
de VILA REAL
Igreja Diocesana

Boletim Bimestral - Ano XIV, nº 73, novembro de 2016

Director: P. João Curralejo

Cont. pág. 4

Cont. na última pág.

Encerramento do Ano Jubilar da Misericórdia

Mensagem de Advento e Natal para receber em casa o Filho de Deus

Na semana anterior ao dia 13 de Novembro, 
data recomendada pela Santo Padre para o en-
cerramento do ano jubilar em todas as dioceses 
do mundo, a diocese de Vila Real organizou três 
momentos distintos e integrados entre si que pro-
porcionassem a todos os diocesanos um finalizar 
consciente deste ano Santo.

Como tal, houve três objectivos presentes na 
elaboração do programa desta semana: o primeiro, 
marcar de forma evidente o fim do Jubileu, vene-
rando a Igreja mãe da nossa Diocese e a sua Porta 
Santa; o segundo, revalorizar a nossa comunhão 
arciprestal que em comunhão de arciprestados pu-
déssemos peregrinar juntos até à nossa casa mãe; 
e o último, marcar a semana de oração pelos semi-
nários, levando o povo de Deus ao coração da nos-
sa diocese, e de forma simbólica aproximar-nos e 
preocupar-nos com o futuro próximo.

Do programa constavam três atividades distin-
tas. A primeira, as peregrinações arciprestais, en-
tre terça-feira e sexta-feira, agrupadas em grupos 
de dois arciprestados, por dia. Ao fim do dia eram 
convidados a peregrinar até ao centro da nossa 
diocese. Estas peregrinações arciprestais tinham 
início no nosso Seminário Diocesano, em plena 
semana dos seminários, onde era feito o acolhi-
mento, uma celebração penitencial, confissões 
individuais, renovação da fé e o envio até a Sé 
Catedral. Na Sé Catedral, havia uma celebração 

Caros Diocesanos, 
Padres, Religiosos e Fiéis:

Está perto o Advento e o Na-
tal do Filho de Deus feito homem, 
sendo convidados, por Ele, a dei-
xá-lo entrar, em nós, para, com Ele 
e com todos, partilharmos a alegria 
da Sua vinda e da promessa que 
nos fez e a Sua última vinda nos 
há-de dar. O presépio, com a grada 
Família, os Pastores e os Magos, 
evoca o gesto amoroso de Deus, 
que veio, quer viver e entrar nos 
corações e convida a abrir a porta, 
a unir, a praticar a inclusão, sem 
discriminações, muros e rejeições. 
O Natal congrega, no amor, na fé e 
na esperança.  

1.- Quando Jesus nasceu, em Be-
lém, não havia lugar, na hospeda-

ria, mas Jesus aceitou a hospeda-
gem de quem O convidou, rico ou 
pobre, fariseu, santo, pecador ou 
colector de impostos, sem excluir 
ninguém, apostando no amor fiel e 
universal, na inclusão, no diálogo e 
convite a todos. Deus está sempre 
antes e acima, é sempre prévio, in-
tervém primeiro. O amor de Deus 
precede-nos. O Filho encarnado, 
desceu dos céus, por causa de nós 
homens e para nossa salvação e é 
Palavra à espera de ser recebida e 
posta em prática, pois, Deus não 
rejeita ninguém, conta connosco e 
espera resposta. 

Dentro em pouco, estaremos 
a armar o Presépio em casa e na 
Igreja, evocando a vinda de Jesus, 
que nasceu, em Belém, e que, hoje, 
no tempo da Igreja, que é o nos-

so e nos é dado viver, bate à por-
ta do coração de cada um e quer 
entrar. Ouvíamos, há dias, falar da 
passagem de Jesus, por Jericó, a 
caminho de Jerusalém, onde se en-
tregou à morte, por amor. Era o re-
lato caricato do homem pequeno, 
terrivelmente odiado, que subia à 
árvore, para ver Jesus, que o con-
vidou a descer, porque queria ser 
seu hóspede. Para a opinião públi-
ca judaica, ele era pecador, por ser 
chefe de colectores de impostos, 
por ajudar o imperador romano, 
e, por isso, não merecia nada, não 
tinha perdão. Zaqueu, porém, rece-
be Jesus, com alegria, converte-se 
e é magnânimo dando metade dos 
bens aos pobres, repartindo e res-
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Apresentação
Caros Diocesanos! “A graça de 

Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor 
do Pai e a comunhão do Espírito 
Santo estejam convosco” (2 Cor 
13,13). Venho falar-vos da Igreja, 
feita de famílias que são escola de 
comunhão, de amor, participação 
e co-responsabilidade. Há 3 anos 
que se aposta na Família e Evange-
lização, à luz da Palavra de Deus, 
dos Padres e Magistério, vendo 
o Matrimónio como sacramento 
do amor de Cristo pela Igreja, na 
união esponsal indissolúvel, para, 
neste ano pastoral, mobilizarmos 
as Famílias Cristãs, para a missão 
e anúncio do Reino de Deus, fa-
zendo delas berço, escola e púlpito 
da fé. 

Renovação da Pastoral Familiar
1.- Peço para seguir as Exorta-

ções “Alegria do Amor” e “Alegria 
do Evangelho” do Papa Francisco 
e criar o Secretariado da Família e 
o Conselho Diocesano de Pastoral. 
Deste Conselho, coordenado pelo 
Vigário da Pastoral, o Padre Ma-
nuel Queirós, fazem parte o Bis-
po, o Vigário Geral, Delegados de 
Arciprestados e Representantes de 
Movimentos e Obras, sendo mui-
tos deles Leigos. Em paróquias e 
unidades pastorais haja também o 
Conselho Pastoral, apostando na 
Catequese Familiar, atraindo os 
pais, mediante os filhos. No Secre-
tariado da Família, haja Especia-
listas e Casais a orientar e ajudar, 
como faz o Serviço de Acompa-
nhamento aos Casais (SAC), na 
Diocese. A “Alegria do Amor” 
ajudará os pais a educar os filhos, 
no dom esponsal, evangelizan-
do a família. Os Casais de Nossa 
Senhora, de Santa Maria e outros, 
com a espiritualidade conjugal, 
ajudem os casais novos e frágeis. 
Os Leigos são obreiros da evange-
lização: “o que a alma é, no corpo, 
sejam os cristãos, no mundo (Carta 
a Diogneto, 6), pois, diz o Concílio 
Vaticano II: “Os Leigos ao agirem 
santamente, como adoradores, em 
toda a parte, consagram a Deus o 
mundo” (L.G.34). Assim, irradiou 
a fé, com soldados e comerciantes, 
que iam pelo mundo. Cristo e a 
Igreja precisam de bons e mais Pa-
dres e de boas Famílias, de Casais, 
de Diáconos e Catequistas e de 
Religiosos e Religiosas. Ninguém 
seja excluído.  

