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Queridos Padres, Diá-
conos, Religiosos e Leigos 
da nossa Diocese de Vila 
Real! 

A Páscoa chegou. É 
tempo de alegria, esperan-
ça e mudança, alicerçando 
a vida em Cristo, que se 
entregou por nós para nos 
dar a vida gloriosa, ressus-
citando dos mortos. A Se-
mana Santa aponta o Mis-
tério Pascal, para o qual 
converge o nosso itinerário 
de fé, em Cristo Senhor, 
vida da nossa vida, nosso 
futuro e nossa esperança.

A palavra Páscoa é 
hebraica. Designa a mu-
dança, a passagem, a con-
versão que há que operar 
na ascensão para Deus. 
Está ligada à experiência 
da libertação de Israel, ti-
rado da escravidão, pela 
intervenção do Deus vivo, 
único e misericordioso que 
viu e ouviu os gemidos do 

Mensagem Pascal aos Padres e Fiéis da Diocese de Vila Real
Povo, o amou e o salvou 
(Ex.2,23-25), conquistan-
do-o para a adoração. A 
Páscoa de Deus, vindo ao 
encontro do Povo, criou 
o êxodo da escravidão do 
Egipto para a adoração de 
Deus Único e Verdadeiro 
no deserto. Foi Deus que 
veio, passou e interveio 
na história de Israel. Foi 
a Páscoa ou Passagem de 
Deus, pelo Povo, que fez 
dele o Povo Eleito, Santo 
e Consagrado ao Senhor. O 
Povo alicerça as raízes na 
gesta salvífica, consolado 
pela narrativa da salvação, 
vivendo e agindo, devo-
rado pelo desejo da feliz 
alegria e da esperança a 
obter no final dos tempos. 
A celebração da Páscoa he-
braica é o memorial da li-
bertação do êxodo e remete 
para a libertação definitiva 
que o Povo ardentemente 
esperava, associada à vin-

da e libertação do Messias.  
A Páscoa cristã celebra 

a Ressurreição, a vitória 
sobre a morte, a glorifica-
ção da carne, que o Filho 
de Deus assumiu e garante 
a nossa glorificação final, 

por seu intermédio. O Res-
suscitado, que assumiu a 
sua humanidade no seio de 
Maria, e depois a entroni-
zou à direita de Deus, tam-
bém nos há-de ressuscitar 
um dia, a nós, glorificando 

o nosso corpo mortal, a fim 
de o tornar semelhante ao 
seu Corpo glorioso. 

Desejo-vos uma santa 
e feliz Páscoa, confortados 
pela esperança que deposi-

Meu caríssimo 
D. Manuel Linda:
O bispo, os Padres e os 

Fiéis da tua Diocese de Vila 
Real que dedicadamente 
serviste, como Diácono e 
Presbítero, nas Paróquias 
e no Seminário, como Pro-
fessor e Reitor, e noutras 
instituições, saúdam-te, 

Congratulações a D. Manuel da Silva Rodrigues Linda, Bispo do Porto

cordialmente na hora em 
que Deus Misericordio-
so te chamou, mediante o 
querido Papa Francisco, a 
servir e a pastorear a Dio-
cese do Porto.

Julgo interpretar bem 
os sentimentos da tua Dio-
cese de Vila Real, que te 
acolheu ainda como Se-

minarista, e que serviste 
com tanta dedicação, di-
zendo que se sente muito 
orgulhosa de ti, te admira 
muito e se congratula con-
tigo. Deus, que te preparou 
com tão excelentes dons 
e qualidades, vai ajudar-
-te a desempenhar bem 
esta missão para a qual te 
chamou, com tanta solici-
tude. Se a missão é difícil, 
é certamente exequível, 
com a graça do Senhor, até 
porque, como dizemos em 
Trás-os-Montes, Deus dá 
o frio conforme a roupa. 
Como muito bem disses-
te, na apresentação, após 
esta tua eleição, perante a 
comunicação social, não 
se trata de apresentar um 
programa político e estra-
tégico mas de seguir, con-
fessar e testemunhar Jesus 

Cristo, a única referência, 
que quer ser encontrado, 
servido e comunicado às 
pessoas, no nosso relacio-
namento quotidiano, que 
privilegia sobretudo os 
pequeninos, os pobres, os 
indefesos e sem voz.

Deus que, na sua admi-
rável Providência, te es-
colheu para desempenhar 
este serviço à sua Igreja, 
não te vai desamparar e 
nós, aqui, na retaguarda, 
prometemos estar unidos 
a ti na oração, pedindo ao 
Senhor que o teu ministé-
rio episcopal ao serviço da 
muito querida Diocese do 
Porto, à qual nos liga um 
inesquecível preito de gra-
tidão, resulte para teu bem 
e para benefício do inteiro 
Povo de Deus.

Daqui, das terras tras-

montanas, te saúdo muito 
cordialmente e todos te 
saúdam com afecto, pe-
dindo a Deus que se digne 
abençoar o teu ministério, 
na Diocese do Porto. Jesus 
disse a Paulo: “Coragem! 
Assim como deste teste-
munho de Mim em Jeru-
salém, assim é necessário 
que o dês em Roma” (Act. 
23,11). O mesmo te pede 
agora a ti, em prol da Igre-
ja do Porto, depois de o te-
res feito noutras paragens. 
Conta com a nossa oração 
e com o meu afecto e natu-
ralmente o afecto da Dio-
cese de Vila Real inteira.

Crê-me sempre amigo, 
em Nosso Senhor Jesus 
Cristo.

+ Amândio José Tomás, 
bispo de Vila Real. 
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Caros Padres, Diáco-
nos, Consagrados e Consa-
gradas, Irmãs e Irmãos, em 
Cristo Jesus! 

Nesta Quinta Feira San-
ta da instituição do Sacer-
dócio e da Eucaristia, agra-
deço a ajuda no anúncio do 
Evangelho e peço que se-
jais fiéis aos compromissos 
assumidos, dando razão da 
esperança em Cristo Res-
suscitado e obedecendo ao 
Espírito que nos foi dado, 
para a nossa salvação. Não 
extingais o Espírito. Não 
vos envergonheis do Se-
nhor, que, na véspera da 
Paixão tendo amado os 
Seus que estavam no mun-
do, os amou, de facto, até 
ao extremo, antes do solda-
do lhe perfurar o coração, 
com a lança, do qual jorrou 
sangue e água, sinais do 
Baptismo, da Eucaristia e 
dos Sacramentos da Igreja. 

Queridos Padres Vós, 
sois administradores dos 
sacramentos, arautos do 
Evangelho e pastores do 
Povo de Deus. Peço-vos, 
queridos Presbíteros, que 
sois a minha glória, ampa-
ro e preocupação, sede fiéis 
aos compromissos sacer-
dotais, lembrai as palavras 
da ordenação e o programa 
de cada um: “toma consci-
ência do que fazes, imita o 
que realizas e conforma a 
tua vida com o mistério da 
cruz do Senhor”.  

