UM OLHAR OUTRO

Foram cinco dias cheios. Uma vez mais, aproveitando o feriado do 25 de Abril,
acompanhei um grupo de paroquianos em peregrinação por locais importantes, carregados de cultura e de sentido religioso. A vizinha Espanha, bem como
a nossa Europa de inegáveis raizes cristãs - só não vê quem, por deliberada
vontade, não quer - construiu-se e desenvolveu-se a partir de uma mensagem
inovadora, reconciliadora e promotora de valores humanos. Jesus é o ponto de
partida para tanto progresso humano e espiritual. A Igreja é a Mãe cuidadora de
um desenvolvimento harmonioso. Diante de vozes contrárias apetece perguntar
se há alguma instituição duas vezes milenária que tanto tenha servido os povos
e os tenha promovido ao grau civilizacional em que nos encontramos hoje.
Certamente com páginas negras também pois só não as tem quem nada faz.
As cidades de Cuenca, Valencia, Murcia, Granada e Cordoba, marcadas pelo turismo de massas, atraem mais pelo que foram do que pelo que são. O seu passado está carregado de valores, ainda hoje indesmentidos, às vezes conseguidos
a partir de lutas intensas contra forças opositoras. É este passado glorioso que
mais atrai. Não tanto o presente, muito igual a muitas poutras cidades, marcado
por um hedonismo quotidiano, proposto (ou imposto?) por uma sociedade dita
de consumo em que a própria cultura não lhe escapa. Também somos consumidores de uma certa «cultura»... que (des) humaniza?. Já reparámos como o
turisno, actividade florescente, saturado o do lazer, redescobre o «religioso», seja
no património, seja nas grandes aglomerações à volta de santuários?
Aos que me acompanharam vou apelando repetidamente a que aproveitem
bem os dias para se valorizarem como pessoas, seja no aspecto cultural e espiritual, seja até na relação humana que se cria com aqueles que nos acompanham.
De facto, por experiência o digo, viajar em grupo torna-se ocasião propícia para
um relacionamento diferente daquele que temos no nosso quotidiano, marcado
pelas mesmas pessoas, familiares ou colegas de trabalho. Há um «despertar» de
energias e sentimentos novos em que a vivência dos valores evangélicos pode
ser posta à prova. E cada desafio torna-se ocasião de um «ser diferente». Num
dos contratempos imprevistos propus - e fiquei feliz ao ver como todos compreenderam a situação e não ficaram «presos» ao contratempo - compreensão
e tolerância, de que outros precisavam.
Não sou organizador de viagens. Sou padre, sou pároco, ao serviço das pessoas.
Não terei eu o direito de descobrir novas formas de evangelizar? Porque é sempre isto que me motiva, falo sempre de peregrinar. Sair de si e pôr-se a caminho,
numa marcha interior, pessoal e comunitária, para o encontro com Deus. Que
passa sempre pelos que nos rodeiam, pelo que, de diferente, os olhos observam,
pela história que testemunha a caminhada da fé dos povos que nos precederam
e pelo olhar atento como se vive hoje noutros espaços geográficos. Não é verdade que aprendemos todos com os modos diferentes de gerir a vida, de organização da vida comunitária e até nas expressões diferentes da cultura e da fé?
Vou repetindo que a minha missão não é ensinar a ganhar dinheiro. Todos os
sabem suficientemente, reconheço. Mas ajudar a gastar bem o dinheiro não
deixa de ser também missão. Sim, o tal dinheiro que inevitavelmente tem de se
gastar para que a vida aconteça com qualidade durante ao menos alguns dias.
Tentando ler as impressões dos que me acompanhavam, destaco:
- a importâsmcia histórica dos lugares visitados, que explicam a atracção turística actual.
- a vida religiosa intensa que faz adivinhar a enorme quantidade de mosteiros,
muitos deles hoje reajustados a diversas actividades de ordem cultural e até
comercial.
- os acontecimentos históricos que deram origem a memoriais e que entraram
na «identidade» dos povos e que hoje são postos em causa por um certo revisionismo, oriundo das esquerdas radicais, gerando desconforto latente quando
não conflitos abertos;
- a centralidade da cruz de Cristo que atravessa os séculos, harmonizando povos e culturas;
- os excessos dos conquistadores sobre os conquistados com alguns exemplos
bem conseguidos de convivência harmoniosa.
Por último, terminámos em Cernache do Bonjardim para evocarmos duas figuras de grande valor para as gentes de Barcelos: São Nuno Álvares Pereira, que
ali nasceu, e D. António Barroso, que ali estudou e dali partiu como missionário.
Não será de lembrar às lideranças de Barcelos promover romagens de evocação
destas grandes figuras, uma delas já declarado santo e a outra em vias de o ser?
Quis dar o meu contributo. E espero fazê-lo em breve com os padres de Barcelos.
Uma última evocação a registar: a passagem por Castanheira de Pera. Por lá
passou um fogo destruidor da natureza e de vidas humanas. Para lembrar e
fazer memória para que tal não volte a acontecer pela incúria ou pela criminalidade. E rezar por aqueles que morreram e pelas famílias enlutadas.
O Prior de Barcelos - P. Abílio Cardoso
Tiragem semanal: 1000 ex.

