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Mensagem de Advento e Natal de 2014

Um orgão de tubos para a Sé

Somos, de facto, ir-
mãos, concidadãos dos 
santos, filhos adoptivos de 
Deus, em Cristo, que nas-
ceu, morreu e ressuscitou e 
nos exorta a amar a Deus e 
a viver, na esperança, a fes-
ta da fé, do amor e da ale-
gria, celebrando, testemu-
nhando e imitando Cristo, 
feito próximo e solidário, 
para salvar os indiferentes, 
libertando-os da idolatria e 
culto do dinheiro, do sexo, 
da arrogância e poder. O 
Natal faz parte do plano 
divino.

Feliz Natal, sem mal 
entendidos e cerimonial 
mundano. As palavras 
perdem conteúdo, sentido 
e verdade. É preciso re-
gressar ao cerne e origem 
de gestos e praxes, dei-
xando de falar de Natal, 
sem Deus e sem o amor 
de Deus, manifestado em 
Cristo que se fez homem 
e chama à conversão, por 
"não haver maior prova de 
amor que dar a vida pela 
pessoa amada" e "havendo 
mais alegria em dar que em 
receber'' . O Natal do Filho 
de Deus tornou-se carna-

val, feira, comércio, es-
pectáculo e regabofe, sem 
dignidade, sem verdadeira 
alegria e sem Menino Je-
sus! É urgente que adquira 
sentido, santidade e digni-
dade e nos leve ao Menino, 
que nasceu, em Belém, ao 
Filho de Deus feito Servo 
Sofredor e Cordeiro Imo-
lado. Deve levar à verdade 
e santidade, à bem-aven-
turança, sem esquecer a 
esperança, a paciência e 
a vigilância do Advento. 
É bom meditar a Palavra 
à espera de ser recebida, 
assimilada, cumprida, dan-
do frutos de boas obras. 
O Natal deve culminar na 
transformação gloriosa 
da Páscoa de Cristo, com 
o Advento que precede o 
Natal, para, na sucessão de 
festas e mistérios, sermos 
conduzidos à plenitude da 
vida e do amor, que brilha 
no mistério da Páscoa, na 
Ressurreição, que é a festa 
das festas e o mistério cen-
tral de Deus que se dá.

É o Natal, com Cris-
to, em Cristo e para Cris-
to, que desejo! Natal, sem 
Deus, não tem sentido. 

Peço-Vos que, como Maria 
Santíssima, que trouxe, no 
seio, o Menino Jesus, me-
diteis a Palavra de Deus, 
abertos ao Espírito, cele-
brando a Festa da Sua vin-

da, nos Vossos corações, 
lembrados que a Palavra 
espera resposta.

Com votos de Santo e 
Feliz Natal, recebei as sau-
dações cordiais do Vosso 

bispo. 

Vila Real, 8 de Dezembro, 
Festa da Imaculada 

+ Amândio José Tomás, 
bispo de Vila Real

Queridos Diocesanos e Irmãos e Irmãs em Cristo!

No dia 27 de Novem-
bro, às 15 horas, foi assi-

nado, na Casa Episcopal 
de Vila Real, o contrato 
de aquisição do novo 
órgão de tubos sinfóni-
co para a Sé Catedral de 
Vila Real.

O contrato entre a 
Fábrica da Igreja Paro-
quial da Sé - São Dinis 
e a empresa italiana FA-
MIGLIA VINCENZO 
MASCIONI, S.R.L, 
com sede em Varese, 
Itália, prevê a instalação 
de um grande órgão de 

quatro teclados composto 
de trinta e três registos para 
um total de 2180 tubos, a 
ser colocado na fachada in-
terna, sobre o guarda-vento 
da entrada principal da Ca-
tedral, respeitando a vista 
completa da rosácea.

Pretende-se que este ór-
gão, obedecendo aos crité-
rios da arte, respeite o am-
biente arquitectónico onde 
se integrará e seja uma 
obra única representativa 
do nosso tempo.

A instalação de um ór-
gão de tubos sinfónico na 

Sé Catedral de Vila Real 
ocorre no âmbito do pro-
jecto «Rota das Catedrais 
do Norte de Portugal».

Na Sé Catedral de Vila 
Real e ao abrigo daquele 
projecto, além da progra-
mada instalação do órgão 
de tubos, já se efectuaram 
reparações várias ao nível 
das coberturas e está pre-
vista a colocação de um 
módulo sinalético e infor-
mativo (apoio, acolhimen-
to e informação dos visi-
tantes) da Sé e da Rota das 
Catedrais.
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Irmãos e Irmãs! O Ano 
do Consagrado, aberto, 
pelo Papa Francisco, que 
vai até ao dia 2 de Feve-
reiro de 2016, Festa da 
Apresentação do Senhor e 
Dia do Consagrado, evoca 
os Cinquenta Anos de pro-
mulgação do Decreto “Per-
fectae Caritatis”, sobre a 
Vida Religiosa, pelo Bem-
-Aventurado Paulo VI, a 
28 de Outubro de 1965, na 
Quarta Sessão do Concílio 
Vaticano II, e quer reflectir 
o que ele e a Constituição 
da Igreja “Lumen Gentium 
ensinam sobre o ‘dom di-
vino que a Igreja recebeu 
do Senhor’. Os Votos e 
Conselhos Evangélicos 
de Castidade, Pobreza e 
Obediência são o tesouro 
da Tradição dos Apósto-
los, Padres, Doutores e 
Pastores, “interpretados 
pela autoridade da Igreja, 
guiada pelo Espírito Santo, 
que não só os interpretou e 
regulou a sua prática, mas 
também determinou as for-
mas estáveis de os viver ” 
(Lumen Gentium, 43).

1.- A vida consagrada 
está no coração da Igreja 
e a perfeição da caridade 
é o móvel do ser cristão. 
A Diocese deve conhe-
cer e apoiar os Carismas, 
Congregações, Pessoas e 
Instituições. “O aumen-
to da perfeita caridade, 
pela prática dos conse-
lhos evangélicos, segundo 
a doutrina e exemplo do 
Divino Mestre, é o sinal 
luminoso do Reino dos 
Céus” (n.1), neste mundo. 
A vida consagrada é sinal 
do futuro, com Deus, como 
disse o Papa Francisco aos 
Superiores Gerais “a Igre-
ja deve ser atractiva, para 
despertar o mundo! Sede 
testemunho dum modo 
diferente de fazer, agir e 
viver! É possível viver de 
modo diferente, no mundo. 
Falamos da visão escatoló-
gica, dos valores do Reino 
encarnados aqui, na terra, 
de deixar tudo para seguir 
o Senhor (..). A radicalida-
de evangélica não é só de 

religiosos: pede-se a todos. 
Mas, os religiosos seguem 
o Senhor de modo especial 
e profético. Espero de vós 
este testemunho. Os reli-
giosos devem 
ser homens e 
mulheres ca-
pazes de des-
pertar o mun-
do”. 