1.-A ideia central da li-
turgia desta Missa Crismal 
é a unção e o testemunho. 
O Espírito ungiu Jesus. 
O Pai, no Baptismo, na 
Transfiguração e Ressur-
reição gloriosa, de modo 
admirável o testemunhou 
e apresentou ao mundo. 
Tudo aconteceu para que 
Jesus, o ungido pelo Es-
pírito, desse testemunho, 
cumprisse a vontade do 
Pai que é a de, por Jesus, 
nos dar a vida e nos salvar, 
libertar e curar, pela força 
do Espírito, com a efusão 
da água e do sangue que 
fluem do lado aberto de Je-
sus Crucificado, ícone do 
sacrifício redentor do Ser-

Homilia da Missa Crismal
vo Sofredor, que carregou 
as nossas culpas e na água 
do Baptismo e no Sangue 
da Eucaristia nos dá a vida 
divina que flui do Seu Co-
ração Imaculado. S. João, 
na Primeira Carta, apro-
funda o mistério redentor 
de Jesus Crucificado, di-
zendo:   

“Jesus Cristo veio com 
a água e o sangue. Não 
só com a água, mas com 
a água e o sangue. É o 
Espírito que dá testemu-
nho, porque o Espírito é 
a verdade. São três a dar 
testemunho: o Espírito, a 
água e o sangue e os três 
coincidem no mesmo tes-
temunho. Se aceitamos o 
testemunho dos homens, 
maior é o de Deus; e o tes-
temunho de Deus está em 
que foi Ele a dar testemu-
nho a respeito do Seu Fi-
lho. Quem crê no Filho de 
Deus tem esse testemunho 
consigo. Quem não crê em 
Deus faz de Deus mentiro-
so, uma vez que não crê no 
testemunho que Deus dei-
xou a favor do seu Filho. E 
este é o testemunho: Deus 
deu-nos a vida eterna e esta 
vida está no Filho. Quem 
tem o Filho de Deus tem a 
vida; quem não tem o Filho 
também não tem a vida” (1 
Jo. 5,6-12).

O testemunho que o Pai 
deu do Filho, para o Filho 
O glorificar e a unção do 
Espírito moldam a missão 
redentora de Jesus, como 
Ele a apresenta, na Sina-
goga de Nazaré, em prol 
dos pobres, prisioneiros, 
cegos e oprimidos, fazen-
do a vontade do Pai e as-
sim cumprindo a missão 
do Servo Sofredor. O Fi-
lho de Deus fez-se carne, 
no seio de Maria, e, por 
amor, livremente se en-
tregou à morte. Pela Sua 
Ressurreição, glorificou a 
Sua natureza humana as-
sumida, no seio de Maria, 
para nos glorificar e tornar 
semelhantes ao Seu Corpo 
Glorioso. Nasceu, morreu 
e ressuscitou, para nos sal-
var. A epopeia do inefável 
amor de Deus, que nos 

amou, amou o mundo e 
nos deu o Filho, proclama 
que nada nem ninguém nos 
poderá separar do amor de 
Cristo.

Com a Missa Crismal 
termina a Quaresma. A 
Vespertina da Ceia do Se-
nhor abre já o Tríduo do 
Mistério Pascal da Paixão 
e Ressurreição, em que 
Jesus vence a morte e nos 
dá a vida nova, cumprin-
do a vontade do Pai que 
lhe deu o Espírito. Tudo 
se fez, para a salvação e 
glorificação da natureza 
humana que Jesus recebeu, 
no seio de Maria. O que 
foi assumido pelo Filho 
foi salvo, como dizem os 
Padres da Igreja. Morreu, 
por nós, uma só vez, para 
nunca mais morrer, e deu-
-nos a vida, ressuscitando, 
unindo-nos ao Seu Corpo 
mortal, para nos tornar se-
melhantes ao Seu Corpo 
glorioso.

2.- Os predilectos de 
Cristo são os pobres, atri-
bulados, prisioneiros, ce-
gos e oprimidos, os famin-
tos e sedentos de Deus. A 
vinda do Espírito sobre Je-
sus e sobre os discípulos e 
a Igreja, no Pentecostes, é 
para a salvação das pessoas 
às quais a missão de Cristo 
e da Igreja se ordena. O ali-
mento do pão e do vinho, 
o óleo, a força e poder de 
Deus, unidos ao poder de 
Jesus e à unção do Espí-
rito, operam, em nós, os 
dons inefáveis da salvação 
e o aumento do Reino de 
Deus, contraposto à fuga-
cidade dos bens terrenos. 

A água, o pão, o vinho e o 
óleo são sinais salvíficos, 
expressam o poder trans-
cendente operado nas pes-
soas que os recebem e fa-
zem parte da pedagogia de 
Deus se abeirar da pessoa 
humana. Deus escolheu a 
cruz, o sofrimento, a mor-
te, o que é comezinho e 
baixinho, o que é humilde 
e desprezível aos olhos do 
mundo, para nos salvar e 
ensinar a apreciar os valo-
res imperecíveis e eternos. 
O que é humilde, débil e 
sem importância aos olhos 
é que é sinal paradoxal da 
omnipotência de Deus, que 
se esvaziou da Sua glória e 
deu, livremente, por amor. 
O lava-pés significa o amor 
e esvaziamento de Deus 
em Cristo, o qual reenvia à 
cruz, à morte, por amor, e, 
como a Eucaristia, indica 
o supremo amor de Jesus 
moribundo, com o coração 
trespassado que os nossos 
olhos contemplam. S. João 
narra o lava-pés e julga 
desnecessário narrar a ins-
tituição da Eucaristia de 
que falou clara e profunda-
mente no Discurso do Pão 
da Vida, para sublinhar a 
importância do que a Igre-
ja nascente no primeiro dia 
da semana ao celebrar a 
Ressurreição do Senhor. 

Na Missa Crismal do 
Bispo com o Presbitério, 
são benzidos os santos 
óleos, devendo os do ano 
anterior ser queimados, de 
preferência, com o azeite 
da lâmpada, que assina-
la aos fiéis a presença do 
Santíssimo Sacramento. 
Com o Crisma são ungidos 

os fiéis, após o Baptismo e 
assinalados na Confirma-
ção e ungidas as mãos dos 
presbíteros, a cabeça dos 
bispos e as igrejas e os alta-
res, na sua dedicação. Com 
o dos catecúmenos os que 
se preparam para o baptis-
mo e com o dos enfermos 
os que recebem alívio, na 
doença. Os Presbíteros 
concelebram com o bispo, 
na confecção do Crisma, 
como cooperadores do bis-
po, em cujo ministério par-
ticipam, instruindo, santifi-
cando e guiando o Povo de 
Deus (Pr.O.n. 2). O Óleo 
do Crisma consagrado e 
confeccionado pelo Bis-
po, diante dos Presbíteros, 
mostra a força salvífica, a 
unidade do Bispo com o 
seu Presbitério. 

Cont. pág. 3
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Lembra o fermento, nas 
aldeias, levado de casa em 
casa a fermentar a farinha 
amassada, nas famílias, si-
nal de unidade, mútua de-
pendência, solidariedade e 
comunhão fraterna.  

3.- A Missa Crismal 
conclui a Quaresma de 
Penitência e Conversão. 
Segue-se a Páscoa da Res-
surreição. A Páscoa é pala-
vra hebraica, que significa 
a passagem e mudança na 
vida do Senhor. É o início 
da vida nova do Ressusci-
tado, a passagem da vida 
terrena à vida gloriosa da 
natureza humana, assu-
mida, pelo Filho de Deus, 
o qual, na véspera da pai-
xão, tendo chegado a hora 
da passagem deste mundo 
para o Pai e tendo amado 
os seus que estavam no 
mundo, levou o Seu amor, 
por eles, até ao extremo 
(Jo. 13,1). Abriu as rique-
zas do coração, lavou os 
pés aos discípulos, rezou 
pela unidade da Igreja e, 
na Última Ceia, tomou, 
em Suas santas e adorá-
veis mãos, o pão da vida e 
o cálice da salvação, insti-
tuindo a Eucaristia, como 
memorial salvífico do Seu 
amor, antecipando e inter-
pretando a Sua morte por 
amor, para nos dar a vida, 
que flui do lado aberto de 
Jesus trespassado, pela 
lança, donde jorra sangue 
e água. Do Coração de Je-
sus fluiu o sangue e a água, 
fonte dos Sacramentos, 
ícone do Seu amor à Igreja 
Esposa e sinal da unidade 
em Cristo. A Eu-
caristia congrega 
a Igreja, no amor. 
Convido-vos a 
contemplar o cora-
ção trespassado de 
Cristo Redentor, 
aderindo ao amor, 
miser icordioso, 
prévio e transcen-
dente, esculpido, 
no lado aberto de 
Jesus, adorando o 
Santíssimo Sacra-
mento, dizendo: Ó 
sagrado banquete 

no qual se recebe Cristo, se 
comemora a Sua Paixão, a 
alma se enche de graça e 
nos é dado o penhor da Sua 
futura glória.

