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A Festa da Santíssima Trindade, 
a Família de Deus e a Vocação dos Jovens
Homilia de D. Amândio Tomás, Bispo de Vila Real, no Dia da Diocese

Diz S. Agostinho: “Deus que 
te criou sem ti, não te salva se tu 
não quiseres”. No início, está o 
mistério inefável de Deus Trinda-
de, Pai, Filho e Espírito, do qual a 
Igreja é pálido reflexo. Ela é fruto 
das missões do Filho e do Espírito, 
mas supõe empenho e fidelidade à 
vocação, deixando-nos purificar e 
modelar, pelo Espírito, na forja do 
amor divino. “Vivei alegres, aspi-
rai à perfeição, consolai-vos uns 
aos outros, no mesmo sentir, vivei 
em paz e o Deus do amor e da paz 
será convosco. A graça de Cristo, 

o amor de Deus e a comunhão do 
Espírito Santo estejam convosco!” 
(2 Cor 13,13). É o fogo do Espírito 
que vivifica, ilumina e aquece, sem 
destruir, como a sarça-ardente, em 
que Deus se revelou a Moisés. 
Ora, nós somos “a carta escrita 
pelo fogo do Espírito. É Deus que 
vos torna aptos para serdes minis-
tros da nova aliança, não da letra, 
mas do Espírito, pois a letra mata, 
ao passo que o Espírito vivifica ( 2 
Cor 3,2-3.5-6 ).

D. Amândio José Tomás presidiu às 
Ordenações na Sé de Vila Real

 A Igreja Diocesana de 
Vila Real viveu um dia de 
júbilo pela ordenação de 
dois novos padres. 

Foi no domingo, dia 2 
de julho, na Sé, às 16h.

O senhor Bispo presi-
diu à celebração da ordena-
ção presbiteral dos padres 

No passado dia 11 de Junho celebrou-se em Montalegre o Dia da Dio-
cese em dois momentos distintos: a manhã com espaços de reflexão e 
testemunhos de vida cristã e a tarde festiva centrada na Eucaristia.

Quanto aos espaços de vida cristã, estes eram sete e tinham como 
objetivo ser o mais abrangente possível das várias realidades eclesiais e 
etárias da nossa diocese: Espaço Infantil, Espaço de Testemunho voca-
cional, Espaço comunicar em família, Espaço Alegria do Amor e Espaço 
de atenção aos frágeis. Houve ainda mais dois de cariz espiritual: o Espa-
ço de Adoração ao Santíssimo e o Espaço de Oração Mariana.

No final da manhã houve ainda o concerto da banda Dabar, da nossa 
diocese, com músicas de mensagem e espiritualidade.

Deixa-se a homilia do senhor Bispo que aponta já para o tema do 
próximo ano pastoral.

André Meireles e Cristofe 
Gomes, festa grande para 
toda a Diocese na qual 
marcaram presença deze-
nas de sacerdotes, os semi-
naristas e centenas de fiéis 
de várias comunidades pa-
roquiais.

O Pe André é natural 

de Alijó e o Pe Cristofe de 
Raiz do Monte, da paró-
quia da Vreia de Jales, Vila 
Pouca de Aguiar.

Pedimos aos dois novos 
presbíteros um testemunho 
vocacional que se apresen-
ta a seguir.

A IGREJA PORTUGUESA ESTÁ SOLIDÁRIA COM AS VÍTIMAS DOS INCÊNDIOS
PRIPEIRO DOMINGO DE JULHO FOI DIA DE PARTILHA. VEJA O COMUNICADO DA CONFERÊNCIA EPISCOPAL NA PÁG. 8
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A Conferência Epis-
copal Portuguesa (CEP) 
publicou no passado dia 
13 de maio, a carta pasto-
ral sobre a catequese com 
o título "Catequese a ale-
gria do encontro com Jesus 
Cristo".

O documento aponta 

Catequese: a alegria do encontro com Jesus Cristo
que a Catequese Familiar 
foi proposta pelo Secreta-
riado Nacional da Educa-
ção Cristã há seis anos e 
“está delineada e constru-
ída a partir dos materiais 
da catequese da infância 
(catecismos e guias) e con-
templa as exigências peda-
gógicas de uma tarefa de-
senvolvida em família, na 
família e com a família”.

A Catequese Familiar 
“caracteriza-se ainda por 
nela se envolverem simul-
taneamente a família e a 
paróquia”, acrescenta a 
carta pastoral, e reconhece 
que o modelo de Cateque-
se Familiar “não é fácil de 
implementar” por causa 
da “dispersão dos pais por 
muitos compromissos”, a 

“deficiente escolarização 
e as carências materiais e 
culturais”, a “separação 
nas famílias, que pode im-
pedir que ambos os pais 
participem nos encontros” 
e também pela falta de “ca-
tequistas preparados”.

A carta pastoral analisa 
o ambiente em que decor-
rem as sessões de cateque-
se, insiste na necessidade 
do “primeiro anúncio” às 
novas gerações enquanto 
“anúncio principal, aque-
le que se tem de voltar a 
ouvir sempre de diferen-
tes maneiras”, a fazer de 
“modo vivenciado” e na 
promoção de um encontro 
com Cristo.

“Todo o encontro de ca-
tequese tem de ser encon-

tro com Ele. Porque é Ele 
quem, vindo ao nosso en-
contro, nos pode despertar 
para a fé, uma fé que atinja 
todo o nosso ser: a cabe-
ça, o coração e as mãos”, 
acrescenta o documento.

A carta pastoral da CEP 
reflete sobre a catequese 
na atualidade a partir de 
seis partes: “No coração da 
catequese”, “É Cristo que 
vem ao nosso encontro”, 
“Lugares do encontro”, 
“Mediadores do encontro”, 
“Destinatários do encon-
tro”, e “A alegria do en-
contro”. Que todos os cate-
quistas e agentes pastorais 
possam conhecer, refletir e 
dar seguimento às sugesti-
vas recomendações deste 
documento.

Reuniu o Conselho de 
Pastoral Diocesano, no dia 
17 de Junho de 2017, no 
Auditório do Centro Cató-
lico de Cultura, sob a pre-
sidência do Bispo do Vila 
Real, D. Amândio José To-
más, para fazer a avaliação 
do plano de atividades pas-
torais da diocese e projetar 
o novo ano pastoral.

Num primeiro momen-
to, coube ao P.e Manuel 
Coutinho, Vigário Epis-
copal do Clero, fazer uma 
meditação bíblico-pastoral 
sobre «a vocação de Maria 
e a nossa vocação». A re-
flexão partiu da leitura do 
texto da Anunciação (Lc 1, 
26-38), com destaque para 

as atitudes de Maria na res-
posta ao chamamento de 
Deus. Por sua vez, Maria 
também chama ao segui-
mento: «Quereis oferecer-
-vos a Deus?» perguntou 
ela aos pastorinhos de Fá-
tima.

