais humana, assinalada e plasmada pelo
clima de fraternidade e fundamento e caminho de paz entre os seres
humanos.
tério d Trindade, casa e fonte da
felicidade.
A certeza da fé e a esperança na
felicidade eterna dão sentido e alegria à vida terrena, por isso Jesus
diz aos discípulos: "não se turve o
vosso coração. Credes em Deus,
crede também em mim". O Filho
de Deus está no seio do Pai, veio
do Pai e volta ao Pai para nos preparar o lugar. "Vou preparar-vos o
lugar. Onde Eu estiver vós estareis
também". As palavras do discurso de despedida, no quarto Evangelho, não deixam margem para
dúvidas. Abrem-nos ao horizonte
incomensurável da vida eterna,
com Cristo, em Deus. A resposta
de Jesus a Marta triste e perturbada, pela morte do irmão Lázaro,
suavizam a dor e tristeza. "Eu sou
a vida do Mundo. Quem acredita
em mim, ainda que tenha morrido
viverá, e o que vive e acredita em
mim não morrerá jamais". Jesus
assegura, promete e há-de dar-nos
a vida eterna, que começa, já, aqui
e agora, na comunhão de fé, esperança e amor, em Deus. Quem crê
em Cristo tem já a vida eterna e
Ele o ressuscitará, no último dia,
como promete. De facto, diz S. lreneu, "a glória de Deus é o homem
que vive e o desejo do homem é
ver a Deus".
2. D. Joaquim deixa-nos um
claro legado de fidelidade e empe-

Com sentidos pêsames aos familiares e à Arquidiocese de Braga, gratos pelo bispo que nos deram, caminhemos, na certeza da
fé, em 'Jesus Cristo Ressuscitado,
fonte de alegria e esperança", fiéis aos ensinamentos recebidos de
quantos nos precederam.
Vila Real, 1 de Janeiro de 2014
Solenidade de Santa Maria,
Mãe de Deus
D. Amândio José Tomás,
bispo de Vila Real.

nho cristão e sacerdotal. Pede-nos
coerência, convicções e abertura à
Palavra de Deus, que é, como disse
Bento XVI, que ele tanto admirava, uma palavra sempre à espera
de ser ouvida, assimilada, celebrada, interiorizada e posta em prática, por nós, na vida quotidiana.
D. Joaquim viveu pobre e austero. O que exigia dos outros começava por o exigir de si próprio,
Cont. pág. 3
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dando exemplo. Sofreu muitos
dissabores, mas nunca perdeu a esperança em Deus, nem deixou de
acreditar na melhoria das pessoas
das quais necessariamente teve
que se socorrer e devia guiar, exortar e conduzir à perfeição. Recusou-se sempre a nivelar por baio,
para convidar a subir a montanha e
a trilhar o caminho alto e árduo da
ascese, do empenho, do trabalho
e do desprendimento. Os montes
seduziam-no, as alturas deslumbravam-no. Escreveu a Noiva do
Marão e a Travessia e reviu-se,
como O outro Jonas, sonhando e
desejando ardentemente a perfeição, a plenitude da vida em Deus

e a evangelização da Diocese, que
amava e à qual se dedicou, de alma
e coração.
3. Quando o Papa Francisco
convida ao essencial, a sair e a ir
à periferia, opondo-nos à insensibilidade, para com o próximo, ao
desinteresse e globalização da indiferença, há que cerrar fileiras e
apostar na formação, na aprendizagem, na coerência, na santidade de
vida cristã e no testemunho alegre
e convicto da verdade da fé, evangelizando as pessoas, seduzindo,
por contágio, empatia, solidariedade e abertura aos últimos e indigentes, onde há que ver o rosto
de Deus, que quer ser servido e

Agradecimentos
Após a morte do Senhor D.
Joaquim Gonçalves agradecemos a Deus o dom da sua vida
e o seu episcopado na Diocese
de Vila Real. Agradecemos ao
Santo Padre Francisco a propícia
Bênção Apostólica e as paternais
condolências, que muito nos sensibilizaram. Um muito obrigado
ao Senhor Núncio Apostólico,
aos Bispos, aos Sacerdotes e aos
Fiéis de muitos quadrantes, aos
Presidentes de Câmara e às Instituições, pela presença e pelos
sentimentos de pesar manifes-
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tados de muitos modos e pelas
múltiplas vias, que a técnica
moderna permite. Apraz-me recordar em especial e agradecer
os votos de pesar e de louvor da
Câmara de Fafe e da Câmara da
Póvoa de Varzim.
A todos, cordialmente, em
nome da Diocese, do Clero e dos
Fiéis e em nome dos Familiares
do Senhor D. Joaquim Gonçalves, o nosso e o meu muito obrigado.
Vila Real 2 de Fevereiro de 2014
+ Amândio Tomás, bispo de Vila Real.

encontrado neles. O pobre, triste,
perdido, que sofre e precisa, é sacramento do encontro com Deus.
4. D. Joaquim ensinou o gosto
pela curada e digna celebração da
liturgia, da Eucaristia e dos Sacramentos, apelando ao respeito,
gosto e amor da beleza, da arte e
da música. Introduziu, no amor à
arte e à beleza. Exortou ao amor
da verdade e à conduta digna. Saibamos ser dignos dele, com laços
de amizade, solidariedade e comunhão eclesial, para, a seu exemplo, conquistarmos, para Cristo, o
maior número de irmãos e aqueles
que vivem, longe do amor e da
prática da vida cristã, traduzindo
em obras o programa diocesano da
nova evangelização, em ordem à
transmissão da fé.
5. “Para os que crêem, a vida
não acaba, apenas se transforma
e, desfeita a morada deste exílio
terrestre, uma eterna morada se
adquire no céu". Assim cremos e
assim canta a liturgia da Igreja.
Consolados e robustecidos por
esta fé e esta esperança, na vida
eterna e na comunhão de todos
os crentes, com Cristo, em Deus,
prossigamos a nossa peregrinação
rumo ao Pai, junto do qual o Seu
Filho Jesus Cristo nos prepara um
lugar, nos revelará em plenitude
o rosto de Deus e nos dará a verdadeira vida, que será perfeita e
completa surpresa, porque "nem
os olhos viram, nem os ouvidos