Profetas do amor fiel
2.- A Família mudou. Daí o 

apelo de S. João Paulo II, na “Fa-
milaris Consortio”: “Família tor-
na-te no que deves ser”. O eclipse 
de Deus e a corrupção minam a 
família, presa do egoísmo e laicis-
mo. Falta ardor, fidelidade, sacrifí-
cio, referências. A desagregação e 
o relativismo aumentam. Antes, a 
fé crescia com os princípios cris-
tãos aprendidos, na família, esco-
la e paróquia, tocava os corações 
de pais e filhos. Hoje, ela é praxe 
social, sem alma e bem visível, na 
fuga e indiferença, após o Crisma, 
na falta de vocações, de amor e 
de empenho conjugal. O medo do 
compromisso definitivo mina o 
matrimónio, produz as uniões de 
facto, divórcio, aborto, hedonis-
mo e dramas familiares e a apatia 
e silêncio dos pastores: “quando 
os profetas calam e o ideal desa-
parece, o povo cai num grande 
torpor” (Is. 29, 9). Os Pais devem 
ser responsáveis pela educação 
dos filhos e a Família ser “santu-
ário intocável” da vida, berço do 
amor e da fé e escola de virtudes 
e abertura a Deus. Ajude-se, com 
apreço da vida familiar e o acom-
panhamento de Casais, Adolescen-
tes, Namorados e Noivos, apostan-
do no Curso de Preparação para o 
Matrimónio. Os Jovens chegam à 
vida adulta sem fé. Os Cursos de 
Preparação para o Matrimónio e 
a Formação Humana Integral, são 
precisos. Os Padres devem ensi-
nar a doutrina cristã, mas devem 
ser Leigos, Médicos, Psicólogos e 
Casais Cristãos, bem formados, a 
ministrá-los. Ajudemos os jovens, 
pobres de afecto, doutrina e bons 
costumes, a apreciar a beleza do 
amor, entre marido e mulher, que 
se dão e recebem, em dom exclu-
sivo e fiel. Formar os Noivos, na 
gratuidade, e ajudá-los no amor 
esponsal. Diz o Concílio Vaticano 
II, “o bem-estar da pessoa e da so-
ciedade humana e cristã está, inti-
mamente, ligado à prosperidade da 
comunidade conjugal e familiar” 
(GS 47). Enalteça-se o amor fiel, 
nas Bodas de Ouro e de Prata, o 
matrimónio monogâmico dum ho-
mem e duma mulher, que se dão, 
para toda a vida, na castidade con-
jugal. Precisamos de referências 
que digam que o amor fiel é possí-
vel e admirável.

Identidade cristã e consciência 
eclesial

3.- Falta consciência da Igreja 
e sentido de pertença. As pessoas 
vivem para si, egoístas e propen-
sas a agir, individualmente, fazen-
do da fé bens de supermercado, em 
que se escolhe o agradável e rejei-
ta o que custa e vale. Hoje, a fé é 
acervo de ingredientes e praxes, 
sem frutos de boas obras, conver-
são e obediência. É ver devoções 
e promessas e a religiosidade, sem 
Deus e sem o fermento do Evan-
gelho. Os fiéis “são tão religiosos 
tão religiosos que não conseguem 
ser cristãos”. A graça dos sacra-
mentos é ignorada. Os Padrinhos 
são praxe ou convenção. Antes, 
ajudavam, na iniciação cristã, os 
adultos, para o Baptismo e, com os 
pais, eram catequistas das crian-
ças, com o exemplo da vida. Hoje, 
são contra-testemunho, dão mau 
exemplo. Os adolescentes aturam 
a Catequese, para obter o Crisma, 
diploma, serem Padrinhos, “deso-
brigados”. O testemunho cristão, 
que levava ao martírio, é raro. Os 
padrinhos são irrelevantes, no bap-
tismo e crisma, mas mudar hábitos 
e mentalidade não é fácil. Nada 
dispensa de ensinar e anunciar o 
Evangelho, imprimindo, nos fiéis, 

hábitos salutares e convicções e 
acolher, evangelizar e anunciar a 
verdade de Cristo, “com paciência 
e doutrina”, sem atraiçoar a mis-
são de Pastores. Pode-se dispensar 
os padrinhos de assinar Livros e 
Processos de Baptismo e Crisma, 
para não sermos coniventes com 
a falta de fé e contra-testemunho? 

FAMÍLIA, SANTUÁRIO DA FÉ
Nota Pastoral

FICHA TÉCNICA
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Plano Pastoral 2016/17 

«Família, santuário da fé» 
foi o lema escolhido para o ano 
pastoral de 2016/17. 

De modo sintético, responde-
mos ao desafio do nosso bispo para 
mobilizarmos «as famílias cristãs 
para a missão e anúncio do Reino 
de Deus, fazendo delas berço, es-
cola e púlpito da fé».

Santuário significa «lugar sa-
grado onde Deus se manifesta». 
Esta imagem é frequentemente re-
lacionada com a família nos docu-
mentos da Igreja, sobretudo desde 
o Concílio: santuário da vida, do 
amor, da fé, da misericórdia…

Destacamos a dimensão da fé. 
Em primeiro lugar, porque vemos 
as famílias com o olhar da fé que 
nos remete para o olhar de Deus 
Criador - «E viu que tudo era 
bom» (Gn 1,31) - e que nos dá es-
ses olhos novos para descobrir o 
bom e verdadeiramente humano.

Em segundo lugar, porque a 
família é o lugar onde cada um se 
confia ao outro numa entrega ver-
dadeira e aprende a entregar-se a 
Deus na fé.

O Papa Francisco escreve na 
Exortação Apostólica AmorisLae-
titia:

Com o testemunho e também 
com a palavra, as famílias falam 
de Jesus aos outros, transmitem a 
fé, despertam o desejo de Deus e 
mostram a beleza do Evangelho e 
do estilo de vida que nos propõe. 
Assim os esposos cristãos pintam 
o cinzento do espaço público, co-
lorindo-o de fraternidade, sensibi-
lidade social, defesa das pessoas 
frágeis, fé luminosa, esperança 
ativa. A sua fecundidade alarga-
-se, traduzindo-se em mil e uma 
maneiras de tornar o amor de Deus 
presente na sociedade (AL, 184).

Com este horizonte em vista, 
ouvidas as principais estruturas 

diocesanas, foi traçado um objeti-
vo principal que deve animar toda 
a pastoral:A Igreja Diocesana, mo-
vida pela alegria do Evangelho, 
que nasce do encontro com Cris-
to na beleza da fé, renova-se pela 
comunhão e testemunho da mise-
ricórdia.

Concretizando, apontam-se al-
gumas metas a valorizar:

1. Descobrir a condição ale-
gre e feliz da identidade cristã, o 
valor da vocação e o sentido de 
pertença à igreja de Cristo

2. Assumir a vocação de 
discípulos missionários para uma 
Igreja que, no seguimento de Cris-
to, procura os afastados e excluí-
dos, oferece a misericórdia, inte-
gra e acompanha para a plenitude 
da vida cristã.