A avaliação do ano pas-
toral, que agora se conclui, 
quer nas contribuições que 
já tinham sido enviadas na 
resposta a um questioná-
rio, quer nas intervenções 
no decurso da Assembleia, 
tornou evidente os seguin-
tes aspetos:

- A tentativa de respos-
ta aos apelos do papa Fran-
cisco no trabalho pastoral 
com as famílias, formula-
do no lema do ano «Famí-
lia, santuário da Fé», gerou 
algumas dinâmicas que 
foram visíveis na diocese 
de Vila Real: o dia Dio-
cesano do catequista que 
despertou os catequistas 
para o trabalho com as fa-
mílias, a renovação do De-
partamento de Pastoral da 
Juventude, Universidade e 
Vocações, do Secretariado 
da Pastoral Familiar e da 
Pastoral da Saúde; a pre-
paração de noivos com a 
realização dos vários en-
contros de CPM; a Semana 
da Vida; a renovação do 

Serviço de Apoio à Famí-
lia, sediado em Vila Real; 
a manhã do Dia da Diocese 
em Montalegre, no passa-
do dia 11 de junho. Foram 
pequenos passos que im-
porta consolidar e alargar 
no futuro. 

- O desafio da forma-
ção dos cristãos, para uma 
maior consciência do seu 
lugar na missão da Igreja 
e da corresponsabilidade 
laical, foi concretizado 
nos encontros arciprestais 
de formação. Este modelo 
revelou-se adequado e teve 
grande participação em al-
guns lugares. É uma aposta 
com futuro, devendo ser 
adequado num diálogo 
permanente com as comu-
nidades paroquiais.

- O modelo existente de 
celebração do Dia da Dio-
cese provocou alguma dis-
cussão. Embora a partici-
pação numerosa de alguns 
arciprestados seja digna de 
realce, outros não aderem 
com o mesmo entusiamo e 
torna-se necessário encon-
trar formas de tornar este 
dia um sinal mais claro de 
comunhão diocesana.

Em conclusão, parece 
existir na diocese algum 
deficit de consciência ecle-
sial e sentido de pertença a 

Cristo e à sua Igreja. Sem 
isso não haverá verdadei-
ros discípulos-missioná-
rios que sejam sal da terra 
e luz do mundo.

O novo ano pastoral, 
marcado pelo Centenário 
das Aparições em Fáti-
ma, partirá da figura de 
Maria, para se centrar no 
encontro com Cristo que 
todo o cristão deve viver 
intensamente. Tal encon-
tro deve ser proposto às 
crianças e jovens das nos-
sas comunidades a fim de 
serem acompanhados na 
descoberta da sua vocação. 
Neste contexto, assume 
particular importância a 
Peregrinação Diocesana a 
Fátima, que se realizará no 
dia 7 de outubro.

Foram fornecidas infor-
mações relativas ao jubileu 
dos 50 anos de ordenação 
sacerdotal de D. Amândio 
Tomás que será celebrado 
no próximo dia 15 de agos-
to. D. Amândio manifes-
tou a sua gratidão a todos 
e faz questão que sejam 
associados a este jubileu 
os sacerdotes que também 
celebram os 50 anos de or-
denação (P.e João Branco 
Alves, P.e Hélder Sá e P.e 
Diamantino Maciel) e o P.e 
Domingos Lage Alves que 

CONSELHO PASTORAL  Um compromisso de comunhão e missão

celebra 25 anos. Será uma 
boa oportunidade de refle-
xão e oração pelas voca-
ções sacerdotais.

Na palavra de con-
clusão, o bispo diocesa-
no agradeceu o empenho 
de todos e definiu algu-
mas linhas de orientação: 
uma constante e metódica 
evangelização, a partir da 
religiosidade popular, um 
espírito de missão nas pa-
róquias, uma abertura à 
comunhão e formação per-
manente, uma conversão 
pessoal e pastoral para que 
a Igreja seja a nossa casa, 
a promoção e acompanha-
mento de vocações para o 
matrimónio e, de modo es-
pecial, para o sacerdócio, 
vida consagrada e volun-
tariado.

A Coordenação Pastoral



 D O C U M E N T O S

Igreja Diocesana de Vila Real                               3

Chamo-me Cristo-
fe Lage Gomes, tenho 
27 anos e sou natural de 
Raiz do Monte, paróquia 
da Vreia de Jales, do con-
celho de Vila Pouca de 
Aguiar.

Desde pequeno sur-
giu a oportunidade de 
acolitar na Eucaristia, 
onde começei a servir o 
Senhor. Teria nesse mo-
mento Deus despertado 
em mim já alguma coi-
sa? Talvez. Curioso era 
o facto de nessa altura 
ainda não ser baptizado. 
Via os meus amigos da 
catequese irem comun-
gar e eu mantinha-me no 
lugar. Comecei, então, a 
questionar-me sobre a ra-
zão de não ser ainda bap-
tizado. Falei com o meu 
pároco e com os meus 
pais, vindo a receber o 
sacramento do batismo 
com oito anos de idade. 
Outro dado relevante no 
meu processo de discer-
nimento vocacional foi 
aquando de uma conver-
sa com um amigo, estava 
eu ainda no Ensino Bási-
co e ele no Seminário do 
Espírito Santo, que me 
falou do Seminário como 
uma família, como um 
lugar de encontro com 
Deus. Nesse mesmo dia, 
lembro-me de falar com 
o meu pai, mostrando-lhe 
vontade de querer ir para 
essa “família”. Fui para 
o Seminário de Vila Real 
com doze anos de idade e 
em 2009 ingressei no Se-
minário Maior do Porto, 
para estudar Teologia. Ao 
longo desta caminhada 
oprofundei a minha vo-
cação de ser Sacerdote. 
Fiz o meu discernimento 
vocacional e senti que o 

Senhor me chamou para 
o sacerdócio. Nestes úl-
timos três anos estive 
em estágio pastoral. O 
primeiro na Paróquia 
de Murça com o Sr. Pe. 
Sérgio Dinis e os últi-
mos na equipa formadora 
do Seminário Menor de 
Vila Real. Foram anos 
de aprendizagem, mas 
sobretudo de crescimen-
to espiritual e pastoral. 
Tive a oportunidade de 
contactar com várias re-
alidades que tiveram um 
papel preponderante nes-
te meu caminhar até ao 
Sacerdócio. 

Para mim, ser padre 
é uma graça e também 
uma grande responsabi-
lidade. Senti esse chama-
mento de Deus, respondi 
e não me arrependo em 
nenhum momento de ter 
dito o meu sim a Jesus 
Cristo. É Deus que me 
tem dado força neste meu 
caminhar. 

Espero uma vida de 
entrega, de doação, uma 
vida para Deus. E, seja 
como for, venha o que 
vier: “De tudo sou capaz, 
naquele que me dá for-
ça”. 

P.e Cristofe Gomes 

Desde pequenino sem-
pre senti uma enorme ale-
gria em ajudar todos quan-
tos me rodeavam. A minha 
infância e adolescência 
foram perfeitamente nor-
mais, iguais às de qualquer 
outro jovem, tanto no que 
diz respeito à escola, ao la-
zer, fundamentalmente no 
futebol, e à catequese. 