A primeira 
consagração é 
a baptismal. 
A profissão 
dos conselhos 
evangélicos 
visa a liber-
tação de im-
pedimentos, 
a perfeição 
da caridade, 
a consagração 
íntima e o cul-
to e serviço 
de Deus, re-
presentando, 
com vínculos 
firmes e está-
veis, a união 
indissolúvel 
de Cristo com 
a Igreja, sua 
Esposa” (L.G.44). A pro-
fissão dos conselhos evan-
gélicos é sinal da vida nova 
de Cristo e da supremacia 
do Reino de Deus, perten-
cendo este estado religioso 
“de modo indiscutível à 
vida e santidade da Igreja” 
(L. G. 44).

2.- O Ano do Consagrado 
ajuda a conhecer a Vida 
Consagrada, as Congrega-
ções e os Carismas, pre-
sentes, na Diocese. Há que 
completar a Equipa Dioce-
sana Responsável, presidi-
da pelo Delegado Dioce-
sano da Vida Consagrada, 
Padre José Augusto Gon-
çalves Alves, da Congre-
gação da Missão ou Vicen-
tino, Rua dos Lazaristas, 8, 
Domus Flavia, 5400-347 
CHAVES, tel. 276323441 
/ 962886973, e desfalcada 
com a ida para outras Dio-
ceses das saudosas Irmãs 
Adília e Margarida. É pre-
ciso escolher outras para as 
substituir, na Equipa Dio-
cesana, responsável pela 

união dos Consagrados, na 
Diocese, o que será feito, 
na reunião, no Dia do Con-
sagrado, a 2 de Fevereiro 
de 2015. 

3.- A nossa Diocese foi 
berço e alfobre de voca-
ções missionárias. Deve 
continuar a ser. São pre-
cisas a verdadeira comu-
nhão, o ardor, a solidarie-
dade e o trabalho em rede. 
A Diocese agradece a dedi-
cação das 4 Congregações 
Masculinas e das 10 Fe-
mininas. Unidos na oração 
e na comunhão eclesial, 
demo-nos a conhecer, tra-
balhando, juntos.

Temos Padres Religio-
sos de idade, que ajudam 
e 8 Padres Religiosos, que 
são Párocos: 2 Párocos 
Salesianos, em Poiares e 
Galafura; 2 do Espírito 
Santo em Godim, Fontelas 
e Oliveira; 2 Franciscanos, 
em Vila Real, S. Pedro e 
Santo António; 2 Vicenti-
nos, em Chaves, em Santa 
Maria Madalena, Eiras e 
Samaiões e em S. Estê-
vão e Lamadarcos. Temos 
também a felicidade de ter, 
em Poiares, o grande e his-
tórico Colégio de Jovens 
dos Padres Salesianos, 

que muito contribui, para 
a Pastoral e Formação Ju-
venil.

4.- Há na Diocese 10 Con-
gregações Femininas: 1) 

– as Franciscanas 
Hospitaleiras da 
Imaculada Con-
ceição, no Co-
légio de S. José, 
no Lar Nossa Se-
nhora das Dores 
e nas Florinhas 
da Neve, em Vila 
Real, que fecha-
ram casas, na 
Régua e em Cha-
ves; 2) – Irmãs 
da Divina Provi-
dência e Sagrada 
Família, na Casa 
Episcopal; 3) – as 
Missionárias Re-
paradoras do Pa-
tronato de Godim; 
4) – as Irmãs do 
Sagrado Coração 
de Maria, em Atei 
e Canelas, deixa-
ram de estar na 
Misericórdia de 
Mondim; 5) – Ir-

mãs do Amor de Deus, em 
Valpaços; 6) – Francisca-
nas Missionárias de Nossa 
Senhora, em Vilarandelo e 
Santa Marta de Penaguião; 
7) – as Concepcionistas ao 
Serviço dos Pobres, nas 
Pedras Salgadas; 8) – as 
Irmãzinhas dos Anciãos 
Desamparados, no Lar de 
Santa Marta, em Chaves; 
9) – Servas Franciscanas 
Reparadoras, há 50 anos, 
na Diocese, com Casas em 
Chaves, Patronato de Nan-
tes e Abrigo Berta Montal-
vão de Loivos; 10) – e as 
Filhas da Caridade de S. 
Vicente de Paulo, no Lar 
da Misericórdia, em Alijó.

5.- Nos Quinhentos Anos 
do Bem-Aventurado Bar-
tolomeu dos Mártires, que 
foi pastor no território 
desta Diocese e nos qui-
nhentos anos de Santa Te-
resa, queremos apostar, na 
perfeição da caridade, na 
comunhão e trabalho em 
rede, no mútuo conheci-
mento entre Religiosos e 

as estruturas diocesanas. 
O Ano do Consagrado não 
nos deixe tíbios, indife-
rentes aos valores eternos, 
que a Vida Consagrada 
anuncia. Somos arautos e 
profetas, servos do Senhor. 
‘ Não fazemos mais que 
a nossa obrigação’. Não 
devemos cair na tibieza 
e indiferença, perdendo a 
força de transformar a so-
ciedade.    

Exorto os Diocesanos e 
os Religiosos e Religiosas 
a viverem como consagra-
dos ao Senhor e unidos, 
pois não podemos ser filho 
de Deus sem ser filhos da 
Igreja. Trabalhai, em rede, 
no anúncio do Evangelho 
de Cristo, morto e ressus-
citado, para que o mundo 
acredite, vendo a nossa 
alegria. Grato, pela dedica-
ção e pelo que fazeis, em 
prol dos necessitados, nos 
quais Deus quer ser servi-
do, reconhecido e amado, 
a todos saúdo, na fé, na 
esperança e no amor, apro-
veitando, para Vos desejar 
um Santo e Feliz Natal e 
um Novo Ano cheio das 
bênçãos de Deus Menino.

Vila Real, 4 de Dezembro 
de 2014

+ Amândio José Tomás, 
bispo de Vila Real

Carta aos Consagrados da Diocese de Vila Real, sobre o Ano do Consagrado
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Memorando sobre o 
Encerramento de Publica-
ção de “A Voz de Trás-os-
-Montes”

O encerramento do 
Jornal “A Voz de Trás-os-
-Montes”, em Agosto pas-
sado, colheu de surpresa 
assinantes, trabalhadores 
do Jornal, a Diocese de 
Vila Real e as Conferên-
cias de S. Vicente de Pau-
lo de Vila Real, proprietá-
rias do título do Jornal. 

Não tendo sido infor-
mada, por quem de direi-
to, a Diocese vem agora 
esclarecer a sua relação 
com o título do Jornal, 
cuja proprietária são as 
Conferências de S. Vicen-
te de Paulo de Vila Real, 
e propor contrapartidas 
para a reedição do Jornal, 
por parte da entidade, que, 
eventualmente, vier a ser 
escolhida e der melhores 
garantias, mediante pro-
posta, por escrito, com 
total isenção e transparên-
cia.

1.- As Conferências 
Vicentinas (proprietárias 
do Título do Jornal) e a 
Diocese de Vila Real, da 
qual elas dependem, não 
foram oficial e previamen-
te informadas do fecho do 
Jornal “A Voz de Trás-os-
-Montes”, fundado por D. 
António Valente da Fon-
seca, o segundo bispo da 
Diocese de Vila Real, que 
o acarinhou e sediou, no 
Seminário, onde colocou 
também a Tipografia Mi-
nerva Transmontana, para 
a sua publicação. 