ouviram, nem passou pela mente
humana, o que Deus preparou para
os seus escolhidos".
Obrigado ao Senhor D. Joaquim pelo que nos deu. Obrigado
aos familiares, aos bispos e amigos
que se dignaram estar presentes
ou, por outros meios, mostraram a
sua solidariedade connosco, obrigado sobretudo e antes de mais a
Deus, pelo bispo que nos deu, para
nos ensinar e motivar, no amor,
para a fé e esperança, na vida eterna, onde Deus, na sua misericórdia
acolheu o seu servo bom e obediente. Amen.
Vila Real, 2 de Janeiro de 2014
+ Amândio Tomás, bispo de Vila Real

IR AO ENCONTRO DOS OUTROS

dânia, do cimo de uma colina, por
onde passaram milhares de anos de
história, eu próprio fiquei espantado com a existência de dezenas de
igrejas cujas torres sobressaíam
por entre o casario construído nas
colinas circundantes. Sinal de que
a Igreja Católica está bem presente
naquelas paragens. No dia seguinte, enquanto esperava o autocarro
que nos levaria de regresso a Israel, pude também observar as centenas de veículos que circulavam
pelas ruas ostentando, sem qualquer problema, símbolos cristãos
pendurados nos espelhos interiores. Isto apesar de estarmos num
país em que a população é na grande maioria, claramente, de religião
muçulmana.
Na maioria desses países os
cristãos são respeitados, constituem minorias, mas significativas
e com importância na sociedade.

Igreja Diocesana de Vila Real

São chamados a participar na vida
política, no Governo e na tomada
de posições a nível nacional.
Recentemente foi aprovada a
constituição que regerá a vida política na Tunísia, onde foi despoletada a chamada primavera árabe,
na qual ficou escrito que esse país
será um estado civil, laico, onde a
religião será separada do estado,
mas este assegurará a defesa do
sagrado. O mesmo se consta da
constituição do Egipto.
Se nesses países, apesar a existência de extremismos, que também por aqui existem, os cristãos
são de alguma forma considerados
e respeitados, porque razão, aqui,
em Portugal, em Vila Real concretamente, essas minorias religiosas
são no geral ignoradas. Porque não
começamos a fazer contactos de
modo que as pessoas se conheçam
melhor e saibam que aquilo que

na maior parte das vezes nos une
é maior do que aquilo que nos separa?
Parafraseando o Papa Francisco, se há pessoas com fome e sem
instrução, isto é se há pessoas que
ainda não encontraram um caminho que as conduza à santidade,
até Deus, que importa se o caminho é feito através da religião católica, protestante, judia, islâmica
ou outra?
Afinal acreditamos ou não que
Deus só há um para estas religiões? Ou continuamos a pensar que

o Deus dos Judeus, dos islâmicos e
dos demais cristãos é diferente do
Deus dos católicos? A arrogância é
muitas vezes filha da ignorância. E
isso nunca leva a bons caminhos e
soluções certas quando os problemas surgem.
É urgente ir ao encontro dos
outros. É tempo de estabelecer relações de proximidade com todos
desde que sejam homens de boa
vontade. Isso implica mudança de
um paradigma que está há muito
ultrapassado.
António Caseiro Marques
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Mensagem para a Quaresma

nha, e amar os pobres, com
fraterna solicitude, pois
Deus quer ser encontrado e
servido neles.
A renúncia é a penitência que nos impomos e
a ressurreição esperada é
precedida da paixão e morte de Jesus, que viveu a
condição humana, morreu
uma só vez, para, na carne
assumida, viver, para sempre, com o Pai, na unidade
do Espírito Santo. A dádiva
do despojamento e sacrifício prepara a alegria duradoura de amar e ser amados, por Aquele que amou
primeiro e nos surpreendeu, com a dádiva da vida,
assumida no seio de Maria
Santíssima, e que Ele, voluntariamente,
ofereceu
por nós no altar da cruz.
3.- A vida moderna é
de progresso técnico e de
benefícios e malefícios dos
meios de comunicação,
rápidos e maravilhosos. O
que sucede, aqui e agora,
é, imediatamente, conhecido, em todo o mundo. A
informação torna o mundo
diversificado e plural, uma
aldeia global, bombardeada por várias propostas
e modos de viver e ver o

mundo, que não ajudam,
automaticamente, a gente
a criar entendimento, amizade e reconciliação. As
pessoas vivem fechadas,
no egoísmo e narcisismo, vítimas do progresso.
Volta-se o feitiço contra o
feiticeiro. Cresce a apatia,
a indiferença e insensibilidade. Não se olha o bem
comum. Não há solidariedade. A informação faz a
aldeia global, mas não ajuda a amizade, a empatia e
o encontro humano. Bento
XVI observou, que as técnicas de comunicação nos
fazem vizinhos, mas não
obrigatoriamente irmãos
uns dos outros.
4. O cristão ama, partilha e dá, com solicitude,
para mitigar a dor e miséria dos outros. Os Peditórios Paroquiais, para os
fins indicados, pela Igreja,
e o Contributo Penitencial
Quaresmal ou Bula da Cruzada, sob tutela do Bispo,
fazem-se para ajudar necessidades elencadas e específicas. Mas, para lá dessas dádivas, cada fiel pode
e deve praticar a Renúncia
Voluntária, que a si mesmo se impõe, privando-se