Durante a marcante 
etapa dos “porquês”, esta 
questão do serviço aos ou-
tros começou a ecoar em 
mim com um novo vigor. 
Aliada a esta necessidade 
de servir, também teima-
va em surgir, no íntimo 
do meu ser, uma forte in-
quietação, que eu compre-
endo como Mistério. Este 
contexto, animado pela 
experiência e testemunhos 
paroquiais, especialmente 
os meus párocos, que vi-
venciavam a caridade de 
Cristo Bom Pastor, “Ele 
que não veio para ser servi-
do, mas para servir a dar a 
vida pela redenção de mui-
tos” (Mc 10, 45), fez com 
que o desafio e a realidade 
do Seminário começassem 
a fazer sentido em mim e 
para mim.

“Agora, vemos como 
num espelho, de maneira 
confusa; depois, veremos 
face a face” (1Cor 13, 12). 
Nesta afirmação paulina 
posso sintetizar a razão 
pela qual em 2006 entrei 
para o Seminário de Vila 
Real, dando início a esta 
caminhada, animado pelo 
apelo da radicalidade evan-
gélica do “Vinde ver” (Jo 
1, 39). Buscando ver “face 
a face”, isto é, dar uma res-
posta à confusão e inquie-
tação que pairava em mim, 
dei início a um percurso 
marcado pelo “procurar e 

«DE TUDO SOU CAPAZ NAQUELE 
QUE ME DÁ FORÇA» Fl 4, 13 

“Senhor, Tu sabes tudo, 
Tu bem sabes que Te amo!” Jo 21,17

TESTEMUNHOS VOCACIONAIS DOS NEO-PRESBÍTEROS

seguir para permanecer”.
O Seminário Menor 

constituiu-se como um 
tempo fundamental de for-
mação humana, basilar e 
indispensável para a pró-
pria formação sacerdotal. 
Com o passar do tempo, fui 
valorizando cada vez mais 
a amizade, não só com os 
colegas, mas também e so-
bretudo com Ele.

Deste modo, comecei a 
perceber a vocação como 
um dom gratuito, voca-
ção essa que consiste num 
“inefável diálogo entre 
Deus e o homem, entre o 
amor de Deus que chama e 
a liberdade do homem que 
no amor da entrega respon-
de a Deus” (PDV 36).

Ultrapassada a fase 
inicial de incertezas e 
descobertas, ingressei no 
Seminário Maior, que se 
afirmou como sendo uma 
etapa de fortalecimento e 
crescimento na fé, confi-
gurada a uma comunida-
de educativa em caminho. 
Simultaneamente, iniciei 
um importante período de 
formação intelectual e teo-
lógica na Universidade Ca-
tólica Portuguesa do Porto, 
enquanto ao fim-de-sema-
na integrava uma das paró-
quias da mesma cidade, a 
fim de me formar e crescer 
também a nível pastoral, 
conhecendo outras realida-
des da Igreja. 

Ao longo destes anos, 
mantive o contacto com 
os meus amigos de infân-
cia, saindo com eles para 
tomar café, jogar futebol, 
participar em concertos/
festivais musicais… sem, 
todavia, nunca esquecer 
a minha condição de se-
minarista, nem o caminho 
que me propusera fazer; 

sem nunca deixar de pro-
curar uma resposta para a 
misteriosa inquietação que 
me animava e anima a ca-
minhar e que ao mesmo 
tempo passou a subjugar e 
a integrar esta necessidade 
inicial de entrega e dádiva 
aos outros.

Porém, esta minha ca-
minhada de Seminário não 
esteve privada de tribula-
ções. Sim, elas existiram! 
Por vezes, pisei trilhos de 
ilusão e desilusão, de ego-
ísmo e solidão, de deslei-
xo e preguiça, de falta de 
perseverança e esperança... 
Contudo, os momentos 
de verdadeira felicidade 
sobrepuseram-se e ajuda-
ram-me a ultrapassar as 
adversidades e agruras do 
caminho.

Hoje, e em cada dia, 
procuro transformar a 
minha vida numa contí-
nua resposta à pergunta 
que Deus me coloca –“Tu 
amas-Me?”; “Senhor, Tu 
sabes tudo, bem sabes que 
Te amo!”. Hoje, e em cada 
dia, procuro configurar o 
meu coração com o d’Ele. 
Chegou a hora! Lançadas 
as “mãos no arado” é tem-
po de me dedicar, com a 
entrega total e fiel, ao ser-
viço do Senhor da Messe.

P.e André Lopes Meireles

Os Párocos, Catequis-
tas e Professores devem 
chamar e propor o que 
Deus quer e serem media-

dores do apelo divino, que 
cresce, no coração de cada 
um, com a ajuda da fé, do 
testemunho e da oração 
dos crentes, nas paróquias, 
famílias, grupos, movi-

mentos e nas comunidades 
cristãs, fervorosas. Re-
zai, pois, pelas Vocações. 
“Pedi ao Senhor da messe 
que mande operários para 
a sua seara”. Que Deus 

Pai, por Seu Filho, Jesus 
Cristo, no Espírito, e pela 
intercessão de Maria, nos-
sa Mãe, nos ouça e nos 
dê muitos e santos sacer-
dotes, óptimos consagra-

dos, bons cristãos, muitos 
apóstolos e generosos mis-
sionários e testemunhas 
do Evangelho de Jesus 
Cristo. Amen.

+ Amândio Tomás

Cont. pág. 4
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1.- A pluralidade de voca-

ções e missões, na Igreja 
de Deus.

O amor recíproco e in-
dissolúvel, entre homem e 
mulher, é a vocação nor-
mal. Alguns Jovens optam 
pela virgindade e consa-
gração e outros pelo sacer-
dócio ordenado. A vocação 
é dom de si a Deus e servi-
ço à Igreja e cresce, entre 
as relações familiares do 
amor, definitivo e fecundo. 
Na preparação ao matrimó-
nio, à vida de consagração 
e ao sacerdócio, os Jovens 
são guiados pela família, 
escola de amor, valores e 
relações, que é o primei-
ro Seminário e viveiro de 
vocações. Assim, queridas 
Famílias e Jovens, peço 
que não vos envergonheis 
de Cristo, que faleis da 
alegria e maravilha da vo-
cação e do encontro com 
Jesus. Cristo ama-vos, 
chama-vos e envia-vos, 
para serdes felizes.

Dizia Bento XVI aos 
Jovens: “ não tenhais medo 
do Senhor. Cristo não Vos 
rouba nada, mas dá-vos e 
assegura-vos tudo”. Dei-
xai-vos converter, santi-
ficar e plasmar por Deus. 
Deus ama-nos e dá-nos o 
Espírito, que “vem do Pai 
e do Filho e com o Pai e 
o Filho é adorado e glori-
ficado”. A Eucaristia é sa-
cramento, obra e sinal de 

que tudo vem do Pai, pelo 
Filho, no Espírito. Ela faz a 
Igreja e é fruto das missões 
do Filho e do Espírito.