2.- A origem e matriz 
católica do Jornal é clara. 
A Diocese injectou muito 
dinheiro, em “A Voz de 
Trás-os-Montes” e na Ti-
pografia Minerva, a qual, 
durante anos, publicou o 
Jornal, vivendo as duas 
instituições, Jornal e Ti-
pografia, uma para a outra 
e sediadas, durante déca-
das, no Seminário da Dio-
cese de Vila Real. Nunca 
o Jornal pagou luz, água 

ou renda ao Seminário. 
Era a Diocese, que nome-
ava os Directores e Admi-
nistradores. 

3. – Quando “A Voz de 
Trás-os-Montes” deixou a 
Tipografia do Seminário, 
que, para a sua publica-
ção, comprara máquinas, 
a Autoridade Diocesana, 
a contra gosto, autorizou 
o acordo, entre as Con-
ferências de S. Vicente 
de Paulo de Vila Real e 
a “Edireal”, que passou a 
ser a editora de “A Voz de 
Trás-os-Montes”, com a 
ressalva, datada de 26 de 
Fevereiro de 2007: “en-
quanto for vivo e sócio 
da “Edireal” o até agora 
editor daquele semanário, 
António Maria Cardoso. 
Alteradas essas circuns-
tâncias, a proprietária terá 
noventa dias para assumir 
a edição do jornal”. “A 
Voz de Trás-os-Montes” 
passou a ser editada e ad-
ministrada, pela Edilreal, 
mas, nem a Diocese, nem 
as Conferências Vicenti-
nas receberam do Jornal 
qualquer benesse ou res-
sarcimento, nem, tão pou-
co, agora, foram ouvidas 
ou avisadas, do seu encer-
ramento, pela editora do 
Jornal. 

4. – A estreita união do 
Jornal e da Conferência 
de São Vicente de Paulo 
de Vila Real dá a esta o 
direito de exigir contra-
partidas e obrigações da 
parte da Empresa ou Enti-
dade que venha, eventual-
mente, a assumir a edição 
do Jornal. A Conferência 
e a Diocese, da qual as 
Conferências dependem, 
estão abertas às propostas 
feitas, pelos interessados, 
e não por interposta pes-
soa, mediante concurso 
público, digno, claro e 
transparente, devendo a 
redacção do Jornal garan-
tir a sua matriz católica, o 
respeito e abertura, sem 
cair, em fundamentalis-
mos, radicalismos ou no 

ostracismo duns contra os 
outros e comprometendo-
-se a direcção do Jornal 
a defender e veicular a sã 
doutrina e a moral cristã e 
o íntegro respeito da digni-
dade humana. Assim sen-
do,  há que saber:

– Que espaço o futu-
ro Jornal irá conceder às 
notícias da Diocese e da 
Igreja?  

– A administração do 
Jornal assumirá os traba-
lhadores, que ficaram, sem 
trabalho?

– Os muitos assinantes, 
privados do Jornal, podem 
e devem ser ressarcidos. 
Como?

– Apresentar a Docu-
mentação, que comprove 
a sustentabilidade da Em-
presa.

- A qual Tipografia a 
Empresa da futura edição 
do Jornal vai recorrer? 

- Onde é que se pensa 
instalar a futura sede da fu-
tura edição do Jornal?

- Está a futura Editorial 
do Jornal aberta a ressarcir 
a Proprietária ou o Semi-
nário, mediante um contri-
buto mensal, publicamente 
acordado, por escrito?

- Todas as condições 
e contrapartidas do Con-
tracto devem constar, por 
escrito.

– Na hipótese de venda 
do título, quanto é que a 
Empresa daria à sua pro-
prietária?

- A proprietária, que é a 
Conferência de S. Vicente 
de Paulo de Vila Real, re-
serva-se o direito de abrir 
os envelopes das propostas 
escritas, que lhe forem en-
dereçadas, as quais serão, 
criteriosamente, analisadas 
por três pessoas, que emi-
tirão douto parecer, que 
ficará exarado em Acta e 
poderá ser consultado pe-
los opositores do concurso.

Vila Real, 
1 de Outubro de 2014

D. Amândio José Tomás, 
bispo de Vila Real

Memorando sobre o Encerramento de 
Publicação de “A Voz de Trás-os-Montes”

Nós, os padres, po-
demos fazer muito mal à 
Igreja e, por vezes, não 
resistimos à tentação de o 
fazer. É isso que acontece 
quando perdemos o senti-
do da nossa missão e nos 
deixamos levar pelas nos-
sas conveniências. Nessas 
alturas instrumentaliza-
mos o ministério, e até as 
pessoas, para conseguir os 
nossos objectivos. A Igre-
ja está organizada, terri-
torialmente, em dioceses, 
as quais, por sua vez, se 
organizam em paróquias. 

A cada diocese é dado um 
bispo que confia as paró-
quias a um sacerdote, o 
pároco. Este não é dono 
da paróquia, nem a paró-
quia se pode apoderar do 
sacerdote que é colocado 
à sua frente. O próprio 
pode pedir ao bispo para 
sair quando achar que está 
esgotada a sua missão na-
quele espaço. E o bispo 
pode mudá-lo quando en-
tender que é o melhor para 
o próprio e para a Igreja. 
Não o deve fazer de for-
ma despótica e arbitrária, 
mas deve dialogar com 
o sacerdote que pretende 
mudar. Parece que não foi 
o que aconteceu na remo-
ção do pároco de Canelas 
(V. N. Gaia). Antes pelo 
contrário, parece que D. 
António dos Santos, o 
bispo do Porto, dialogou 
repetidamente com o pá-
roco, acolheu as suas pro-
postas, foi condescenden-
te com os seus avanços e 
recuos. Contudo, quando 
teve de decidir, nomeou o 
padre Albino. Nem mes-

mo as ameaças de reve-
lar comportamentos pre-
varicadores de um outro 
sacerdote o demoveram. 
O padre Roberto utilizou 
essa arma de arremesso 
talvez por ainda não ter 
percebido que o compor-
tamento da hierarquia mu-
dou radicalmente. Se an-
tes a tentação era esconder 
esses comportamentos, 
hoje a práxis começa a ser 
denunciá-los às autorida-
des competentes. Como 
fez, e bem, o bispo do Por-
to. Foram vários os padres 

que os bispos mudaram 
no início deste ano pasto-
ral. Houve, seguramente, 
muitas comunidades que 
ficaram descontentes com 
a mudança. Algumas de-
las fizeram chegar ao seu 
bispo a sua discordância e 
até equacionaram a possi-
bilidade de se manifesta-
rem publicamente contra 
a decisão. Mas não o fize-
ram, quase sempre porque 
o pároco cessante não lhes 
deu força, não quis ficar 
seu refém e não os ajudou 
a perceber que são chama-
dos a acreditar em Cristo 
e não no padre que têm à 
sua frente. É por isso que 
a sua fé é cristã e não ro-
bertina, albinina ou anto-
nina, como lhes diria S. 
Paulo (cf. 1 Cor. 3, 1-5).