3. Motivar e acompanhar as 
famílias para se tornarem, cada 
vez mais, «santuários» de vida, de 
amor e de fé

4. Renovar as estruturas 
eclesiais, promovendo a comu-
nhão e a corresponsabilidade, no 
respeito pela variedade de caris-
mas e dons. Torna-se muito impor-
tante melhorar a articulação das 
estruturas paroquiais, arciprestais 
e diocesanas; renovar o Conselho 
Pastoral Diocesano e respetivo Se-
cretariado Permanente; incremen-
tar a criação dos Conselhos Pasto-
rais Paroquiais (paróquia / unidade 
pastoral).

5. Valorizar a religiosidade 
popular, imprimindo uma verda-
deira dimensão espiritual cristã: 
renovar as tradições existentes na 
diocese, tais como a devoção ma-
riana, à Sagrada Família e ao Sa-
grado coração de Jesus, peregrina-
ções e celebração dos padroeiros, 
entre outras.

A Coordenação Pastoral

Foi criado um logótipo 
da Pastoral diocesana, cujo 
autor é Alexandre Araújo 
que o descreve deste modo:

“A arquitetura gráfica 
assenta na estilização sim-
bólica dos arciprestados, 
detendo, no que respeita 
à semiótica cromática, a 
utilização da cor, tradicio-
nalmente associada a cada 
Arciprestado. O amarelo 
presente na cabeça repre-
senta o denominador co-
mum, atributo da comu-
nhão e fraternidade cristãs, 
tom também associado a 
uma das cores da identida-
de do logótipo da Diocese, 
em união com a Santa Sé.”

A família é o lugar onde cada um se confia ao outro 
numa entrega verdadeira e aprende a entregar-se a 
Deus na fé.

O logo promove a identi-
dade de uma família estiliza-
da (pai, mãe e dois filhos) em 
união; a sua arquitetura gráfica 
expressa a união matrimonial 
do casal pelas mãos dadas e 
desenha a cúpula de um san-
tuário que abriga e protege os 
seus filhos; as cores manifes-
tam a identidade e diversidade 
de cada um e o amarelo das 
cabeças simboliza a comunhão 
familiar.

FAMÍLIA, SANTUÁRIO DA FÉ

Talvez, mas: “Quem administra 
o baptismo procure que se não 
houver padrinho, haja, ao me-
nos, uma testemunha, com que 
se possa provar a colação do 
baptismo”(Cân. 875). O que é 
inadiável é insistir na pertença 
à Igreja, na vertente eclesial do 
Sacramento, Sinal de Cristo e da 
Igreja, celebrando o Baptismo, na 
Missa Dominical, envolvendo, 
no rito, a Comunidade. Em vez 
de praxe e convenção, o Sacra-
mento seja apreciado como graça 
de Deus, adesão de fé, empenho 
e sinal de enamoramento pelo 
Senhor.  

Testemunho cristão
4.- Abordar o tema nos Ar-

ciprestados e não administrar 
sacramentos, sem instrução e ca-
tequese prévia. Pedirei, na Con-
ferência Episcopal Portuguesa, 
que se trate o tema dos Padri-
nhos, em ordem à praxe comum 
documental, nas Dioceses. Hoje, 
os garantes da educação e teste-
munho da fé já quase nunca são 
os padrinhos, mas os Catequistas. 
Mas, mesmo entre os catequistas, 
há não praticantes, gente sem fé e 

sem vida digna. A catequese, sem 
o exemplo de pais e catequistas, é 
mais escola de noções e saberes. 
Falta catecumenato, vivência e 
testemunho de fé e enamoramen-
to por Cristo.

Conclusão
No Ano da Misericórdia e no 

Centenário das Aparições de Fá-
tima, imitemos a Virgem, na fé e 
obediência, e, como ela fez, na 
família de Santa Isabel, levemos 
esposos e filhos a Deus, que se 
fez um de nós, morreu e ressus-
citou, para nos dar a vida eterna. 
Que Ele nos ajude na adoração e 
apreço da Eucaristia e a ser obe-
dientes e fiéis, como a Virgem, 
rezando e convertendo-nos, para 
sermos agradáveis a Deus, com a 
ajuda de Maria. E, assim, com os 
votos de frutuoso Ano Pastoral, 
imploro, para Vós, as bênçãos de 
Deus e a protecção materna da 
Mãe de Deus e Mãe nossa.

Vila Real, Festa da Natividade de 
Maria, 8 de Setembro de 2016 

+ Amândio JoséTomás, 
bispo de Vila Real

Nota Pastoral
Cont. pág. 2
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No passado dia 5 de Novem-
bro, no auditório da Casa Dio-
cesana, esteve reunido o novo 
grupo integrante do Conselho 
Pastoral Diocesano. Esta reunião 
teve como agenda a apresentação 
do novo plano pastoral da Dioce-
se, cujo lema é: “Família santuário 
da Fé”; dar a conhecer as diversas 
funções e ministérios e a importân-
cia de cada um deles; e, auscultar 
os vários contributos dos delega-
dos ao Conselho.

A reunião teve início com a 
apresentação dos seus membros e 
as funções atribuídas. De seguida, 
em jeito de desafio, o Rev. Padre 
João Curralejo proferiu uma breve 
comunicação, com o tema: «A co-
munhão e co-responsabilidade na 
Igreja à luz do Concílio Vaticano 
II», onde foi relembrado a todos e 
a cada um em particular a sua vi-

vência da vocação baptismal en-
quanto evangelizadores e coopera-
dores da missão da Igreja. 

De seguida, foram apresenta-
dos os objectivos do ano pastoral, 
em resposta à nota pastoral do se-
nhor Bispo, onde solicita a renova-
ção da pastoral familiar, que todos 
sejam profetas do amor fiel, des-
cubram a sua identidade cristã e 
a consciência eclesial dando, sem 
receios, o seu testemunho cristão 
ao Mundo. 

Dando continuidade à reunião, 
foi apresentado e dado a todos os 
membros uma compilação com 
uma breve apresentação de alguns 
movimentos eclesiais presentes na 
nossa diocese. 

De seguida, procedeu-se à vo-
tação dos representantes do Con-
selho de Pastoral que farão parte 
do Conselho Pastoral permanente. 

Estes elementos terão como fun-
ção auxiliar de forma regular a Co-
ordenação da Pastoral. 

Por fim, após um breve plená-
rio, o senhor Bispo D. Amândio 
Tomás deu por concluído o Con-
selho Pastoral proferindo algumas 
palavras de encorajamento no sen-
tido de todos serem capazes de 

ENCERRAMENTO DO ANO DA MISERICÓRDIA

CONSELHO PASTORAL

de acção de graças, depois passa-
vam pela Porta Santa e poderiam 
receber as indulgências jubilares. 
Terminada a celebração decorria 
sempre um momento cultural com 
a actuação de alguns coros da nos-
sa diocese e potenciando também 
o novo órgão de tubos da nossa Sé. 
Estas peregrinações encerravam 
com um convívio, novamente, no 
refeitório do nosso Seminário Dio-
cesano.