2. Os casais frágeis e des-
truídos pedem conselho, 
ajuda e acolhimento.

Para a Família ser o que 
deve, precisa do Confes-
sor, Conselheiro e Director 
Espiritual, para discernir 
e formar as consciências, 
sem as violentar, sem ex-
comungar e afugentar os 
noivos e esposos, guiando, 
integrando e imitando Je-
sus, que ama e se deu por 
nós. Há que revestir-nos 
do amor e sentimentos de 
Jesus, que veio para servir 
e dar a vida (Mc 10,45). O 
profeta dizia: os filhos pe-
diam pão e não havia quem 
lho partisse. Falta acolhi-
mento, aconselhamento, 
integração e ajuda aos Ca-
sais Feridos ou Desfeitos. 
A “Amoris Letitia” ajuda 
a educar para a beleza do 
amor conjugal, sem excluir 
o dom de nós mesmos a 
Cristo, no ministério orde-
nado e na vida consagrada. 
Devemos ouvir o apelo de 
Maria: “fazei o que o meu 
Filho vos disser”. A Famí-
lia espelha a unidade e a 
diversidade da Trindade, 
é berço do amor e escola 
de valores. A Igreja é jun-
ção de famílias e pessoas, 
ajuda filhos e noivos, na 

catequese, e orienta as vo-
cações.  

3. A evangelização como 
obra e contágio de san-
tos e convertidos.

Quer vivamos, quer 
morramos, somos do Se-
nhor, devendo apostar na 
catequese e no amor apai-
xonado a Jesus, como diz 
Bento XVI, na Encíclica 
“Deus é Caridade”, “no 
início do ser cristão não há 
uma decisão ética ou uma 
grande ideia, mas o encon-
tro com o Acontecimento e 
Pessoa que dá à vida novo 
horizonte e o rumo decisi-
vo”. Bento XVI disse aos 
Bispos Portugueses: “a 
evangelização da pessoa e 
das comunidades depende 
totalmente da existência 
ou não do encontro, com 
Jesus Cristo”.

Ninguém atrai, sem 
conversão e recta consci-
ência. Só apaixonados por 
Cristo atraímos outros ao 
Seu amor. Os discípulos 
foram enviados a fazer dis-
cípulos, a anunciar a ale-
gre notícia da encarnação, 
morte e ressurreição de 
Cristo. O convertido atrai, 
ajuda a converter a Cris-
to, permanecendo verdade 
que ninguém dá o que não 
tem.  

Durante três anos, fa-
lámos da evangelização e 
da família, berço, escola 
e púlpito da fé e anúncio 
missionário. Com novo ar-
dor, método e linguagem, 
a converter as pessoas, na 
sociedade secularizada, 
laicizada e pós-cristã, ví-
tima do eclipse de Deus e 
da ignorância de Cristo, há 
que partir do amor, da fé, 
da adesão e encontro pes-
soal com Jesus, pois, sem 
Ele e sem o Espírito, nada 
de bom se faz. O anúncio é 
obra do Espírito e de apai-
xonados e convertidos. A 
Igreja nasceu da Ressur-
reição de Cristo e da vinda 
do Espírito, que a ensina e 
protege. É amparada por 
dois Advogados: o Ressus-
citado e o Espírito. A Igreja 
anuncia o Filho encarna-

do, morto e ressuscitado, 
do qual vivemos, para o 
tornar conhecido. Os con-
teúdos sobre Deus, o ho-
mem e o mundo iluminam 
a existência, se falam da 
pessoa gloriosa de Cristo 
salvador, esperança e sen-
tido da vida. Há que sofrer 
ao ver que “o Amor não é 
amado”, dando a vida por 
Ele. A Igreja precisa de 
santos. Só a Igreja, apaixo-
nada, torna Jesus conheci-
do e amado. Não se chega 
a Cristo, sem o Espírito e 
sem a Igreja, que se nutre e 
fala do Seu Esposo e Fun-
dador.

4. Os Jovens, a Fé e o Dis-
cernimento Vocacional, 
lema do Novo Ano Pas-
toral.

Caros Jovens, o Sínodo 
espera por vós, conta con-
vosco. O Papa Francisco 
pensou em vós e elegeu-
-vos, para arautos do Evan-
gelho. A renovação da so-
ciedade não se faz sem vós. 
Há que apostar na lingua-
gem adulta e apropriada, 
que vos toque, envolven-
do-vos na aquisição de so-
luções e propostas. O mun-
do precisa de vós. Acaba 
de aparecer o Documento 
Preparatório do Sínodo dos 
Bispos, para 2018, intitula-
do: “Os Jovens, a Fé e o 
Discernimento Vocacio-
nal”. No Ano Pastoral de 
2017-2018 vamos lê-lo e 
responder ao Questionário 
a enviar a Roma, em Ou-
tubro. Será criada a ligação 
digital dos Jovens, com o 
Vaticano, para perguntas e 
respostas. Os Jovens são 
Igreja, sendo pró-activos 
e co-responsáveis, envol-
vendo-se na evangelização 
e sendo fermento da socie-
dade.

5. – Chamados a irradiar 
a “Alegria do Evan-
gelho” e a “Alegria do 
Amor”.

O Evangelho é boa, 
grata e alegre notícia que 
é e gera alegria. O Papa 
Francisco fala do Evan-
gelho e do Amor, nas 

Exortações “A Alegria do 
Evangelho” e “A Alegria 
do Amor”. O Documento 
Preparatório do Sínodo dos 
Bispos sobre os Jovens ini-
cia, com a alegria pascal de 
Jesus: “Eu disse-vos estas 
coisas, para que a minha 
alegria esteja em vós e a 
vossa alegria seja comple-
ta” (Jo. 15,11). Comenta 
a “Mensagem do Concílio 
Vaticano II aos Jovens” de 
8 de Dezembro de 1965, 
dizendo que a Igreja sabe 
que possui “o que constitui 
a força e o encanto dos jo-
vens: a faculdade de se ale-
grar com o que começa, de 
se dar sem nada exigir, de 
se renovar e partir para no-
vas conquistas”. Os Jovens 
sonham e apostam no bem, 
na verdade, na justiça e na 
beleza e imitam Jesus que 
não veio para ser servido, 
mas para servir e dar a vida 
(Mc 10,45), lema, que os 
fascina.

6. Deus chama, o Espírito 
purifica e molda-nos e 
Jesus pede, para O se-
guirmos. 

Nada se faz sem Deus. 
O Seu apelo, unido à nos-
sa anuência, no encontro, 
com Cristo, na forja do 
amor do Espírito, reali-
za a nossa santificação e 
conversão. No Evangelho, 
o “discípulo amado” diz: 
“Mestre, onde moras?” E 
Jesus: “vinde e vede”. “Fo-
ram e viram onde morava 
e naquele dia ficaram com 
Ele. Eram cerca das quatro 
horas da tarde” (Jo.1,36-
39). Discernindo, o Dis-
cípulo Amado conhece o 
amor e a vida, em plenitu-
de, apoia a cabeça, no peito 
de Jesus, vê o Seu coração 
trespassado, na cruz, crê, 
confessa e dá testemunho 
da Boa Nova da Ressur-
reição gloriosa. O discerni-
mento é essencial. 