Façamos conhecer e amar Maria

A Virgem Maria, ideal feminino
Plenamente consciente da
dignidade intrínseca das mulheres, que ela reconhece como
iguais aos homens, aos olhos de
Deus, a Igreja lhes dedicou uma
proteção que a sociedade nem
sempre foi capaz de fornecer,
e nelas se apoiou para difundir
a fé, desde as origens do cristianismo. Muito
presentes, em torno de Cristo, certas mulheres
tiveram, na construção das primeiras comunidades cristãs, um papel eminente, embora diferente do papel dos apóstolos de Jesus.
Ao contrário de uma lenda persistente, a Igreja
medieval não oprimiu as mulheres nem lhes ensinou que eram inferiores aos homens. Na Idade
Média, as mulheres ocuparam um lugar eminente entre os grandes modelos de santidade. Longe
de ter sido misógina, a Igreja da Idade Média
deu às mulheres uma liberdade que elas jamais
haviam tido anteriormente e que, depois, perderam parcialmente. A igreja medieval procurou,
de muitas formas, protegê-las, inclusive promovendo o casamento monogâmico e indissolúvel.
No Renascimento, o retorno do direito romano,
pouco favorável às mulheres, levou a um endurecimento das instituições civis e religiosas
a respeito delas. Com a Revolução, as mulheres
não obtiveram nenhuma existência política e o
Código Civil (1804) reforça a autoridade do pai
de família e seu direito de propriedade, em detrimento da mulher.
Embora as mulheres tenham sido relegadas a
uma posição de subordinação, elas mantiveram
um lugar especial na Igreja, por exemplo, como
fundadoras de novas formas de espiritualidade.
A Igreja recordou constantemente o papel exclusivo das mulheres, na tradição bíblica e cristã. Os
últimos Papas levaram em conta de uma nova
forma, a condição e a vocação das mulheres.
Aubrée David-Chapy: Agregado de história e encarregado de trabalhos dirigidos em história moderna,
na Universidade Paris-IV Sorbonne, especialista da
história das mulheres.