do que entende. A recolha
diocesana da Renúncia Voluntária, dita Quaresmal,
feita ao longo do ano, é
canalizada, pelo bispo diocesano, para fim apropriado, segundo ditame da sua
solicitude pastoral.
A Renúncia destina-se
aos necessitados, socorridos pela privação voluntária de muitos. Na diocese
de Vila Real, no ano passado, a Renúncia reverteu,
para o Fundo Social Diocesano, ao qual, em especial,
a Caritas Diocesana está
associada.
A Renúncia Voluntária deste ano reverte para
as Conferências de S. Vicente de Paulo, como gesto de apreço, no Jubileu
do Bem-Aventurado Frederico Ozanam, nascido
a 23 de Abril de 1813. As
conferências testemunham
o amor de Deus, em Cristo, que quer ser servido
nos pobres. O Bem-Aventurado Ozanam, na senda
de S. Vicente de Paulo,
deixou-nos um instrumento, que devemos vitalizar e
expandir na Diocese, pois
a fé sem obras é morta. A
fé exige as obras de carida-

QUARESMA: tempo de voltar para Deus
Apesar de vaga, ainda
persiste, entre nós, a consciência deste tempo da
Quaresma. Esta consciência está reduzida principal-

mente ao aspecto penitencial deste tempo litúrgico.
A palavra Quaresma re-
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mete, tantas vezes, para o
baú da piedade, embora,
ao procurar aprofundar a
razão das práticas penitenciais, um bom número de
cristãos fique confuso.
Persiste o tom penitencial, mas não é conhecido o principal propósito
da Quaresma e a sua
importância como caminho/preparação para
a Páscoa. Esta falta de
conhecimento leva a
um natural esmorecimento das práticas de
piedade deste tempo litúrgico e, por isso, muitos baptizados vivem
superficialmente este
período de crescimento espiritual.
Quaresma é o tempo,

pedagogicamente indicado, para quem leva a sério
a sua vocação de discípulo
de Jesus Cristo. Neste tempo litúrgico a Igreja convoca os fiéis a realizarem
uma avaliação objectiva
do grau de fidelidade à sua
condição de seguidores e
discípulos de Jesus Cristo.
Muitos são os cristãos que,
com a maior complacência, se consideram bons seguidores de Jesus porque,
dizem, não fazem mal a
ninguém. Satisfeitos com
algumas práticas devocionais, vivem religiosamente acomodados. Ignoram
que a fé, à semelhança do
grão de mostarda, tem em
si mesma a potencialidade
de crescer e evoluir. A fé

Beato Frederico Ozanam
de e estas são a manifestação da fé viva, coerente e
consequente, pois “pregar
e não praticar é parecer-se
com o sino que toca para a
missa e nunca lá aparece”,
como diz S. Francisco de
Sales.
Há que recrutar e formar gente nova, que testemunhe a fé e a caridade,
com a prática das Obras

de Misericórdia, a ajuda,
o conforto e serviço aos
indigentes e abandonados.
Unido a todos, na fé e na
oração a Deus, Vos saúda
o Vosso bispo, que pede a
Deus Misericordioso que
Vos abençoe e recompense
pelo bem feito aos pobres.

deve ser viva, dinâmica e
configurar todas as dimensões da vida do discípulo.
Uma fé genuinamente viva
interfere positivamente no
comportamento do cristão,
remetendo sempre para a
sua condição de baptizado.
A consciência da abrangência do baptismo induz o
cristão honesto a reconhecer as suas falhas e omissões, bem como os seus
pecados. Admite com sinceridade que a sua conduta nem sempre é coerente
com os princípios evangélicos. Na sua condição de
discípulo, o cristão é chamado a imitar o amor de
Jesus Cristo, mas a voz de
Jesus nem sempre é a mais
influente na vida daqueles
que dizem n’Ele acreditar!
A voz de Jesus Cristo fre-

quentemente é ignorada e
comodamente substituída
por outras vozes, aparentemente mais atraentes, mas
que, tantas vezes, levam ao
pecado.
Falar hoje de pecado
soa a um conservadorismo
anacrónico e a um fundamentalismo ultrapassado.
Ao reduzir o conceito de
pecado apenas à transgressão de preceitos comportamentais ou a um conjunto
de regras éticas, é compreensível a resistência da
mentalidade actual que
valoriza mais a dignidade
humana e o pluralismo das
ideias do que os ensinamentos da Igreja. Dentro
da concepção bíblica, o pecado representa a rejeição

Vila Real, 2 de Fevereiro 2014
+ Amândio José Tomás
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A ALEGRIA DO ANÚNCIO DO EVANGELHO
Em 2011 foi publicado
em Itália um livro bastante crítico sobre as homilias
que em cada domingo são
escutadas nas nossas Igrejas. Um leigo comprometido, de nome Claudiodalla
Costa, durante seis anos
percorreu paróquias urbanas e rurais para tentar
fazer um diagnóstico sobre
a saúde da homilia. Como
resultado desta peregrinação homilética surgiu a
obra Avete finito di farci la
predica?Riflessioni laicali
sulle omelie (Effatà Editrice). Tradução possível: Já
acabou de nos fazer o seu
sermão? Reflexões de um
leigo sobre a homilia.
Se bem que o autor
não pretenda ter a última
palavra sobre o assunto, é
bom que se leia com atenção e se retirem as devidas
conclusões desta reflexão
laical, nada lisonjeira para
quem, lá como cá, em
cada domingo tenta “pregar” a Palavra de Deus ao
povo. Dela deixo apenas
duas citações. A primeira
fala-nos do problema de
quem prega: «Existe na
Igreja um grave problema
de comunicação e muitos
fiéis abandonam as comunidades cristãs porque não
encontram uma linguagem que seja capaz de os
interessar e envolver» (cf.
pg. 5). A segunda refere-seao problema de quem
ouve: na sua maioria, são
“praticantes não crentes”,
«que se arrastam à missa
dominical mais por tradi-