4.- Quinta Feira San-
ta é o dia escolhido pelo 
Senhor, para nos encher 
de dons e é o dia propício 
para Vos agradecer, caros 
Padres, Religiosos e Lei-
gos, a ajuda que me des-
tes, ao longo destes anos, 
na edificação do Reino de 
Deus, na Diocese de Vila 
Real. Com os sentimentos 
da Mãe de Deus, agradeço 
e louvo o Omnipotente, pe-
las Suas maravilhas e, com 
o Salmista, cheio de ale-
gria canto para sempre as 
misericórdias do Senhor.   

O Bispo, qualquer que 
ele seja, nada pode fazer de 
útil e bom, sem a ajuda de 
Deus, de Cristo e do Espí-
rito e pouco pode fazer sem 
os Padres, os Consagrados 
e sem os Fiéis Leigos, que 
é chamado a servir, exor-
tando-os e guiando-os, no 
seio do Corpo Místico de 
Cristo, que é a Igreja de 
Deus Pai e templo do Es-
pírito Santo. Lembremos a 
alegoria da videira, em que 
Jesus diz: sem mim nada 
podeis fazer. Esta alegoria 
sublinha a união com Deus 
Uno e Trino e a eclesial 
dos ramos entre si e com 
o tronco, mediante a seiva 
que neles corre, para flo-
rescer e dar frutos de boas 
obras.

Vila Real, 29 de Março de 2018
+ Amândio José Tomás, 

bispo de Vila Real

Homilia da Missa Crismal
Cont. pág. 2

tamos em Jesus, a quem 
o Pai ressuscitou dos 
mortos. Peço que não es-
moreçais no testemunho 
que deveis dar, nem vos 
envergonheis de Nosso 
Senhor Jesus Cristo. 

Peço encarecidamente 
que rezeis por mim. Está 

Mensagem Pascal aos Padres e 
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próximo o fim do meu 
ministério de Bispo e, em 
breve, terei de compare-
cer diante do Senhor e dar 
contas, a fim de entrar no 
Seu repouso, pois fomos 
criados para Deus e, quer 
vivamos quer morramos, 
nós pertencemos ao Se-

nhor, como diz o Após-
tolo.

Vós sois a minha ale-
gria e ela está em que 
sejais fiéis a Jesus Cristo 
e, na coerência e virtude, 
conquisteis o afecto e a 
adesão de muitos a Jesus 
Morto e Ressuscitado 
que, pela Sua morte, nos 
livrou do pecado e da 
morte e, pela Ressurrei-
ção, nos introduza a to-
dos na glória e Reino de 
seu Pai. Cimentados pelo 
Espírito que une o Pai e o 
Filho, rezo por Vós e peço 
para todos a sua Bênção 
propícia e reconfortante.

+ Amândio José Tomás, 
bispo de Vila Real
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PROGRAMA DO SIMPÓSIO DO CLERO
Fátima: 3 – 6 de Setembro de 2018

«O Padre: ministro e testemunha da alegria do Evangelho»

Dia 1 Abertura

15h00 Sessão de Abertura

17h00 O ministério sacerdotal no magis-
tério do Papa Francisco 
– Cardeal Beniamino Stella (Prefeito da 
Congregação para o Clero)

Dia 2 Formação

10h00 A formação sacerdotal e a igreja 
do futuro
– D. Jorge Carlos Patrón Wong (Secretá-
rio da Congregação para o Clero)

11h30 A formação para a fidelidade e 
fecundidade do ministério
– D. Jorge Carlos Patrón Wong (Secretá-
rio da Congregação para o Clero)

15h00 Vida Espiritual: alma do ministé-
rio sacerdotal
–Pablo d’Ors (Diocese de Madrid - As-
sociação Amigos do Deserto)

Dia 3 Testemunhos 

10h00 O Padre: ministro e testemunha da 
Palavra
-D. António Couto (Bispo de Lamego)

11h30 Painel: Ser padre, um modo profé-
tico de viver
– Pobreza: Manuel Mendes (Obra da 
Rua)

– Obediência: Carlos Carneiro (SJ)
– Fraternidade: António Bacelar 
(Diocese do Porto)

15h00 Workshop: testemunhos pres-
biterais. Ser padre…
– Nas prisões: João Gonçalves (Dio-
cese de Aveiro)
– Nos hospitais: Fernando Sampaio 
(Diocese de Lisboa)
– Nas universidades: Eduardo Duque 
(Diocese de Braga)
– Nas Forças Armadas: Licínio Silva 
(Ordinariato Castrense)
Ser pároco…
– Na cidade: Mário Rui Pedras (Dio-
cese de Lisboa)
– Em meio sub-urbano: Almiro Men-
des (Diocese do Porto)
– No campo: Diamantino Duarte 
(Diocese de Lamego)

Dia 4 Encerramento

10h00 O celibato sacerdotal: dom 
para a Igreja e profecia para o mundo
D. Juan María Uriarte (Bispo Emérito 
de San Sebastian)

NOTA: A Vigararia do Clero informa 
que em breve ficará disponível a ficha 
de inscrição. Informa também que os 
padres de Vila Real ficarão alojados 
nas monjas dominicanas.
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Ser discípula de Ma-
ria Clara do Menino Je-
sus não é tarefa fácil. 
Mas tarefa ainda mais 
difícil terá sido para Li-
bânia do Carmo Galvão 
Mexia de Moura Telles e 
Albuquerque assumir-se 
como discípula de Jesus 
Cristo. E foi.

Uma congregação 
que tem como fundadora 
uma Mulher desta “esta-
tura” nada pode recear. 
Ademais, Maria Clara 
contagiou-se pela sim-
plicidade e radicalidade 
evangélica de Francisco 
de Assis. Uma instituição 
com estes alicerces hu-
manos assentes numa ro-
cha divina não vai abaixo 
nunca, mesmo que desça 
a chuva, venham as tor-
rentes, soprem os ventos 
com ímpeto contra ela 
(Mt 7, 24-25).

