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Diocese conta com um novo padre
No domingo, 3 de julho, dois Diáconos 

e um Presbítero foram ordenados na Sé 
de Vila Real por Dom Amândio Tomás 

que proferiu a seguinte homilia:  
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Irmãos: A seara é gran-
de. Jesus pede para nós 
pedirmos mais e melho-
res Sacerdotes e escolhe, 
envia os Setenta e Dois e 
diz-lhes, como devem pro-
ceder, para se manterem 
discípulos e arautos do 
Ressuscitado, tornando-
-O conhecido e amado. 
Ele despojou-Se da glória. 
Tornou-se servo obedien-
te. A nossa glória e alegria 
está em dar e servir, está 
na Cruz de Nosso Senhor 
Jesus Cristo e não, em ter, 
possuir, acumular, fruire 
ostentar.

O André e o Cristofe 
vão ser ordenados Diáco-
nos e o José Patrício Pres-
bítero. Serão servos de 
Cristo e colaboradores do 
Bispo, em união com sa-

cerdotes e leigos. (…)

1.- Escolhidos os Doze, Je-
sus envia ainda os Setenta 
e Dois. Todos são precisos. 
Ninguém é excluído. A se-
ara é grande e são poucos 
os operários. É Jesus que 
Vos precede e ultrapassa. 
(…) Assim, caros candi-
datos a Diáconos, e tu, 
José Patrício, candidato ao 
Presbiterado, ides, agora, 
ser ordenados e enviados. 
Mas que motivações vos 
guiam? Porque é que Vos 
consagrais ao Senhor Jesus 
Cristo? Move-vos a glória 
do mundo, do poder, do ter 
e ostentar ou estais impreg-
nados do amor e da glória 
que brilha na Cruz de Cris-
to, que não veio para ser 
servido mas para servir?

No domingo, 7 de Junho 
de 2016, centenas de pesso-
as acorreram a Santa Marta 
de Penaguião para celebrar o 
Dia Diocesano da Igreja de 
Vila Real. O encontro dioce-
sano iniciou pela manhã com 
o acolhimento dos participan-
tes vindos de toda o distrito 
e prosseguiu com trabalhos 
pastorais e algumas activida-
des formativas dirigidas aos 
vários grupos presentes.

D. Amândio Tomás, bispo 
de Vila Real, declarou que face

Dom Amândio identifica 
Pastoral Familiar como 
grande desafio

Dia Diocesano levou centenas a Santa Marta de Penaguião
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1.-Os Pais têm o dever 
de educar os filhos, como 
primeiros e principais edu-
cadores, sendo a família a 
primeira escola de virtudes 
sociais de que as socieda-
des necessitam (Conc. Vat. 
II, Decreto sobre a Edu-
cação, n. 3). “Todos, sem 
distinção de raça, condição 
social ou idade, por serem 
pessoas, têm o inalienável 
direito à educação, apro-
priada ao fim, índole, sexo, 
cultura e tradições pátrias e 
aberta à união fraterna com 
outros povos, para promo-
ver a unidade e a paz, na 
terra. (...). 

2.- Aos Pais é dado um 
manancial de práticas e de 
teoria educativa de sábios, 
mestres, pedagogos, didac-
tas, psicólogos e educado-
res, nos Sapienciais bíbli-
cos, com conselhos sobre 
educação e correcção dos 
filhos, a sabedoria e a arte 
de ensinar e aprender a ha-
bilidade e ciência, no hori-
zonte da bem-aventurança. 
São frases curtas, máxi-
mas, provérbios, regras de 
vida, facilmente memori-
záveis, com amplitude e 
consequência universal. 
(…).

A educação é arte, sa-
bedoria e dever de pais, 
professores e adultos, em 
prol dos filhos. Consis-
te em orientar, no amor, 
os educandos ou alunos, 
levando-os a optar, a partir 
de dentro, sem tirar a liber-
dade. (…).

A Sabedoria inteligen-
te e amável aponta aos fi-
lhos o verdadeiro bem e a 
recta conduta para alegria 
dos pais ea vida virtuosa 
e a felicidade dos filhos. A 
conduta sábia do Livro dos 
Provérbios é a dos dois ca-
minhos, escolhendo o bem, 
evitando o mal: “Filho es-
cuta os avisos do pai, não 
rejeites as instruções da 
mãe (Pr 1,8.10.15-16. 18-
19).(…).

A vida humana é barco, 
que exige mãos, agilidade, 
destreza e sabedoria. Não 
basta a teoria, o pilotar com 
a língua, sem a coerência e 

rectitude moral. (…).
O Apóstolo Paulo exor-

ta à correcta relação de 
pais e filhos. “Filhos, obe-
decei a vossos pais no Se-
nhor, pois, é justo. Honra 
teu pai e tua mãe, que é o 
primeiro mandamento que 
tem uma promessa, para 
seres feliz e teres longa 
vida. Pais, não exaspereis 
os filhos. Educai-os na dis-
ciplina e correcção, segun-
do o Senhor“(Ef.6,1-4; Co. 
3,20-21 ).

3. – O Papa Francis-
co publicou a Exortação 
Apostólica Pós-Sinodal 
“Amoris Letitia”, a Alegria 
do Amor, com Proposições 
e a Relação Final dos dois 
Sínodos dos Bispos sobre 
a Família e a reflexão do 
Papa à luz da Palavra de 
Deus e do Magistério. Tem 
325 números e oito capí-
tulos. O sétimo é sobre a 
Educação dos Filhos. O 
Papa diz que o abandono 
afectivo dos filhos pelos 
pais gera, neles, mais sofri-
mento que a correcção me-
recida. Os filhos querem 
ser amados. Não suportam 
desinteresse e abandono. 
(…).

Orientar a criança, com 
firmeza. Isto não significa 
falta de amor. É preciso 
fazer-lhe ver o mal feito, 
levá-la a pedir perdão, a 
reparar, a aceitar ser cas-
tigada, pois, a correcção é 
estímulo quando se reco-
nhecem esforços, melho-
rias e não se aniquilam as 
crianças. (…).