ção do que por convicção,
habituados mais a suportar
a liturgia do que a participar activamente nela» (cf.
pg. 9).
O autor continua a sua
reflexão com algumas perguntas pertinentes: «As
pessoas revêem-se naquilo que escutam na Igreja?
Reconhecem a própria
experiência e a própria vivência quotidiana durante
o sermão do padre?» (cf.
pg. 10). Eu acrescento: o
que fazer para que as nossas homilias deixem de ser
discursos inóquos e tantas
vezes enfadonhos e se tornem verdadeiro anúncio
jubiloso e interpelativo da
Boa Nova nos nossos dias?
Onde está o problema: em
quem prega ou em quem
escuta, ou nas duas partes?
Que conversão é necessária para que as nossas homilias ajudem a Palavra de
Deus a converter-nos?
Tenho diante de mim
dois documentos recentesdo Magistério, resultantes
de dois Sínodos: a Exortação Apostólica do Papa
Bento XVI,Verbum Domini (publicada em 2010, depois do Sínodo sobre a Palavra de Deus) e a primeira
Exortação Apostólica do
Papa Francisco, Evangelii
Gaudium (recém-publicada, a 24 de Novembro de
2013, como fruto do Sínodo realizado de 7 a 28 de
Outubro de 2012, sobre a
nova evangelização para
a transmissão da fé cristã). Ambos abordam este

QUARESMA: tempo de
voltar para Deus

Cont. pág. 4

de Deus como única fonte
de vida. O cristão, ao fazer
concessões a outras vozes
e ao permitir pautar a sua
conduta por valores profanos, compromete a soberania divina. Deixa de ser
discípulo fiel e passa a servir outros senhores, outros
deuses. Interiormente dividido, facilmente se coloca
como senhor da sua pró-

pria história, faz-se dono
da verdade e dos acontecimentos. Pecar não é transgredir normas, mas é dar a
outros senhores a reverência devida exclusivamente
ao Deus da vida. Na concepção bíblica, o pecado
mais grave é o da idolatria,
substituindo o Deus único
por outros deuses feitos à
imagem e semelhança do
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problema. Bento XVI, na
sua linguagem serena e
ponderada, diz-nos que,
«pensando na importância
da palavra de Deus, surge
a necessidade de melhorar
a qualidade da homilia; de
facto, “esta constitui parte
integrante da acção litúrgica”, cuja função é favorecer uma compreensão e
eficácia mais ampla da Pa-

povo. De facto, sabemos
que os fiéis lhe dão muita importância; e, muitas
vezes, tanto eles como os
próprios ministros ordenados sofrem: uns a ouvir e
os outros a pregar. É triste
que assim seja. A homilia
pode ser, realmente, uma
experiência intensa e feliz
do Espírito, um consolador
encontro com a Palavra,

lavra de Deus na vida dos
fiéis. A homilia constitui
uma actualização da mensagem da Sagrada Escritura, de tal modo que os fiéis
sejam levados a descobrir a
presença e a eficácia da Palavra de Deus no momento
actual da sua vida» (VD,
n.º 59). O Papa Francisco,
na sua linguagem mais directa e contundente, afirma
que «são muitas as reclamações relacionadas com
este ministério importante, e não podemos fechar
os ouvidos. A homilia é o
ponto de comparação para
avaliar a proximidade e
a capacidade de encontro
de um Pastor com o seu

uma fonte constante de
renovação e crescimento»
(EG, n.º 135).
Na dinâmica de nova
evangelização que estamos
a viver, é urgente repensar
muitas das nossas práticas
pastorais. Importa perguntar: o que esperam os
fiéis dos seus pastores e o
que é que estes lhes dão?
Mantemo-nos nas mesmas
rotinas, ou estamos dispostos a dar um salto de qualidade, com novo ardor,
com novos métodos? E
nesta dinâmica, que lugar
tem o anúncio da Palavra
de Deus na liturgia? Como
fazer com que esta Palavra
seja realmente actualizada

homem.
Evidentemente
que esta substituição nem
sempre acontece de uma
forma explícita e formal.
Na maior parte das vezes
dá-se de maneira subtil,
fazendo pequenas concessões. Se não se parar periodicamente para avaliar
o grau de fidelidade aos
compromissos baptismais,
há um sério risco de o cristão se dividir interiormente, imaginando poder servir a vários senhores.
Neste sentido, com

toda a sua actualidade e
vigor, emerge o apelo principal da liturgia quaresmal:
“Convertei-vos e acreditai
no Evangelho”! Voltar para
Deus é, uma vez mais, o
grande desafio que marca o
início e o ritmo da Quaresma. Sem qualquer espécie
de terrorismo espiritual, o
cristão é chamado a descobrir as suas infidelidades
e omissões, a reconhecer
o seu pecado, procurando
reafirmar a sua identidade
de discípulo de Jesus Cris-