Será que Libânia do 
Carmo alguma vez terá 
previsto que 175 anos 
após o seu nascimento 
ainda fosse lembrada por 
tanta gente pelo mun-
do fora? Será que Maria 
Clara, perante tantas di-
ficuldades por que pas-
sou, terá acreditado que 
o seu sonho de ajudar os 
pobres pudesse vingar da 
forma como vingou? E na 
hora da sua partida para 
o Pai terá acreditado que 
a obra que lenta e custo-
samente foi construindo 
tivesse esta dimensão e 
esta longevidade? Mas 
o que parece impossível 
aos homens pode ser pos-
sível a Deus…

É claro que o mun-
do no horizonte “20-20” 
não é igual ao mundo do 
século XIX. Como ultra-
passámos, entretanto, a 
velocidade do som e an-
damos (quase) à veloci-
dade da luz (?), 175 anos 
são uma “eternidade”… 
E este facto valoriza ain-
da mais a potencialidade 
(e alcance) do projeto 
sonhado por Maria Clara. 
Como é possível resistir 
tanto tempo a tamanha 
mudança de “galáxia”? 
Qual o segredo? A res-

Raízes com força de futuro!
posta parece(-me) sim-
ples: a obra de Mãe Clara 
é obra de Deus. E tudo 
que é obra de Deus, isto 
é, tudo o que nasce para 
fazer o “bem”, não mor-
re: forma-se, informa-se, 
enforma-se, reforma-se, 
transforma-se. Sempre 
na fidelidade às ori-
gens…

Convoco meteori-
camente Francisco (de 
Roma) para este curto 
apontamento registando 
três ideias capitais da sua 
Carta apostólica às pes-
soas consagradas para 
proclamação do Ano da 
Vida Consagrada (21 de 
novembro de 2014): (i) 
«Olhar com gratidão o 
passado», isto é, ter or-
gulho de ser IFHIC e 
tudo fazer para “iluminar 
e aquecer” a humanidade 
do 3.º milénio (que, na 
essência, é igualzinha à 
humanidade do século 
XIX); (ii) «Viver com 
paixão o presente», isto 
é, acreditar que estamos 
no melhor período da 
História da Salvação, e 
que o dia de hoje – um 
presente”! – é o dia mais 
importante da minha 
(nossa) vida, não se po-
dendo desperdiçar nem 
tempo nem oportunida-
des; (iii) «Abraçar com 
esperança o futuro», isto 
é, acreditar que somos 
capazes de “dar a volta” 
à cidade dos homens e 
convertê-la na cidade ce-
lestial (pois a Esperança 
nunca desilude…).

Quem tem “orgulho” 
da sua identidade (e não 
perde a memória…), 
quem reconhece que a 
sua gotinha quotidiana 
de bem, somada a inú-
meras outras gotinhas 
de bondade, alimenta e 
encorpa este oceano de 
amor, agora e no futuro, 
vive “alegre”, transpare-
ce “felicidade”, mesmo 
com conflitos internos 
e externos, mesmo com 
momentos de desânimo, 
mesmo com tentações 
“do diabo”, mesmo com 
pouca resistência física.

Urge acreditar pro-
fundamente que o lega-
do da Beata Maria Cla-
ra – quer na ação social, 
quer na ação educativa 
– é uma bênção para as 
crianças, jovens, mulhe-
res e homens da era di-
gital, sedentos, como já 
sucedia há milénios, de 
um Deus que os ajude a 
sentirem-se bem, a serem 
“felizes”. 

Será esta “crença” 
que levará as IFHIC a 
olhar o Céu, mas com os 
olhos bem assentes na 
terra, atentas (e vigilan-
tes) aos sinais dos tem-
pos, iluminando e aque-
cendo os pobres de corpo 
e de espírito, com ciência 
e paciência, com criati-
vidade, com capacidade 
para assumir riscos, com 
muito, mesmo muito, oti-
mismo.

Serão, certamente, es-
tas “virtudes” que, alia-
das à Fé e à oração in-
tensa, possibilitam “ver 
mais longe”, perscrutar 
novos caminhos, novas 
oportunidades, novas 
necessidades. E cativar 
jovens para este desafio. 
E convocar/ contagiar/ 
entusiasmar outros cola-
boradores, levando-os a 
viver este carisma fun-
dante, na corresponsa-
bilidade e na confiança, 
dando-lhes espaços de 
crescimento e de autono-
mia.

No bulício da vida há 
um “Olhar Providencial 
de Deus que vela sobre 
nós”. Acreditemos n’Ele 
para (nos) Lucere et Fo-
vere …

Dezembro de 2017
Jorge Cotovio

Não é nada fácil dizer-se 
católico hoje.

E nem sequer vou falar 
do que é ser católico em 
muitos países onde os ca-
tólicos são perseguidos ou 
pelo menos são considera-
dos cidadãos de segunda, 
sem direito a manifesta-
rem-se como católicos, a 
mostrarem a sua prática 
religiosa nas ruas, perante a 
sociedade. E isso como sa-
bemos acontece em muitos 
países, em todo o mundo, 
mas designadamente em 
alguns de religião maiorita-
riamente diferente da nossa.

Mas também aqui, em 
Portugal, e é disto que que-
ro falar, os católicos hoje 
são considerados aves raras, 
muitas vezes olhados com 
desdém por alguns secto-
res que se dizem intelectu-
alizados, normalmente de 
esquerda ou sectores consti-
tuídos por pessoas com for-
mação superior, que por tal 
motivo se julgam superiores 
àqueles que se identifiquem 
como católicos. O fenóme-
no não é recente, mas vem-
-se acentuando nos últimos 
tempos, com pessoas que 
até foram baptizadas, mas 
agora acham que apregoar 
a sua aversão à religião ca-
tólica passa pela humilha-
ção, o desprezo por quem 
pratica a religião católica, 
acentuando, não raramen-
te, o facto de considerarem 
que ser católico ou acredi-
tar em Deus é sinónimo de 
ignorância. Como se ser 
religioso, católico ou de ou-
tra denominação religiosa 
signifique ser menos culto, 
menos inteligente, ignoran-
te ou menos dotado intelec-
tualmente.

Esquecem-se de olhar 
para os milhões infindáveis 
de pessoas católicas que nos 
antecederam ao longo des-
tes dois mil anos de histó-
ria do catolicismo, que nos 
deixaram obras de arte nas 
mais diversas áreas, desde a 
arquitectura, a pintura, a fi-
losofia, a teologia, o direito, 
a literatura.

Essas pessoas vão ao 
estrangeiro, ou mesmo cá 

SER CATÓLICO HOJE?
dentro, apreciam as grandes 
obras nos museus, as cate-
drais e igrejas bonitas e mo-
numentais, esquecendo-se 
que foi à sombra da religião 
que essas obras apareceram 
ou foram criadas.

Não queremos que todos 
sejam praticantes, católicos. 
Apenas queremos que nos 
respeitem. Que respeitem 
as nossas crenças. Que não 
gozem com elas, que não 
nos julguem ignorantes pelo 
simples facto de sermos ca-
tólicos e procurarmos viver 
como tal.

Se nos é pedido que 
sejamos respeitadores das 
outras pessoas, de quem 
pensa ou age diferente de 
nós ou de quem tem outra 
religião ou não tem religião 
nenhuma, porque razão não 
havemos de merecer igual 
tratamento.

A questão passa por 
um aspecto muito impor-
tante qual seja o de nos fa-
zermos respeitar também, 
pelo exemplo que damos 
no nosso dia a dia, em todas 
as situações da vida, sem 
apregoarmos falsos mora-
lismos ou estarmos sempre 
a condenar as pessoas por 
tudo e por nada ou a excluir 
as outras pessoas, muitas 
vezes católicos como nós. 
Nisso também nós somos, 
infelizmente, peritos. E 
muitas vezes, como diz o 
Papa Francisco damos mais 
importância às normas do 
que à regra básica do amor. 
E não sei se o problema não 
está também aí. Na falta de 
entrega aos outros, saindo 
de casa, da nossa zona de 
conforto, do quentinho das 
nossas capelinhas, que cria-
mos para de forma inglória 
e mesquinha nos procurar-
mos defender do mundo 
secular. Não há nada mais 
errado do que isso.

Para nós, que acredita-
mos na ressurreição, fica 
o desafio, neste período de 
festas pascais, em que so-
mos convidados a mudar as 
nossas vidas, à reflexão so-
bre estas questões e a pro-
curarmos dar numa volta a 
essas nossas atitudes.