Bioética: Semana da Vida
dedicada ao tema da eutanásia
A Igreja Católica
em Portugal vai
dedicar a sua Semana da Vida de
2018 ao tema da
eutanásia, procurando promover
um debate “sereno” sobre o tema, apresentando a sua posição à sociedade.
A iniciativa vai decorrer de 13 a 20 de maio,
lançando a questão ‘Eutanásia… O que está
em jogo?’.
As propostas da Comissão Episcopal do Laicado e Família, através do seu Departamento
Nacional da Pastoral Familiar (DNPF) partem
de um alerta do Papa Francisco, sobre as “novas interrogações” relativas ao “sentido da
vida humana”.
In Ecclesia, Lisboa, 19.04.2018
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AMAR - Fazer Deus habitar o nosso mundo

TARDE CULTURAL

São inúmeras as tentativas de dizer o que é o amor. Nós, os cristãos, dizemos que o Todos são convidados para esta
amor é Deus ou que «Deus é amor». E face a um mundo e a uma cultura como a nossa, «tarde cultural» que a Paróquia
com enormes défices de humanis- propõe para a tarde do próximo
mo, importa dizer que «amar é fa- domingo, 13 de Maio, com o seguinte programa:
A mensagem da Comissão Episcopal do Laicado zer Deus habitar o nosso mundo». 14.15 - Concentração junto da IgE
tal
só
acontece
com
o
contributo
e Família (CELF), para o Dia da Mãe deste ano
reja Matriz de todos os que querem
(06 de maio) destaca a importância de “apoiar de todos. Com uma razão acresci- participar: os que têm lugares dida para os cristãos: acreditamos
e proteger o dom da maternidade”.
sponíveis nos seus carros oferecem
“É bom, belo e justo celebrar o Dia da Mãe: que Deus é amor e que tem rosto aos não têm. Ninguém deve partir
agradecer a todas as mães que dia e noite, to- humano, o teu e o meu. Em Jesus, directamente sem esta «partilha», a
dos os dias e todos anos, ao longo da sua vida, Deus tornou-se visível. E Ele afir- não ser que já tenha o carro comse dedicam ao acolhimento amoroso, à ed- mou ser o Caminho, a Verdade e pleto. A partida será às 14.30.
ucação e ao crescimento integral dos filhos”, Vida. E é nele que Deus chama cada 15.15 - Chegada a Belinho-Espoaponta a CELF.
um a aprender a percorrer o cami- sende para visita e oração no SanNuma época em que estão em causa desafios nho do encontro definitivo com Ele. tuário da Senhora da Guia, de onde
como a baixa natalidade e o envelhecimento
se avista uma aprazível paisagem
populacional, a Comissão aponta para a urgên- O Evangelho de hoje apela à ternu- sobre o mar Atlântico.
ra
de
uma
relação
que
deve
afectar
cia de “apoiar” todas as mulheres que hoje es16.00 - Partida para S. Romão do
colhem como caminho “colocar no mundo um todo o nosso ser. Somos chamados Neiva, com visita ao mosteiro e
a um enamoramento, a uma vida