É preciso chamar Jo-
vens e instruí-los e apostar 
na Pastoral Juvenil, Voca-
cional, Escolar e Univer-
sitária. 

A Santíssima Trindade, a Família de Deus e a Vocação dos Jovens

Cont. pág. 1

Cont. pág. 3
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C A D E R N O    P A S T O R A L 

Nota sobre a vocação 
e o encontro com Cristo, 

a exemplo de Maria
Deus criou-nos para 

Ele: “criastes-nos para 
Vós, Senhor e o nosso 
coração vive inquieto en-
quanto não repousar em 
Vós”, diz S. Agostinho. A 
nossa salvação é obra do 
encontro e diálogo do amor 
de Deus, que chama e nos 
precede, e do nosso inter-
-agir com Ele, em resposta 
e na missão que nos con-
fia. O Espírito é o cordão 
umbilical que une o Pai e 
o Filho e, como o ferreiro 
ao ferro, purifica e molda 
e como o enxerto enrique-
ce e muda a seiva, para 
dar bons frutos. Há vários 
chamamentos, missões e 
carismas que o Espírito dá 
e cada pessoa tem a sua vo-
cação e exerce uma missão 
em prol dos outros.

1. A Virgem Santíssima 
pediu, em Fátima, a fi-
delidade ao chamamen-
to de Deus.  

Disse aos Pastorinhos: 
Não quereis oferecer-vos 
a Deus? É o eco do apelo 
de Maria, em Caná: “fa-
zei o que o meu Filho vos 
disser” (Jo. 2,5). Somos 
convidados a obedecer ao 
Amor Divino, no sacerdó-
cio ordenado, na vida de 
total consagração, no vo-
luntariado e noutros servi-
ços, e, no caso da maioria, 
como esposos, no dom do 
amor indissolúvel. Cada 
um obedece a Deus, sendo 
fiel à vocação, para ser fe-
liz, servindo os outros. 

Neste novo ano pas-
toral, vamos apostar na 
Vocação, Formação, Cate-
quese e Guia dos Jovens, 
no amor a Cristo e em co-
nhecer o Seu Evangelho e 
a Mensagem de Fátima.

A nossa Diocese foi 
alfobre de vocações ao sa-
cerdócio ordenado e à vida 
consagrada e já foi terra de 
fé, com almas generosas e 
cristãos fiéis e convictos. 
Hoje, o desinteresse e ig-
norância da fé são confran-

gedores. É preciso voltar a 
falar de Cristo e a fazer dos 
Jovens Seus apóstolos, fa-
zendo deles as locomotivas 
doutros Jovens. S. Francis-
co de Assis chorava ao ver 
que Deus não era amado. E 
a apatia da cidade, desper-
tou nele o amor a Cristo. 
Hoje, vivemos, como se 
Deus não existisse e como 
se Jesus não tivesse ressus-
citado. A fé é residual, ver-
niz estéril e ideologia que 
não adverte nem converte. 
Os cristãos não são luz, 
nem sal, nem fermento, 
nem exemplo. A devoção à 
Mãe de Deus esquece que 
ela é a primeira discípula 
do Seu Filho, dócil a Deus 
e exemplo de obediência à 
vocação. Maria pede, para 
cumprirmos a vontade de 
Deus, que a chamou e lhe 
deu a plenitude da graça, 
para ser fiel. Ela é exem-
plo de obediência: “eis 
aqui a serva do Senhor, 
faça-se em mim segundo 
a tua palavra”. Por isso, S. 
Agostinho diz que é mais 
bem-aventurada por ter 
acreditado do que por ter 
dado à luz o Filho de Deus.

2. O encontro com Cris-
to produz a mudança 
de vida e da mente, na 
aliança de amor.

“O amor ou encontra 
iguais ou faz iguais”. A 
aliança com Deus é sempre 
Aliança entre desiguais, 
entre o servo e o Senhor. 
Deus é o primeiro, em 
tudo. Foi Ele que nos amou 
primeiro e pede resposta ao 
Seu Amor prévio, que se 
mostra e quer ser amado. 
A vocação nasce da pre-
dilecção de Deus e leva à 
conversão e generosidade 
em prol dos irmãos, por 
amor de Deus. O mistério 
do encontro transforma-
-nos, no fogo do amor de 
Deus, sendo purificados, 
burilados e moldados, 
como Deus quer. Como, na 
forja, o ferreiro faz o que 

quer do ferro, que ninguém 
verga, e lhe dá a forma que 
quer. O ferro adquire as 
propriedades do fogo, tor-
na-se brilhante, incandes-
cente, deixa-se modelar. 
Deixemo-nos modelar pelo 
fogo do Espírito, cumprin-
do a missão que Deus nos 
confia, irradiando a santi-
dade de Deus. Precisamos 
de santos, enamorados de 
Deus, prontos a anunciar 
Jesus, a morrer por Ele e 
a servir o Amigo, que dá 
sentido à vida, nos alicerça 
em valores irrenunciáveis 
e quer ser aceite como su-
premo bem, verdade e be-
leza.

Para ser feliz, há que 
viver de Deus e servir, 
escutar e dizer, como Sa-
muel, falai Senhor que o 
Vosso servo escuta. A fé 
exige o amor, obras e obe-
diência: “santificado seja o 
Teu Nome, venha a nós o 
Teu Reino, seja feita a Tua 
Vontade”. 

Precisamos de jovens 
fortes, de locomotivas e 
evangelizadores doutros 
Jovens, que saibam dis-
cernir e que não engulam 
acriticamente tudo o que 
lhes impingem. São preci-
sos Jovens que remem con-
tra a corrente, que vejam, 
com os olhos de Deus, e 
que apostem no exame de 
consciência, na fidelidade 
e revisão de vida. 

Há que criar Grupos Bí-
blicos Juvenis, Grupos de 
Reflexão e Oração, Grupos 
Vocacionais e de Volunta-
riado, onde se aprenda a 
amar a verdade, a respeitar 
os outros e a exercer a jus-
tiça, a misericórdia e o per-

dão. É preciso que eles co-
nheçam a fé da Igreja, que 
leiam o JOUCAT, o Cate-
cismo da Igreja Católica 
para Jovens, e o Catecismo 
da Doutrina Social da Igre-
ja para Jovens (DOCAT). 
O Jovem esclarecido ouve 
Jesus, segue o Senhor e 
vive para Ele, com alegria, 
testemunhando a verdade e 
a sã doutrina. 