A. F. Caseiro Marques
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Quando me falaram 
pela primeira vez sobre o 
Fim-de-semana Hospita-
leiro surgiu em mim uma 
certa curiosidade. Disse-
ram-me que era algo que 
iria mudar a minha vida, a 
minha perspetiva sobre os 
problemas. E assim, dia 9 
de Março lá me aventurei, 
sem grandes expectativas, 
apenas com o coração 
aberto para abraçar esta 
experiência. 

O acolhimento feito na 
Casa de Saúde pela Irmã 
Susana foi exímio e foi 
nos seus braços acolhedo-

Fim-de-semana Hospitaleiro
res que contactamos pela 
primeira vez com o signi-
ficado da palavra hospita-
lidade. Como grupo, ape-
sar de sermos todos muito 
diferentes, foi no respeito 
e na vontade de ajudar o 
próximo que encontramos 
a união. 

A experiência com os 
doentes foi uma das melho-
res experiências da minha 
vida. Um simples sorriso, 
um abraço apertado, uma 
palavra amiga para eles 
eram o maior tesouro. Se 
antes pensava que iria le-
var alegria, hoje posso 

JUVENTUDE                  Departamento da JUV em atividade

dizer que eles é que me 
deram alegria. Com eles 
aprendi que a vida pode 
ser levada com certa leve-
za se confiarmos na vonta-
de do nosso querido Pai.

Na Casa pude viver 
momentos de felicidade ge-
nuína ao colocar as neces-
sidades dos outros à frente 
das minhas. Ao anular-me 
consegui encontrar-me. 
Durante este fim-de-sema-
na tivemos a oportunidade 
de ser o Bom Samaritano, 
aquele que ajuda o próxi-
mo, sem esperar nada em 
troca. Saímos desta expe-
riência de coração cheio 
e com vontade de repetir. 

O Departamento da Ju-
ventude da nossa diocese 
continua em marcha, auxi-
liando os jovens na vivên-
cia da sua fé e no serviço 
à Igreja, pelo que as activi-
dades propostas visam esse 
fim.

Desde o início do ano 
pastoral, tem prevalecido a 
preocupação de dinâmicas 

concretas para responder 
às expressões e experiên-
cias de fé dos nossos jo-
vens. Realizou-se, assim, 
um retiro vocacional na 
Senhora da Graça, com 
uma participação em gran-
de número, de jovens de 
vários lugares da dioce-
se. Também se continua 
a apostar nos fins-de-se-

Antes do final da Eu-
caristia Dominical do pas-
sado dia 18 de Fevereiro 
(Domingo I da Quaresma), 
presidida pelo pároco, Pe. 
Ricardo Pinto, a Comuni-
dade Paroquial de Cons-
tantim teve oportunidade 
de escutar o testemunho 
das seis paroquianas que 
realizaram uma Oficina de 
Oração e Vida, orientadas 
pelas guias: Filomena Bar-
ros e Maria do Patrocínio, 
da Coordenação Local das 
Oficinas de Oração e Vida 
– Vila Real.

As Oficinas de Ora-
ção e Vida são um serviço 
eclesial, de caráter eminen-
temente leigo, que foi fun-

Oficinas de Oração e Vida
dado por Frei Ignácio Lar-
rañaga (Franciscano) em 
1984. Constam de quinze 
sessões, cada uma com 
duas horas de duração, são 
realizadas semanalmente, 
e das quais constam: Silen-
ciamento | Mensagem: gra-
vada pelo Frei Ignácio | Pa-
lavra: Bíblia | Modalidade: 
diferentes maneiras de nos 
relacionarmos com Deus, 
na Oração | Vivência: viver 
durante toda a semana no 
espírito da mensagem da 
sessão anterior. Há, tam-
bém, um dia de deserto, e 
terminam com a Eucaristia 
de Ação de Graças.

As sessões são diri-
gidas por um(a) ou mais 

guias, cuja missão consis-
te em colocar em prática 
o espírito e os conteúdos 
do Manual, à frente dos 
quais há uma Coordenação 
local (cuja função é autori-
zar, organizar e controlar 
a marcha das Oficinas). 
Existem, ainda, as Coor-
denações nacionais, zonais 
(vários países) e a interna-
cional.

Dos testemunhos ouvi-
dos no passado Domingo: 
«Gostei de ouvir o Frei 
Inácio, porque através das 
suas mensagens, apren-
di muito da vivência com 
Deus e com o meu próxi-
mo» (Angelina Assunção). 
«Sinto-me mais livre e fe-
liz, e quero levar esta feli-
cidade a outras pessoas.» 
(Angelina Rego). «Dou 

graças a Deus porque me 
chamou a viver estes mo-
mentos semanais, que em-
bora breves, me ajudaram 
muito espiritualmente» 
(Celeste Valente). «Agra-
deço ao Senhor, às Guias e 
ao fundador deste serviço, 
Frei Ignácio Larrañaga, o 
terem-nos proporcionado 
a oportunidade de melhor 
entender a Sua Palavra, na 

Bíblia…» (Conceição Sou-
sa). «Nas dificuldades que 
me aparecerem, aprendi a 
fazer esta pergunta: “Que 
faria Jesus no meu lugar?”» 
(Glória Moura). «Aprendi 
a dar mais de mim e daqui-
lo que possuo aos outros, a 
lidar com o próximo com 
outros olhos.» (Joaquina 
Ledo).

José Pinto

Que toda esta aprendi-
zagem possa refletir-se 
no nosso dia-à-dia, no 
trato com aqueles que 
nos rodeiam e na ma-
neira como encaramos 
a vida.

Em meu nome e em 
nome de todos os par-
ticipantes, agradeço 
às Irmãs Hospitaleiras 
pelo seu acolhimento e 
pelo trabalho maravi-
lhoso que desenvolvem 
todos os dias em prol 
do próximo. Agradecemos 
também ao Secretariado 
Diocesano da Pastoral Ju-
venil de Vila Real por nos 
terem proporcionado esta 

experiência, em especial 
ao Padre João Curralejo 
pela sua disponibilidade 
e pelas suas palavras de 
incentivo e amizade. 

Joana Brito

mana hospitaleiros, uma 
das actividades preferidas 
dos jovens, que contactam 
com realidades caritati-
vas, hospitaleiras, com as 
quais, muitas vezes, não 
têm grande afinidade, mas 
se sentem conquistados de 
tal maneira, que, quando 
por lá passam, trazem um 
único desejo: voltar! 

Entretanto, dia 24 de 
março, realizou-se o se-
gundo ENCONTRO DE 
ACÓLITOS, organizado 
em colaboração com o Se-
cretariado da Liturgia e o 
Pré-Seminário. Foi orien-
tado pela irmã Eliete, das 
Franciscanas Hospitaleiras 

da Imaculada Conceição, 
sobre o tema do discerni-
mento vocacional.

Também os encontros 
arciprestais se repetem, 
em tempo quaresmal ou 
pascal, desta vez, à volta 
do tema «não temas» (Lc 
1,30), aliado a uma figura 
bíblica, cujo chamamento 
deverá ser trabalhado em 
jeito de “peddy-paper”. 
Esta actividade será ca-
minho feito para a grande 
Jornada Diocesana da Ju-
ventude, a 25 de Abril, em 
Mondim de Basto. 

Em maio será altutra de 
rumar a Fátima, para mais 
um Fátima Jovem, cujas 

inscrições estão a decorrer 
até dia 26 de abril.

Fica o convite à parti-
cipação em massa dos jo-
vens, cujo próximo sínodo 
lhes é dedicado! 

Sandrina Delgado
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Foi no domingo, 
dia 11 de Março. Às 
15 horas, reuniram-se 
no Salão Paroquial da 
Igreja Matriz à volta 
de 50 pessoas.