4.- Os Pais primeiros 
educadores dos filhos. Es-
tão antes e acima do Esta-
do, da Escola e da Igreja, 
instâncias subsidiárias. A 
família é o berço e escola 
de valores e virtudes, pal-
co do diálogo e partilha da 
vida, em sociedade. O ser 
humano é feliz, se aberto 
ao diálogo, se solidário, 
partilha e deseja o bem co-
mum. Os valores abraçam-
-se, imitando os Pais. (…).

Os casais desestrutura-
dos precipitam o peso da 
situação de mal-estar sobre 
os filhos. É preciso formar 
jovens, namorados e noi-
vos e acompanhar casais 
e famílias fragilizadas. A 
missão de cura, protecção, 
ajuda e aconselhamento é 
ingente, no âmbito social e 
é interpelação à pastoral da 
Igreja e ao trabalho social 
de protecção e aconselha-
mento de pessoas e casais, 
para diminuir o número de 
crianças em risco de serem 
esquecidas, abusadas e tra-
ficadas, como coisas. Há 
que apostar no acolhimen-
to e formação. (…).

5. O Papa fala dos peri-
gos de filhos não amados. 
Vivem marginalizados, 
abandonados, maltratados, 
comercializados, despro-
tegidos. Crescem, sem 
afecto, na rua, vítimas do 
álcool, droga, violência, 
sendo carne para canhão, 
soldados, prostituídos e 
explorados, no turismo se-
xual e na venda de órgãos e 
muitas vezes abusados e de 

muitos modos.
Se os Pais são os pri-

meiros educadores, deviam 
ser também os primeiros e 
principais defensores da 
vida, bondade e integrida-
de dos filhos. (…) Não bas-
ta curar as feridas de hoje, 
é preciso evitar os males 
da sociedade e Famílias de 
amanhã. É urgente prepa-
rar namorados e noivos e 
investir na formação, es-
clarecimento e defesa da 
Família, com meios, tempo 
e apoio institucional. (…).

6.- A Bíblia aponta a fa-
mília como escola, berço e 
púlpito de virtudes e valo-
res que se aprendem na re-
lação pessoal e no amor. A 
família é berço e escola da 
fé, da gesta e do memorial 
da libertação divina.(…).

O que se aprende na in-
fância dura: “o que o berço 
dá a tumba o leva”. Sociali-
zação, diálogo e amor cres-
cem na criança, por osmo-
se e contágio, daí dizer-se 
“fui educado assim”, “foi 
isto o que me ensinaram e 
inculcaram e a isso obede-
ço e procuro ser fiel”. (…). 
Há que vencer a indiferen-
ça, na criança, faminta de 
relação e misericórdia. Há 
que abri-la aos outros e à 
compaixão. A tecnologia 
da comunicação não dis-
pensa nem substitui a ter-
nura do afecto e o diálogo 
pessoal, visível e audível, 
no corpo, onde a mente, a 
vontade e o afecto humano 
encarnam e transparecem. 
E como diz o Papa “há que 

reavivar a aliança entre a 
família e a comunidade 
cristã”. (…). 

Ajudar as crianças a 
amar a verdade, a crescer 
no amor, na solidariedade e 
liberdade. A Vossa missão 
é protegê-las e respeitá-las 
como pessoas. Que a vos-
sa dedicação as defenda e 
ajude a amadurecer, como 
cidadãos. Para isso traba-
lham pais, professores, ca-
tequistas e educadores. O 
meu apreço por todos. Que 
o nosso trabalho resulte, 
em prol da dignidade da 
criança, a fim de que seja 
reconhecida, promovida e 
defendida.

+ Amândio José Tomás

A Família na Educação da Criança



V I D A   R E L I G I O S A

Igreja Diocesana de Vila Real                               3

Vila Cova vestiu-se de festa 
para a solene entronização da Be-
ata Maria Clara do Menino Jesus, 
na igreja desta povoação no conce-
lho de Vila Real - sonho de alguns 
membros da “Liga de Amigos da 
Mãe Clara”. 

O apreço e veneração deste 
povo pela Beata Maria Clara re-
montam a 1878, altura em que a 
própria Mãe Clara pisou este solo 
transmontano, trazendo consigo 
as primeiras Irmãs que iriam dar 
vida ao Colégio de Nossa Senho-
ra de La Salette, em Vila Cova, e 
cuja ação sociocultural e espiritual 
deixou rastos luminosos que per-
duram até aos dias de hoje.

Assim, a 18 de junho de 2016, 
os Amigos da Mãe Clara, ao che-
gar a Vila Cova, deparavam-se 
com um arco florido, onde inicia-
va um longo tapete de flores que 
se estendia até à igreja. Chamava a 
atenção de todos a esbelta Imagem 
da Beata Maria Clara, num andor 
artisticamente adornado com lin-
das flores. Aqui, a comunidade 
cristã da paróquia de Vila Cova 
aguardava a chegada de D. Amân-
dio Tomás, Bispo de Vila Real, 
das Autoridades Civis, das Irmãs 
Franciscanas Hospitaleiras... O 
Senhor Presidente da Junta deu as 
boas vindas a todos os presentes e 
apresentou uma breve resenha his-
tórica da presença das Irmãs e da 
Beata Maria Clara por estas terras.

D. Amândio Tomás benzeu a 
Imagem, com muita solenidade, e, 
seguidamente, foi levada, em pro-
cissão, para a igreja, entre alegres 
cânticos, tendo sido colocada no 
altar-mor, por entre aplausos trans-

bordantes de alegria. A presen-
ça da Beata Maria Clara em Vila 
Cova era um facto.

Ponto alto foi a Eucaristia, pre-
sidida pelo Senhor Bispo e qua-
tro concelebrantes, entre os quais 
o Pe. Manuel Queirós, Pároco de 
Vila Cova, que tanto impulso deu, 
para que este evento fosse uma re-
alidade.

Foi com certo enlevo que, no 
momento próprio, o Presidente 
da Celebração iniciou a homilia. 
Partindo dos símbolos que a ima-
gem apresenta em cada mão: o pão 
e a lucerna ardente, começou por 
realçar toda a vida e ação da Be-
ata Maria Clara, no exercício das 
obras de misericórdia. Exaltou o 
seu papel dignificador da pessoa 
humana, cuidando-a não só a ní-
vel corporal – o pão, mas também 
alimentando-lhe o espírito, através 
das obras de misericórdia espiritu-
ais, representadas na luz.