No dia de sábado, realizou-se 
uma Vigília de Oração pelas vo-

cações, animada pelo Seminário 
Diocesano, havendo inclusive a 
admissão de dois seminaristas às 
ordens Sacras, estando presentes 
também movimentos e grupos ju-
venis que colaboraram na celebra-
ção. Foi uma oportunidade para 
muitos religiosos e igualmente 
para o Povo de Deus, neste enqua-
dramento de encerramento jubilar, 
valorizar as vocações ao ministé-
rio sacerdotal.

No domingo, dia 13 de No-
vembro, a Diocese celebrou fes-
tivamente o encerramento deste 
ano jubilar. Mais uma vez, os pe-

regrinos puderam caminhar, pela 
última vez, em direcção à Porta 
Santa, partindo da Igreja de Nos-
sa Senhora da Conceição até à Sé 
Catedral. Fizeram parte da peregri-
nação algumas autoridades civis, 
as Corporações dos Bombeiros da 
Cruz Branca e Cruz Verde de Vila 
Real e a Banda de Música da Por-
tela que fez o acompanhamento até 
à Sé. Igualmente, participaram al-
gumas misericórdias com os seus 
respectivos provedores, irmãos e 
estandartes que quiseram connos-
co participar deste encerramento 
do ano jubilar. De destacar, tam-

bém, o CNE de Vila Real que par-
ticipou de forma extraordinária na 
organização desta celebração. Este 
evento contou ainda com a presen-
ça dos irmãos terceiros dos fran-
ciscanos, os nossos seminaristas e 
o clero da nossa Diocese. 

O nosso bispo D. Amândio To-
más, no fim, ao proferir algumas 
palavras, ressalvou o facto de toda 
a vivência deste ano jubilar não 
ter sido apenas para todos nós um 
mero cumprir de um preceito, mas 
que de alguma forma contribuísse 
para que nos deixássemos tocar 
por esta Misericórdia de Deus que 
vive, experimenta e testemunha 
com o Deus e com o próximo.

pôr em prática o plano pastoral, 
nunca esquecendo a sua vocação 
e o seu chamamento à evangeliza-
ção. Ressalvou ainda, a missão de 
todos os agentes na esperança de 
uma verdadeira renovação pastoral 
na diocese, tendo sempre presente 
a importância da família em todo 
o processo.

Na festa de Cristo-Rei celebra-
va-se o dia dos movimentos de lei-
gos, oportunidade para se reflectir 
sobre o seu papel, a sua vocação e 
missão na Igreja e no mundo, isto 
é, no seu local de trabalho e nos 
diferentes meios onde se inserem.

À semelhança de muitos outros 
acontecimentos, esta festa teve a 
sua época áurea, constituindo um 
momento de revigorar forças e de 
assumir com mais audácia e vonta-
de os compromissos, por parte de 
cada leigo e de cada movimento, 
na evangelização.

Mas não vale a pena estarmos 
agarrados ao passado. Os cami-
nhos vão-se modificando à medida 

que o mundo e a Igreja avançam. 
São outros tempos. Os problemas, 
parecendo serem os mesmos, apre-
sentam-se com facetas diferentes e 
por isso as soluções também têm 
de ser estudadas à luz da evolução 
dos acontecimentos que todos os 
dias modificam e transformam a 
realidade em que a Igreja e os seus 
membros se inserem.

Mas uma coisa é certa, necessi-
tamos todos, toda a Igreja, bispos, 
sacerdotes e leigos de estar atentos 
aos sinais dos tempos, que todos 
os dias nos indicam os caminhos a 
trilhar. O que acontece é que a vida 
moderna condiciona-nos e nem 
sempre estamos abertos e mui-

to menos atentos ao que se passa 
à nossa volta, para observarmos, 
vermos com olhos de ver, ir ao 
fundo dos problemas, perscrutan-
do os mais pequenos sinais que in-
dicam as mudanças e a maior parte 
dos quais nos induzem a encontrar 
soluções melhores para atacar os 
problemas.

E é isso que se torna urgente e 
absolutamente necessário: olhar a 
realidade, como Cristo a veria, e 
procurar responder com as melho-
res soluções aos problemas que ela 
nos coloca.

Este é um caminho que temos 
de percorrer permanentemente, 
sem descansar, individualmente e 
em comunidade. Isto não é fácil 
mas é o único caminho. Depois não 

nos queixemos, nem nos desculpe-
mos com os velhos argumentos: a 
culpa é do tempo que se vive; ou é 
dos outros que não nos ouvem; ou 
não conseguimos utilizar os meios 
para atingir os objectivos; Ou mes-
mo que não temos esses meios; e 
que não temos tempo.

Por vezes o que me parece é 
que temos de olhar para dentro de 
nós, com medo daquilo que possa-
mos descobrir e depois não sermos 
capazes de encarar a realidade e 
tentarmos encontrar as soluções. 
E esse pode ser o maior erro que 
estamos a cometer. Daí que seja 
necessário parar, reflectir e depois 
continuar.

A F Caseiro Marques

Olhar para dentro
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É Deus que move os corações e 
nos leva a ser misericordiosos. Je-
sus Cristo escolheu e enviou me-
diadores e continua ainda a esco-
lher os que quer, onde quer e como 
quer, para eles serem testemunhas 
do Seu amor e da Sua divina mi-
sericórdia, no mundo, em prol de 
todas as criaturas, manifestando, 
assim, um amor preferencial, pe-
los pobres, pelos fracos e arrepen-
didos e pelos que mais precisam. 
Os escolhidos são objecto da Mi-
sericórdia de Deus e convidados 
a ser porta-vozes da misericórdia 
divina. Os cristãos chamados a ser 
arautos e instrumentos da miseri-
córdia de Deus, com as suas vidas 
oferecidas por amor, cantam para 
sempre a misericórdia de Deus.  

No dia, em que escrevo estas 
linhas, a Igreja celebra a Memó-
ria litúrgica de S. Carlos Borro-
meu, Arcebispo de Milão, amigo 
do Bem-Aventurado Bartolomeu 
dos Mártires, que foi Arcebispo 
Metropolita de Braga e de grande 
parte do território da Diocese de 
Vila Real. Ambos foram, no século 
XVI, os cabouqueiros e os inicia-
dores da fundação dos Seminários, 
segundo as directrizes do Concílio 
de Trento, em que participaram.

Os Seminários foram fundados, 
para preparar, educar e instruir os 
futuros sacerdotes, num tempo, em 
que se reconheceu que era insufi-
ciente o que os candidatos rece-
biam, nas famílias, nas paróquias e 
noutros lugares, sendo necessário 
que eles recebessem uma educação 
e instrução específica, em locais e 
instituições adequadas, de modo a 
eles seguirem o exemplo de Cris-
to, como verdadeiros pastores, 
prontos a doar a Vida ao Supremo 
e Eterno Pastor e a agir na “Pes-
soa de Cristo”, emprestando-lhe os 
gestos, as palavras e a visibilidade, 
a fim de Jesus, mediante eles, con-
tinuar a manifestar a todos os ho-
mens e mulheres, em toda a parte, 
o Seu Amor e a Sua Misericórdia. 