Estavam repre-
sentadas quase todas 
as paróquias do Arci-
prestado com alguns 

ALTO-TÂMEGA

párocos presentes.
Começámos pela 

oração de Tércia, 
seguindo-se uma ex-
posição orientada 
pelo Mons. Guerreiro 
através do livro “A 
Eucaristia faz a Igre-
ja” do Secretariado 
Nacional de Liturgia 

Não tendo sido possí-
vel, na devida altura, fazer 
a “inauguração” da igreja 
da Sagrada Família (Cha-
ves), recomenda-se que se 
faça uma celebração fes-
tiva da sua “Dedicação”, 
mesmo quando nela já se 
celebram os sagrados mis-
térios (Pontifical Romano, 
Capítulo III). Essa data 
deve ser celebrada depois 
todos os anos, como uma 
das principais festas da Pa-
róquia.

Foi marcada, em as-
sembleia paroquial, para o 
dia 22 de Abril, 4.º domin-
go da Páscoa (domingo do 
Bom Pastor e véspera do 
75.º aniversário natalício 
do senhor D. Amândio). 
Outras datas significativas 
não pareceram tão viáveis 
por várias razões.

Insere-se na celebração 
do Jubileu dos 25 anos da 
criação canónica da Pa-
róquia (e dos 30 anos do 
início da sua caminhada a 
título experimental).

Do Programa desse dia 
consta:
- Celebração festiva, presi-

dida pelo senhor Bispo 
(10h00).

- Descerramento de uma 
placa comemorativa, no 
hall da entrada principal 

Celebração Festiva da Dedicação 
do altar e da igreja da Sagrada Família

da igreja (escultor Bru-
no Marques da Cunha).

- Visita breve às dependên-
cias da igreja e a uma 
exposição relativa à sua 
construção e a alguns 
acontecimentos signifi-
cativos da vida da Paró-
quia (na cripta).

- Almoço de confraterniza-
ção, no Centro Escolar 
de Santa Cruz-Trinda-
de, mediante inscrição 
prévia (até 9 de abril), 
na paróquia, (10,00 €, 
exceto crianças até aos 
12 anos, acompanhadas 
dos pais), pelas 13h00.

- Tarde recreativa e cultu-
ral, no pavilhão do Cen-
tro Escolar.
Este acontecimento fi-

cará, certamente, memo-
rável na vida da paróquia e 
da cidade e até da Dioce-
se. Não é com frequência 
que se constrói uma igreja 
nova, agora mais valori-

zada com o Cristo Res-
suscitado (1,70 m) e Cruz 
(3,00 m) no Presbitério, e 
tocheiros, tudo em bronze 
fundido (escultor Bruno 
Marques); e ainda com um 
Tapete Beiriz, desenha-
do pelo Arq. Agostinho 
Ricca, desde o fundo da 
igreja, alargando à frente 
junto dos primeiros ban-
cos, subindo os degraus e 
abraçando o altar, para fa-
zer a ligação da assembleia 
litúrgica ao altar, que cons-
titui o centro. 

Depois de tantas can-
seiras, preocupações e 
adversidades, ao longo de 
anos e anos, é motivo para 
todos nos alegrarmos e nos 
sentirmos muito unidos 
na alegria e na gratidão a 
Deus e aos homens.

Mons. José Guerra Banha,
Pároco e Presidente da 

Fábrica da Igreja

Encontro de Ministros da Comunhão

Realizou-se, no domingo 18 de Fevereiro, durante 
a tarde, um encontro de formação para padres e leigos, 
sobretudo catequistas e pais, da região do Alto Tâme-
ga, no salão da cripta da igreja da Sagrada Família.

Foi orientado pela Dr.ª Conceição Caeiro Loureiro 
dos Santos, casada, professora em Coimbra e a resi-
dir, presentemente, em Vila Real. Fez a apresentação 
e ajudou a reflectir sobre o documento “Catequese: a 
alegria do encontro com Jesus Cristo” (Carta Pastoral 
da CEP, 13/05/2017). Depois de um intervalo, reflec-
tiu-se, em forma de diálogo, sobre duas questões con-
cretas e foram realçados alguns desafios importantes 
que o documento nos propõe.

O encontro terminou com umas breves interpela-
ções do nosso Pároco, que também fizera a apresenta-
ção do encontro e da orientadora, logo de início. Não 
faltou um momento de oração, a começar e a terminar.

Apesar de ter aparecido um número razoável de 
pessoas, ainda faltou muita gente, que poderia ter 
aproveitado.

Agradecemos à Dr.ª Conceição a sua disponibilida-
de e a ajuda que nos veio dar.

Encontro de Formação

e exposta num painel 
onde o P. Hélder Sá 
ia apresentando os 
vários conteúdos de-
vidamente explicados 
pelo Mons. Guerreiro.

Assim, as pessoas 
foram acompanhando 
com interesse a evo-
lução do domingo ao 
longo dos tempos; 
começando por ser 
o “dia do Senhor”, 
o dia em que Jesus 
ressuscitou, “a fração 
do pão” celebrada 
em casas particulares 
durante 300 anos e 
passando a ser dia de 
descanso no tempo do 
Imperador Constanti-
no, tornou-se, ao lon-

go dos tempos o cen-
tro litúrgico da vida 
cristã onde os fiéis se 
reúnem para tomar 
parte na Eucaristia.

Falou ainda dos 
Sacramentos como 
sinais eficazes da 
graça, da grande fes-
ta da Páscoa onde os 
cristãos celebram a 
Morte e Ressurrei-
ção de Cristo como 
base da nossa fé e da 
evolução que a Euca-
ristia (a nossa Missa) 
sofreu ao longo dos 
tempos.

Depois de o Impé-
rio Romano substituir 
a língua grega pelo 
Latim, a Missa come-
çou a ser celebrada 
nesta língua em todo 

o mundo. Como, ao 
longo dos tempos, o 
Latim deixou de ser 
falado, os fiéis passa-
ram a rezar o terço en-
quanto o celebrante, 
de costas para o povo, 
ia rezando a “sua” 
Missa com a ajuda 
de alguém que res-
pondia em latim sem 
nada compreender. O 
concílio de Trento re-
conheceu esta lacuna 
mas deixou a refor-
ma litúrgica a cargo 
da Igreja. Chegou o 
concílio do Vaticano 
II que impôs os textos 
litúrgicos nas línguas 
vernáculas passando 
a Eucaristia a ser ver-
dadeiramente o Me-
morial da Ceia Pascal 

de Jesus Cristo com 
os seus Apóstolos 
na 5ª feira santa. Daí 
nasceram os vários li-
vros litúrgicos com os 
textos oficiais.

Esta mudança 
trouxe uma abertura 
da Igreja ao mundo, 
levando algumas pes-
soas a comentar com 
graça dizendo que”os 
padres agora já falam 
língua de gente”.

Explicou final-
mente as várias par-
tes da Eucaristia le-
vando as pessoas a 
compreender melhor 
este mistério da Igre-
ja pois, como alguém 
disse, “A Igreja faz a 
Eucaristia e a Euca-
ristia faz a Igreja”.
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Musical:  Ao Jeito de Maria

SERÕES ARCIPRESTAIS – TESTEMUNHOS VOCACIONAIS

A Seleção Nacional do 
Clero ficou, este ano, pelo 
segundo lugar no europeu 
de futsal do clero realizado 
entre os dias 3 e 8 do pas-
sado mês de Fevereiro. Da 
diocese de Vila Real fazem 
parte os Padres André Mei-
reles, Carlos Rubens, Ivo 
Coelho e Marco Amaro.