Pe Fernando Calado 
Rodrigues, 

padre da Diocese de 
Bragança-Miranda

(artigo de opinião publica-
do no “Correio da Manhã” 
a 21 de novembro de 2014, 
aqui transcrito com a devi-

da autorização do autor)

Nós, os padres
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Arciprestado da Terra Quente
Festa da Família em Valpaços

Em sintonia com o sen-
tir da Igreja universal e 
diocesana, o Arciprestado 
da Terra Quente quis mar-
car o ano da Família com 
uma festa arciprestal no dia 
30 de Novembro, primeiro 
domingo do Advento, em 
Valpaços (onde se celebra-

rá o Dia da Diocese no úl-
timo dia de Maio). 

Foram convidados o 
Senhor Bispo e o seleccio-
nador nacional de futebol, 
Engº Fernando Santos, que 
imediatamente acederam 
ao convite e se disponibi-

lizaram para estarem pre-
sentes.

Assim, a manhã desse 
Domingo foi preenchida 
com a intervenção do se-
leccionador nacional de 
futebol, que após ter convi-
dado a assembleia (de cer-
ca de 300 pessoas) à ora-

ção, deu o seu testemunho 
de vivência da fé, em famí-
lia, no trabalho, em todas 
as circunstâncias, duma 
forma simples e directa, 
mas absolutamente tocan-
te e notoriamente sincera, 
bem demonstrativa dum 

coração dado e apaixona-
do por Jesus Cristo, que 
procura impregnar com a 
luz do Evangelho todos 
os ambientes. Falou por 
exemplo da participação 
preferencialmente diária, 
mas sempre dominical, na 
Eucaristia, dizendo que “a 
Eucaristia é a minha esco-
la” e que “um cristão sem 
missa dominical é como 
um ciclista sem bicicleta”, 
vivendo uma fé descafeina-
da. Além disso sublinhou a 
necessidade do testemu-
nho coerente dos cristãos 
no mundo e na sociedade 
e na Igreja como o cami-
nho mais seguro e frutuoso 
de aproximar os jovens da 
fé e da vida cristã. Relati-
vamente à questão da Fa-
mília, referiu que próprio 
duma família cristã é “pôr 
Cristo no centro da nossa 
casa”, e que nesse âmbito 
a questão central é o Amor 
ou a falta dele, lamentando 
o sinal mais preocupante 
neste momento que atra-
vessamos: “os filhos estão 
a esquecer-se dos pais”.  

Após o almoço cele-

Fernando Manuel Fernandes da Costa Santos

brámos a Eucaristia, presi-
dida pelo Senhor Bispo, e 
que congregou mais de mil 
pessoas de todas as paró-
quias do arciprestado, onde 
tiveram destaque os casais 
que neste ano celebram 25 
ou 50 anos de Matrimónio, 
e que deram graças a Deus 
pela sua união e de novo 
receberam a Sua bênção 
para o futuro. Na homilia, 
o Senhor Bispo, falando da 

questão central da Família, 
exortou todos os presen-
tes a viverem o Amor -na 
construção da civilização 
do Amor- que muito fre-
quentemente significa do-
ação, sacrifício, interesse 
pelos filhos e destes pelos 
pais,  resposta ao mal com 
o bem, para que a Família 
tenha futuro ao serviço do 
bem da humanidade.

Nascido a 10 de outu-
bro de 1954, em Lisboa, 
tem 60 anos.

Jogou futebol profis-
sional no Benfica, Marí-
timo e Estoril, 

Ainda durante a car-
reira de jogador, con-
cluiu a licenciatura em 
Engenharia Eletrotécni-
ca, área em que traba-
lhou.  

Regressou ao futebol, 
já como treinador, em 
1987, no Estoril. 

Passou também por 
Estrela de Amadora, FC 
Porto, AEK Atenas, Pa-
natinaikos, Sporting CP, 
Benfica, Paok, Seleção 
da Grécia e agora Sele-
ção Nacional de Portu-
gal.

Nascido de uma famí-
lia cristã, não praticante, 
foi batizado; mas ainda em 
tenra idade foi-se afastan-
do de Cristo e da Igreja. 

Até que um dia deu bo-
leia a um padre, o que ser-
viu de clic para um aproxi-
mar a Deus. 

Faz o Cursilho de Cris-

tandade em 1994 e desde 
então...«para mim e para a 
minha família, a vida sem 
Cristo não tem sentido» 
disse Fernando Santos. 

Casado há 36 anos, tem 
dois filhos.

Desde o 1º dia em que o 
contactamos, na terça-fei-

ra em que foi escolhido 
para Selecionador, sem-
pre mostrou disponibili-
dade e interesse em vir e 
estar connosco. Numa 
conversa em que pedia as 
informações para fazer 
um esforço para poder vir 
dia 26 de Outubro, disse: 
“eu faço todo o gosto de 
ir aí. Mas gostava de es-
tar mais tempo. De co-
nhecer, de falar com as 
pessoas e que elas falem 
comigo; de poder levar a 
minha mulher. Quero par-
ticipar na eucaristia.” 

Bem, por esta disponi-
bilidade toda... o querer 
estar presente... só pode-
remos dizer: que as ora-
ções que vamos fazer por 
si e pela sua Família se-
jam a sua recompensa...

Pe Ivo Coelho

Faleceu o 
Pe Adalberto 

Nascido a 2 de de-
zembro de 1918, o Pa-
dre Adalberto Fernando 
Paiva, faleceu no passa-
do dia 11 de novembro, 
na sua terra Natal, onde 
residia, Casas de Mon-
forte, na paróquia de 
Águas Frias, Chaves.

Frequentou o cur-
so de teologia no Se-
minário de Vila Real e 
foi ordenado sacerdote 
em 1943. Foi coadjutor 
na Matriz de Chaves e 
pároco do Pinhão, Vale 
de Mendiz e Vilarinho 
de Cotas, Águas Frias e 
Bobadela e, durante al-
gum tempo, de Cimo de 
Vila e Sanfins. Foi ain-
da professor de Moral.
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C A T E Q U E S E  -  C A D E R N O    P A S T O R A L

Teve início no dia 18 
de outubro o Curso de Ini-
ciação para Catequistas, 
promovido pelo Secreta-
riado Diocesano da Educa-
ção Cristã (SDEC) de Vila 
Real, para o Arcipresta-
do do Centro I. O mesmo 
compreendeu sete sessões 
que decorreram no Salão 
do Centro Paroquial da Sé, 
às sextas-feiras ao final do 
dia, e aos sábados de ma-
nhã, conforme a disponi-
bilidade de cada um dos 
formandos. 

O curso tinha dois gran-
des objetivos que vinham 
enumerados no panfleto de 
divulgação pela seguinte 
ordem: levar os participan-

Neste tempo de prepa-
ração para o Natal - Tempo 
de Advento - um tempo de 
espera, de reflexão e de es-
perança, uma vez mais, tal 
como tem vindo a aconte-
cer nos últimos anos, alter-
nadamente, nos concelhos 
de Alijó e Murça, o Arci-
prestado Douro II promo-
veu um encontro destinado 
aos Catequistas de todas as 
paróquias do Arciprestado, 
com vista à promoção de 
um momento formativo e, 
simultaneamente, de con-
vívio.