Os Seminaristas continuarão 
a ser encontrados e recrutados, 
nas Famílias e Paróquias, em am-
bientes plasmados, pela Alegria 
do Amor, bafejados pela infinita 
misericórdia de Deus e escolhidos 
para serem arautos e testemunhas 
da infinita misericórdia de Deus 
clemente e compassivo, lento pa-
rar a ira e rico de misericórdia, que 
se manifestou, em Jesus Cristo, 
que, “por causa de nós homens e 

para nossa salvação desceu dos 
céus”, teve compaixão das mul-
tidões e, dando a maior prova de 
amor, morreu por nós.  

No recrutamento dos futuros 
sacerdotes e na sua conformação 
a Jesus Cristo, têm um papel pre-
ponderante os pais, a família, a 
paróquia, os párocos, os professo-
res e o Povo de Deus, em estreita 
comunhão, com o exemplo, o tes-
temunho e a competência dos Edu-
cadores do Seminário, no trato di-
ário, com os adolescentes e jovens.

Se olharmos para o número 
de Seminaristas, verificamos que 
os do Seminário Maior vão sendo 
tantos ou mais que os do Seminá-
rio Menor e que os Seminaristas 
Maiores que temos, a habitar, no 
Seminário Maior, e a frequentar a 
Faculdade de Teologia do Porto, 
vêm na maior parte não do Semi-
nário Menor como outrora, mas, 
já, como adultos, do mundo, do 
ambiente universitário. É a novi-
dade e um desafio a procurar entre 
os estudantes, já mais amadure-
cidos, nas diversas áreas aqueles 
que o Senhor chama para O servi-
rem, no Sacerdócio Ordenado. Os 
Filhos são poucos, quase sempre 
únicos e muito idolatrados. Esta 
procura de Seminaristas entre os 
jovens Universitários é necessá-
ria até porque muito dificilmente 
os Pais, que até reclamam Padres, 
para as suas Paróquias, permitem 
aos filhos deixarem a Família e 
irem para o Seminário. Essa falta 
de desapego dos Pais é uma cons-
tante bem visível, nas famílias de 
hoje, e bom seria que, neste Ano 
Pastoral Diocesano dedicado à Fa-
mília, Santuário da Fé, os Pais se 
convencessem de que devem dei-
xar liberdade aos filhos, de modo 
a fazerem, como as galinhas, que 
acolhem os filhos, até certa altura, 
mas depois os sacodem, para fora 
do ninho, para viverem autóno-
mos, como adultos. Os Pais devem 
dar aos Filhos raízes e valores e 
abrir-lhes horizontes de futuro, 
permitindo aos Filhos, que abram 
as asas e que escolham livremente 
a vocação e o destino a dar à vida. 

O Edifício do Seminário de Vila 
Real, que, noutros tempos, acolheu 
tantos adolescentes e jovens, deve-
ria ter mais alunos. Deveríamos 
fazer um renovado esforço para 
ter um maior número de candi-
datos ao Sacerdócio e de levar à 
risca o que Jesus ordena: “Pedi ao 

Senhor da messe que mande traba-
lhadores para a Sua seara”. Afinal, 
as Paróquias são muitas. A popu-
lação é de facto pouca e diminui 
cada vez mais o número de filhos, 
mas, mesmo assim, com um pouco 
mais de esforço, abnegação e es-
forço conjunto, poderíamos ter um 
maior número de Seminaristas, no 
nosso Seminário. É Jesus Cristo 
que o pede e a todos nos manda 
rezar, insistentemente, pelas vo-
cações ao sacerdócio ordenado, 
de modo que a Oração pelas Voca-
ções não deve faltar nas Paróquias 
e nas Famílias. Se queremos ter 
mais sacerdotes que sirvam, nas 
Paróquias, há que ajudar os ado-
lescentes e jovens, incentivando-
-os e até pagando-lhes os estudos. 
Um projecto de Bolsas de Estudo, 
pagando uma parte das despesas 
de um ou vários alunos, merece 
ser considerado e amparado. Aliás 
a ideia não é nova. Sempre o Povo 
de Deus ajudou de muitas formas 
a educação e instrução dos Semi-
naristas.

A oração pelas Vocações, a aju-
da pecuniária, o acompanhamento 
dos adolescentes e dos jovens, nos 
ambientes, nas Famílias e nas pa-

róquias, seriam formas concretas 
de manifestar grande interesse pela 
missão eclesial, que Jesus Cristo 
confiou aos Seus discípulos de ir, 
pelo mundo, anunciar, pregar, bap-
tizar e fazer discípulos. Jesus que 
nos quis atrair a si e nos quis unir 
a Ele, como os ramos ao tronco da 
videira, não nos chamou, para fi-
carmos ociosos, estéreis e infrutí-
feros, mas, disse: “não fostes Vós 
que me escolhestes, fui Eu que vos 
escolhi e enviei para dardes fruto e 
para que o vosso fruto permaneça” 
(Jo 15,16).

Peço-vos, Irmãos e Irmãs, que 
leveis a sério a causa das Voca-
ções, em geral, e a causa das Vo-
cações ao Sacerdócio Ordenado, 
tão necessário à Igreja, nos nossos 
dias, para que Deus seja glorifica-
do e, com a ajuda de mais santos 
e melhores sacerdotes, pela graça 
de Deus e de Cristo, todos os seres 
humanos sejam salvos.

Saúda-vos, com afecto, e em 
nome de Deus Pai, Filho e Espírito 
Santo, Autor de todo o Bem e Da-
dor de todas as graças recebidas, 
Vos abençoo e exorto a perseverar 
no bem.  

+ Amândio Tomás, bispo de Vila Real

A PROPÓSITO DO NOSSO SEMINÁRIO
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No dia 21 de Outubro, reuni-
ram-se os responsáveis dos vários 
grupos de jovens e movimentos 
juvenis do Arciprestado do Baixo-
-Tâmega com o seu respectivo de-
legado Pe. João Castanheira, para 
levar avante um projecto proposto 
pela JUV, o da criação de equipas 
arciprestais de jovens em todos 
os Arciprestados onde ainda não 
existam. A intenção prende-se com 
o facto de se estabelecer uma pon-
te e uma melhor articulação entre 
os jovens do Arciprestado e a Dio-
cese, sobretudo ao nível da Pasto-
ral Juvenil, trabalhar, por isso, em 
rede. Por sua vez, esta iniciativa 
constitui uma mais-valia em ter-
mos de apoio para os jovens deste 
Arciprestado, que os responsáveis 
receberam com alegria e entu-
siasmo. Será mais fácil, segundo 
os participantes, estar em relação 
com a Diocese, conhecendo as 
várias actividades, as várias pro-
postas para os jovens e assim estar 

No dia 19 de Novembro, no 
Auditório do Seminário de Vila 
Real, a Pastoral Juvenil abriu por-
tas aos jovens da Diocese, a fim 
de se fazer apresentar, depois de 
algum tempo de ausência de ac-
tividade. Surge assim uma nova 
equipa, agora denominada como 
JUV - Departamento da Juventu-
de, Universidade e Vocações - reu-
nindo em si essas três vertentes. 
Como sublinhou o nosso Bispo D. 
Amândio, que também esteve pre-
sente, é intuito do Departamento 

auxiliar, apoiar e direccionar com 
propostas e instrumentos de traba-
lho todos os grupos e movimen-
tos juvenis da nossa Diocese, não 
substituindo o trabalho de cada um 
nas suas paróquias, mas tornando-
-se um alicerce, para proporcionar 
o encontro entre todos, acolhendo, 
fazendo caminho e fazendo eco 
nas comunidades. 