Elogiou esta corajosa mulher 
portuguesa, de coração delicado 
e compadecido que, pertencendo 
à nobreza, optou por um estilo de 
vida marcado pela simplicidade, 
humildade e pobreza, como meio 
de se entregar totalmente ao servi-
ço dos mais carenciados e margi-
nais da sua época.

Foi impelida por um ideal 
maior que Mãe Clara se colocou 
no seguimento de Cristo, confi-
gurando-se sempre mais com a 
vida do seu Mestre. Muitas jo-
vens optaram pela mesma vida e 
assim nasceu a Congregação das 
Irmãs Franciscanas Hospitaleiras 
da Imaculada Conceição de que é 
a Fundadora. Salientou que, ainda 

em sua vida,  já muitas Irmãs se 
dedicavam a várias obras sociais 
de bem-fazer: assistência a inváli-
dos e crianças, pobres, domicílios, 
hospitais, creches e colégios, não 
só em solo português como tam-
bém em África e India, chegando 
sucessivamente a Angola, Goa (In-
dia), Guiné e Cabo Verde.

A obra da Beata Maria Clara 
continua viva no coração de todas 
as Irmãs Franciscanas Hospitalei-
ras espalhadas, hoje, por quatro 
Continentes e quinze países que, 
na sua doação a Deus e aos irmãos, 
concretizam o lema que brotou da 
vida da sua Fundadora: “Fazer o 
bem onde houver o bem a fazer”.

Apelou ainda à generosidade 
dos jovens, (na mesma Celebra-
ção alguns receberam o sacramen-
to do Crisma), para que tenham a 
coragem de entregar a sua vida a 
Deus, como dádiva ao serviço dos 
mais necessitados, tal com a Beata 
Maria Clara, luzeiro de ternura e 
misericórdia que fica a iluminar as 
nossas vidas.

A cerimónia prosseguiu sem-

pre abrilhantada com jubilosos 
cânticos, pelo coro litúrgico de 
Vila Cova, tendo concluído a cele-
bração com um entusiástico hino à 
Beata Maria Clara.

A finalizar, o generoso e simpá-
tico povo de Vila Cova surpreen-
deu-nos, oferecendo gentilmente 
a todos os participantes um lanche 
de confraternização, junto do san-
tuário de Nossa Senhora de La Sa-
lette, onde pudemos desfrutar, si-
multaneamente, de uma paisagem 
deslumbrante.

A mais sentida e profunda 
gratidão das Irmãs Franciscanas 
Hospitaleiras a todas as entidades 
religiosas e civis presentes, nome-
adamente ao Sr. Bispo, bem como 
a membros da Liga de Amigos da 
Mãe Clara, à Comissão Fabriquei-
ra da Igreja e a este bondoso povo 
de Vila Cova, por todo o empenho, 
entusiasmo e dedicação que colo-
caram nesta causa.

Ao jeito da Mãe Clara, brota 
do nosso coração: “Como Deus é 
bom! Deus seja bendito!”

Irmãs Franciscanas Hospitaleiras 

O brio e a fé de um povo

Momentos do Seminário

Aqui fica o registo de dois mo-
mentos de convivio e lazer que 
quebram a rotina do dia a dia de 
oração e estudo que marcam a vida 
dos nossos seminaristas ao longo 
do ano lectivo.

A primeira foto foi tirada no 
passeio anual, este ano ao Alente-
jo, a convite do reitor do Seminário 
de Évora que tão bem nos recebeu, 
e a segunda nas Fisgas de Ermelo, 
no encontro de verão.
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2.- O enviado e ordenado pelo 
seu Senhor éum embaixador. Não 
vai falar de si, mas de Jesus. Quem 
conta é o Filho de Deus que pela 
sua vinda, morte e ressurreiçãosal-
va.(…) Morrer com Cristo para a 
nossa salvação e para a salvação 
dos outros é a glória de Deus e a 
nossa glória, que está na cruz de 
Nosso Senhor Jesus Cristo. 

3.- Paulo acusa os Gálatas de 
trocar o Evangelho da graça, o 
primado de Deus e a fé em Cristo, 
pela idolatria e narcisismo, conver-
tendo oegoísmono centro de tudo, 
trocando a Deus, pela mentira, em 
vez de apostar emse tornarem no-
vas criaturas, pelo poder do Espíri-
to, graças à morte e ressurreição de 
Jesus Cristo. (…)

Paulo declara-se servo de Cris-
to, em íntima união com Ele e 
diz que traz na carne, impressos, 
os estigmas e marcas da paixão 
de Cristo. Para Paulo é só Cristo 
que conta, por isso, como servo e 
apóstolo de Cristo,censura a idola-
tria e o retrocesso dos Gálatas,que 
passaram da liberdade da fé à es-
cravidão da carne e ao apreço e 
culto da circuncisão, opondo-se 
à lei do Espírito para que Cristo 
nos libertou. O Apóstolo diz: “fui 
crucificado com Cristo e já não 
sou eu que vivo, mas é Cristo que 
vive em mim. Enquanto vivo, na 
carne mortal, vivo da fé, no Filho 
de Deus, que me amou e se entre-
gou por mim. Não anulo a graça de 
Deus, pois, se a justiça fosse ob-
tida, pela lei, Cristo teria morrido, 
em vão” (Gal. 2,20-21). 