O V Encontro Arci-
prestal, este ano, cujo tema 
foi «Catequese Paroquial 
e Família: Despertar Vo-
cacional» teve lugar em 
Alijó, no dia 13 de dezem-
bro de 2014, com início às 
9h00, na Igreja Matriz de 
Alijó, com um momento 
de oração e contou com a 
presença de cerca de ses-
senta e quatro catequistas 

e dos respectivos párocos.
Após as habituais pa-

lavras de acolhimento de 
boas-vindas, e já nas ins-
talações da Santa Casa da 
Misericórdia, deu-se início 
aos trabalhos, este ano de 
forma inovadora, em mesa 
redonda. Cada elemento da 
mesa foi convidado a ex-
perienciar o seu despertar 
vocacional, dando o seu 
testemunho, primeiro, o 
senhor padre João Curra-
lejo – despertar sacerdotal, 
depois a Irmã Conceição 
Rodrigues da Congregação 
das Irmãs Franciscanas 
Hospitaleiras da Imaculada 
Conceição (CONFHIC) – 
despertar de uma religiosa 
e, por fim, uma família do 
concelho de Alijó, a Enfer-
meira Paula Vilela e o seu 
esposo Sr. Adérito Vilela 
– o despertar matrimonial. 

Partindo de uma di-
nâmica teórico-prática, e 
após uma pequena pausa 

para um café, formaram-se 
grupos de trabalho, mode-
rados por um sacerdote. 
Aos grupos foram dadas 
duas questões: Que inicia-
tivas, em concreto, posso 
ter na minha Paróquia, 
como catequista, para co-
locar em prática a questão 
vocacional às crianças e 

aos adolescentes? Que pro-
postas de formação para os 
catequistas do Arcipresta-
do? Estas questões foram 
reflectidas em conjunto 
pelos diferentes grupos. 
Destes grupos de trabalho 
saíram propostas que aju-
darão, com certeza, todas 

as Paróquias do Arcipres-
tado a concretizar os objec-
tivos que marcaram este V 
Encontro para catequistas. 
Estas propostas constarão 
num documento final ela-
borado pela equipa coorde-
nadora do encontro e, pos-
teriormente, será enviado a 
todos os catequistas. 

Importa referir, e depois 
de ouvidos os testemunhos 
dados pelos nossos pales-
trantes, que as famílias e as 
comunidades cristãs estão 
na base de toda a pastoral 
vocacional. Novos tempos 
ditam novas formas de 
agir. Vivemos momentos 

de grandes mudanças, urge 
criar uma boa pastoral, 
uma pastoral sólida, que vá 
de encontro a um despertar 
vocacional sério, respon-
sável e comprometido. E, 
sobretudo, com a certeza 
de que o chamamento de 
Deus se faz ouvir através 
das mais diversas media-
ções. Cabe às famílias e 
aos agentes de pastoral, 
ajudar os adolescentes e 
jovens a decifrar os sinais 
do chamamento de Deus, 
hoje, e a estimulá-los para 
que o assumam com um 
coração disponível e agra-
decido.

O encontro culmi-
nou com um momento de 
"Adoração Eucarística” na 
Igreja Matriz de Alijó, pe-
las 12h00, vivido em am-
biente de respeito, alegria, 
partilha e tranquilidade.

Pelas 13h00 decorreu 
um almoço convívio com 
todos os participantes.

O Arciprestado agrade-
ce a participação de todos 
aqueles que connosco qui-
seram vivenciar estes mo-
mentos de Fé e partilha.

«É deste conhecimento amoroso de Cristo que jorra o 
desejo de anunciá-Lo, de «evangelizar», e de levar outros 
ao «sim» da fé em Jesus Cristo” (DGC 231)

Arciprestado Douro II 

«Catequese Paroquial e Família: Despertar Vocacional»

tes a «Descobrir e apreciar 
a missão do Educador na 
Fé, inserido na Missão da 
Igreja» e, «Iniciar a prepa-
ração para exercer a Mis-
são de Educador na Fé». 

Participaram catequis-
tas provenientes das paró-
quias da Sé, Nossa Senhora 
da Conceição, São Pedro e 
Quintã, de Vila Real.

O curso terminou no fi-
nal da manhã do dia 6 de 
dezembro de 2014, com 
uma pequena celebração 
de envio na Igreja da Sé de 
Vila Real, presidida pelo 
Senhor Bispo Dom Amân-
dio José Tomás. 

Esta celebração cons-
tituiu, para os catequistas 

cooperadores, um momen-
to muito especial de forte 
emoção e agradecimento 
pela caminhada que 
vinham a fazer des-
de o seu início. No 
final, com a Bênção 
receberam também o 
certificado de parti-
cipação.

No salão do Cen-
tro Paroquial da Sé o 
grupo reuniu durante 
sete semanas para 
debater acerca dos 
mais diversos temas, 
desde o acolhimento, 
passando pela expe-
riência humana, re-
fletindo sobre a pro-
fundidade da Palavra 
de Deus e a expressão de 
fé que professamos, sem 
esquecer temas de conteú-
do mais pedagógico como 
a metodologia e pedagogia 
catequéticas. 

Um obrigado mui-
to especial ao psicólogo 
Dr. Paulo Lisboa que nos 

acompanhou na última 
sessão e abordou de forma 
clara os conceitos relacio-
nados com a didactologia 
da fé.

Trilhamos um percur-

so marcado pela oração, 
partilha de experiências 
e momentos de convívio 

fraterno; aprofundamos a 
nossa fé e cada um, à sua 
maneira, teve oportunida-
de de a firmar. 

Cláudia Pires e Marinho
Paróquia da Sé

Arciprestado Centro I

Curso de Iniciação
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Diocese de Vila Real ganhou o X Festival 
Nacional Jovem Canção de Mensagem
"Palavras para quê? 

Estes últimos dias têm 
sido maravilhosos!

Deus surpreende-nos 
com tantas coisas boas 
nas nossas vidas...

Partilhamos com to-
dos vós o videoclipe da 
atuação do Christiano-

rum no Festival Nacional 
da Canção! Um dia que 
fica(rá) para sempre gra-
vado na história das nos-
sas vidas e nas páginas da 
própria Pastoral Nacional 

Juvenil! Um dia em que 
demos voz às maravilhas 
de Deus e dissemos com 

confiança "És a minha 
Bússola, Senhor. Vem, 
ilumina-nos". Uma vi-
tória que não foi apenas 
de 7 elementos em palco, 
mas de milhares de jo-
vens da Diocese de Vila 
Real, Salesianos e Ami-
gos que estiveram nos 
nossos corações em cada 
palavra cantada! 

OBRIGADO de co-
ração ao Sérgio Pires, o 
sonhador, ao Paulo Sil-
va, à Andreia Silva, à 
Verónica Gonçalves, ao 
Ricardo Matos e ao Igor 
Guerra que deram vida a 
este sonho! OBRIGADO 
a Deus por esta oportuni-
dade e OBRIGADO a to-
dos os que nos apoiaram 
e acreditaram em nós até 
ao fim!