3. A obediência da fé pro-
duz a conversão e gera e 
irradia a santidade.

A piedade popular mar-
ca-nos, devendo ser evan-
gelizada, levar à conver-
são, à oração, à penitência, 
à reparação, solidariedade 
e fidelidade a Cristo, ado-
rando a Trindade e a Eu-
caristia, como o Anjo pe-
diu aos Pastorinhos. Há 
devotos da Virgem, que 
ficam fora, longe de Deus 
e de Cristo. Ora, como 
diz S. Cipriano, “ninguém 
pode ter a Deus por Pai se 
não quiser ter a Igreja por 
Mãe”. Ninguém crê e ama 
Jesus, sem conversão. Não 

ficar só na encenação, sem 
mudança de vida pessoal, 
sem desejar que o mun-
do creia e Deus não seja 
ofendido. Jesus pregou: 
convertei-vos, acreditai no 
Evangelho porque o Rei-
no de Deus está próximo 
(Mc.1,15). Não há fé, sem 
conversão, verdade, amor 
e perdão. A Virgem pede 
para a imitarmos, na obe-
diência: faça-se em mim 
segundo a tua palavra (Lc 
1,39). Maria crê no poder 
e bondade de Deus. Não 
percebe, mas aceita, “pois, 
a Deus nada é impossível”. 
Abraão esperou e acre-
ditou contra toda a espe-
rança. Moisés, Samuel, 
Jeremias aceitam Deus, 
confiam no Seu supremo 
poder e sabedoria, que não 
engana e quer o sim da fé 
e a obediência à Aliança. 
A conversão e a fidelidade 
são notas irrenunciáveis da 
fé em Cristo e da autêntica 
devoção à Virgem Santís-
sima.

+ Amândio José Tomás, 
bispo de Vila Real
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Realizou-se em Vila 
Pouca de Aguiar,  no  
passado dia 20 de Maio, 
a primeira conferência do 
Secretariado Diocesano 
da Pastoral da Saúde, em 
conjunto com a Pastoral 
da Família,  intitulada 
"Nos cuidados PALIATI-
VOS HÁ VIDA".

Este secretariado que 
contempla uma equipa 
diversificada em diversos 
sectores do grande cam-
po da saúde,  pretende 
coordenar, ajudar e pro-
mover todas as activida-
des no âmbito da saúde 
na nossa diocese de Vila 
Real, seja nos Hospitais, 
Centros de Saúde, insti-
tuições de acolhimento 
a idosos e a pessoas com 
necessidades especiais, 
nas paróquias e suas fa-
mílias. Viver a espiritua-
lidade religiosa católica, 
mesmo na doença é um 
direito que cada cidadão 
católico tem e que deve 
ser proporcionado por 
todas as estruturas do Es-
tado.  A Pastoral da Saú-
de é, neste contexto, um 
modo adequado de rea-
lizar esta tarefa. Devem 
ser contemplados, entre 
outros, os pontos: a) Fo-
mentar uma atitude ac-
tiva dos cristãos quando 
internados,  b) Promover 
na paróquia o Núcleo de 
Pastoral da Saúde, c) De-
senvolver um novo olhar 
sobre o doente na comu-
nidade. 

A fé faz bem à saú-
de. O Decreto-lei, com 
as suas novidades e exi-
gências, é uma oportu-
nidade pastoral de trans-
formação e renovação. 
Pode tornar possível à 
paróquia e ao hospital 
deixarem de estar de cos-

tas voltadas e passarem a 
trabalhar em rede. É ne-
cessário que os católicos 
doentes assumam uma 
atitude ativa no hospital 
em relação à vivência e 
celebração da fé. 

Assim se procurou 
evidenciar nesta primei-
ra Conferência em que 
estiveram presentes de 
toda a diocese alguns re-
presentantes das diversas 
áreas na saúde.

Foram conferencis-
tas a  Dr.a Anabela Mo-
rais que nos enviou as 
suas edificantes palavras 
como diretora do Serviço 
de Cuidados Paliativos 
intra-hospitalares, a Dr.a 
Maria Luís que, impossi-
bilitada de estar presente, 
nos enviou o seu trabalho 
como assistente social, a 
Dr.a Jacinta Fernandes, 
dos Cuidados Paliativos 
de Miranda do Douro, o 
P.e Fernando Sampaio, 
Coordenador Nacional 
dos Assistentes Espiritu-
ais Hospitalares e os cui-
dadores. 

Agradeçemos o aco-
lhimento do Município 
de Vila Pouca de Aguiar, 
na pessoa do sr. Presi-
dente da Câmara, ao Pro-
vedor da Santa Casa de 
Misericórdia que dispôs 
do auditório e às genero-
sas funcionárias e ainda 
ao P.e António Paulo que 
nos deliciou com uma 
mesa recheada para dar 
alento ao nosso corpo.

Muito caminho há 
ainda a fazer, estamos a 
trilhar na história da Dio-
cese um novo vigor junto 
dos mais frágeis, pois nos 
cuidados paliativos há 
vida e essa VIDA seja a 
presença de cada um.

P.e Ricardo Pinto

PASTORAL DA SAÚDEInfância Missionária no centenário das aparições

Com este lema, a Con-
gregação das Irmãs Fran-
ciscanas Hospitaleiras 
da Imaculada Conceição 
inaugura um Ano Jubilar 
- 15 de junho de 2017 a 
15 de junho de 2018 - que 
celebra o 175º aniversário 
do nascimento da sua Fun-
dadora, a Bem-aventurada 
Maria Clara do Menino 
Jesus.

Nascida em 1843, vi-
veu num tempo de pro-
fundas mudanças sociais, 
éticas e religiosas. No ano 
de 1871, com o Padre Rai-
mundo dos Anjos Beirão, 
fundou a Congregação das 
Irmãs Hospitaleiras dos 
Pobres pelo Amor de Deus, 
como foi designada na sua 
origem.

Carências, contradi-

Foi há cem anos. Ela 
fez a proposta apenas a três 
crianças: quereis oferecer-
-vos? Não prometeu faci-
lidades, antes alertou que 
iriam sofrer muito. A res-
posta pronta e positiva fez 
nascer o primeiro grupo de 
Infância Missionária (IM) 
em Portugal. Os resulta-
dos estão à vista. Duas 
dessas crianças, Francisco 
e Jacinta, desde o passado 
dia 13 de Maio, são apre-
sentados como modelo de 
santidade para crianças e 
adultos.

Este ano de 2017, cen-
tenário das aparições em 
Fátima, fica marcado, na 
Diocese de Vila Real, pelo 
avanço empenhado e sentir 
missionário mais apurado 

de algumas comunidades 
e o despertar missionário 
noutras. A IM tornou-se 
realidade e começa a ser 
sinal de esperança para al-
gumas comunidades e para 
a Diocese.

Depois da experiên-
cia, tímida, com avanços 
e recuos no Arciprestado 
Centro I onde começou a 
germinar essa pequena se-
mente, temos a esperança, 
como ensina o Evangelho e 
também a experiência, que 
bem cuidada certamente 
crescerá e terá ramos for-
tes, tornando-se árvore 
frondosa.

Em 20 de Maio, como 
também previsto, foi a vez 
do Arciprestado Douro II 
de tornar realidade o que 

era esperança; O encon-
tro preparatório teve lugar 
em Jou, Murça e a acção 
de formação foi em Alijó. 
Pelo envolvimento exem-
plar e empenhado de todos 
os senhores padres do Ar-
ciprestado na preparação 
deste encontro já se previa 
um resultado excelente e 
foi; as pessoas deste Arci-
prestado tiveram não ape-
nas uma presença elevada 
mas, e sobretudo, uma par-
ticipação envolvente: mais 
de meia centena. A propos-
ta da equipa formadora, 
Padre John Mario, Padre 
António Lopes e Claudio 
com as suas dinâmicas e 
entusiasmo abrangeram 3 
pontos fulcrais: 
1 - Porquê falar de IM em 
Portugal? 2 - Como pode 
a IM ser complemento à 
nossa catequese? 3 - Como 
podemos implementar e 
fazer que a IM faça parte 
da nossa paróquia?