Para dar início a esse reencon-
tro, os jovens juntaram-se à volta 
do sonho do Papa, com a apresen-
tação do DOCAT (que contém a 

Doutrina Social da Igre-
ja). Nada melhor para 
lembrar que todos so-
mos Igreja e que temos 
a missão de, como tal, 
deixarmos o mundo um 
pouco melhor com a for-
ça do Evangelho. Uma 
geração a transformar o 
mundo, comprometen-
do-se com os valores de 
Jesus Cristo, fazendo a 
revolução do amor. Este 
é também o desafio do 
Departamento, ajudar os 
jovens a serem compro-
metidos como cristãos, 
cristãos revolucionários, 
atentos e envolvidos, 

fazendo tudo o que Ele 
nos disser. É precisamen-
te sob este lema, “Fazei 
tudo o que Ele vos disser”, que 
se fará caminho durante este ano, 
levando os jovens ao sentido do 
compromisso, como Maria, que 
disse SIM e se comprometeu no 
projecto que Deus pensou para Ela. 
Também os jovens são convidados 
a dizer esse sim, peregrinando com 
Maria, quando nos aproximamos a 
passos largos do Centenário das 
Aparições de Nossa Senhora. Com 
vista a isso, o Departamento tra-
çou alguns objectivos, que deseja 
ver concretizados: relançar a pas-
toral juvenil na Diocese, conhe-
cer e dar-se a conhecer a todos os 
jovens, apoiar todas as estruturas 
arciprestais já criadas e impulsio-
nando outras, celebrar o Centená-
rio das Aparições. Foi, assim, de-
lineado um plano de actividades e 
trabalhos que tocassem todos estes 
objectivos, valorizando os tempos 
fortes, despertando nos jovens a 
fraternidade, a caridade, agindo e 
pondo em prática o sonho do Papa, 
através de acções concretas como 
o voluntariado e estimular à entre-

ga total a Jesus, tal como Maria, 
pensando em vivências marianas 
com outros jovens. Destacamos al-
gumas dessas actividades: fins-de-
-semana hospitaleiros, celebrações 
e retiros, peregrinações de âmbito 
arciprestal e diocesano, pondo-nos 
a caminho com a Mãe, para final-
mente viver o Jubileu Nacional 
dos Jovens em Fátima, em Setem-
bro de 2017. 

Poderão consultar todas as ac-
tividades, expor sugestões ou dú-
vidas na página do departamento, 
procurando por https://www.face-
book.com/JUVdiocesevilareal/ ou 
pelo e-mail sdpjvr@gmail.com

 Temos, efectivamente, muito 
para andar, mas diz o Papa: “O 
mundo não precisa de jovens-sofá, 
precisa de jovens que calcem bo-
tas e caminhem por estradas nunca 
sonhadas”. 

Idealizamos o melhor para os 
nossos jovens e contamos com o 
apoio de todos para levarmos a 
bom porto esta missão que nos foi 
confiada! 

também em movimento na pasto-
ral juvenil, potenciando a imagem 
da juventude. O essencial é cami-
nharmos todos no mesmo e único 
sentido: Jesus Cristo! Esta equipa 
já teceu alguns objectivos. Reuni-
ões periódicas, a fim de se apresen-
tar sugestões, projectar actividades 
com os vários grupos, organizar-se 
para as actividades propostas pela 
JUV, valorizando também mo-
mentos de partilha, desenvolven-
do uma relação íntima de trabalho 
com a experiência de cada um. 
Estabeleceu-se também a impor-
tância de pôr em cima da mesa te-
mas de discussão, tais como:- Qual 
a finalidade dos grupos de jovens? 
Como trazer os jovens à Igreja? 
Quais os seus pontos de interesse? 
Como os evangelizar?

Parece-nos estar a pisar em 
solo fértil com este novo desafio 
da JUV e desde já nos congratu-
lamos com este novo projecto da 
juventude do Baixo-Tâmega.

PASTORAL JUVENIL DE VILA REAL

Peregrinação Arciprestal dos Jovens 
do Alto Tâmega à Porta Santa 

A Juventude do Baixo Tâmega No passado dia 22 de Outu-
bro, realizou-se, no Arciprestado 
do Alto Tâmega, uma peregri-
nação juvenil à Porta Santa - da 
Igreja de Santa Maria Maior de 
Chaves, para assinalar o ano 
jubilar da Misericórdia. Teve 
o ponto de partida na Igreja 
de Nossa Senhora da Azinhei-
ra (Paróquia de Outeiro Seco), 
onde os jovens tiveram a opor-
tunidade de se reconciliarem, 
para posteriormente, se fazerem 
ao caminho. O espirito verifica-
do foi realmente de alguém que 
peregrina e não apenas como 

quem caminha, cantando e medi-
tando nas obras de misericórdia. 
O percurso tinha duas paragens 
para fazer catequese: 1º ponto: 
obras corporais; 2º ponto: obras 
espirituais. Participaram nesta 
actividade arciprestal cerca de 8 
dezenas e meia de jovens, dividi-
dos em quatro grupos. 

No cômputo geral e, de cer-
ta maneira, avaliativo, denota-se 
que embora haja “muito caminho 
a trilhar” no anúncio de Cristo, os 
nossos jovens estão receptivos e 
colaboram. Não desistamos de-
les!  
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Decorreu no dia 5 de outubro 
de 2016, em Murça, o Dia Dio-
cesano do Catequista, cujo tema 
foi Família, lugar de encontros. O 
evento contou com a presença de 
cerca de quinhentas pessoas, entre 
catequistas e sacerdotes. 

Os preparativos foram inicia-
dos em finais de junho de modo 
a que os diferentes grupos de ca-
tequistas, serenamente, pudessem 
agilizar as tarefas que tinham em 
mãos com alegria, vontade, gosto 
e empenho para este encontro tão 
importante.

No pavilhão gimnodesportivo 
de Murça, preparado, detalhada-
mente, em espírito de missão, logo 
de manhã, deu-se início ao acolhi-
mento dos catequistas que foram 
chegando dos mais diversos pon-
tos da diocese de Vila Real. 