PA S T O R A L
e inculturada?
O Papa emérito Bento
XVI dá o seu testemunho
acerca do Sínodo sobre a
Palavra, dizendo: «como é
belo o encontro com a Palavra de Deus na comunhão
eclesial. Portanto, exorto
todos os fiéis a redescobrirem o encontro pessoal
e comunitário com Cristo,
Verbo da Vida que Se tornou visível, a fazerem-se
seus anunciadores para
que o dom da vida divina,
a comunhão, se dilate cada
vez mais pelo mundo inteiro» (VD, n.º 2). Diz ainda:
«E é dom e dever imprescindível da Igreja comunicar a alegria que deriva
do encontro com a Pessoa
de Cristo, Palavra de Deus
presente no meio de nós»
(VD, n.º 2). As primeiras
palavras do Papa Francisco
na sua Exortação Apostólica vão no mesmo sentido:
«A Alegria do Evangelho
enche o coração e a vida
inteira daqueles que se encontram com Jesus» (EG,
n.º 1).
Nesta Quaresma e na
Páscoa que se aproxima
viveremos uma vez mais
a experiência do encontro
jubiloso com Cristo crucificado e ressuscitado, que
nos chama à conversão e
a uma vida nova. Foi Ele
que nos trouxe esta alegria
do Evangelho, que parece
andar perdida. Como a podemos reencontrar?
Voltaremos a este assunto nos próximos números do nosso Boletim.
Pe Manuel Coutinho

to. Tendo como objectivo
esta meta, assume praticar
renúncias, intensificar a
vida de oração e progredir
na caridade (cf. Papa Francisco, Mensagem para a
Quaresma de 2014).
Quaresma é tempo de
renovar a fidelidade à nossa condição de discípulos
de Jesus Cristo. Quaresma é tempo de voltar para
Deus!
P. António Abel R. Canavarro,
Reitor do Seminário
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Festival Diocesano da Canção Juvenil
No dia 22 de Fevereiro,
decorreu mais um Festival
Diocesano da Canção Juvenil, no Teatro Municipal
de Vila Real, organizado
pelo Secretariado da Pastoral Juvenil, subordinado
ao tema: “Não te conformes, transforma-te”. O
tema baseou-se na Carta
de S. Paulo aos Romanos,
indo, também, ao encontro
das palavras do Papa Francisco, que se dirigiu aos
jovens nas Jornadas Mundiais da Juventude, no Rio
de Janeiro, pedindo-lhes
para serem protagonistas
da história, realçando que o
Senhor precisa dos jovens
para a construção da Sua

Igreja e do mundo. Neste
contexto, vários foram os
jovens, vindos de diversos
lugares da Diocese, que
participaram com canções,
alusivas ao tema.
Assim tivemos a “Banda 1147 de Murça”, “Jovens Mensageiros” de
Mondrões, “Enviados” e
“Utopia” de Alijó/Sanfins
do Douro, “Christianorum” dos Salesianos de
Poiares, “Emanuel” de
Chaves e “Jovens Sem
Fronteiras” de Godim.
Nesta sequência de
apresentações, foram atribuídos alguns prémios,
pelo que o Grupo Emanuel, de Chaves, se des-

Encontro de Jovens em Atei
No passado dia 1 de Fevereiro, realizou-se mais um
encontro arciprestal de Jovens. Desta vez, com os jovens
do Baixo Tâmega, em Atei. Cerca de 90 jovens, vindos
de Ribeira de Pena,
Cerva, Mondim de
Basto, Paradança,
Vilarinho e Atei respectivamente,
estiveram presentes.
Todos eles se movimentaram
pelas
ruas, passando por
4 pontos diferentes
e participando em
4 catequeses, com o desafio de serem campos da Fé, na
sequência do que o Papa Francisco pedira nas JMJ, no
Brasil. Ao longo do percurso, foram tomando consciência
de que Deus os chama para a missão de serem discípulos e de fazerem discípulos, construindo a Sua Igreja, tal
como S. Francisco. Aliás, o encontro culminou com uma
oração que apelava a isso mesmo. Seguindo o exemplo de
S. Francisco, fomos e somos convidados a responder ao
apelo do Papa, o de sermos campos da Fé, para seguirmos
o que Deus pede: “Vai e constrói a minha Igreja.”.

Fim-de-semana Hospitaleiro
Em parceria com a Juventude Hospitaleira irá realizar-se um Fim-de-semana Hospitaleiro na Casa de
Saúde do Bom Jesus, em Braga, nos próximos dias 14,
15 e 16 de Março de 2014.
A participação, confirmada através do envio da ficha de inscrição, tem o custo de 15 € que cobre todas
as despesas para o fim-de-semana completo. A participação está limitada às 15 inscrições que serão aceites
segundo a ordem de chegada ao mail sdpjvr@gmail.
com. Serão apenas aceites inscrições de pessoas com
idades acima dos 16 anos e aconselha-se a que não
sejam mais de 3 pessoas por cada paróquia.
Vem participar num fim-de-semana diferente junto
daqueles que mais precisam!

tacou com o prémio de
melhor interacção com o
público; o Grupo de Mondrões, com a canção “Não
te conformes, transforma-te”, recebeu o prémio de
melhor letra; um terceiro
lugar foi atribuído ao Grupo de Jovens sem Fronteiras, de Godim, o segundo,
ao Grupo de Jovens de Alijó e o primeiro ao Grupo
de Jovens Salesianos, com o tema
“És a minha bússola”. Este primeiro lugar terá direito a representar a
nossa Diocese no
Festival Nacional
da Canção Juvenil.

Num ambiente descontraído, mas sobretudo de
fé e de alegria, os jovens
mostraram, através das actuações e das mensagens
das letras das músicas, que
são capazes de Deus e que
não se conformam com um
mundo mesquinho; mas
querem um mundo melhor,
voltado para a paz, a fraternidade, a justiça e o amor.
Nessa noite, com tantos momentos especiais,

também houve lugar para
o Grupo Mendigo de Deus
apresentar o Hino do Secretariado da Pastoral Juvenil “ Vem”. Letra, aliás,
que cabe também no tema
do Festival.
Aqui fica o desafio:
“Vem…/Vem cantar/ Dar
as mãos/ E constrói connosco um mundo melhor.
Vem…/Vem transformar/
Ser um sinal/ Do amor de
Deus entre os irmãos.”