4. (…) Caros amigos, que ides 
receber a Ordem de Diácono, sede 
santos, humildes, castos e fiéis. Li-
vrai-vos da impureza e da escrava-
tura e idolatria do dinheiro. Servi 
a Deus, com todo o coração, amai 
os irmãos, com recta consciência 
e coração puro, fazei das vossas 
vidas pro-existências, em prol dos 
outros, imitando o Filho de Deus, 
feito homem, que não veio, para 
ser servido, mas para servir e dar a 
vida, em redenção. O celibato,por 
amor do reino dos céus, serásinal e 
estímulo de caridade e a fonte de 
fecundidade e da alegria. (…)

5.(…) O Presbítero é um cons-
trutor de pontes e da unidade ecle-
sial e promotor do diálogo, da ver-
dade e da reconciliação. Meu caro 
José Patrício,sê um sacerdote san-
to, casto, fiel, obediente, humilde, 
na fé, na oração e no testemunho 
de vida, para atraíres os outros ao 
Evangelho de Cristo. Crê no que 
lês, ensina o que crês e vive o que 
ensinas. Lembra-te que quanto 
mais santo fores mais o teu teste-
munho será aceite. Se as palavras 
convencem, os exemplos arrastam. 
(…)

Que Deus te ajude a bem servir 
a Deus e o Seu Povo Santo, me-
diante o desempenho fiel do teu 
ministério sacerdotal e que Maria 
Rainha dos Apóstolos te proteja, 
sempre, com a sua materna e ce-
leste intercessão. Amen.

Sé de Vila Real, 3 de Julho de 2016
Amândio Tomás, Bispo de Vila Real

Ordenações na Sé

Preparação evangélica e anúncio de Cristo
Caríssimo D. Leonardo e caros 

Padres da Diocese de Ourense! 
Bem-vindos à cidade de Chaves 
e à Igreja, onde o bispo de Aquae 
Flaviae, Idácio de Limia pregou, 
celebrou e foi preso por amor de 
Cristo. Os Padres da Diocese de 
Vila Real recebem-vos, com afec-
to. A Diocese de Vila Real é jo-
vem, tem só 94 anos de existência. 
A de Ourense é antiga, do século 
V, tempo em que o bispo desta 
cidade viveu. As nossas dioceses 
têm raízes e passado comum e pe-
dem respostas, empenho e amor 
apaixonado, no anúncio do Filho 

de Deus Ressuscitado. Há que vi-
ver e trabalhar unidos e firmes em 
Cristo, fortificados pelo seu Espíri-
to, no anúncio do Evangelho.  

1.-A leitura dos Actos dos 
Apóstolos (Ac.19, 1-9) fala da 
evangelização de Éfeso, capital 
da província da Ásia, do ensino de 
Paulo, na Sinagoga, durante três 
meses e do corte, com a Sinagoga, 
para marcar a novidade de Cristo. 
(…) os Evangelhos falam de João 
Baptista, que aponta o Cordeiro 
de Deus, diz não ser o Messias, dá 
testemunho e mostra Aquele que 

é maior que ele, está antes dele e, 
para lá do baptismo de água, traz o 
baptismo de fogo, que transforma, 
no Espírito, converte interiormen-
te as pessoas, dando o tríplice tes-
temunho da água, do Espírito e do 
Sangue e assim pela sua morte e 
ressurreição nos salva. (…).

2.-Paulo ensinou Apolo e os 
discípulos de João e eles, ouvindo-
-o, creram e invocaram o nome 
de Jesus e o Espírito desceu sobre 
doze homens, como no Pentecos-
tes e em Cesareia, no baptismo de

Homilia de Dom Amândio Tomás aos Padres da Raia

Dom Leonardo, Bispo de Ourense Cont. pág. 5
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ao “matrimónio provisó-
rio - se der, enquanto der”, 
que “se verifica em toda a 
parte”, há necessidade de 
formar as pessoas “para a 
realidade e beleza do ma-
trimónio, porque não é 
compreendido”.“Muitas 
vezes [o casamento] é um 
ato pura e simplesmente 
social e alguns não fazem 
porque gastam muito”, 

acrescentou.
A Diocese de Vila Real 

compreende um meio 
“pouco habitado, com 
pouca gente nova” porque 
emigram para os grandes 
centros há “cada vez me-
nos casamentos religiosos” 
e “menos baptizados”, sa-
cramento que ainda é “um 
ato social e pouco com-

preendido como adesão 
verdadeiramente a Jesus 
Cristo na Igreja”.

“No geral há um con-
junto de casais bastante 
tradicionais mas as famí-
lias que tinham valores são 
os velhinhos. Os mais no-
vos não os adquirem mui-
tas vezes na família dada 
a instabilidade, as pessoas 
não têm tempo”, desenvol-
veu o prelado, exemplifi-
cando que “sabem muito 
pouco” o que é um sacra-
mento, o que representa.

O Dia da Diocese foi 
ocasião para apresentar as 
principais linhas de acção 
para o novo ano pastoral: 
“Insistir na formação e pre-
paração de jovens e adoles-
centes, revigorar os cursos 
de preparação para o matri-
mónio, o acompanhamento 
dos casais jovens e dos ca-
sais em dificuldade”.

Após o almoço os par-
ticipantes integraram o 
cortejo pelas ruas da vila 
e celebraram a Eucaristia, 
“bastante participada” com 
muitas pessoas e “um nú-
mero razoável de sacerdo-
tes de toda a diocese”, no 
Estádio Municipal.

Segundo D. Amân-

dio Tomás, as orientações 
de trabalho “do próxi-
mo ano” devem realizar-
-se, sobretudo, nas paró-
quias e unidades pastorais 
e, particularmente, nos 
arciprestados.“No Terceiro 
Ano Pastoral sobre a Famí-
lia, peço aos Padres, Diá-
conos, Religiosos e Leigos 
que acolham a Exortação 
Pós-Sinodal sobre a “Ale-
gria do Amor que se vive 
nas Famílias e é o Jubilo da 
Igreja”. Seja lida, meditada 
e aprofundada. A Exorta-
ção do Papa Francisco seja 
reflectida nos Arcipresta-
dos, Grupos, Movimentos, 
Congregações, Paróquias 
e Unidades Pastorais. Ver 
a situação concreta das 
pessoas e a sã doutrina ir-
renunciável. Curar as feri-
das, acolher, ouvir, ajudar, 
discernir e integrar, sem 
escorraçar ninguém”.

“É fundamental evan-
gelizar, é preciso que as 
pessoas saibam, e sintam-
-se acarinhadas e acompa-
nhadas. O desafio é grande 
para todos, é constante e 
vamos procurar responder 
da melhor forma”, con-
cluiu D. Amândio Tomás.