Os tricampeões parti-

ram para Brescia, Itália, 
com a ambição da revalida-
ção do título de campeão. 
O objetivo desportivo era 
por isso estar presente na 
final. Objetivo conseguido, 
porém perdido por 1-0 com 
a Polónia. Outros objetivos 
conseguidos foram a parti-
lha, o convívio, o respeito 
e a oração. Desta forma, 
os padres portugueses par-
ticiparam em todas as Eu-

caristias celebradas em 
várias catedrais e em tudo 
o que a organização pre-
parou. De destacar a visita 
às casas natal de São João 
XXIII e do beato Paulo VI

Assim regressou a se-
leção a Portugal com os 
objetivos realizados mas 
sem o ambicionado cane-
co da vitória. No próximo 
ano em Montenegro.

Padres de Vila Real brilham no Europeu de Futsal

BAIXO-TÂMEGA

VILA REAL

Nos passados meses 
de Janeiro e Fevereiro, 
decorreram no Arcipresta-
do do Baixo-Tâmega, em 
Cerva, como já vem sen-
do habitual, alguns serões 
de catequese, abertos a 
toda a comunidade, sobre 
testemunhos vocacionais, 
respondendo ao lema da 
Diocese, lançado pelo nos-
so Bispo. 

As irmãs Marta e Ana 
Luísa, da Aliança de San-
ta Maria, da Diocese de 
Leiria-Fátima, abriram as 
sessões, falando da sua 
vocação religiosa, cuja ale-
gria e a sua forma singular 
de se exprimirem sobre o 
seu chamamento causou 

entre os presentes a curio-
sidade das suas vidas, en-
tregues a Deus. A vocação 
laical, também foi teste-
munhada fortemente pelo 
leigo Américo Azevedo, da 
Diocese do Porto. Portador 
de deficiências motoras e 
visuais, marcou os presen-
tes, mostrando que não há 
barreiras, quando, efecti-
vamente, se quer viver a fé 
e servir a Igreja. 

O Pe. João Rodrigues, 
missionário no Chade e no 
Congo, agora já com paró-
quias na nossa diocese, de 
expressão entusiasta, “en-
trou” no coração de cada 
um e falou da perseveran-
ça do anúncio, seja qual 

for o lugar e as condições. 
A coragem da sua missão 
foi levada para a casa dos 
assistentes, como grande 
motivação para, perante 
os grandes desafios, não 
perder a esperança. Dos úl-
timos testemunhos, desta-
cou-se, também, o do Padre 
Luís Aranha, do Mosteiro 
Beneditino de Singeverga, 
sobre a Vocação Monásti-
ca, levantando a “ponta do 
véu” e a curiosidade sobre 
essa vocação, mostrando 
que na comunidade tudo 
é de todos. Impera a par-
tilha, a oração e o espírito 
comunitário. Finalmente, 
mas não menos importan-
te, o testemunho de um 

casal, a Elvina e o João, da 
Diocese de Leiria- Fátima. 
De modo muito emotivo, 
falaram do Sacramento do 
Matrimónio, destacando 
que o amor é capaz de ope-
rar maravilhas. Ser capaz 
de se doar ao outro, de se 
deixar transformar, firmes 
na fé e num amor maior: o 
de Cristo!  

Após avaliação feita, 
aos que se deram a opor-
tunidade de vivenciar estas 
experiências, constatou-se 
que todos aplaudiram cada 
testemunho, concluindo 
que nada é impossível de 
ser concretizado, de ser 
vivido, se feito com amor, 
com fé, olhando todos no 

mesmo sentido: Cristo e a 
Sua Igreja, onde todos so-
mos chamados a cooperar, 
levando a Boa-nova aos 
quatros cantos do mundo 
ou simplesmente dentro 
das próprias paróquias e 
das famílias, com testemu-
nho e ardor missionário. 

Prosseguem as activi-
dades da equipa arciprestal 
de catequese, culminando 
numa jornada dos cate-
quistas do Baixo-Tâmega, 
desta vez em Santa Ma-
rinha, Ribeira de Pena, a 
28 de Abril, com o Padre 
Carlos César Mendes, que 
orientará a recolecção es-
piritual dos catequistas.

Sandrina Delgado

Teatro de Vila Real, 17 
de Março, 21.30h, Grande 
Auditório.

A escassos instantes de 
darmos início a este musi-
cal, o grande auditório do 
teatro estava praticamente 
lotado. 

Gente vinda de todas 
as paróquias do nosso ar-
ciprestado acompanhadas 
pelos seus párocos.

Para quem não estava 
a par da situação poderia 
pensar, hoje é dia de en-
chente no teatro, deve ser 
algum concerto de algum 
artista famoso, ou alguma 
peça de teatro com atores 
conhecidos das novelas…, 
sim só isso para com este 
tempo de chuva fazer sair 
esta gente de suas casas…

Não, nem uma coisa 
nem outra, ou melhor, sim, 

na verdade era um espec-
táculo que ia acontecer e 
aconteceu.

Não era uma peça 
de teatro qualquer, era 
um teatro com música e 
canto, era um musical, 
o autor da peça, os músi-
cos os atores/cantores não 
são conhecidos nacional e 
internacionalmente? Cla-
ro que sim, vivemos num 
mundo global, na era do 
digital, é claro que são co-
nhecidos aquém e além-
-fronteiras, basta aceder às 
redes sociais, e, sim tinha 
uma mensagem importante 
para ser transmitida e uma  
Personagem mundialmente 
Famosa,  em torno da qual 
todo o musical gira. 

Pois bem, o espectá-
culo que foi apresentado 
tinha por título “ Ao Jeito 

de Maria”.
Este musical, criado 

pelo Padre Horácio Perei-
ra, insere-se num trabalho 
(um pouco invulgar na 
forma) de responder ao 
desafio lançado pelo tema 
do plano pastoral diocesa-
no para este ano “quereis 
oferecer-vos?”, um musi-
cal mariano e ao mesmo 
tempo vocacional onde o 
autor nos leva a viajar no 
tempo através do papel de 
Maria na igreja, do desafio 
lançado aquando das apa-
rições em Fátima e da res-
posta que nós damos a esse 
desafio.

Nesta aventura embar-
caram com o padre Horá-
cio jovens oriundos da sua 
unidade pastoral composta 
pelas paróquias de Mon-
drões, Parada de Cunhos e 
Vila Marim. Gente jovem, 
(alguns muito jovens mes-
mo), gente que estuda, que 
trabalha e que disse sim ao 
desafio apesar das dificul-
dades e da batalha contra o 
tempo. Gente que se desa-
fia em cada ensaio para po-
der fazer uma leitura corre-
ta da mensagem e a poder 
transmitir da forma mais 
fiel a quem veio assistir.