“Missão País” em Mondim de Basto
Mais um ano se passou, e mais um
grupo de jovens da "Missão País" passou
uma semana em Mondim.
Ao longo de uma semana, entre 7 e
14 de Fevereiro, muitas foram as missões
e experiências que marcaram os nossos
dias. Após (mais uma) calorosa recepção,
distribuímo-nos por aquilo a que chamamos comunidades: uns para o lar, uns para
a escola, uns para as aldeias em redor, outros para a casa da cultura... mas sobretudo: todos param e com Mondim!
No primeiro dia, em passeio pela cidade, conhecemo-nos, e demo-nos a conhecer: foi um dia reservado a quebrar o
gelo, e a construir o espírito de missão,
de equipa, e de amizade, que caracterizou o
resto da semana. Logo
no dia seguinte, depois
duma missa em comunidade e com unidade,
fomos recebidos num
caloroso almoço em
Atei! Foi sem dúvida
uma tarde bem passada, em boa companhia
e com boa comida, por
entre muitas conversas
e cantoria. Não bastasse, no jantar fomos
enviados, dois a dois, às casas de quem
nos recebia, para que, de facto conhecêssemos, e nos déssemos a conhecer, a
quem nos tão bem acolhia.
Os dias que se seguiram foram o "prato forte" da semana, com quatro opções
no menu: lar, escola, aldeias ou teatro.
Cada um, chamado à sua missão concreta,
deixou-se envolver em algo muito maior
que nós mesmos: a missão de entrega total
a Mondim. Esta apenas foi possível pela
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recepção de braços abertos, estendidos e
sem medo, de toda a comunidade, especialmente visível em dois momentos que
marcaram a semana: a vigília de oração
na Igreja matriz, com participação activa
dos vários grupos de jovens de Mondim
e Atei, e a apresentação da peça de teatro a toda a comunidade que contou com
“casa cheia” na Casa da Cultura. Assim
se criaram laços, despoletaram-se sentimentos, viveram-se experiências, descobriram-se realidades diferentes... Ao
longo desta semana, todos descobrimos
que recebíamos em Mondim muito mais
do que tínhamos a dar. Todos descobrimos que ser Missionário é, mais do que

um gesto de uma semana, uma atitude
de vida, à qual todos, e cada um, somos
chamados. E sobretudo, todos descobrimos que "se o grão de trigo não morrer
na terra, é impossível que nasça fruto".
Despedimo-nos de Mondim na esperança de ter deixado este grão, esta
semente, a crescer nas vossas e nossas
vidas, na certeza de que "apostar em Jesus, é uma aposta ganha".
Pedro Correia de Miranda
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Dia do Consagrado - Diocese de Vila Real
No dia 1 de Fevereiro, no
Seminário de Vila Real, reuniu um grupo de religiosos,
consagrados e consagradas,
de várias Congregações da
Diocese, para celebrar juntos, este dia tão especial dedicado ao aprofundamento
da vida de consagração.
Iniciou o dia com a oração de Laudes, seguida da
exposição do tema alusivo à Vida Consagrada pelo
orador, Padre Luís Aranha,
religioso Beneditino, Abade
emérito do Mosteiro de Singeverga, em Santo Tirso.
Da conferência, destaco
algumas considerações:
Nesta sociedade pós-moderna, que nos toca viver,
predominam o hedonismo, o
consumismo e o individualismo. Experimenta-se a era
do vazio. Deus para muitos
não tem lugar, os valores do
Reino são postos em causa, o

ter sobrepõe-se ao ser.
É neste contexto social
que os religiosos são chamados a ser presença de Cristo,
"Luz do mundo", no meio
dos homens.
O essencial da vida religiosa é a busca permanente
de Deus na oração que é espaço privilegiado para se viver uma experiência profunda de encontro e diálogo, de
amor pessoal com o Senhor.
O Espírito Santo vai-nos
configurando como seguidores de Jesus. Portanto, a
nossa vida consagrada é, em
si mesma, uma progressiva
identificação com Cristo. É
um caminho que deve durar
toda a vida e que se plenifica
no amor.
Na nossa transformação
interior sob a ação do Espírito Santo, tornamo-nos
testemunhas qualificadas do
amor de Deus que torna cre-

dível o anúncio do Evangelho do amor.
Os Religiosos são chamados a viver em comunidade e
têm a missão de ser um sinal
vivo da primazia do amor de
Deus e do amor a Deus e aos
homens.
A presença e a centralidade do amor de Cristo na
comunidade, verifica-se e
expressa-se no amor mútuo
que se concretiza no serviço,
no acolhimento, na aceitação, na partilha dos bens e no
perdão. Só assim, a comunidade converte-se em lugar e
expressão da presença de Jesus no mundo.
Alguns jovens, hoje, sentem o chamamento de Deus
para seguir Jesus na radicalidade evangélica. Todavia, as
vocações que batem à nossa
porta apresentam características novas e necessitam de
uma atenção adequada que
as ajude a assumir a realidade humana, espiritual e cultural. Devem
ser estimulados para os
altos ideais de seguimento radical de Cristo e para as exigências
próprias da santidade.
Ir Maria Lúcia Martins