Realizou-se no passado dia 26 de Novembro, a apre-
sentação do Núcleo de Vila Real da Associação de Médi-
cos Católicos Portugueses, a Sua Excelência Reverendís-
sima D. Amândio Tomás, Bispo de Vila Real.

Foram apresentados os órgãos do Núcleo de Vila Real 
constituído por: Presidente Dra. Maria Goretti Rodrigues; 
Secretário Dr. Fernando Salvador; Tesoureiro Dr. Arnaldo 
Nunes, Assistente Espiritual Pe. Ricardo Pinto, contando 
com a presença do Dr. Pedro Pinheiro, Dr. Bruno Pinto, 
Dra. Joana Cunha e Dra. Ana Monteiro, estando ausentes 
por motivos profissionais o Dr. José João Eira e a Dra. Zé-
lia Gomes. Foi lançada mais uma semente nesta Diocese 
de Vila Real, esta Associação é sempre uma mais-valia 
para dinamizar e colaborar no grande campo da Pastoral 
da Saúde. Assim é o anseio desta Associação, evangelizar 
à imagem de Cristo Médico, estando ainda mais próxima 
d`Aquele que sofre. A AMCP celebrará as comemorações 
do seu Centenário no próximo ano de 2015. 

A.E. AMCP, Pe. Ricardo Pinto

giene, salubridade da água, 
acesso às redes de cuidados 
de saúde, estilos de vida 
individuais, determinantes 
genéticas) paradoxalmente 
ela é sentida e valorizável 
sobretudo quando é colo-
cada em perigo, em nós 
próprios ou naqueles que 
nos são próximos. É no 
acidente, na doença, na 
ruptura de um relaciona-
mento que a saúde é lida 
como um altíssimo valor. 
É na noite sem dormir por 
causa de uma dor (bio-
-psico-social e espiritual), 
na experiência da perda de 
controlo sobre as emoções, 
na incapacidade de lidar 
com a solidão, na recepção 
de um diagnóstico médico 
violento, nos bancos de 
espera do Centro de Saú-
de ou de um hospital que 
se experimenta “a saúde”, 
principalmente a desejada 
(porque razão os doentes 
nos aconselham sempre a 
cuidar bem da saúde?). De 
resto, na prática, a saúde 
parece ser um silêncio, a 
manutenção de dezenas 
de equilíbrios de factores 
internos e externos e uma 
sensação mais ou menos 

abstrata de bem-estar em 
que nada dói: nem o corpo 
nem a alma. Precisamos 
que nos doa para que valo-
rizarmos a saúde?

3. A religião dá saúde?

A religião é uma forma 
de olharmos o que/quem 
temos como uma dádiva de 
Alguém, a quem chama-
mos Deus. É a descoberta 
de uma linha invisível que 
nos conecta ao divino que 
está entrelaçado no coração 
humano. Quem acredita 
em Deus, acredita também 
que há uma forma diferente 
de se relacionar com os ou-
tros, com a natureza, com 
o seu próprio corpo, com 
o passado, o presente e o 
futuro. A religião, a fé, po-
dem proporcionar uma lei-
tura mais saudável de cada 
acontecimento: alimenta a 
esperança, sustenta a pos-
sibilidade de perdão e de 
tolerância, conserva o trato 
afável com quem nos ro-
deia, preserva a proximi-
dade da comunidade, con-
duz à partilha com quem 
mais precisa, estimula as 
práticas de pacificação do 
mundo interior, ajuda a 

exteriorizar os sentimentos 
violentos, responsabiliza 
a liberdade individual, fa-
cilita a integração do so-
frimento sem resolução, 
abre um horizonte para lá 
da morte... A religião e a 
espiritualidade dão saúde 
porque salvam. Salvam 
através da autoridade de 
um Salvador, Senhor da 
Vida. Jesus testemunhou 
isso mesmo, na sua vida 
terrena, curando pessoas 
mas sobretudo proclaman-
do que veio para “dar vida 
e vida em abundância” e 
que ninguém estava ex-
cluído desta promessa. Na 
cruz, Jesus luta pela saúde 
através do grito dirigido a 
Deus, através do perdão 
dirigido ao companheiro 
de sofrimento, através da 
dádiva da sua própria mãe 
àqueles que iriam sentir-se 
órfãos. A prática da sua re-
ligião dá-lhe saúde? Então, 
em casa ou no Hospital, 
viva e celebre a sua fé, com 
alegria e esperança."

Pensemos nisto. Um 
Santo Natal e Próspero 
Ano Novo de 2015

Capelania Hospitalar 
CHTMAD

 

"Quero é saúde!
da natureza, mas é con-
quista diária, luta por um 
bem-estar do corpo e da 
alma. A saúde é dom mas 
dá trabalho e é, por isso, 
também uma conquista. O 
que fazemos pela saúde?

2. A saúde dói?

São muito poucos os 
assuntos que possuem uma 
espessura semelhante à 
saúde. Talvez desse facto 
derive as expressões po-
pulares: “o que se quer é 
saúde!” ou “juro pela mi-
nha saúde”. Sentir-se em 
saúde é entendido como 
um bem essencial ao ponto 
de, por se usufruir dela, se 
relativizar qualquer contra-
tempo. Mesmo que a saúde 
dependa de muitos factores 
(alimentação, educação, 
ambiente de trabalho, ha-
bitação, condições de hi-

 1. A saúde dá trabalho?

Podemos nascer ou 
não com saúde. Podemos 
ter mais ou menos saúde. 
Podemos cuidar mais ou 
menos da saúde. De qual-
quer forma, a saúde não é 
unicamente uma lotaria da 
natureza. Temos de fazer 
algo “pela saúde” em todas 
as estações da vida, prin-
cipalmente enquanto nos 
sentimos em saúde, pre-
venindo e adiando quanto 
possível a chegada da do-
ença ou a ruptura de laços 
vitais. O exercício físico 
pode dar saúde; o equi-
líbrio no que comemos/
bebemos pode dar saúde; 
a higiene do nosso corpo 
pode dar saúde; a sensatez 
na quantidade de trabalho/
descanso pode dar saúde; a 
manutenção de amizades 
sólidas pode dar saúde; 
uma festa pode dar saúde; a 
participação na Eucaristia 
pode dar saúde; a partilha 
dos nossos problemas com 
um amigo pode dar saúde; 
o tempo que reservamos à 
família pode dar saúde; as 
palavras bondosas podem 
dar saúde. A saúde não é 
somente uma“coisa que 
nasce connosco”, um dom 
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No passado dia 21 de Novembro, aconteceram, em 
Fátima, as Jornadas Práticas de Comunicação Digital, 
iniciativa do Apostolado da Oração, marcando tam-
bém presença dois sacer-
dotes e um leigo da nossa 
diocese.

 Estas jornadas facul-
taram, através de apresen-
tações por especialistas, 
uma formação prática, 
oferecendo sugestões e 
instrumentos para um uso 
eficaz dos meios digitais 
na comunicação da fé. Foram, ainda, neste contexto, 
apresentadas realidades de outros países, tendo sido 
dados como exemplos a Aleteia.org, projectos da Opus 
Dei Argentina e da comunicação eclesial em Espanha.