filho” e “dar a vida” pela família.
lanche na zona de lazer.
“Que todos nos empenhemos a apoiar e a pro- apaixonada, entusiasta (isto é ha- 19.00 - Regresso a Barcelos.
teger o dom da maternidade que começa na bitada por Deus) por Aquele que Se
fecundação e nunca deixa de se manifestar”. A tornou tão próximo de nós que deu a Vida por cada um, ensinando-nos o
mensagem da CELF para o Dia da Mãe destaca único jeito verdadeiro de amar: doar-se pelos outros, deixando-os entrar
ainda o papel das mães na transmissão do “sen- no noso coração. E isto sem limites ou excepções: até os próprios inimigos.
tido mais profundo da vivência religiosa” dos A confiança que pomos em Jesus e a
seus filhos, acompanhando-os e ajudando-os a fé nele que vivemos podem transfor- CARTÓRIO ENCERRADO
perceber “o valor da fé”.
mar o nosso olhar e o nosso coração Por motivo de férias da nossa copara o tornarmos capaz de se abrir a todos, reconhecendo que todos são para nós os rostos laboradora, o Cartório Paroquial
estará encerrado até 13 de Maio.
concretos de um Deus que habita o mundo.
João destaca muito mais o «amigos» do que os «servos inúteis», porque é de facto o amor, Para qualquer assunto poderão
que surge da fonte que é Cristo, que verdadeira- sempre contactar o Pároco, de
EVANGELHO DO
mente nos capacita para sermos discípulos, esse preferência por SMS ou email.
VI DOMINGO DA PÁSCOA
amor que nos torna livres ao partilhá-lo, ao fazê-lo chegar a todos como um dom re«Ninguém tem cebido para ser partilhado. É pelo amor - acto concreto para com o outro, mesmo que
maior amor rosto desfigurado pelo mal ou pelo ódio - e não pelas palavras, que permanecemos
do que aquele em Deus e Deus permanece em nós. E se Ele está em nós, o mundo torna-se divino. E
que dá a vida nada é mais necessário do que essa Presença, o divino no humano.
pelos amigos»
O Prior de Barcelos - P. Abílio Cardoso
Deus é amor.
Ele revelou-Se
ASCENSÃO - PEDITÓRIO
como
tal,
principalPARA AS COMUNICAÇÕES SOCIAIS
mente ao dar-nos o seu Filho, Jesus,
como nosso Salvador. A Igreja, que é o No próximo domingo, o VII depois da Páscoa, celebra-se a Ascensão do Senhor,
corpo de Jesus e a sua presença sobre
a terra, tem como lei fundamental a lei que antecede o Domingo de Pentecostes, com que se termina o Tempo Pascal. É
do amor; tendo amor uns aos outros, também o 52º Dia Mundial das Comunicações Sociais, este ano, sob o tema «“A
os cristãos manifestam em si a própria verdade vos tornará livres” (Jo 8, 32). Fake news e jornalismo de paz». A fazer
vida de Deus, ao mesmo tempo que a em todas as igrejas e capelas, o peditório das missas destina-se ao Secretariado
das Comunicações Sociais da Igreja. Pede-se e agradece-se generosidade.
comunicam.

DIA DA MÃE

SERVIÇO LITÚRGICO DA SEMANA
A VIDA DO POVO DE DEUS TORNADA ORAÇÃO

VI DOMINGO DE PÁSCOA
Segunda, 7 - Leituras: Act 16, 11-15
		
Jo 15, 26-16, 4a
Terça, 8 - Leituras: Act 16, 22-34
		
Jo 16, 5-11

INFORMAÇÕES
Diante dos povos
manifestou Deus a salvação

Intenções das missas a celebrar na Matriz

(Segunda a Sábado: 19.00 / Domingo: 11.00 e 19.00)
Segunda, 7 - P. Beirão e irmãos
Terça, 8 - José da Silva Pereira e esposa

Quarta, 9 - Delfim Manuel Coelho Lopes

Quarta, 9 - Leituras: Act 17, 15. 22-18, 1
		
Jo 16, 12-15

Quinta, 10 - Intenções colectivas:
- António José Barroso Araújo Costa
- Maria Aurora Andrade Lemos
- Maria da Conceição Lopes Pereira
- Bernardino Pereira da Costa
- Maria José Costa

Quinta, 10 - Leituras: Act 18, 1-8
		
Jo 16, 16-20
Sexta, 11 - Leituras: Act 18, 9-18
Jo 16, 20-23a

Sexta, 11 Sábado, 12 - B. Joana de Portugal,
S. Nereu e S. Aquileu, S. Pancrário
Leituras: Act 18, 23-28
Jo 16, 23b-28
DOMINGO, 13 - VII DA PÁSCOA
ASCENSÃO DO SENHOR
Leituras: Act 1, 1-11
Ef 1, 17-23
Mc 16, 15-20

Sábado, 12 - Intenções colectivas:
- Isaura da Piedade Ramos Silva (6º aniv.)
- Pais de João Loureiro
- Joaquim Silva Gomes
- Rui Nuno da Silva Loureiro
- Maria José Amaral Oliveira Rodrigues (9º aniv.)
Domingo, 13 - 11.00 - Missa pelo povo
19.00 - Pelos irmãos, vivos e falecidos,
				
da Irmandade de Santa Maria Maior

Jesus nunca (sor)riu?

1. A Escritura informa que Jesus chorou. Mas, por muito Chorando com os que choram (cf. Rom 12, 15), a pessoa
que nos espantemos, nunca refere que Jesus tenha rido descobre que a vida só tem sentido socorrendo – e aliviando – os outros. Haverá maior fonte de alegria?
ou sequer sorrido.
2. Jesus chorou sobre Jerusalém (cf. Lc 19, 41). Chorou
quando Lázaro morreu (cf. Jo 11, 35). E chorou perante a proximidade da Sua própria morte (cf. Heb 5,
7). Sucede que, além de chorar, Jesus ousou proclamar
felizes os que choram (cf. Mt 5, 4).

7. É claro que rir não é mal e sorrir é mesmo muito bom.
Designadamente quando não nos rimos dos outros e sabemos sorrir para os outros. Há, no entanto, que ir mais
longe. Estando a felicidade associada aos que (sor)riem,
Jesus adverte para que não a distanciemos dos que choram.

3. Trata-se, sem dúvida, de uma provocação. É que,
como observa o Papa Francisco, o mundo coloca a felicidade «no entretenimento, no prazer, na distracção, no
divertimento».

8. É igualmente para os que choram que Ele faz um decidido convite à alegria: «Alegrai-vos e exultai» (Mt 5, 12).
O (sor)riso não detém o exclusivo da alegria. Já não foram
vertidas pela nossa face tantas «lágrimas de alegria»?

9. Acresce que a Bíblia não ignora que Jesus também
teve momentos de alegria. Foi o que aconteceu quando
agradeceu ao Pai por ter ocultado as verdades eternas
aos sábios revelando-as aos pequeninos. Nessa altura –
sublinha o texto sagrado – Jesus «estremeceu de alegria»
5. Que felicidade poderá haver para quem chora (cf. (Lc 10, 21).
Mt 5, 4)? Tudo parte, porém, do padrão de felicidade.
Enquanto o mundo encontra a felicidade no «receber», 10. Isto significa, desde logo, que pode haver alegria para
para Jesus a felicidade está sobretudo no «dar» (cf. Act lá do (sor)riso. Rindo ou chorando, o que importa é perceber que a verdadeira alegria está em Deus. Ao trazer-nos
20, 35).
Deus, Jesus traz-nos também a Sua alegria. E só n’Ele a
6. Como bem explica o Papa Francisco, chorar é fre- nossa alegria será completa, total (cf. Jo 15, 11).
quente em quem se dá, em quem «tem a coragem de
João António Pinheiro Teixeira, In DM 01.05.2018
compartilhar o sofrimento alheio».
4. E o certo é que não faltam iniciativas nem espectáculos para «fazer rir». Quem gastaria dinheiro para ir a
uma sessão que pretendesse «fazer chorar»? Dir-se-á
que, para chorar, já basta a vida.
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OFERTAS PARA BOLETIM
Pedimos a colaboração generosa
para com o Boletim, que é distribuído gratuitamente.
- Família n.º 34 - 20,00
TOTAL DA SEMANA - 20,00 euros
A transportar: 14.034,40 euros
Despesas até agora: 25.708.25 euros
MÊS DE MARIA - Conforme o nosso programa de actividades, além da
recitação do Terço em louvor de Nossa
Senhora antes das diversas celebrações
diárias, a Missa na Igreja Matriz terá a
animação de diversos grupos às 18.15.
Nesta semana serão:
Segunda: MEC’s;
Terça: Equipa Sócio-Caritativa;
Quarta: LOC/MTC e ACI
Quinta: Leitores;
Sexta - Confraria das Almas;
Sábado - Ir. de Santa Maria Maior;
Domingo - Conf. Ss.mo Sacramento.
Aos sábados, toda a catequese irá estar
em conjunto a celebrar Maria, das 15.00
às 16.00.
LEITORES - Vão reunir amanhã, às
21.00, nas salas de catequese.
Importa não descurar uma análise crítica e construtiva ao modo como se proclama a Palavra de Deus na Paróquia
para não «descansarmos» no que se
adquiriu mas tentarmos chegar sempre
mais longe.
PASTORAL FAMILIAR - Vai reunir
amanhã, às 21.30, nas salas de catequese a Equipa de Pastoral Familiar, a
fim de preparar a Semana da Vida e a
conferência Conflitos Conjugais, agendada para 18 de Maio às 21.30 no salão
da Biblioteca Municipal.
LOC/MTC - Vai reunir na próxima terçafeira, às 21.00, nas salas de catequese.
CONSELHO ECONÓMICO - Vai reunir na próxima terça-feira, às 21.30, no
Cartório Paroquial. Depois de uma visita de estudo para avaliar as prioridades
no cuidado com o património da Igreja
Matriz, o Conselho vai agora olhar para
o relatório de contas, que em breve será
apresentado aos paroquianos, e preparar o Dia da Paróquia em 17 de Junho
em Sandiães.
PALESTRA ARCIPRESTAL - Os padres
de Barcelos vão reunir na próxima quarta-feira na residência paroquial de Barcelos. Da agenda consta, entre outros,
a intervenção da Dr.a Isabel Azevedo
sobre a «Catequese: A alegria do encontro com Jesus Cristo», o estudo de um
documento sobre o diaconado permanente, a «auscultação» dos padres sobre
o novo arcipreste a nomera pelo senhor
Arcebispo e a preparação da Procissão
do Corpo de Deus, que será na cidade às
18.00 o dia 31 de Maio. De tarde reunirá
o Conselho Arciprestal.

FORMAÇÃO CRISTÃ DE ADULTOS Na próxima quinta-feira, às 21.00 nas
salas de catequese, haverá a catequese
de adultos orientada por responsáveis
leigos da nossa Paróquia.
ESCUTEIROS - Os escuteiros do Agrupamento 13 da nossa Paróquia têm a sua
reunião de direcção na próxima quintafeira, às 21.30.

PROGRAMA:
09.30h - Oração da manhã.
10.00h - Meditação 1: «A docilidade ao Espírito Santo na vida do discípulo missionário»
10.45h – Intervalo - Café. Tempo pessoal.
12.00h – EUCARISTIA
13.00h - Almoço.
14.45h – Meditação 2: «Espírito Santo:
vitalidade e missão nos desafios de hoje».
Tempo pessoal
16.30h – VÉSPERAS/PENTECOSTES.
INSCRIÇÃO: Comunicar a presença (individual ou de grupo) para os contactos
abaixo, até quarta-feira, dia 9. A inscrição
inclui almoço e cafezinho sendo a contribuição monetária de 10 euros.

SECRETARIADO PERMANENTE DO C.
P. - Vai reunir na próxima sexta-feira, às
21.30, no Cartório Paroquial. Analisará
como decorreu a Festa das Cruzes e dará
orientações sobre o Dia da Paróquia, as
inscrições na catequese, e vai preparar a
próxima reunião do plenário do Conse- ARCA DE EMPREGO - PRECISAM-SE:
lho Pastoral, agendada para 8 de Junho, (FONTE DO “I.E.F.P.”):
entre outros assuntos.
-Engº Mecânico p/Águeda (ref: 588 834
919) e Braga (ref: 588 834 603).
TAIZÉ - O grupo de jovens Miryam terá -Auxiliar de montador de móveis p/Vizela,
a sua reunião de preparação da pere- ref: 588 834 924.
grinação a Taizé no próximo sábado, -Electromecânico p/Trofa, ref: 588834777;
às 16.30, nas salas de catequese. Reco- -Designer de interiores p/Guimarães, ref:
menda-se aos pais dos nossos jovens 588 834 795.
que aproveitem esta oportunidade úni- -Trabalhador de limpeza p/Braga, ref: 588
ca para o futuro dos seus filhos. O que 835 333.
se passa em Taizé deixará marcas fortes -Montador de equipamentos eléctricos e
nestes jovens que se abrem para a vida. electrónicos p/Braga, ref: 588 835 355.
Não se compreende como diante de ex- -Serralheiro civil p/Braga (ref: 588 835
periências maravilhosas sejam os pais a 432) e V.N. Famalicão (ref: 588 835 451).
pôr entraves quando não o fazem pe- -Trabalhador não-qualificado de engenharante outras «ofertas» que, à partida, se ria p/Braga, ref: 588 835 456.
apresentam como muito «duvidosas» na -Encarregado de armazém p/V.N. Famalidormação do carácter dos filhos.
cão, ref: 588 835 491.
-Empregado/a de escritório p/Vila do ConADORAÇÃO EUCARÍSTICA - Será no de, ref: 588 835 502.
próximo sábado, na Igreja do Terço, ani- PRECISA-SE (DIVERSOS):
mada pelos Ministros Extraordinários da -Vendedores/as de automóveis p/”Confiauto”(Barcelinhos); contacto directamenComunhão, das 15.30 às 16.30.
te no local.
VIGÍLIA DE PENTECOSTES - Está a ser
DIA ARQUIDIOCESANO
preparada pelos catequistas do 9º e 10º
ano (Matriz e Santo António), que apeDA FAMÍLIA
lam à participação de todos os paroquianos. Será às 21.00 de 19 de Maio.
No dia 20 de Maio de 2018, vai realizar-se
CONVÍVIO DE PEREGRINOS - Os 50 o Dia Arquidiocesano da Família - FESTA
participantes na recente peregrinação DA FAMÍLIA - no Espaço Vita, em Braga, a
a Caravaca de la Cruz, e outros lugares partir das 11h00.
a sua INSCRIÇÃO:
de relevo no cristianismo da vizinha Es- Faça aqui
panha, vão ter o seu jantar/convívio no https://docs.google.com/forms/d/e/
próximo sábado, começando com a mis- 1FAIpQLScN6Kj-0pSgx_hv9nfs745NMdj13Cp8nNz2j4J23MNlvaZbVQ/viewform.
sa das 19.00.
O Programa começa com uma ConInscrições na Catequese - Os ferência orientada pelo Prof. Doutor José
meninos que vão frenquentar pela pri- Carlos Miranda e subordinada ao tema
meira vez a catequese (será na Casa do “FAMÍLIA, NATUREZA E CULTURA: O CORMenino Deus) deverão fazer de imediato PO E A SEXUALIDADE, NA GÉNESE DOS
a inscrição no Cartório Paroquial. Os me- VÍNCULOS SOCIAIS”. Após o almoço, tereninos/adolescentes que frequentam do mos um concerto musical e, de seguida,
1º ao 9º ano devem inscrever-se junto celebraremos as Bodas Matrimoniais do
dos catequistas.
1º, 10º, 25º, 40º e 50º aniversários do Matrimónio, em que os casais que celebrem
RECOLEÇÃO DO PENTECOSTES - O estes jubileus matrimoniais receberão
CESM/Centro Espírito Santo e Missão
- no Seminário da Silva - promove no uma bênção especial do Senhor Arcebispróximo sábado, dia 12, a recoleção do po.
PENTECOSTES/2018 – aberto àquelas/es A inscrição é obrigatória para quem preque gostariam de fazer uma paragem e tende almoçar e ou celebrar Bodas Mapreparar melhor a celebração da Grande trimoniais. Não poderemos aceitar inscrições após o dia 10 de Maio de 2018.
Festa do ESPÍRITO SANTO.
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