
CATEQUESE DA PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA HORA 

 

Caríssimos pais, pedimos a vossa atenção para alguns assuntos, de elevada 

importância pastoral: 

 

I. ENCERRAMENTO DE CATEQUESE E TEATRO INFANTIL 

 

No sábado, dia 4 de junho, encerraremos as nossas atividades da catequese, na 

missa das 19h00, independentemente de outras atividades já propostas pelos 

diversos anos, para esse dia ou em dias seguintes. Desde esse sábado e até 17 de 

setembro, não haverá Missa com Catequese, às 16h30. Ainda nesse dia 4 de junho, 

o Bar estará mais amplamente guarnecido, para quem quiser fazer um jantar mais 

ligeiro e participar, de seguida, às 21h30, numa peça de teatro infantil, «O Príncipe 

Nabo», cujas receitas revertem, em 50% para a conferência vicentina, no seu apoio 

às famílias mais carenciadas. 

 

II. INSCRIÇÕES NA CATEQUESE E RENOVAÇÃO DE INSCRIÇÃO E SEUS CUSTOS 

 

Durante o mês de junho, deverão proceder à inscrição na catequese (1.º ano) ou à 

renovação de inscrição (do 2.º ao 11.º anos). Embora as fichas de inscrição ou de 

renovação estejam acessíveis, no site da paróquia, será preciso entregá-las 

presencialmente na secretaria paroquial, mediante uma contribuição de 12 €, por 

inscrição ou renovação, a qual inclui o direito ao catecismo. No caso de famílias, 

com mais de um catequizando, a contribuição é de 10 €, por inscrição, incluindo 

igualmente o direito ao catecismo. Os casos de manifesta dificuldade económica 

serão apreciados pessoalmente pelo pároco. Esta exigência inovadora, de uma 

pequena contribuição para as despesas da catequese (água, luz, fotocópias, 

diplomas, recordações, materiais didáticos, formação, manutenção das 

instalações) e para o catecismo (de uso obrigatório), acontece por duas razões: 



primeira, por sintonia pastoral com outras paróquias da vigararia, que têm práticas 

semelhantes há muitos anos; segunda, por uma real necessidade da paróquia, para 

fazer face a tantas despesas e a tão poucas receitas. É uma medida inevitável e 

justa, mas não será cega e terá em conta as exceções comprovadamente 

justificadas. Catequese, para o ano pastoral 2016-2017, iniciará a 24 de setembro.  

 

III. JUBILEU DA MISERICÓRDIA E JUBILEU DO PÁROCO 

 

Apesar do encerramento da catequese, permanece sempre a necessidade de 

participação na missa dominical (de junho a setembro, aos sábados, às 19h00; e aos 

domingos, às 10h30 e 19h00) e de participação nas iniciativas da vida da 

comunidade paroquial. Assim, apesar de ser período de férias (escolares!) 

queremos convocar toda a catequese, para dois acontecimentos a ocorrerem, no 

mês de julho:  

 

- Peregrinação Jubilar à Igreja do Senhor de Matosinhos: no domingo, 3 de julho. 

Saída a pé, da Igreja da Senhora da Hora, às 16h00. Entrada pela Porta Santa, às 

18h00. Missa às 18h30. Poderão ir ter diretamente à Igreja, por meios próprios. 

 

- Jubileu do pároco (bodas de prata sacerdotais): no dia 15 de julho, sexta-feira, 

haverá uma missa, pelas 20h00, seguida de um jantar (este com prévia inscrição).  

 

Mais informações, sobre estas duas iniciativas, estarão disponíveis, em breve, no 

site da paróquia. Até lá, desejamos um feliz Ano da Misericórdia. Agradecido pela 

vossa atenção, o vosso pároco, 

 

 

 

Pe. Amaro Gonçalo 

Senhora da Hora, 25 de maio de 2016 