O Apostolado da Oração propõe um caminho es-
piritual, em que cada cristão pode, durante o dia, estar 
disponível interiormente, realizando o que Deus lhe 
vai pedindo, numa abertura à Sua vontade, alimentada 
pela oração quotidiana. Neste sentido, considerando 
os novos tempos, e, sobretudo, os mais jovens que se 
revêem, agora, nos formatos digitais e não tanto nos 
meios tradicionais, o Apostolado da Oração lança uma 
plataforma, que permite aceder à oração de uma forma 
simples, diária, em qualquer lugar, a qualquer hora, 
criando novos canais e vivências da fé. Foi neste con-
texto que as jornadas serviram de palco à apresentação 
pública do então novo projeto do Secretariado Nacio-
nal do Apostolado da Oração (Portugal): O “Click to 
pray”. Promovendo a oração através das novas tecno-
logias, esta plataforma pretende ser mais um caminho 
para encontrar Deus, que pode estar à distância de um 
“click”. Efectivamente, a Igreja passa a considerar a 
internet como um meio de comunicação da fé e do 
Evangelho. Deus criou criadores, devem aproveitar-
-se, por isso, esses meios, que, usados com qualida-
de, podem ser uma oportunidade de encontro. “A rede 
digital pode ser um lugar rico de humanidade: não 
uma rede de fios, mas de pessoas humanas”, defende 
o Papa Francisco, que é considerado um gigante das 
redes sociais. Por isso, estejamos abertos a estas novas 
sugestões.

O esquema do “click to pray” propõe um ritmo de 
oração em três momentos ao longo do dia: de manhã, 
durante o dia e à noite. Propostas simples, breves e 
originais. É também uma rede social de oração, que 
permite colocar num mural as intenções de oração de 
cada um e rezar pelas intenções dos outros utilizado-
res. Além disso, inclui a proposta/desafio mensal de 
rezar pelas intenções que o Papa confia ao Apostolado 
da Oração, a cada mês. A plataforma integra um site, 
uma aplicação móvel para Android e IOS, redes so-
ciais (facebook e twiter) e mailing. Assim, cada um 
pode escolher de que forma quer aceder às propostas 
de oração. 

Nestas jornadas foram ainda apresentadas outras 
redes sociais, especificamente católicas: Passo a rezar 
(também do Apostolado da Oração); Aleteia; xt3; ve-
laporti.com; entre outras.

Procure por: www.clicktopray.org, porque o céu e a 
terra podem estar à distância de um “click”! 

Jornadas Práticas de 
Comunicação Digital

Centro Católico Cultura 
Peregrinação a Israel

Nos dias 20 a 27 de Maio de 2014, um 
grupo de peregrinos vindos das Paróquias 
da Diocese de Vila Real, guiados pelo Re-
verendíssimo Pe Manuel Coutinho, visita-
ram os lugares Santos, 
onde o Céu continuou 
a falar, onde a alma de 
Jesus se alimentou e se 
inspirou, onde buscou 
e encontrou consola-
ção nos agitados dias 
do seu terrível comba-
te pelo Reino, na inti-
midade infinitamente 
consoladora do Pai, 
nas montanhas e du-
rante as noites, e tam-
bém onde Maria vivia 
e guardava cuidado-
samente e em silêncio 
toda a Palavra de Deus 
e vida de Jesus, em re-
sumo: o grupo viveu e 
trouxe no seu coração a “Vida e compai-
xão de Jesus Cristo por todas as criaturas 
de Deus”.

No dia 22 de novembro no Seminário 
de Vila Real realizaram um jantar conví-
vio, projetaram um filme (realizado com a 
colaboração do grupo) sobre os “Lugares 

Santos visitados e peregrinos” reviveram 
momentos de muita emoção, de diálogo e 
muita paz. 

Realizou-se no passa-
do dia 25 de Outubro (Sá-
bado), entre as 9h00 e as 
14h00, o Encontro de Acó-
litos de Constantim - Arci-
prestado do Centro I (Vila 
Real e Sabrosa).

As actividades, de 
acordo com o programa 
previsto, iniciaram-se às 
9h00, com o acolhimento, 
no Centro Social e Paro-
quial de Constantim. De-
pois da Oração de Laudes, 
presidida pelo nosso páro-
co, Pe. Ricardo Pinto, foi 
apresentada, pelo Pe. Hél-
der Libório (Responsável 
pelo Secretariado Diocesa-
no da Liturgia) uma breve 
conferência que abordou 
os temas “O acólito é!” e 
“O acólito na Família”.

Já na igreja paroquial, 

Arciprestado Centro I 

Encontro de Acólitos 
em Constantim

foi celebrada a Santa Mis-
sa, a que se seguiu um 
Momento de Adoração ao 
Santíssimo Sacramento.

O Encontro terminou 
com um almoço partilha-
do. 

De acordo com o Livro 
do Acólito, editado pelo 
Secretariado Nacional de 
Liturgia, «A palavra acó-
lito vem do verbo acoli-
tar, que significa acom-
panhar no caminho. Dado 
que se pode acompanhar 
alguém indo à frente, ao 
lado ou atrás de outras 
pessoas, acólito é aquele 
ou aquela que, na cele-
bração da liturgia, prece-
de, vai ao lado ou segue 
outras pessoas, para as 
servir e ajudar.»

O acólito pode ser ins-

«O acólito serve com amor 
a mesa da Palavra do Senhor.

O acólito serve na alegria o Altar da Eucaristia» 
Do Hino do Acólito

tituído ou não. A maioria 
dos acólitos, de ambos os 
sexos, que exercem o seu 
ministério nas diversas pa-
róquias, são acólitos não 
instituídos. No entanto, 
eles e elas prestam um ser-
viço inestimável à Igreja, 
servindo Jesus Cristo na 
pessoa que preside à cele-
bração litúrgica.

Anualmente, o Serviço 
Nacional de Acólitos reali-
za, no dia 1 de Maio, uma 
Peregrinação Nacional de 
Acólitos a Fátima.

Em 2015, de 4 a 6 de 
Agosto, vai realizar-se a 
Peregrinação Internacional 
de Acólitos a Roma.
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Ú L T I M A   P Á G I N A

Na vida do presbitério 
diocesano a formação não 
é apenas algo propedêutico 
a qualquer função ou ação, 
uma espécie de simples pe-
dagogia que prepara para 
as obrigações pastorais, 
mas um compromisso pes-
soal e uma missão pastoral. 
A própria vida sacerdotal é 
uma formação permanen-
te, um modo teologal de 
pensar, viver e definir a 
relação com Deus, ou seja 
um progressivo e contí-
nuo processo de formação 

do “homem novo”, de um 
coração capaz de bater ao 
ritmo de Deus na vivência 
pessoal e no serviço pasto-
ral da comunidade.