Santa Marta de Penaguião acolheu Dia Diocesano

Dom Amândio afir-
ma que a diocese, 
com “cada vez me-
nos casamentos re-
ligiosos” e “menos 
baptizados”, tem o 
desafio de continuar 
a apostar na Pastoral 
Familiar.

Cornélio. (…) A evangelização da 
sociedade é urgente. Não basta a 
rotina e pastoral de manutenção, 
há que apostar na catequese, na 
evangelização e esclarecimento 
das pessoas. (…).

3.- A vinda a Chaves, onde o 
Cronista do Reino Suevo, com ca-
pital, em Braga, Idácio de Limia, 
foi pastor e bispo e onde foi preso, 
pela fé católica, é cheia de signifi-
cado. A fé e o testemunho dos san-
tos pastores, arautos do Evangelho 
de Cristo, que modelaram a nossa 
cultura comum, como Idácio, Turí-
bio de Astorga, Martinho de Dume, 
S. Rosendo e outros mostram que 
as dioceses de Ourense e Vila Real 
têm raízes comuns, amor fraterno 
e desejo de comunhão. (…).

4. (…). Aqui, nesta sua cate-

dral, foi preso Idácio, bispo de 
Aquae Flaviae, nascido em 390, 
em Ginzo de Limia, e falecido em 
470. A sua vida, pregação e per-
seguição mostram que o falar de 
Cristo nunca foi fácil, pois, Ele 
não prometeu um mar de rosas e 
vida tranquila, mas dificuldades e 
perseguições, exortando a não ter 
medo, a ter confiança porque Ele 
venceu o mundo (Jo 16,29-33). Na 
oração de despedida, pediu ao Pai, 
para vivermos unidos, no mundo, 
e nos livrar do mal. E disse: “não 
fostes vós, que me escolhestes, fui 
eu que vos escolhi e vos enviei, 
para irdes e dardes fruto e o vosso 
fruto permaneça”. 

Com S. Turíbio, bispo de Astor-
ga, mandado pelo Papa Leão Mag-
no à península, para defender a fé 
católica, contra o Priscilianismo, 
Idácio, sagrado bispo de Aquae 
Flaviae, em 427, ajudou a plasmar 

a cultura greco-romana e bárbara, 
com a luz da fé. Como S. Agos-
tinho viu que os Bárbaros eram, 
como mosquitos, atraídos pela 
luz de Cristo, que em parte tinha 
já plasmado a civilização romana 
e helenista. Idácio impôs-se pela 
fé, cultura e peso social, tendo sido 
mediador da paz entre Romanos e 
Suevos invasores. Como mediador 
e pacificador, se deslocou à Gália, 
em 431. Homem de diálogo, douto 
e promotor da paz é exemplo para 
quem é chamado a construir pon-
tes, a fomentar a comunicação e o 
diálogo e a derrubar muros e a nos 
defendermos da intolerância, do 
fundamentalismo religioso, da in-
diferença e da dureza de coração.

Um século mais tarde, S. Mar-
tinho, bispo de Dume e de Braga, 
falecido em 579, foi o protagonista 
da evangelização dos Suevos e da 
catequização dos rudes e ignoran-
tes, seguido, séculos depois, por 
S. Rosendo, falecido a 1 de Março 

de 977, que foi bispo de Britónia, 
hoje Mongoñedo e fundador do 
mosteiro de Cela Nova, perto de 
Ourense. Muitos monges, padres 
e bispos ajudaram as gentes deste 
território, cristianizando a vida e a 
cultura. (...) Não esquecer o gran-
de pastor, o Arcebispo de Braga, 
que nos deixou tanta obras de Ca-
tequese e o “Estímulo dos Pasto-
res”, o Bem-Aventurado Bartolo-
meu dos Mártires, que patrocinou 
a reforma da Igreja, a formação 
do clero e dos fiéis, a criação dos 
Seminários e a evangelização das 
nossas gentes, criando em Chaves 
uma Escola de Moral e de Casos 
de Consciência e fomentando a 
Catequese da gente simples.

5.- (…). Gratos aos missioná-
rios e intrépidos defensores da fé, 
continuemos unidos e decididos a 
evangelizar.(..)

Chaves, 9 de Maio de 2016.
+ Amândio José Tomás

Dom Amândio Tomás aos Padres da Raia
Cont. pág. 4
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Ano Santo da Misericórdia… e 
agora?

Foi esta a questão que colocá-
mos para programar as realizações 
a fim de marcar o Jubileu Extraor-
dinário da Misericórdia promul-
gado pelo Papa Francisco. Assim, 
entre outras iniciativas, como a 
produção duma pagela do Ano da 
Misericórdia, decidimos realizar 
uma peregrinação arciprestal à 
Porta Santa da Misericórdia, tendo 
para tal escolhido, por diversas ra-
zões, o Santuário de Nossa Senho-
ra de Balsamão, Chacim, Macedo 
de Cavaleiros, já anteriormente 
também designado “Santuário da 
Divina Misericórdia”. 

E aconteceu no dia 9 de Julho 
aquela que foi apresentada como 
a Jornada da Misericórdia. Saí-
mos de casa antes das 8 horas da 
manhã, em 22 autocarros que per-
correram todas as paróquias do 
Arciprestado para receberem as 
1200 (mil e duzentas) pessoas que 
se quiseram associar a esta cele-
bração arciprestal e experimentar 
de diversas formas a mesma mise-
ricórdia de Deus durante esse dia. 
Viajámos até Chacim, onde, pelas 

9 horas, iniciámos a peregrinação/
caminhada a pé, em ambiente de 
verdadeira euforia e júbilo cristão, 
onde os muitos cristãos, novos e 
velhos, das várias paróquias do 
Arciprestado, se juntaram lado a 
lado, acompanhados pelos seus 
pastores, em cânticos de fé e acla-
mação do Senhor Deus, Monte da 
Misericórdia, para o qual se diri-
gem os nossos passos. E assim 
foram vencidos os últimos quase 
5 quilómetros da viagem até ao 
Santuário da Senhora do bálsamo 
na mão. 