Ribeira de Pena - Semana Missionária
Dos dias 1 a 9 de Março,
nas paróquias do Concelho
de Ribeira de Pena, decorrerá uma Semana Missionária, dinamizada
por animadores da
Missão “Ad Gentes”.
Esta semana surge
inspirada no lema da
nossa diocese para
este ano pastoral:
“Ide e Fazei Discípulos de Todas as Nações”. Contará com
um programa vasto,
alargado às várias
paróquias. Além das Eucaristias, serão realizadas Vigílias de Oração, Confissões,
Conferências sobre os Documentos do Concílio Vaticano
II, encontros com os vários
grupos pastorais, caminhadas juvenis, visita aos doen-

tes e sobretudo atividades,
que visam ir ao encontro de
quem anda um pouco afas-

tado da Boa Nova do Evangelho. Teremos algumas tertúlias nesse sentido, tendo
como intuito responder ao
mandato “Ide e Fazei Discípulos”. Tentaremos chegar
a essas pessoas, através de
reflexões, por exemplo em
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cafés, centrando-nos em jovens e adultos que pouco ou
quase nada têm de relação
com Jesus Cristo.
Uma dessas tertúlias será intitulada
de “Cá-FÉ”.
Estamos empenhados em semear, esperando
(re)colher.
Dar-se-á início a essa semana,
partindo de Cerva, com a celebração do envio, a 1
de Março, e finalizando em
Salvador, com gentes vindas
de todas as paróquias, unindo-se à oração da Via-sacra,
que terá algumas estações
encenadas. Dar-se-á, assim,
por encerrada a semana, a 9
de Março.

Dia de Reflexão: Clero do Douro I
Todos os Sacerdotes do Arciprestado Douro I,
aproveitaram a manhã do passado dia 30 de Dezembro, para fazer a sua recoleção. Aconteceu no
Seminário Espiritano de Godim.
Guiados pelo Sr D. Manuel Linda refletimos
sobre o chamamento à santidade.
Como profundo conhecedor da temática fez-nos revisitar a Lumen Gentium, lembrando-nos
que a Igreja é santificada e santificadora; que a
nossa pastoral tem de ser fiel a Cristo e à Igreja.
Deus é Dom que se comunica e a santidade é
a vida de Deus comunicada por Deus e recebida
por nós. Fomos alertados para a importância da
santidade na evangelização (2Cor.4,6-12); a necessidade de a sabermos propor. Fez-nos tomar
consciência que na nossa vida não pode haver zonas cristãs e zonas francas…
Depois de um breve intervalo com um cafezinho, tivemos um interessante diálogo sobre os
desafios hoje à pastoral. Terminamos a manhã
com a partilha do almoço, com a sempre simpática presença do nosso Bispo Diocesano.

Catequistas em retiro
Nos dias quinze e dezasseis de fevereiro, decorreu em Lamego mais um retiro de catequistas
que contou com a inscrição de uma dezena de
participantes. Oriundos das localidades de Pedras
Salgadas, Bragado, Parada de Monteiros e Valpaços, estes catequistas responderam ao apelo do
Sr. Padre Queirós e do nosso Pároco, organizador
do referido evento.
Na manhã de sábado, bem cedo, estávamos
a caminho de Lamego, mais precisamente da
casa de São José, onde a irmã Inês Vasconcelos,
orientadora do retiro, nos recebeu calorosamente.
Não tardámos a iniciar as atividades programadas para estes dois dias de formação, depois de
uma imprescindível sessão de apresentações. O
fim-de-semana foi passando rapidamente, com
uma escolha apropriada de exercícios de reflexão
individual e coletiva, momentos de partilha de
experiências e intervalos de introspeção, diálogos
com Deus, intervalados por cânticos alegres de
louvor à vida. Também houve tempo para as pausas de almoço, lanche e jantar (Fica o nosso sentido obrigado a todas as funcionárias da casa de
São José que nos trataram com tantos mimos!),
durante os quais houve lugar para um autêntico
convívio fraterno.
Foi uma experiência única e imperdível que
deixou marcas muito positivas em todos nós!
Judite Carneiro
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Ú LT I MA PÁ G I NA
OS 25 ANOS DE BISPO DO D. GILBERTO
Quem se não lembra do D. Gilberto
como pároco de Sª Maria Maior em Chaves
onde esteve vários anos?
Nasceu a 27 de Maio de 1940 em Barbadães de Baixo, freguesia de Vreia de Bornes,
concelho de Vila Pouca de Aguiar. A 21 de
Setembro de 63 foi ordenado
sacerdote, completando depois
os seus estudos na Universidade Gregoriana de Roma.
Depois de ser nomeado responsável pelos seminaristas
de Vila Real, no Seminário do
Porto, veio para Chaves onde
foi durante vários anos um pároco exemplar pelo bom relacionamento que manteve sempre com os párocos vizinhos
e com os seus paroquianos ao
serviço da Igreja.
O Santo Padre, tendo conhecimento das suas elevadas
qualidades, houve por bem
nomeá-lo Bispo, o que aconteceu na Igreja
Matriz de Chaves a 12 de Fevereiro de 89.
Depois de 10 anos como Bispo Auxiliar
do Porto, foi nomeado Bispo Diocesano de
Setúbal, sucedendo assim a D. Manuel Martins no dia 12 de Fevereiro de 89.
Portanto, no dia 12 de Fevereiro celebrou o D. Gilberto as Bodas de Prata da sua