Mantem-te actualizado 
em http://www.opf.pt/in-
fancia/actividades.html

P.e Horácio Pereira

ções, angústias, persegui-
ções internas e externas 
marcaram o seu viver quo-
tidiano. Na última carta 
dirigida à Congregação, 
a Fundadora entreabriu o 
segredo da sua força inte-
rior e da sua paz no meio 
de tantas turbulências: 
Embora as mais cruéis 
amarguras, perseguições e 
desgostos, vejo um olhar 
providencial de Deus que 
vela sobre nós. 

O Ano Jubilar faz me-
mória das maravilhas de 
Deus na vida desta mulher 
que vislumbra no meio da 
noite, qual sentinela vigi-
lante, os sinais da aurora 
no olhar providente de 
Deus. 

Há seis anos, a Igreja 
reconhecendo a santida-

de da Irmã Maria Clara, 
celebrou com júbilo a sua 
Beatificação, no dia 21 de 
maio de 2011. 

Vamos embelezar este 
jubileu com a nossa gra-
tidão pela vida da Bem-
-aventurada Maria Clara 
do Menino Jesus, hoje 
reconhecida pelo povo de 
Deus, através de inúmeras 
graças concedidas a quan-
tos, por sua intercessão, a 
Ele recorrem. 

Durante este Ano Ju-
bilar, por concessão da Sé 
Apostólica, poderão ob-
ter a Indulgência Plenária 
todas as pessoas que visi-
tarem o túmulo da Beata 
Maria Clara do Menino 
Jesus, localizado na Cripta 
da Sede Geral da Congre-
gação, em Linda a Pastora, 
diocese de Lisboa.

Venha como peregri-
no! Não perca este tempo 
de graça. É o convite das 
Irmãs Franciscanas Hospi-
taleiras da Imaculada Con-
ceição.



Igreja Diocesana de Vila Real                               7

N O T Í C I A S

Em vésperas de Dia da 
Mãe, os jovens da Diocese 
de Vila Real juntaram-se 
para a festa da juventude à 
volta da Mãe, em Sanfins 
do Douro - Alijó. Em jeito 
de peregrinação, subimos 
com Ela até ao Filho, para 
com Ele fazermos festa, 
celebrando a grandeza de 
Deus. 

Iniciou-se, assim, o 
dia com o acolhimento e 
a Oração da Manhã, na 
Igreja de Sanfins do Dou-
ro, com o Grupo Dabar, 
meditando, desde logo, 
um texto de temática ma-
riana, o texto da Visitação, 
a que se seguiu a peregri-
nação com o horizonte no 

A FESTA DOS JOVENS – PEREGRINAÇÃO DIOCESANA 

Santuário da Senhora da 
Piedade. Alguma chuva 
foi refrescando os nossos 
jovens, que, sob o olhar de 
Maria, foram “descansan-
do” entre reflexões, com 
temáticas várias, indo ao 
encontro da palavra-chave 
desse dia: “Magnificat”: 
“O Todo-Poderoso fez em 
mim maravilhas”.

Já no alto do monte, no 
Santuário, a Eucaristia re-
confortou algum cansaço, 
onde os jovens “se ofere-
ceram” a Deus, no sím-
bolo do coração (cada um 
na cor do seu arciprestado, 
que vinha já a acompanhar 
os jovens dos encontros 
arciprestais, realizados em 

tempo quaresmal), com 
os quais desenharam a 
letra M, de Magnificat e 
de Maria, mostrando que 
todos nós, diferentes, de 
cada lugar da diocese, nos 
unimos, com Maria, para 
sermos dom a Deus e ao 
próximo, abrindo “o cora-
ção ao outro, porque cada 
pessoa é um dom, seja ela 
o nosso vizinho ou o pobre 
desconhecido”, como diz o 
nosso Papa. 

Depois de almoço, par-
tiu-se até Alijó para viver 
a alegria da juventude de 
forma mais descontraída. 
Cantou-se e rezou-se ao 
som do grupo “Christia-
norum”, que encheu de 
música o centro de Alijó, 
com muitos sorrisos e fes-
ta. Em forma de despedida, 
percorremos, ainda, as ruas 
da vila, animados com os 
bombos de Salto, até à pa-
droeira da terra e a Ela nos 
consagrámos, juntamente 
com os seminaristas, que 
marcaram esse momento 
de forma mais presente. 

Para o ano, fica o con-
vite de nos reencontrar-
mos já em lugar definido: 

Movimento dos Convívios Fraternos: A caminhar com Maria
Nos passados dias 30 

de abril e 01 de maio, o 
Movimento dos Convívios 
Fraternos proporcionou 
aos seus jovens membros 
e a todos os que a eles se 
juntaram uma caminhada 
com Maria ao santuário da 
Senhora da Graça, em Vi-
lar de Ferreiros, Mondim 
de Basto. 

No dia 30 de abril, aco-
lhidos como uma mãe aco-
lhe um filho no regaço, a 

AGENDA - JUV
O Departamento da Juventude, Universidade e Vo-

cações continua a desafiar os jovens a não ficar parados 
e a sair do sofá, como incitava o Papa Francisco nas últi-
mas jornadas. Por isso, seguem as próximas actividades 
a que não vão querer faltar.

Caminhada à Se-
nhora da Lapa: 
de 25 a 27 de 
Julho 2017

Peregrinação a 
Taizé: de 5 a 13 
de Agosto 2017

 

Jubileu dos 
Jovens, Fátima 
– Centenário das 
Aparições: 9 e 
10 de Setembro 
2017

Toda a in-
formação será 
enviada aos 
delegados arciprestais da juventude e aos párocos  e 
disponibilizada na nossa página do Facebook, https://
www.facebook.com/JUVdiocesevilareal/ 

partida deu-se em Vilar de 
Ferreiros, quilometrando 
o percurso com desafios, 
jogos e muito boa disposi-
ção. No final do dia, agre-
gados a toda a comunidade, 
ergueu-se, com e através 
de Maria, o coração ao alto 
num concerto oração, onde 
se sentiu genuinamente a 
empatia cristã da oração 
comunitária.

No dia 01 de maio, par-
ticipou-se na Eucaristia em 

Vilarinho, seguida do al-
moço e ulterior regresso a 
casa. Não foi um regresso 
qualquer. Foi um regresso 
mais rodado, cheio da im-
ponência da natureza, da 
alegria do encontro e da 
simplicidade de Maria.

Agora, nos dias 15 e 16 
de julho, será a vez de ru-
mar ao santuário da Senho-
ra da Saúde, em Valpaços.

Ana Patrícia

Mondim de Basto, a 25 
de Abril, pelo que os jo-
vens do Baixo-Tâmega 
carregaram já a cruz até 
lá, iniciando deste modo a 
caminhada até à próxima 
jornada. 