No encontro com os 
participantes da Plenária 
da Congregação para o 
Clero, a 3 de Outubro de 
2014, o papa Francisco 
disse que a “formação do 
presbítero deve ser perma-
nente” e relembrou ainda 
que a “vocação é como 
um «diamante bruto» a ser 
trabalhado com habilidade, 
para que brilhe no meio do 
povo de Deus”. De acordo 
com o papa, a formação 
não é um ato unilateral e 

isolado, com o qual alguém 
transmite noções teológi-
cas ou espirituais, mas é 
um colocar-se em cami-
nho permanente na escola 
de Cristo. Este percurso 
é um desafio permanente 
que permanentemente in-
terpela, pois os discípulos 
nunca deixam de seguir o 
Mestre. “Em certos mo-
mentos avançamos rapi-
damente, e outras vezes 
o nosso passo é incerto, 
detemo-nos e até podemos 
cair, mas permanecemos 

sempre a caminho. Portan-
to, a formação enquanto 
discipulado acompanha a 
vida inteira do ministro or-
denado e diz respeito à sua 
pessoa na sua totalidade, 
tanto intelectual como hu-
mana e espiritualmente”, 
recomendou o papa.

Os padres são chama-
dos a serem pastores e con-
vidados a estarem no meio 
do rebanho contraindo 
“o cheiro de ovelha”(EG, 
24). Para o papa, os padres 
devem evitar a tentação 
de se preocuparem com o 
consenso dos outros e com 
o próprio bem-estar, mas 
buscar trabalhar animados 

pela caridade pastoral, para 
o anúncio do Evangelho 
até às periferias mais re-
motas. “Trata-se de «ser» 
padres, não se limitando a 
«agir» como padres, livres 
de todo mundanismo es-
piritual”, advertiu o papa 
Francisco. E na Evange-
lii Gaudium diz: “a nossa 
imperfeição não deve ser 
desculpa; pelo contrário, 
a missão é um estímulo 
constante para não nos 
acomodarmos na medio-
cridade, mas continuarmos 
a crescer”(EG, 121).

Para ajudar neste cres-
cimento, nos dias 3 a 6 
de Fevereiro de 2015 de-
correrão, no Seminário, 
as Jornadas de Teologia 
para o Clero, programa-
das pelo Seminário em 
colaboração com o Vigário 
do Clero. Este é um tempo 
oportuno para a sempre 
necessária atualização teo-
lógico-pastoral dos padres 
da diocese e, ao mesmo 
tempo, espaço privilegiado 
de aprofundamento da co-
munhão presbiteral através 
da reflexão e oração em 
comum, bem como a troca 
de experiências, o encora-
jamento mútuo e o forta-
lecimento das relações de 
amizade. Diz o papa: “É 
preciso cultivar sempre 
um espaço interior que dê 
sentido cristão ao compro-
misso e à atividade. Sem 
momentos prolongados 
de adoração, de encontro 
orante com a Palavra, de 
diálogo sincero com o Se-
nhor, as tarefas facilmente 
se esvaziam de significado, 
abatemo-nos com o can-
saço e as dificuldades, e o 
ardor apaga-se” (EG, 262). 
Daí a insistência em que 
todos os padres façam um 
esforço para estarem pre-
sentes procurando cultivar, 
desde já, disponibilidade 
interior para participar, 
refletir e partilhar experi-
ências no sentido de uma 
maior ajuda fraterna nos 
desafios da missão pasto-

ral.
O tema das jornadas é 

o seguinte: “Na escola do 
Evangelho: a formação de 
discípulos”. Para nos aju-
dar na reflexão contamos, 
nomeadamente, com as 
seguintes presenças: do 
Senhor D. Manuel Pelino, 
bispo de Santarém, que 
apresentará o tema “O Pá-
roco: primeiro responsável 
da animação pastoral; do 
Senhor D. António Marto, 
bispo de Leiria-Fátima, 
que tratará o tema “Men-
sagem de Fátima para a 
evangelização de hoje”; do 
Senhor D. António Couto, 
bispo de Lamego, que de-
senvolverá o tema “A me-
todologia evangelizadora 
de S. Paulo...”. Teremos 
também painéis, comuni-
cações e debates sobre a 
vertente mais pastoral das 
temáticas apresentadas, 
bem como a intervenção 
do Senhor D. Amândio, no 
último dia, sobre as impli-
cações e os desafios dos 
temas apresentados na pas-
toral e para a vida do pres-
bitério. 

Segundo o Diretório 
para a Vida e o Ministério 
dos Presbíteros, tenhamos 
presente que os encontros 
formativos são como uma 
fonte que interliga aque-
les que estão ao serviço 
da evangelização e têm 
como objetivo principal 
fazer com que o presbité-
rio diocesano viva a co-
munhão fraterna, reavive 
o compromisso pessoal e 
desenvolva a missão pasto-
ral na edificação do Reino 
de Deus. Assim, “a sábia 
criatividade e o espírito de 
iniciativa, próprios da ma-
turidade dos presbíteros, 
não só não serão anulados, 
como poderão ser adequa-
damente valorizados, com 
grande vantagem para a 
fecundidade pastoral. Se-
guir por caminhos sepa-
rados neste campo pode 
significar não só rotura da 
comunhão necessária, mas 
também enfraquecimento 
da própria obra de evange-
lização” (Diretório, 60).

P. António Abel R. Canavarro,
Reitor do Seminário

JORNADAS DE TEOLOGIA PARA O CLERO

“A formação do presbítero deve ser permanente”:
Compromisso pessoal e missão pastoral

Agenda    
Dezembro

23 Ceia de Natal, Arci-
prestado de Valpaços

25 NATAL DO SENHOR
28 SAGRADA FAMÍLIA
28 Ceia de Natal, Arci-

prestado Centro I
29 Fraternidade Sacerdo-

tal
Janeiro

1 SANTA MARIA, MÃE 
DE DEUS

3 Abertura da Escola de 
Formação de Novos 
Guias, Oficinas Oração 
e Vida

4 EPIFANIA
4 Dia da Infância Missio-

nária
8 Recolecção mensal para 

os sacerdotes
8 Reflexão Documentos 

da DSI, Acção Católica
9 Início da formação bí-

blica de salmistas, Esco-
la de Educação da Fé

10 Ceia de Reis, Cursi-
lhos de Cristandade

11 BAPTISMO DO SE-
NHOR

18-25 OITAVÁRIO DE 
ORAÇÃO PELA UNI-
DADE DOS CRIS-
TÃOS

18 Encontro de Catequis-
tas, Mesão Frio, Douro I

26-30 Retiro do Clero
31 Desertos Mensais, Ofi-

cinas Oração e Vida

Fevereiro
2-6 Jornadas de Teologia 

para o Clero
11 Dia Mundial do Do-

ente
12 Reflexão Documentos 

da DSI, Acção Católica
14 Retiro para Catequis-

tas, Chaves
14-16 Convívio Fraterno
15 Encontro de Catequis-

tas, Mesão Frio, Douro I
17 Recolecção Quaresmal 

para o Clero
18 CINZAS

NOMEAÇÃO
Com data de 17 de 

dezembro de 2014, o 
senhor bispo fez a no-
meação do Pe Victor 
Manuel de Sousa Pe-
reira como Arcipreste 
de Barroso