 Tal como aconteceu 

na estreia em Mondrões 
na igreja paroquial ou no 
auditório municipal em 
Sabrosa, também hoje no 
teatro de Vila Real, atra-
vés da música e dos artis-
tas, “Ao jeito de Maria” 
interpela-nos, questiona-
-nos, toca-nos, emociona-
-nos, faz-nos reflectir, faz-
-nos viajar e se calhar nos 
faz repensar a forma como 
respondemos ao desafio 
“ quereis oferecer-vos?”. 
Se isso  aconteceu… ain-
da bem, o mais importan-
te aconteceu, a mensagem 
chegou ao coração e não 
ficou apenas no olhar.
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Ú L T I M A   P Á G I N A

AGENDA 
DIOCESANA

ABRIL 2018
01 PÁSCOA DA RESSURREIÇÃO
08 DOM DIVINA MISERICÓRDIA
09 SOLENIDADE DA ANUNCIAÇÃO 

DO SENHOR
12 CCC/SDL – O Tempo Pascal: forma-

ção para padres e leigos – Vila Real
14 Encontro Diocesano de Casais Jo-

vens – V. P. Aguiar
14-15 ENS- Encontro Equipas Novas da 

Província Norte
15 DOM PÁSCOA III 
19-22 Cursilho de Cristandade para 

homens
20 Aniversário da criação da Diocese
22 DOM PÁSCOA IV 
 Dia de Oração pelas Vocações 
23 Aniversário de D. Amândio Tomás
25 Jornada Diocesana da Juventude 

(Mondim de Basto)
 Encontro Regional de Guias, Vila 

Real
27 CPM – Vila Real (sextas-feiras - 

maio)
28 OOV – Dia Mensal do Guia
 Conselho Regional do CNE, Chaves
29 DOM PÁSCOA V 
 Encontro de Famílias do Douro I

MAIO 2018
01 CIRP - Dia de encontro cultural/

passeio 
03 Recolecção Mensal do Clero 
04 Encontro de alunos de EMRC - Alijó
05-06 Fátima Jovem, Fátima
06 DOM PÁSCOA VI - DIA DA MÃE  

Encontro de Noivos do Douro I (do-
mingos de maio)

11 CPM – Vila Real
13 ASCENÇÃO DO SENHOR 
 SEMANA DA VIDA  

Festa das famílias no Seminário 
Diocesano 
19 Reunião geral de Professores de 
EMRCCPM – Vila Real 
AASVR – Assembleia Geral e Con-
vívio no Seminário

19 Conferência “A deficiência motora e 
a espiritualidade”, Chaves

20 PENTECOSTES 
 OOV – Dia Universal do Guia
25 Peregrinação Nacional da CONFHIC 

a Fátima
26 MCF - Eucaristia comemorativa do 

cinquentenário – Sé de Vila Real
26-29 Cursilho de Cristandade para 

senhoras
27 DOM SANTÍSSIMA TRINDADE  

Peregrinação Mariana Arciprestal do 
Douro I ao Santuário de Nª Srª do 
Viso – Fontes

 Comemoração nacional dos 95 anos 
do CNE

31 CORPO DE DEUS

JUNHO 2018
02 Instituições em Ministérios Laicais, 

na Sé, Vila Real (18h)
03 Dia da Diocese (Mondim de Basto)
07 Recolecção Mensal do Clero 
24 NASCIMENTO DE S. JOÃO BAP-

TISTA
30 OOV – Dia Mensal do Guia

Para o desenvolvimento humano integral, à 
luz da razão humana, iluminada pela fé, na fi-
delidade ao Evangelho, no dia 13 de Março de 
2018, no Quinto Aniversário da Eleição do Papa 
Francisco, decidi restaurar e criar, na Diocese, a 
Comissão Justiça e Paz, para inserir os Leigos, 
na defesa da vida humana, no bem comum e 
dignidade da pessoa, no destino universal dos 
bens, na subsidiariedade, na verdade, na justi-
ça, na liberdade e na solidariedade. A Comissão 
vai redigir os Estatutos, elegendo o Presidente 
Leigo e os Órgãos Directivos, tendo como Pre-
sidente interino o já nomeado Assistente Espi-
ritual, o Padre Manuel da Silva Coutinho, que 
continua sendo Pároco da Sé Catedral, Director 
Espiritual do Seminário e Vigário do Clero.

Para lá do Assistente Espiritual e agora Pre-
sidente Interino, a Comissão Justiça e Paz cons-
ta dos seguintes Fiéis Leigos da cidade de Vila 
Real, devidamente credenciados:

NOMEAÇÕES COMISSÃO DIOCESANA JUSTIÇA E PAZ
- Dra. Maria Goretti Costa Lima da Fonseca Marti-

nho Rodrigues – (médica);
- Prof. Dra. Maria da Conceição Fidalgo Guimarães 

Costa Azevedo - (UTAD);
- Prof. Dr. José Luís Teixeira de Abreu Medeiros 

Mourão - (UTAD);
- Prof. Dr. Paulo Jorge Reis Mourão – (UNIVERSI-

DADE DO MINHO);
- Dr. Luís Manuel Mota Bastos (JURISTA).    

Que Deus ajude a Comissão Diocesana Justiça e 
Paz a reflectir o Pensamento Católico Social, evan-
gelizando as realidades terrestres do interior de Por-
tugal, necessitado de gente, ideias, empreendimentos 
e directrizes. Esperamos que a Comissão e cada um 
dos seus membros, se consagrem a Deus e ao Povo 
de Deus, para a salvação do maior número de pessoas 
e para que Cristo seja conhecido e amado de muitos. 
Vila Real, 13 de Março de 2018, Quinto Aniversário da 
Eleição do Papa.

+ Amândio José Tomás, bispo de Vila Real

O Dia da Diocese 
que se celebra anual-
mente na Diocese de 
Vila Real, de forma 
itinerante, percorrendo 
os vários concelhos, ce-
lebra-se este ano em Mondim 
de Basto no dia 3 de Junho de 
2018.

As comunidades cristãs 
de Mondim de Basto, apoia-
das pela Coordenação Pasto-
ral, preparam-se para receber 
toda a Diocese num espírito de 
alegria pascal e de verdadeira 
comunhão eclesial, para que 
este dia seja vivida como uma 

DIA DA DIOCESE
MONDIM DE BASTO, 3 DE JUNHO 2018

verdadeira festa da Igreja dioce-
sana. 

Somos o povo amado por 
Deus, nascido da Páscoa de 
Cristo e animado pelo Espírito 
Santo, consagrado à Imaculada 
Conceição, que no nosso tempo 
é chamado a renovar a consciên-
cia batismal e cada um, segundo 
a sua vocação, é chamado a ser-
vir a exemplo de Jesus Cristo.

PROGRAMA
9h30 – Chega da e acolhimento 
na Avenida Padre Martinho/Zona 
Verde.
10h00 – Oração da manhã
- Saudação de D. Amândio Tomás
- Conferência “Vocação e Serviço”
(As crianças até aos 12 anos terão 
atividades próprias)
11h00 – Campus vocacional na 
Escola Básica e Secundária
12h30 – Almoço
14h00 – Atividades de Animação
15h30 – Concentração junto à  
Igreja Matriz
- Saída do Cortejo processional
16h00 – Eucaristia Solene

Lema Pastoral: “VOCAÇÃO E SERVIÇO”

A descoberta, por parte de cada pessoa que é alguém 
amado e chamado por Deus muda, verdadeira e profunda-
mente a vida. A vocação é dom do amor de Deus, um amor 
sem reservas que nos precede, sustenta e chama ao longo do 
caminho da vida. É a este amor que devemos abrir a nossa 
vida, cada dia. Assim surgirá uma resposta de serviço e en-
trega a Deus e aos outros.

PROGRAMA
9,30h - Acolhimento
10h - Oração da manhã
10,30h - Peddy-paper com a 

vida de S. João Paulo II
12,30h - Eucaristia
13,30h - Almoço partilhado 
14,30h - Festa Jovem com o 

grupo Mc 16, 15 
15,30h - Partida para a 

Senhora da Graça
16 h - Celebração de envio e 

entrega da Cruz

JORNADA DA JUVENTUDE
25 de abril de 2018
Mondim de Basto

O programa, ao lado, foi organi-
zado a partir do tema proposto pelo 
papa na caminhada para as Jornadas 
Mundiais da Juventude: «Não temas, 
Maria, pois achaste graça diante de 
Deus» (Lc 1,30). 

Convidam-se os jovens a subir, 
com Maria e com S. João Paulo II, o 
papa mariano e das JMJ, até ao mon-
te da Senhora da Graça.