À chegada atravessámos sole-
nemente os umbrais da Porta San-
ta, entrando na igreja do Santuário 
onde, por mais de uma hora se 
celebrou individualmente, com a 
ajuda dos padres Marianos da Ima-
culada Conceição, o sacramento 
da Reconciliação, sinal da Miseri-
córdia do Pai.

Ao final da manhã todos os 
1200 nos juntámos na celebração 
campal da Eucaristia, onde em es-
pírito de verdadeira união, como 
irmãos unidos num só coração e 
numa só alma, recebemos o Se-
nhor, Bom Samaritano das nossas 

vidas, que nos recebeu e connosco 
fez festa com a Sua presença viva 
e misericordiosa. Foi, sem dúvida, 
o momento mais alto do dia. Ce-
lebrando a presença de Deus entre 
nós e sentindo o Seu Amor miseri-
cordioso na união das vozes e dos 
corações, na alegria e satisfação 
de todos, na boa-disposição que 
permeou e marcou o momento, 
na cordialidade ali sentida e vivi-
da por todos, sem distinções, até 
na sombra das árvores à qual nos 
abrigámos, louvámos e agradece-
mos ao Pai e ao Filho e ao Espíri-
to Santo por ali nos terem levado 
e por gostarem de nós. Afinal o 
nome de Deus é Misericórdia. 

“Que Nossa Senhora com o 
bálsamo na mão cure as nossas 
enfermidades corporais e espiritu-
ais”.

Após o alegre e animado almo-
ço, seguiu-se uma tarde de conví-
vio feito por todos e para todos. À 
volta dumas concertinas e outros 
instrumentos musicais, foi cantar e 
dançar até cansar, numa verdadeira 
e feliz manifestação da nossa alma 
popular.

E à hora de partir era unâni-
me um mesmo sentimento e uma 
mesma vontade: de repetir a expe-
riência tão enriquecedora, alegre e 
reconfortante para todos, nas suas 
várias partes, muitas vezes. E uma 
expressão de agradecimento nestas 
palavras imensamente repetidas: 
Louvado seja Deus!

P. Jorge Fernandes

No Arciprestado da Terra Quente também se fazem coisas bonitas

As paróquias de Mouçós e La-
mares homenagearam, no passado 
dia 10 de Julho, o seu pároco, Pa-
dre  Joaquim Jorge Gomes de Car-
valho, com a comemoração das 
suas Bodas de Ouro de Ordenação 
Sacerdotal.

Quiseram associar-se a esta 
celebração o Município de Vila 

Real, representado pelo Sr. Verea-
dor Eng. Adriano Sousa; o Sr. José́ 
Hermano da Cruz Machado,  Pre-
sidente da União das Freguesias 
de Mouçós e Lamares; e os repre-
sentantes das associações católicas 
e civis da união das freguesias. A 
celebração contou ainda com a 
participação activa do Coro Misto 

Sacerdotes em festa
de Mouçós e dos bombos da Lage.

Visivelmente emocionado pela 
homenagem prestada e pela lei-
tura da Bênção Apostólica de sua 
Santidade o Papa Francisco envia-
da expressamente de Roma, o Sr. 
Padre Jorge recordou alguns epi-
sódios marcantes da sua vida de 
sacerdote, ficando patentes a sua 
sensibilidade pelos mais desfavo-
recidos e a sua fidelidade ao mú-
nus de sacerdote ordenado.

O Padre José Óscar Teixeira 
Mourão, nasceu na Granja, uma 
localidade da Freguesia de Parada 
de Cunhos, Paróquia de São Cris-
tóvão, onde foi baptizado.

Duma família profundamente 
cristã, entrou no seminário e foi 
ordenado presbítero a 2 de Junho 
de 1991. No dia 26 de Junho a 
Paróquia de S. Cristóvão mani-
festou jubilosamente agradecida 
esse dom de Deus. A celebração 
foi presidida pelo senhor Bispo D. 
Amândio e concelebraram muitos 

presbíteros, vindos sobretudo das 
periferias da diocese; foi um acto 
de louvor e também de intercessão 
por novas graças divinas comun-
gando assim com a Bênção Apos-
tólica enviada de Roma pelo Papa 
Francisco.

A Igreja estava repleta, com 
gente da paróquia e das paróquias 
onde o P. Óscar está a exercer o 
seu Ministério.

Depois da Celebração da Euca-
ristia, a festa continuou noite den-
tro; à comida e bebida juntou-se a 
música e o canto, canções banais 

ou de mensagem como a que ficou 
a marcar as bodas de Prata:

Como há dois mil anos continua a 
passar

E em cada jovem acende uma cha-
ma

Não tenhas medo, vem te alistar
É o Mestre que te chama.

Há 25 anos passou pela Granja
Ele passa hoje na tua vida também
Não digas que não, é a tua vez
De levar o Evangelho mais além.

Padre Horácio Pereira (smbn)

Bodas de Ouro do Pe Jorge em Mouçós

Bodas de Prata do Padre Óscar
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Descobrir onde é a sua casa, 
era, para Albert Camus, a questão 
decisiva para o homem do nosso 
tempo. Os dias da nossa vida não 
são mais do que a tentativa sempre 
renovada de descobrir o caminho 
que leve à nossa casa… meta que 
cristão só vislumbra quando, ao 
longe, descobre a casa do Pai e os 
braços abertos para a festa do re-
encontro.

Quando o Papa Francisco anun-
ciou o Ano Santo da Misericórdia, 
com a Bula Misericordiae vultos, 
quis que a peregrinação fosse um 
sinal peculiar do Ano Santo, “en-
quanto ícone do caminho que cada 
pessoa realiza na sua existência” 
(14).