Logo a seguir,  já na oração da 
manhã, e por pessoa idónea, escu-
tamos a declamação de um salmo, 
ao que se seguiu uma bela melo-
dia, proferida ao som da harpa por 
uma criança. Ambas as ocasiões 
foram como que um ponto de par-
tida, relaxamento, de (re)encontro 
de todos e de cada um.

Ainda durante a oração da ma-
nhã, pudemos assistir e nos regozi-
jar com cada momento apresenta-
do pelos diferentes Arciprestados, 
desde cânticos, orações, obras de 

misericórdia e uma dança. Este 
último foi devidamente orientado 
por uma professora de ballet e co-
adjuvada com um grupo de crian-
ças, jovens e catequistas tendo 
sido centrada na capacidade cria-
tiva do ser humano, que se inter-
rogou diante da realidade visível, 
ao procurar descobrir o seu sentido 
profundo e comunicá-lo através da 
sua própria linguagem. 

A arte e os seus movimentos 
foram capazes de expressar e de 
tornar visível a necessidade que o 
ser humano tem de ir além daquilo 
que se vê, pois manifestou muito 
bem, a sede e a busca do infinito, 
para uma beleza e para uma verda-
de que extravasa a vida quotidiana. 
Foi um momento muito emotivo e 
muito expressivo numa obra de 
arte que abriu a mente e o coração, 
impelindo-nos rumo ao alto.

No instante seguinte, o senhor 
bispo, D. Amândio Tomás, deu 
as boas-vindas, e o senhor padre 
Manuel Queirós, coordenador do 
Secretariado Diocesano da Educa-
ção Cristã, fez uma pequena con-
textualização sobre os trabalhos a 
realizar-se neste dia. 

Tendo por base a Exortação 
Apostólica do Papa Francisco 
«AMORIS LAETITIA» - mor-
mente o capítulo VII – Reforçar a 
Educação dos Filhos –tivemos o 

gosto de ouvir um casal que par-
tilhou as suas experiências de vida 
com os demais, de uma forma mui-
to clara e simples, da necessidade 
de ter conhecimento do lugar onde 
se encontram os filhos, de valori-
zar a sua formação ética, do valor 
da sanção como estímulo, do enca-
rar a realidade pacientemente, da 
base da vida familiar como contex-
to educativo, da própria educação 
sexual e da transmissão da fé. Que 
hoje, mais do que nunca, há uma 
necessidade de (en)volver a famí-
lia, a escola e a sociedade numa 
atitude de atenção, conhecimento  
e, sobretudo, de muita  responsa-
bilidade.

Após um pequeno intervalo 
que contou com a degustação de 
algumas iguarias de Murça e café, 
todos os catequistas da nossa dio-
cese e repetivos párocos foram 
convidados a trabalhar o capítu-
lo VII da já referida Exortação – 
Amoris Laetitia, e a responder às 
questões existentes no fim de cada 
caso apresentado. Devendo as res-
postas, posteriormente, ser anali-
sadas e registadas num documento 

único.
De seguida, dirigimo-nos to-

dos para um novo espaço (Escola 
EB2,3/S de Murça) para um almo-
ço conjunto preparado pela organi-
zação deste evento, que foi elogia-
do por todos os presentes.

Ainda antes da celebração do 
Envio dos Catequistas, presidi-
da pelo senhor bispo e a oração 
de vésperas, todos puderam ter o 
privilégio de participar nos jogos 
tradicionais. Momento de descon-
tração e de partilha que a todos 
agradou.

Seguiu-se a Celebração do En-
vio, ocasião de agradecimento ao 
Senhor e de dar sentido às nossas 
vivências.

Resta-nos deixar a nossa gra-
tidão a todos aqueles que parti-
ciparam nesta iniciativa: os que 
a pensaram, os que a ajudaram a 
construir, os que contribuíram e 
que, com todo o seu empenho, 
fizeram deste dia uma ocasião es-
pecial de formação desafiadora, de 
convívio, de partilha, e da qual to-
dos e cada um fazemos parte. Bem 
hajam.

Dia Diocesano do Catequista
FAMÍLIA, LUGAR DE ENCONTROS

No domingo, 08 de Setembro 
de 2016, dia da Festa da Nativida-
de da Virgem Santa Maria, Dom 
Amândio Tomás presidiu, no lugar 
de Arnadelo, da Paróquia de Tor-
gueda, à inauguração de uma ca-
pela dedicada à Nossa Senhora dos 
Remédios. É pároco o Rev. padre 
Ernesto Lúcio.

A celebração decorreu com for-

27 de Outubro de 2016, às 
21h30: Abertura do ano lectivo, 
com uma Introdução Geral à 
Exortação Apostólica Evangelii 
Gaudium, pelo Padre Rui Alber-
to Almeida SDB 

1.º trimestre (04/11 – 
02/12/2016), 21h00 – 22h30:
5 sessões de estudo dos docu-
mentos “Evangelii Gaudium” e 
“Laudato si” 

20 de Janeiro de 2017, às 21h30: 
Início do 2.º trimestre, com uma 
Introdução Geral à Exortação 
Apostólica Amoris Laetitia, por 
D. Manuel da Silva Rodrigues 

Linda, Bispo das Forças Arma-
das e de Segurança

2.º trimestre (27/01 – 
24/02/2017), 21h00 – 22h30:
5 sessões de estudo do documen-
to “Amoris Laetitia”

28 de Abril de 2017, às 21h30: 
Início do 3.º trimestre

3.º trimestre (05/05 – 
09/06/2017), 21h00 – 22h30:  
5 sessões de estudo e aprofunda-
mento da Bíblia (Evangelho de 
São Mateus)

te participação dos fiéis, estando 
presentes os doadores e as autori-
dades civis que tornaram possível 
a construção deste arrojado lugar 
de culto. O edifício, da autoria do 
arquitecto Augusto Cesário Cor-
reia de Matos, tem como pano de 
fundo o Douro vinhateiro e o den-
so Marão. Paisagens majestosas 
para a Mãe do Salvador.
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tituindo quatro vezes mais. A sua 
conversão mostra o que a graça 
de Deus e a presença de Jesus, é 
capaz de operar. A salvação entrou 
em casa de Zaqueu. Jesus conquis-
tou o seu coração e a família do co-
lector de impostos, que acreditou, 
dando mais que os outros, como a 
pobre viúva. Ninguém é excluído. 
Deus chama e quer a salvação dos 
que crêem e recebem a Palavra de 
Deus, para serem salvos. Antes do 
maravilhoso encontro com Jesus, 
havia, em Zaqueu e, bem assim, 
nos pecadores e afastados, que vi-
viam sem Deus e sem alegria, dis-
tanciamento, vergonha e rejeição, 
agora, há alegria, magnanimidade, 
fé, empenho, esperança e razão de 
viver.