Ordenação Episcopal.
Apesar de ser um dia de trabalho, teve o
D. Gilberto uma celebração digna que atesta
bem a sua ação pastoral junto dos seus diocesanos. Eram 25 Bispos, 100 sacerdotes e muitos fiéis que enchiam por completo a Catedral
de Setúbal.
Daqui, fomos 8 padres
com o Sr Bispo D. Amândio para lhe dizer que
estávamos com ele neste
dia solene da sua vida.
À vinda, fomos visitar o
monumento a Cristo-Rei
que já está muito melhorado graças ao dinamismo do P. Sezinando e às
várias ofertas que de todo
o nosso Portugal foram
enviadas há tempos para
lá.
No jantar-convívio, o
grupo de 8 padres flavienses com o P. Serafim, vindo de Lisboa, e mais
alguns bons trasmontanos cantámos a marcha
de Chaves e a de Vila Real.
Que o Senhor conceda ao nosso amigo D.
Gilberto muitos e bons anos de vida para continuar a ser junto dos homens o sal da terra e
a luz de Cristo.
Pe. Delmino

D. Manuel Linda toma posse de novo cargo
A 24 de Janeiro de 2014, Dom Manuel
Linda tomou posse do cargo de bispo das
Forças Armadas e de Segurança. Nomeado
em 10 de Outubro de 2013 pelo Papa Francisco como Ordinário Castrense em
Portugal, D. Manuel Linda, até então bispo auxiliar de Braga, de 57
anos, sucedeu a D. Januário Torgal
Ferreira.
D. Manuel Linda Frequentou
o Seminário Menor de Resende, o
Seminário Maior de Lamego e o
Instituto de Ciências Humanas e
Teológicas do Porto onde terminou
o curso superior de Teologia em
1980. Foi ordenado presbítero em
Vila Real a 10 de Junho de 1981 por
Dom António Cardoso Cunha.
Ao longo dos anos desempenhou várias funções como pároco,
assistente diocesano da Acção Católica, Promotor de Justiça e Defensor do Vínculo no Tribunal Eclesiástico e responsável pela Pastoral
Juvenil, foi Vigário Episcopal para
a Cultura e Reitor do Seminário, na
Diocese de Vila Real.
Foi nomeado bispo auxiliar de
Braga em 27 de Junho de 2009 pelo Papa
Bento XVI, e bispo titular de Case Mediane,
tendo sido ordenado pelo bispo de Vila Real,

8

D. Joaquim Gonçalves.
A tomada de posse canónica do cargo de
bispo das Forças Armadas e de Segurança
aconteceu durante a reunião geral de capelães militares que decorreu
em Fátima.
O prelado admitiu dificuldades no que diz respeito
à definição da sua situação
como capelão-chefe no Serviço de Assistência Religiosa das Forças Armadas e das
Forças de Segurança mas
mostra-se “convencido” de
que os responsáveis do Estado estão a “trabalhar com
empenho” para tentar “desbloquear qualquer coisa que
a lei poderia ter de menos
preciso”.
A Igreja Católica coloca
sob a jurisdição do Ordinariato Castrense todos os fiéis
militares e também aqueles
que, por vínculo da lei civil,
se encontram ao serviço das
Forças Armadas; são também sectores integrantes as
Forças de Segurança, ou seja, a Guarda Nacional Republicana e a Polícia de Segurança
Pública.
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AGENDA

3 Recolecção Quaresmal para o Clero
3 Momento de Reflexão Diocesano - Acção
Católica
3 Convívio Fraterno - Encerramento - Vila Real
7-9 Retiro de Professores de EMRC
13 Reflexão sobre documentos de D.S.I. pós-Concílio Vaticano II - Acção Católica
14 Fim das aulas do segundo trimestre da Escola
Diocesana de Educação da Fé
14-16 Fim-de-semana Hospitaleiro - SDPJ Braga
22 Encontro Arciprestal de Jovens da Terra
Quente - Valpaços
31-4 Semana Nacional de EMRC

abril

5 Pré-Seminário - encontro geral no Seminário
10-15 Conselho Nacional da Pastoral da Juventude - SDPJ - Fátima
10 Reflexão sobre temas dos documentos do
Concílio Vaticano II e do Catecismo Igreja
Católica - Acção Católica
12-13 Encontro Arciprestal de Jovens do Centro
II - Vila Pouca de Aguiar
13 Domingo de Ramos
18 Sexta-feira Santa
20 Páscoa do Senhor
25 Jornada diocesana da Juventude - SDPJ Ribeira de Pena
26 Reunião plenário do Conselho de Pastoral,
Vila Real

Nomeações
Pe Doutor António Abel Rodrigues Canavarro
- confirmado como Reitor do Seminário de Vila
Real, responsável dos alunos no Porto e de guiar
os Estagiários e Padres Novos
Pe João Baptista Gonçalves Curralejo - confirmado como Vice-Reitor do Seminário Menor
Pe Hélder Dinarte Sineiro Libório - confirmado
como membro da equipa formadora do Seminário Menor
Pe Dr. Manuel da Silva Coutinho - Pároco da Sé
de Vila Real, continuando Director do Centro
Católico de Cultura e da Escola da Fé e Director
Espiritual do Seminário
Pe José Amílcar Cardoso Sequeira - Pároco de
Justes, acumulando com Ribalonga, Fiolhoso e
Vila Verde
Pe Joaquim Jorge Gomes de Carvalho - Pároco
de Lamares, acumulando com Mouçós, coadjuvado pelo Pe José Luís Cotas Gonçalves
Pe Heitor Eduardo da Silva Antunes - Pároco de
Andrães, em acumulação com Nogueira, Alvações do Corgo e Vilarinho dos Freires, ajudado
pelo Pe Norberto Pires Portelinha
Pe Dr. António de Castro Fontes - Pároco de
Vale de Nogueiras, acumulando com S. Tomé do
Castelo, ajudado pelo Pe Dr. João Montes
Pe António Lourenço Fontes - desvinculado da
Paróquia de Mourilhe
Pe Manuel Alves - Pároco de Mourilhe
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