Neste ano centenário, 
os jovens têm tido a opor-
tunidade de, através de 
várias actividades, se apro-
ximarem mais de Maria. A 
caminhada tem vindo a ser 
tecida já desde o Advento, 
com Aquela que também 
dentro dela “teceu” o Sal-
vador. À volta do coração 

da Mãe, os jovens têm ce-
lebrado a esperança, a mi-
sericórdia, consagrando-se 
inteiramente ao seu amor e 
à sua protecção, enchendo-
-se de bens maiores.

Oração, reflexão, ale-
gria e festa misturam-se 
em ingredientes essenciais 
para a vivência deste ano 
Mariano, que virá a culmi-
nar em Fátima, em Setem-
bro, no Jubileu dos Jovens.  

A todos os jovens, que 
continuem esta alegria de 
ser-se cristão! 

Sandrina Delgado
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Ú L T I M A   P Á G I N A

Nomeação
O senhor Bispo houve 

por bem nomear:

Pe José Patrício Seara 
Ramos - pároco de 
Cerva, Limões e Al-
vadia, do Arcipresta-
do do Baixo Tâmega

Peregrinação sacerdotal a Fátima

Mensagem da Conferência Episcopal Portuguesa 

Solidários com as vítimas dos incêndios

Reunidos em Fátima, 
nas Jornadas Pastorais 
e em Assembleia Plená-

ria extraordinária, nós, os 
Bispos portugueses, acom-
panhamos com dor, preo-
cupação solidária e oração 
a dramática situação dos 
incêndios que provocaram 
numerosas vítimas e que 
estão a causar enorme de-
vastação no país.

Partilhamos, antes de 
mais, a dor dos que choram 
os seus familiares e amigos 
que perderam a vida, pe-
dindo a Deus que os aco-
lha junto de Si. Manifes-
tamos igualmente o nosso 

reconhecimento e apoio 
aos bombeiros, às orga-
nizações de socorro e aos 
numerosos voluntários, na-
cionais e estrangeiros, que 
envidam todos os esforços 
para salvar vidas, minorar 
danos e evitar a perda de 
pessoas e de bens, mesmo 
à custa de canseiras e ris-
cos pessoais.

Na sequência do que 
afirmámos na Nota Pasto-
ral de 27 de abril de 2017 
«Cuidar da casa comum – 
prevenir e evitar os incên-
dios», estamos conscientes 
da necessidade de medidas 
mais preventivas, concre-
tas e concertadas sobre esta 

calamidade que todos os 
anos atinge o nosso país. 
Neste momento, porém, 
em cada uma das nossas 
Igrejas diocesanas, senti-
mo-nos próximos e com-
prometidos com a situação 
dramática dos que sofrem. 
A partir das nossas comu-
nidades cristãs, das Cáritas 
Diocesanas e da Cáritas 
Portuguesa, e de outras 
instituições eclesiais, par-
ticipamos no esforço de 
acudir às vítimas, provi-
denciar meios de primeira 
necessidade e colaborar no 
ressurgir da esperança, da 
solidariedade e do alento 
para reconstruir a vida e o 

futuro.
Pedimos a todas as 

comunidades cristãs e a 
quem deseje associar-se 
que, além de outras ini-
ciativas solidárias, dedi-
quem a oração, o sufrágio 
e o ofertório do primeiro 
domingo de julho a esta 
finalidade e que enviem o 
produto desta recolha fra-
terna para a Cáritas Por-
tuguesa [Conta Cáritas na 
CGD: 0001 200000 730 
– IBAN: PT50 0035 0001 
00200000 730 54], a fim 
de ser encaminhado com 
brevidade para aqueles 
que necessitam.

Fátima, 21 de junho 2017

A celebrar o Centená-
rio das Aparições, reco-
nhecendo que a sua histó-
ria é devedora dos padres 
de Portugal, o Santuário 
propõe uma peregrinação 
jubilar para sacerdotes ido-
sos e/ou doentes que já não 
podem deslocar-se sem a 
ajuda de outros. Ainda nas 
suas comunidades, ou com 

as suas famílias ou em ca-
sas sacerdotais ou outras 
instituições, muitos serão 
porventura, aqueles para 
quem constituiria uma ale-
gria vir a Fátima no Cente-
nário das Aparições.

São os sacerdotes que 
viram Fátima a crescer e 
desenvolver-se. Muitos 
foram profundamente mar-

cados por Fátima e a sua 
Mensagem ao longo dos 
anos do seu sacerdócio e 
deste Santuário se fizeram 
pessoalmente peregrinos e 
até aqui conduziram, como 
pastores, as suas comuni-
dades.

Esta Peregrinação Jubi-
lar dos Sacerdotes idosos 
e/ou doentes vai realizar-se 
entre 28 e 30 de setembro, 
na Casa de Retiros de Nos-
sa Senhora das Dores, que 

dispõe de condições para 
as pessoas com necessida-
des especiais, nomeada-
mente mobilidade reduzi-
da. O programa, que inicia 
com o almoço do dia 28 e 
termina com o almoço do 
dia 30, está a ser desenha-
do de forma a consentir a 
participação daqueles que 
não possam estar em Fá-
tima mais do que um dia; 
concretamente, o dia cen-
tral, sexta-feira 29, está 

pensado como uma unida-
de que permita uma expe-
riência gratificante a quem 
só possa vir por um dia.

Os participantes podem 
fazer-se acompanhar por 
familiares com quem vi-
vem ou funcionários das 
instituições em que se inte-
gram. O Santuário oferece 
a estadia aos sacerdotes. 

Para mais informações 
contactar josenunosilva@
fatima.pt

AGENDA DIOCESANA
Bodas de Prata

Dia 4 de julho celebra a festa dos 
25 anos de sacerdócio o  P. Domingos 
Laje, às 19 horas, na igreja paroquial 
de Vilela do Tâmega. A Eucaristia é 
presidida pelo sr. Bispo.

Franciscanos em Vila Real
Dia 16 de julho a paróquia de S. Pedro, na cidade de 

Vila Real, comemora os 100 anos da presença dos pa-
dres Franciscanos em Vila Real. Às 14,30h começa a 
Sessão Comemorativa que decorre no Salão de Festas 
do Colégio Moderno de S. José. 

Bodas de ouro sacerdotais do nosso Bispo
 

O senhor D. Amândio Tomás completa 50 anos da 
sua ordenação sacerdotal no próximo dia 15 de agosto.

Haverá uma solene concelebração da Eucaristia, às 18h00, na Sé Catedral de Vila 
Real, seguida de um Convívio nos espaços do Seminário. O convite é dirigido a todos os 
fiéis da Diocese, mediante inscrição prévia nas paróquias.

Peregrinação Diocesana a Fátima
Integrada nas comemorações do Centenário da Aparições de Nossa Senhora em Fáti-

ma, a nossa Diocese de Vila Real está a organizar uma grande Peregrinação ao Santuário 
de Fátima, com a participação de todas as Paróquias e Movimentos da Diocese. Está 
marcada para o sábado, dia 7 de outubro, Festa de Nossa Senhora do Rosário.