Neste Ano Pastoral, devíamos 
ter consciência da importância da 
Família e de Jesus que ilumina, 
alegra e dá sentido à existência hu-
mana. A Igreja de Cristo é família 
alargada dos filhos de Deus, que é 
comunhão de crentes, como Maria 
Santíssima que acredita e obedece 
e como os discípulos do Ressus-
citado que O viram e receberam 
o Espírito. A Igreja, comunhão de 

crentes e inundada pelo Espírito 
do Ressuscitado, como no início, 
continua a reunir-se, nas casas, 
para voltar às casas, onde Cris-
to bate à porta, para que alguém 
lhe abra, desejando ser recebido, 
como Zaqueu O recebeu alegre 
em sua casa. Como dizem os Ac-
tos dos Apóstolos, a Igreja Mãe de 
Jerusalém e a Igreja, no início, reu-
nia-se nas casas, onde os cristãos 
celebravam a fé, perseveravam na 
oração e no ensino dos Apóstolos, 
repartindo os dons e Jesus Euca-
ristia, tendo um só coração e uma 
só alma. Não havia outros espaços 
para a celebração, o anúncio e tes-
temunho vivencial e fraterno da fé 
e da esperança cristã além da casa, 
onde as pessoas vivem, para Deus 
tocar os corações e dizer: deixa-
-me entrar, pois, quero alojar-me 
em teu coração e cear, habitar e ser 
feliz contigo.   

2. - Termina o Ano Litúrgico e o 
Ano Jubilar da Misericórdia e ini-
ciamos um novo ano de celebração 
do mistério da salvação, com o Ci-
clo da Encarnação, que inicia com 
o Advento e tem o centro na Sole-
nidade do Natal do Filho de Deus, 

que Se fez Filho do 
Homem, nascido da 
Virgem por virtude 
do Espírito Santo. 
O Ano Litúrgico 
compõe-se de três 
Ciclos, cada um 
com uma festa: o 
Ciclo da Encarna-
ção, com o Natal, 
o Ciclo da Reden-
ção, com a Páscoa, 
e o Ciclo da Igreja, 
inundada e habi-
tada pelo Espírito 
Santo, que recebe a 
sua força, impulso 
e missão, na Festa 
do Pentecostes, que 
deu lugar ao nasci-
mento e missão da 
Igreja. A Igreja pe-

regrina, na fé e na esperança, vive 
o tempo intermédio, entre a pri-
meira vinda do Filho de Deus, na 
carne, e a Sua Vinda gloriosa, para 
transformar o nosso corpo mortal 
à imagem do Seu Corpo glorioso.

3. A fé na encarnação, morte e 
ressurreição do Filho de Deus e 
na vinda do Espírito Santo deve 
levar-nos a redobrado empenho 
missionário, a não calarmos o 
que vimos e ouvimos e a não nos 
envergonharmos de Jesus Cristo 
e do Seu Evangelho, suportan-
do, com constância e fidelidade, 
todos os reveses, perseguições e 
contra-tempos. Como os Pasto-
res, os Magos e a Mãe de Deus, 
ao receber a Mensagem do Anjo, 
deixemo-nos inundar da alegria da 
Boa Nova, que a Vinda de Jesus 
traz, e comuniquemos a alegria a 
outros, fazendo o bem, praticando 
a justiça, sendo misericordiosos e 
perdoando, para obter de Deus a 
misericórdia e o perdão, dado que 
somos necessitados e pecadores.  

Desejo-vos, Irmãos e Irmãs, 
um Santo Advento e Feliz Natal, 
pedindo a Deus que Vos encha 
de dons e vos faça testemunhas 
do Seu amor e solidários com os 
fracos, pobres e doentes, na Igreja, 
serva e pobre, chamada a ser, em 
Cristo, rosto de misericórdia e sa-
cramento universal de salvação, na 
família humana dos filhos de Deus. 

Com afecto, vos saúdo e peço, 
para vós, a bênção de Deus Pai, Fi-
lho e Espírito Santo.

+ Amândio José Tomás, 
bispo de Vila Real

AGENDA

DEZEMBRO
01 - Seminário - Encontro Dio-

cesano de Acólitos
01 - Vila Real (Casa do Cle-

ro), recoleção mensal dos 
presbíteros

03 e 04 – CNE, Conselho 
Regional

08 - Solenidade da Imaculada 
Conceição, Padroeira da 
Diocese e de Portugal

10 – Fátima, XI Festival 
Nacional Jovem da Canção 
Mensagem

10 - Ceia de Natal dos Conví-
vios Fraternos, em Sanfins 
do Douro

12 – Ceia de Natal do Seminá-
rio, Vila Real

16 – Concerto de órgão na Ca-
tedral: «Cânticos de Natal» 
- Giampaolo Di Rosa

25 – Natal do Senhor
26 – Dia da Fraternidade Sa-

cerdotal
30 – Festa da Sagrada Família

JANEIRO
01 -Santa Maria, Mãe de Deus 

(Dia Mundial da Paz)
06 – Vila Real (Casa do Clero), 

recoleção mensal dos pres-
bíteros

7- MCC, Ceia de Reis
8- Epifania do Senhor (Dia da 

Infância Missionária)
18 a 25 – Oitavário de Oração 

pela Unidade dos Cristãos
23 a 27 – Retiro Anual do Clero
26/1 a 2/2 – Semana da Vida 

Consagrada
30/1 a 2/2 – Porto, UCP, Sema-

na de Atualização Teológica

FEVEREIRO
02 – Festa da Apresentação do 

Senhor - Dia do Consagrado
06 – Dia da Universidade Cató-

lica Portuguesa
10-12 – JUV, Braga, Fim-de-

-semana hospitaleiro
11 – Dia Mundial do Doente
25-27 – MCF, Vila Real, Con-

vívio Fraterno
26-28 – Retiro dos Professores 

de EMRC
Durante a Quaresma, o Depar-

tamento da JUV organizará 
Peregrinações Arciprestais 
com Via-sacra mariana e 
celebração penitencial

Mensagem de Advento e Natal
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Pe Doutor António Abel Ro-
drigues Canavarro – Vigário 
Episcopal da Cultura

Pe Manuel da Silva Coutinho 
– Vigário Episcopal do Clero

Monsenhor Bento Fernando 
Dias Miranda – pároco de 
Lamas de Olo, Vila Real

Pe Manuel Queirós da Costa – 
Coordenador da Pastoral e Di-
rector do Secretariado Diocesa-
no da Pastoral da Família

Pe Márcio Daniel Fonseca Mar-
tins – Vice-Coordenador da Pas-
toral e Director do Secretariado 
Diocesano da Educação Cristã

Pe João Batista Gonçalves Cur-
ralejo – Assistente e Director do 
Departamento da Juventude, da 
Pastoral Universitária e das Vo-
cações e do Pré.Seminário

Dr. Manuel José V. Silva Gonçal-
ves – Representante Diocesano 
para os Bens Culturais da Igreja

O Senhor Bispo houve por bem fazer as seguintes nomeações:


