
Que poder não vem de Deus?
A questão acompanha a história da Humanidade. Quem legitima o poder, 
todo o poder? O confronto entre César (poder temporal) e Deus (poder es-
piritual) mantém-se. Nós, os cristãos, olhamos para a sentença de Jesus, 
que relativiza o poder entre os humanos, reconhecendo o poder absoluto de 
Deus, fonte de tudo.
Mas a sentença de Jesus precisa de ser situada no contexto para bem a 
entendermos e agirmos com sensatez e equilíbrio no nosso mundo de con-

fronto permanente entre poderes 
absolutizados.
Comecemos por olhar o tempo de 
Isaías (segundo Isaías, no tempo da 
deportação dos judeus). Quando os 
judeus, subjugados, se perguntam 
porque é que Deus os abandonou à 
sua sorte ou até porque Se vingou 
deles permitindo tal humilhação 
ou foi vencido por um deus mais 
forte que Javé, o Profeta vê, na as-
censão de Ciro como rei da Babi-
lónia, um sinal de esperança. Ciro 
vai permitir o regresso dos depor-
tados, o que leva o Profeta a ver num rei pagão um messias, ungido do verdadeiro Deus, 
que é o Senhor absoluto de onde provém todo o poder.
No tempo de Jesus, a propósito de pagar o imposto ao Imperador de Roma, vemos os 
fariseus e herodianos a pagar o imposto, assumindo-se colaboradores do poder de 
Roma, embora os fariseus o façam por considerarem que todo o poder, mesmo o poder 
pagão provém de Deus. Por sua vez, os zelotas recusam qualquer colaboracionismo 
com o imperador pagão. Quando se aproximam de Jesus, os «enviados» dos fariseus e 
herodianos não vão pedir um conselho mas armar uma cilada. Mesmo que tal só apa-
reça depois de lhe estenderem um «tapete de louvores» (D. António Couto)

A efígie do imperador na moeda (imagem divinizada do imperador) que eles mostram a Jesus denuncia-os por não cumprirem a 
lei (Ex. 20, 4), que proíbe fazer qualquer imagem de Deus.
A resposta de Jesus esatabelece, assim, uma clara distinção entre o domínio temporal e o domínio espiritual: ambos têm a sua 
dignidade própria e a sua autonomia como serviço aos cidadãos, mas sem barreiras intransponíveis porque todo o poder vem 
de Deus, como Jesus afirma diante de Pilatos. E Deus não vive acantonado na esfera do espiritual, ou na sacristia, como, nos 
tempos de hoje, muitos pretendem.
O sadio equilíbrio e respeito mútuo no poder como serviço aos cidadãos não se compadece com leis rígidas, tantas vezes só pos-
síveis nos gabinetes dos legisladores, urdidas com objectivos inconfessáveis e escondendo injustiças previsíveis. Lembremo-nos 
que antes de serem crentes, ou cristãos pelo Baptismo, todos somos cidadãos com direitos e deveres iguais diante daqueles que 
são chamados a exercer um poder, sempre temporal e situado, apenas por um certo período de tempo. Logo, sempre relativo e 
nunca absoluto.
A experiência diz-nos que um diálogo honesto entre pessoas honestas consegue o justo equilíbrio entre o poder temporal 

e o poder espiritual. É que este 
tem como objectivo promover 
pessoas livres, cidadãos inter-
ventivos na justiça social e dan-
do ferramentos para um viver 
juntos na sociedade onde todos 
somos iguais e todos diferentes. 
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U M  O L H A R  O U T R O
O fenómeno religioso é, por natureza, complexo. E toda a sua simplificação 
tem-se revelado infrutífera ao longo da história. E porquê? Porque, como a 
palavra religião indica, trata-de de uma relação do humano com o divino. 
E se qualquer relação entre humanos tem as suas dificuldades próprias - o 
humano é, já de si, misterioso, complexo e rico - quando estão dois huma-
nos em causa, a complexidade aumenta. E aumenta muito mais quando o 
humano se situa diante do divino, ou do transcendente, definido este como 
para além dos limites humanos.
Olhar para estas dificuldades como «défice» e fazer tudo para o ultrapas-
sar é a pior das situações, porque empobrece o ser humano, agravando 
as fronteiras e limites. Nas dificuldades está a riqueza e o estímulo para o 
crescimento.
Fátima concentra as atenções, no que ao mundo religioso em Portugal diz 
respeito. Sobretudo nas grandes peregrinações de Maio e Outubro. Não fal-
tam debates e tentativas de explicação de um fenómeno que se nos impõe 
e nos convida à reflexão. Se, por um lado, ele provoca os sectores mais 
agnósticos da sociedade, por outro lado, ele também inquieta a própria 
Igreja, e bem, no que se impõe fazer para que a atitude dos crentes possa 
ser considerada equilibrada, humana e libertadora. Devemos reconhecer 
que a prática religiosa em Portugal, um mistério insondável em si mes-
mo, precisa de purificação, de libertação de medos - Deus é amor e Jesus 
incarnou como  salvador ou libertador de todas as opressões - e de em-
penho activo numa transformação geradora de maior justiça social e que 
promova a dignificação de todos os seres humanos.
Reconheçamos que a pastoral da Igreja muito evoluiu nos últimos tempos 
e vai conseguindo dar aos fiéis uma maior consciência da sua dignidade e 
da sua missão: todos responsáveis e não apenas alguns. A Igreja é mesmo o  
povo de Deus, onde não pode haver excluídos da mesa de Deus.
Mesmo assim, impõe-se uma questão: porquê esta consciência pessoal 
e comunitária não se torna visível, parece que não «penetra» no coração 
humano de modo a ter uma visibilidade natural? Porque permanece uma 
notória dicotomia entre o que se é, cristão e membro da Igreja, e o que se 
faz ou se mostra ser? No mundo da política, por exemplo, onde estão os 
cristãos que lutam a partir das suas convicções cristãs? E porque têm os 
«laicos» uma atenção redobrada quando algum cristão se afirma no mundo 
da política, julgado por muitos como de «direito» apenas dos não crentes ou 
exigindo-lhes que  a fé cristã fique à porta do Parlamento?
Deixando as «cúpulas», o mesmo podemos dizer acerca do que se passa nas 
autarquias. Mais grave ainda quando aos nossos autarcas se lhes «exige» 
uma imparcialidade que, seguindo as leis laicas, os levam a esquecer que o 
povo que servem é um povo maioritariamente crente. Até porque, na maio-
ria dos casos, se não servem o povo crente, o da sua freguesia ou município, 
a quem servem?
Esta minha reflexão serve de introdução ao comentário que não posso dei-
xar de fazer ao que aconteceu há dias em Barcelos: a imagem de Nossa 
Senhora de Fátima «visitou» as gentes da cidade.
Fiquei feliz com a proposta que me fizeram - não estava no plano de acti-
vidades - de assinalar o 13 de Outubro na paróquia de um modo especial, 
dadas as circunstâncias da pandemia que se agrava.
Um grupo de moradores - a quem de modo especial agradeço - responsa-
bilizou-se pela logística, contactou as autoridades, cotizou-se nas despesas 
e informou os residentes na cidade. E, na noite do dia 13, após o Terço e a 
Missa na Igreja Matriz, a imagem de Nossa Senhora passou pelas ruas de 
Barcelos, contemplada como uma bênção de Mãe e uma oportunidade para 
uma súplica que o coração dita.
Como pároco, acompanhando a imagem e dando uma breve palavra aos 
moradores que das janelas da casa aplaudiam, ia pensando na alma bar-
celense que se mantém unida à Mãe de Deus. E esta união era visível na 
vizinhança que a passagem de Nossa Senhora estava a promover. E eu ia 
pensando nos laços que se apertam - com a pandemia não podemos aper-
tar as mãos ou olhar olhos nos olhos - também nas ruas da nossa cidade, 
que reconheço estar a evoluir para uma maior proximidade entre os que 
habitam na mesma rua.
Surjam mais iniciativas que promovam o encontro fraterno entre as famí-
lias. Sei que passa por aí a missão da Igreja. E, como pároco, não deixarei de 
corresponder e aplaudir.

P. Abílio Cardoso
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ORAÇÃO AO CRIADOR
Senhor e Pai da Humanidade,
que criastes todos os seres humanos
com a mesma dignidade, 
infundi nos nossos corações 
um espírito de irmãos.
Inspirai-nos o sonho de um novo encontro, 
de diálogo, de justiça e de paz.
Estimulai-nos a criar sociedades mais sadias 
e um mundo mais digno, sem fome, 
sem pobreza, sem violência, sem guerras.

Que o nosso coração se abra
a todos os povos e nações da Terra,
para reconhecer o bem e a beleza
que semeastes em cada um deles,
para estabelecer laços de unidade,
de projetos comuns,
de esperanças compartilhadas. 
Ámen.

Papa Francisco, in Fratelli Tutti

D. JORgE ORTIgA PEDE A
“REvITALIzAÇÃO DE COISAS 

JÁ ESQUECIDAS”
Na mensagem por ocasião dos Fiéis Defuntos, 
o Arcebispo Primaz pede “novos hábitos que 
sublinhem as verdades em que acreditamos”.
O Arcebispo de Braga pede, esta terça-feira, na 
mensagem por ocasião da celebração dos Fiéis 
Defuntos, que “o aglomerado de familiares à volta 
das sepulturas” seja substituído “pela revitalização 
de coisas já esquecidas” e por “novos hábitos que 
sublinhem as verdades em que acreditamos”.
D. Jorge Ortiga afirma que a circunstância actual 
deve ser aproveitada para “reflectirmos mais pro-
fundamente” e refere a redescoberta da família 
“como Igreja doméstica” para falar da oração – 
como da caridade – como uma forma de “revi-
talizar” a devoção.
O prelado diz que a ligação aos entes falecidos 
“passa pela oração, na eucaristia e na vida pessoal 
e familiar, pelas esmolas e por todas as experiências 
de caridade” – mais valiosas “que todas as flores, 
círios ou sepulturas ornamentadas”, alertando 
também para as “alminhas” que hoje estão aban-
donadas e que esta é uma oportunidade para as 
recuperar, “restituindo o significado que sempre 
tiveram: o convite à oração”.
D. Jorge Ortiga estabelece, na mensagem, o can-
celamento das celebrações comunitárias nos ce-
mitérios – assim como relembra a proibição de 
procissões e romagens –, mas pede aos sacerdotes 
que, sem aviso prévio, se desloquem aos cemitérios 
para que, “pessoalmente e como pastores das co-
munidades, rezem por todas as pessoas falecidas”.
Para o Arcebispo Primaz, todo o mês de Novembro 
“deveria ser aproveitado para frequentes visitas 
aos cemitérios”, sempre a evitar os aglomerados, 
“com a consciencialização de que, com eles, tere-
mos de percorrer um caminho de santidade”.
D. Jorge recordou, também, que a vida “deve ser 
encarada como um projecto de santidade” e que 
“estes momentos de alguma anormalidade” devem 
ajudar a ultrapassar a questão da “preponderância 
do culto dos mortos sobre a vocação à santidade” 
que os dois primeiros dias de Novembro “deveriam 
sublinhar”. Por outras palavras, “celebrar os mortos 
terá de ser sempre um apelo à santidade”.

REgISTOS PAROQUIAIS - UM APELO
Há comunicações que nos chegam para registo 
no livro de Baptismos. É do interesse de todos 
que tal aconteça. Porém, há comunicações so-
bretudo vindas do estrangeiro que apenas in-
dicam que o Baptismo aconteceu em Barcelos. 
Ora, Barcelos tem 89 paróquias. Assim, o Prior 
pede a todos aqueles que conheçam as pessoas 
abaixo indicadas, que nos informem para inda-
gramos onde foram baptizadas. São elas:
- Valter Filipe Almeida Araújo (5/2/89)
- Bruno Miguel Loureiro Ferreira (10/12/81)
- Mário Lopes Barbosa (14/10/71)
- Adélio Gonçalves da Silva (6/6/73)
- Carlos Alberto Fernandes Martins (21/6/70)
- Vítor João Freitas Ferreira (10/2/1998)
- Wilson César Soares Ferreira (6/7/2001)
- Mateus Freire Eleutério (baptizado a  10/8/2002
- Sara Monteiro (11/5/2003)
- Olívia Araújo Barbosa
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Aclamai a glória e o poder do SenhorA VIDA DO POVO DE DEUS TORNADA ORAÇÃO
XXIX DOMINGO DO TEMPO COMUM

SEgUNDA, 19 - Ss. João de Brébeuf,
Isaac Jogues, companheiros e S. Paulo da Cruz
 Leituras: Ef 2, 1-10
  Lc 12. 13-21

09.00 (Senhor da Cruz): Joaquim Pinto de Azevedo,
          pais e sogros
15.30 (Terço): Maria de Fátima Dantas da Costa (30º dia)
19.00 (Matriz): Maria de Fátima Dantas da Costa (30º dia)

TERÇA, 20 - Leituras: Ef 2, 12-22
   Lc 12, 35-38

09.00 (Senhor da Cruz): José Narciso Costa Alves
19.00 (Matriz): Manuel Rosa Batista da Costa, esposa e filho

QUARTA, 21 - Leituras: Ef 3, 2-12
                   Lc 12, 39-48

09.00 (Senhor da Cruz): Arminda Martins Palmeira e marido
15.30 (Terço - Intenções colectivas):
- Em honra de São Sebastião
19.00 (Matriz): Maria Virgínia Torres (30º dia)

QUINTA, 22 - S. João Paulo II
 Leituras: Ef 3, 14-21
   Lc 12, 49-53

08.00 (São José): Familiares de M.ª Emília Marques Durães
09.00 (Senhor da Cruz): Pais e cunhados de Olinda G. Dourado
15.30 (Terço): Em honra de São João
19.00 (Matriz - Intenções colectivas): 
- Luís Soares, Alzira da Silva Carvalho e filho Manuel
- Maria Joaquina Machado Relho

SExTA, 23 - S. João de Capistrano
 Leituras: Ef 4, 1-6
   Lc 12, 54-59

09.00 (Senhor da Cruz - Intenções colectivas): 
- Diácono Júlio da Conceição Faria
15.30 (Terço): Maria da Paz Lima Amaral e família
19.00 (Matriz): Maria Laura Matos Viana Lopes e marido

SÁBADO, 24 - Santa Maria e S. António M.ª Claret
 Leituras: Ef 4, 7-16
   Lc 13, 1-9

09.00 (Senhor da Cruz): Manuel Gonçalves Coutinho
17.30 (São José): Pelas Almas mais abandonadas

19.00 (Matriz - Intenções colectivas):
- Maria Cândida Barbosa da Costa
- Francisco Duarte Carvalho
- Manuel João Jesus Amaral
- Maria Fernanda Lopes Martins (1º aniv.)
- Maria do Carmo Sousa Faria
- Maria Carminda Ferreira Gomes Costa
- Jorge Costa Maciel Fernandes (16º aniv.)
- Maria Orlanda da Silva Roselho
- Jorge Oliveira da Cunha
- Ana Pereira da Silva (30º dia)

DOMINgO, 25 - XXX DO TEMPO COMUM
 Leituras: Ex 22, 20-26
               1 Tes 1, 5c-10
   Mt 22, 34-40

09.00 (Senhor da Cruz): António Jorge Vilas Boas Araújo e avós
11.00 (Matriz): Pelo povo
12.15 (Senhor da Cruz): Irmãos da Real Irmandade
15.30 (Terço): Joaquim Ferreira Lopes
19.00 (Matriz): Pelos Benfeitores da Paróquia

OFERTAS PARA BOLETIM 
Pedimos a colaboração generosa para com 
o Boletim, que é distribuído gratuitamente. 

- Família n.º 65 - 10,00
- Família n.º 348 - 20,00
- Família n.º 1303 - 100,00

TOTAL DA SEMANA - 130,00 euros
A transportar: 23.543,95 euros
Despesas até agora: 31.233.59 euros

RECOLECÇÃO DO CLERO -  Será na próxima 
terça-feira, das 9.30 às 12.30, a próxima recolecção 
dos sacerdotes da Arquidiocese. Via online com o P. 
Nuno Ventura.

PALESTRA ARCIPRESTAL - Os padres doo Arci-
prestado vão reunir na palestra mensal, na próxi-
ma quarta-feira, 21, às 9.30 no Seminário da Silva. 
Haverá reflexão e partilha sobre as celebrações de 
Fiéis Defuntos, a catequese e os sufrágios pelos sa-
cerdotes falecidos.

FORMAÇÃO CRISTÃ DE ADULTOS -  Na próxi-
ma quinta-feira, às 21.00 nas salas de catequese, 
teremos nova sessão de catequese de adultos. Es-
taremos via online com os missionários ad gentes 
que, durante o mês de Outubro, às quintas-feiras 
às 21.00, via ZOOM, nos ajudam a viver o Mês das 
Missões. A catequese é para toda a gente, embora 
se faça um convite especial aos membros dos gru-
pos da Paróquia. Na próxima quinta-feira, será a 
vez de dar prioridade aos Ministros Extraordinários 
da Comunhão. Todos são bem-vindos.

ADORAÇÃO EUCARÍSTICA – Na Igreja do Terço, 
no próximo sábado das 15.30 às 16.30, pelos ex-
ministros da Comunhão.

SÓCIO-CARITATIvA - Vai reunir no próximo sá-
bado, às 16.30, nas salas de catequese. Das 17.00 
às 17.30 haverá acolhimento aos carenciados.

MUDANÇA DA HORA - Acontece na noite do 
próximo sábado para domingo: os relógios serão 
atrasados em uma hora, entrando-se, assim, na 
hora de inverno.

ACOLHIMENTO ÀS CRIANÇAS DO 1º ANO - 
Será no próximo domingo a Festa do Acolhimento 
àquelas crianças que entraram no corrente ano no 
processo de educação da fé seguido na nossa Paró-
quia. As crianças, que têm sessões aos domingos, às 
09.30, terão lugar de destaque na missa das 11.00.

CURA E CUIDADO PARA «TODOS OS IRMÃOS»
1. Nestes tempos de sufoco pandémico, duas prioridades 
assomam ao nosso espírito com selo de necessidade e 
tintas de urgência: «cura» e «cuidado».
Todos sentimos a ânsia de uma «cura» e ninguém está 
dispensado de prestar «cuidados».
2. Não é em vão que «cura» e «cuidado» despontam como 
dois vocábulos com íntima afinidade e comum origem.
Tudo remonta ao latim «cura», que tanto deu para «cu-
rar» como para «cuidar».
3. E, de facto, a «cura» resulta do «cuidado» que somos
chamados a ter com o corpo e com o espírito. Ou seja, 
com a pessoa na sua totalidade.
Com a evolução semântica – registada ao longo dos 
tempos –, houve algumas «nuances» entre os termos.
4. Enquanto «curar» se tornou mais uma acção sani-
tária, «cuidar» supera o âmbito estritamente clínico.
Ou seja, para curar alguém, é necessário «cuidar»: quer 
para evitar a enfermidade, quer para acompanhar a pes-
soa do sofredor quando contrai alguma doença.
5. E dá-se até o caso de que «cuidar» pode envolver 
os chamados «doentes incuráveis». O «cuidado» também 
tem efeitos curativos, mesmo que tudo se passe no pla-
no íntimo.
Pode haver «doentes incuráveis», mas nunca haverá 
«pessoas incuidáveis». De resto, para bem «curar» é fun-
damental bem «cuidar».
6. Como nos lembra o Santo Padre, na sua mais recen-
te encíclica, não pode haver fronteiras nestas atitudes. 

Porque todos somos irmãos, o amor ultrapassará sempre 
qualquer barreira.
7. É por isso que este notável documento — a merecer 
leitura atenta e aplicação urgente — é um apelo à frater-
nidade, que tantas vezes esquecemos e negligenciamos.
O «mundo fechado» está afogado em «sonhos desfeitos 
aos pedaços».
8. Inspirado em São Francisco de Assis, «o santo do amor 
fraterno», o Sumo Pontífice faz questão de apontar as 
debilidades da liberdade e da igualdade sem a fraterni-
dade. Só a fraternidade é curativa e cuidadora. Ela não se 
decreta; acolhe-se, acolhendo cada pessoa, cada irmão.
9. É fundamental «recomeçar», passando de um «mundo 
de sócios» para um verdadeiro mundo de irmãos.
O «descarte mundial», que tende a prevalecer, é um vício
que urge vencer. É, pois, pela esperança que temos de 
avançar, tanto mais que «Deus continua a espalhar se-
mentes de bem na humanidade». Esta pandemia está a 
destapar — ao lado de pavorosos dramas — luminosos 
sinais de esperança. Tantas pessoas que são dons, que 
permanentemente se doam.
10. Tem razão o Papa Francisco: «A esperança é ousa-
da, sabe olhar para lá das comodidades pessoais, das 
pequenas seguranças e compensações que reduzem o 
horizonte, para se abrir aos grandes ideais que tornam a
vida mais bela e digna». Por conseguinte, não há alterna-
tiva: «Caminhemos na esperança»!

João António Pinheiro Teixeira, In DM 13.10.2020

Um milhão de crianças rezam o Terço pela uni-
dade e a paz hoje, dia 18 de outubro. Esta iniciati-
va da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre congre-
ga crianças e famílias de 80 países. Em Portugal, 
a oração do Terço será rezada por cinco crianças, 
a partir das 18h30, na Capelinha das Aparições, 
em Fátima, com transmissão em direto pela Rá-
dio Renascença, TCVN e redes sociais.
Os materiais de apoio à oração do Terço estão 
disponíveis na página oficial do evento. Pode 
descarregar o desdobrável com a oração de Con-
sagração das Crianças à Mãe de Deus e orien-
tações para o Terço pela Unidade e a paz aqui: 
https://redemundialdeoracaodopapa.pt/public/
documents/329-terco-pela-paz-criancas.pdf

JORNADAS NACIONAIS DE CATEQUISTAS 2020
De 23 a 25 de outubro decorrem, na plataforma Zoom, as Jornadas Na-
cionais de Catequistas 2020 (JNC2020).

Sob o tema «Catequese e Família» a iniciativa, da responsabilidade do 
Departamento de Catequese do Secretariado Nacional da Educação Cris-
tã (SNEC) chega ao Zoom numa edição inédita que vai ao encontro da 
situação pandémica do país.
Para a coordenadora do Departamento de Catequese os últimos meses 
mostraram-nos “imensas iniciativas da catequese - de formação, de 
oração, de cultura, de convívio, de treino no uso das ferramentas di- 
gitais - têm tido lugar através desta modalidade e sempre com bons 
resultados”.
Considerando que a versão online “não é exatamente a mesma coisa” 
a responsável lamenta a perda do convívio que as JNC permitem e “do 
contacto direto, da rápida troca de ideias, do toque, mas a experiência 
mostrou-nos que, quando queremos fazer comunidade, quando quere-
mos caminhar juntos, estar juntos, aprender em conjunto, não é o dis-
tanciamento físico que nos impede de conviver e de partilhar”.

Catequese e Família: o papel dos pais na educação cristã das 
novas gerações
O tema deste ano «Catequese e Família» vai aprofundar a reflexão re-
alizada “nas modalidades de Catequese Familiar que o Secretariado 
Nacional tem promovido e para as quais elaborou um conjunto de ma-
teriais que cobrem todo o itinerário da infância” e que a situação de 
confinamento convida a aprofundar.
“A colaboração que foi pedida aos pais, e dada por estes, para que a 
catequese pudesse progredir à distância, trouxe-nos, a todos, novos mo-
tivos para refletir sobre o papel dos pais na educação para a fé dos seus 
filhos, sem esquecer o insubstituível papel dos avós. De facto, os avós 
estão sempre muito próximos da catequese, são eles que muitas vezes 
levam os netos e quem tem aquele tempo todo do mundo para mostrar 
as pequenas coisas da vida, para ouvir, para transmitir a memória da fé 
e da orientação moral na vida: tinham, pois, de estar presentes nesta 
reflexão”, considera a responsável.

Programa das JNC dividido em três dias
No dia 23 de outubro, os trabalhos iniciam-se pelas 21h30 com uma 
«oração» e a intervenção de D. António Moiteiro, bispo de Aveiro e pre- 
sidente da Comissão Episcopal da Educação Cristã e Doutrina da Fé (CE-
ECDF). Pelas 21h30 D. António Couto, bispo de Lamego, apresenta o tema 
«A Família na Sagrada Escritura».
Na tarde de sábado, dia 24 de outubro, as JNC2020 iniciam-se pelas 
15h30 com a intervenção «A família como Igreja Doméstica na Exortação 
Apostólica Amoris laetitia», por D. Nuno Almeida, bispo auxiliar de Braga. 
Duas horas depois, às 17h30, Teresa Ribeiro Tomé apresenta o tema «As 
dinâmicas familiares num grupo humano de amor, intimidade, apoio e 
partilha». Pelas 21h00 o dia termina com o padre Manuel Queirós da 
Costa, da diocese de Vila Real, que aborda o tema «A família no Diretório 
para a Catequese: implicações».
No domingo, dia 25 de outubro, os trabalhos iniciam-se pelas 15h00 
com a videoconferência «A memória na transmissão da Fé: o papel dos 
avós», pela teóloga Helena Pressas. Sónia Neves, jornalista da Agência 
Ecclesia, fecha os trabalhos com a apresentação «A nossa Família educa 
para a Fé».
Os interessados podem inscrever-se no formulário online disponível 
para o efeito e que se encontra aqui: https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSdVfa_wxT93PlvGoHF8V-6Y6dM8DL0L9W6KKmrholCs4ZP6vw/
viewform
Duas horas antes de cada videoconferência os participantes recebem um 
link com os códigos para acederem às sessões. Nas páginas do Facebook 
e do Youtube da Educação Cristã também será possível acompanhar os 
trabalhos das JNC2020.

P. S. - O Prior pede aos catequistas que se reúnam para seguirem as 
jornadas em grupo, através da net na residência partoquial. Deste 
modo poderão comentar e partilhar.