Foi neste espírito que os re-
ligiosos da diocese de Vila Real 
prepararam o seu dia jubila. Foi 
marcado para o dia 25 de Abril. O 
feriado dava-nos a possibilidade 
de encarar a peregrinação também 
como um dia de convívio, de for-
ma a sentirmos e a mostrarmos à 
sociedade que, para além da dife-

rença dos carismas, queremos ser, 
na Igreja, fraternidades evangéli-
cas que, como lembra o Papa Fran-
cisco na Amoris laetitia devem ser 
“um sinal ‘escatológico’ de Cristo 
ressuscitado”, ao lado dos matri-
mónios cristãos que são “um sinal 
‘histórico’… um sinal de Cristo 
terreno … A virgindade e o matri-
mónio, como lembra o Papa, são 
- e devem ser – modalidades dife-
rentes de amar porque o ‘homem’ 
não pode viver sem amor” (161). 

Marcamos encontro para Cha-
ves, embora a maior parte dos 
consagrados viva na zona da Ré-
gua-Vila Real. Era preciso sair, pe-
regrinar e reunir com os consagra-
dos que vivem mais na parte norte 
da Diocese. Nem todos puderam, 
como os Salesianos que tinham en-
contro provincial.

Um autocarro saiu de Vila Real 
por volta das 8.30 horas: Fran-
ciscanos, Salesianos de Poiares, 
Franciscanas Hospitaleiras de Vila 
Real, Irmãs da Divina Providên-
cia e Sagrada Família que prestam 

serviço na Casa Episcopal, Irmãs 
do Coração de Maria. Consigo 
levaram o Senhor D. Amândio, 
pastor desta porção da Igreja, que 
nos acompanhou durante o dia e 
fez de autêntico guia ao longo do 
percurso, dando-nos a conhecer 
a realidade das comunidades que 
nos apareciam ao longo do cami-
nho. Ao passar por Pedras Salga-
das levamos connosco as Irmãs 
Concepcionistas que ali servem os 
mais pobres.

Por volta das 10 horas chega-
mos à ‘Statio’, no Largo da Ca-
pela da Lapa, em Chaves. Ali nos 
esperavam as Irmãs Franciscanas 
Reparadoras, Irmãs Carmelitas, 
Padres Vicentinos, as Francisca-
nas de Nossa Senhora e as Irmãs 
dos Anciãos Desamparados. Perto 
de cinquenta consagrados. Depois 
de recordarmos o espírito do Ju-
bileu caminhamos em direção à 
Igreja Matriz, entrando pela Porta 
Santa da Misericórdia. O Senhor 
D. Amândio presidiu à Eucaris-
tia, exortando-nos à fidelidade ao 

Religiosos em peregrinação de Jubileu
“Cada homem tem de descobrir a sua casa”

estado de vida consagrada que 
escolhemos, sendo comunidades 
evangélicas ao serviço do reino, 
de acordo com o carisma de cada 
congregação. 

A manhã terminou no Patrona-
to, grande obra social da Paróquia, 
dirigido pelas Irmãs Franciscanas 
Reparadoras, que nos serviram o 
almoço, autêntico festival de sabo-
res e alegria que nos deixou sacia-
dos e agradecidos.

A tarde foi de passeio e conví-
vio e levou-nos até ao Convento de 
Balsamão, em Macedo de Cavalei-
ros. Ali rezamos vésperas, visitan-
do depois o convento que encerra 
segredos e tradições da Ordem 
Mariana em Portugal. De regres-
so a Vila Real, ainda parámos na 
barragem do Azibo, voltando por 
Chaves onde deixamos algumas 
irmãs que connosco passaram a 
tarde. Já no autocarro apareceram, 
como por milagre, saborosos bo-
los, folar da região e uma jeropiga 
saborosa para enganar os estôma-
gos mais contestatários. Agrade-
cidos pelo dia, louvando o Senhor 
que na Sua misericórdia nos cha-
mou, chegamos ao Vila Real, já a 
noite tomava conta da cidade.

Fr. José António Correia,ofm

Em Penamacor, na Diocese da 
Guarda, entre os dias 4 e 6 de Ju-
lho, decorreu o IX Clericus Cup, 
torneio de futsal entre padres.

Para além da disputa do torneio 
inter-dioceses de futsal, este en-
contro foi também uma oportuni-
dade de convívio e de alguma des-
coberta cultural. Assim, junto com 
a competição desportiva, convém 
destacar um "passeio cinegético", 
tipo Safari, para observar numa 
herdade animais de caça.

Quanto ao lado desportivo, a 

Diocese de Vila Real ficou no ter-
ceiro lugar, perdendo nas meias-fi-
nais, nos penáltis, para a Diocese 
de Viana do Castelo que se viria a 
sagrar campeã.

Há que destacar o acolhimento 
dos anfitriões da Diocese da Guar-
da que proporcionaram a cerca de 
120 sacerdotes de Portugal uma 
boa oportunidade de convívio e 
partilha.

Para o próximo ano serão os 
padres Vicentinos a organizar está 
competição.

Padres em competição

Deixou-nos o Padre Cardoso
O Padre António Maria Cardo-

so faleceu no dia 11 de Julho, com 
94 anos de idade, no Lar de Santo 
António, em Vila Real, onde se en-
contrava internado há vários anos.

Nasceu em 1922  em Celeirós 
do Douro, Sabrosa, e foi ordenado 
sacerdote em 1944.

Professor e capelão militar em 
Vila Real e em Moçambique, dina-
mizou a visita da imagem peregri-

na de Nossa Senhora de Fátima à 
Diocese em Maio de 1954.

Foi assistente religioso da 
UTAD (Universidade de Trás os 
Montes e Alto Douro) desde a 1ª 
reitoria até 2003.

Colaborou nas rádios (Univer-
sidade Marão e Alto Douro) e pu-
blicou vários livros.

Em 2002 dinamizou em Vila 
Real a fundação do núcleo da 
ACEGE (Associação Cristã de 

Gestores e Empresários).
A ele se deve o desenvolvimen-

to do jornal A Voz de Trás-os-Mon-
tes, do qual foi director.

Como pároco serviu em várias 
comunidades: Souto Maior, Pro-
vezende e S. Cristóvão; mais ter-
de Gouvães do Douro, durante 25 
anos, e Celeirós do Douro, durante 
40 anos.

Era reconhecido por todos 
como grande orador sacro.

Foi a sepultar dia 12 no cemité-
rio de Celeirós, sua terra natal.



8 Igreja Diocesana de Vila Real

Ú L T I M A   P Á G I N A

No termo do itinerário da Ima-
gem Peregrina, pelas Dioceses, 
Portugal foi consagrado à Mãe de 
Deus, na Eucaristia de 13 de Maio 
passado, na Cova da Iria. A consa-
gração é o sim a Deus, à conver-
são, obediência e fidelidade a Cris-
to, que a Virgem Maria pediu. É 
conhecida a alegria, que a Imagem 
Peregrina traz, e a urgência que há 
em formar e em catequizar os fiéis, 
adeptos da memória e profecia da 
mensagem de Fátima e devotos da 
Mãe de Deus, mas, paradoxalmen-
te, desinteressados da conversão, 
da escuta da Palavra de Deus, da 
obediência e de cumprir o essen-
cial da mensagem de Fátima. 

(…) Fátima é, assim, um con-
centrado de memória e profecia e 
pede para recordar, fazendo pas-
sar, pelo coração e pela vida, o 
conteúdo da mensagem, abertos 
ao futuro do Reino e à esperança, 
como Jesus disse: “completou-se 
o tempo e o Reino de Deus está 
próximo, arrependei-vos e acre-
ditai no Evangelho”(Mc.1,15). 

Antecipando a hora do Filho, em 
Fátima, como em Caná, a Mãe de 
Jesus pediu: “fazei tudo o que Ele 
vos disser” (Jo. 2,5). Fátima, como 
o Evangelho é um apelo à obedi-
ência e à fé de Maria que disse: 
“faça-se, em mim, segundo a tua 
palavra” (Lc. 1,38).

(…) Não foi a Igreja que criou 
Fátima, mas Fátima que se impôs 
à Igreja, disse o Cardeal Cerejeira. 
As palavras da Santíssima Virgem 
aos Pastorinhos são mensagem e 
um apelo dirigido a toda a Igreja 
e a cada um, a cultivar o sentido 
de pertença eclesial e convite a 
sermos todos servidores e solidá-
rios, com os demais, pensando nos 
outros, vivendo para os outros, re-
parando os pecados dos outros, de 
forma a pensar e agir, como dizia 
S. Cipriano: “ ninguém pode ter 
a Deus por Pai se não quiser ter a 
Igreja por Mãe”.

(…) Importa reconduzir, conti-
nuamente, a mensagem de Fátima 
a Deus e ao Evangelho de Jesus 

Cristo, alicerçando-a na reparação, 
conversão e oração e na dimen-
são eclesial, trinitária e eucarísti-
ca, pois, a Virgem da sua augusta 
cátedra, em que se converteu o 
Santuário de Fátima, não nos fala 
senão de Deus e do seu Filho Jesus 
Cristo, pedindo a todos santidade 
e coerência de vida, bem como a 
escuta e a obediência ao Espírito e 
ao que Jesus Filho de Maria conti-
nuamente nos pede e vai dizendo, 
no nosso dia-a-dia.

 

A passagem da Imagem Pe-
regrina de Nossa Senhora de Fá-
tima, pela Diocese de Vila Real, 
foi grandiosa e inesquecível, dei-
xando marcas indeléveis, mas a 
necessidade de instruir e evangeli-
zar o Povo de Deus permanece e é 
cada vez mais urgente. Que Deus 
nos ajude, com Maria e por Maria, 
a levar as pessoas a conhecer e a 
amar, cada vez mais, Jesus Cristo 
Filho de Deus e Salvador nosso.

  

+ Amândio José Tomás

A mensagem de Fátima e a conversão 

Nomeações
Pe João Rodrigues da Costa – 

pároco de Vale de Noguei-
ras, Andrães e Nogueira 
(Vila Real – Centro I)

Pe João Miguel Dias dos San-
tos – Assistente Espiritual 
do Movimento dos Cursos 
de Cristandade

Pe Adão Filipe Macedo de 
Moura – Vice-Assistente e 
Colaborador do Movimento 
dos Cursos de Cristandade

Depois da festa da inauguração e dos 
primeiros concertos, nos dias 20, 21 e 22 
de Abril, a Sé Catedral de Vila Real come-
çou a viver sua nova fase, em que o órgão 
sinfónico se impõe, na sua imponência vi-
sual e sobretudo no som que em cada do-
mingo enche a Catedral e dirige a todos o 
convite vigoroso a participarem na Euca-
ristia e a deixarem-se invadir pela beleza 
de Deus.

Já se passaram alguns meses e a pou-
co e pouco vamos interiorizando esta nova 
realidade. Valeu a pena todo o esforço e 
empenhamento. O órgão de tubos é uma 
mais-valia, que na liturgia dominical o Fre-
derico e o Bruno, juntamente com o grupo 
coral, nos ajudam a desfrutar. É um novo 
inquilino da Sé, que dia a dia vai atraindo 
mais visitantes, interessados em ver com 
os próprios olhos esta inovação. E, como 
aconteceu nos três primeiros dias, em que 
a Sé se encheu para os primeiros concer-
tos, tem-se notado o interesse crescente em 
assistir aos concertos mensais que já se re-
alizaram em Maio e Junho, com a presença 
do organista titular, Giampaolo Di Rosa, e 
a 22 de Julho com o organista convidado: 
Jean-Paul Imbert (França)

Até ao fim do ano, continuará o ciclo de 
concertos mensais, com o seguinte calen-
dário e programa:

19 de Agosto - Organista: Giampaolo Di Rosa 
“A tradição alemã: Beethoven e Reger”.  
Em memória da Família TELES GRILO (Chaves)

23 de Setembro - Organista: Jan Lehtola (Finlândia)
“Paródias e impressões”.

28 de Outubro - Organista: Giampaolo Di Rosa
“Mestres antigos e modernos”.

18 de Novembro - Organista: Klaus Kuchling (Áustria)
“Com fantasia”

16 de Dezembro - Organista: Giampaolo Di Rosa
“Cânticos de Natal”.

Os Concertos do 
Órgão sinfónico da Sé

Giampaolo Di Rosa, organista titular da Sé de Vila Real

Dia Diocesano do Catequista

Dia 5 de Outubro em Murça


