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Nossa Senhora Hora 
António José Carvalho Valente 969104057 ant.valente@gmail.com 
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PÓRTICO DE ABERTURA: O SEGREDO DE MARIA: RENOVAI-VOS NAS FONTES DA ALEGRIA! 

 

O lema pastoral da nossa diocese “Com Maria, renovai-nos nas fontes da alegria” não podia assentar-nos melhor. 

Somos uma paróquia, que tem Nossa Senhora da Hora como padroeira, e as “sete bicas” como ícone desta terra, 

fecundada pela “Mãe d’água”, que é para nós, o símbolo da presença materna da nossa Igreja, que caminha, ao 

longo de quase um século, sob o olhar atento de Maria, que, na Hora de Caná, a todos conduz a Jesus Cristo e, 

com Ele, à água fresca e ao vinho novo do Evangelho. 

 

Se a “Paróquia é o fontanário da aldeia a que todos acorrem na sua sede” (São João XXIII) que fará a nossa, que 

oferece à cidade, as suas sete “bicas”? Que fontes se abrem, na nossa comunidade? 

 

1. O Batismo, como fonte inesgotável de vida, que deve ser preparado e aproveitado como oportunidade de 

acolhimento, de proposta e de acompanhamento na fé, das nossas famílias. 

2. A Catequese, o Escutismo e a celebração do Crisma, que temos como fontes de crescimento, na fé. 

3. A Eucaristia, qual nascente da vida da Igreja, fonte e cume de toda a vida cristã, que queremos cada vez mais 

bela e festiva. 

4. A fonte da misericórdia, no sacramento da Confissão, Penitência ou Reconciliação, que é preciso redescobrir. 

5. As fontes da cura, no sacramento da Unção dos Doentes e na Pastoral da Saúde, que nos fazem ir ao 

encontro dos que não podem “sair”. 

6. As fontes ao serviço da comunhão, nos sacramentos da Ordem e do Matrimónio, que devem aparecer e 

resplandecer como vocações cristãs de compromisso. 

7. E, por último, as fontes inesgotáveis da caridade, no cuidado dos mais pobres, que devem sentir-se na Igreja, 

como em sua casa. 

 

Somos convidados a voltar a estas fontes, através da prática mais intensa e diversificada da oração, no contacto 

mais familiar com a Palavra de Deus, na celebração mais bela, mais acolhedora e mais festiva dos sacramentos. 

Nos diversos grupos e iniciativas pastorais, somos desafiados a propiciar, a facilitar, a promover, o encontro com 

Cristo, que é fonte de uma alegria, que renova a nossa vida.  

 

Em sintonia com os desafios do nosso Plano Diocesano de Pastoral para 2016/2017, teremos de polarizar a nossa 

vida comunitária: 

 

 Dando mais importância à formação espiritual dos agentes pastorais, o que implica valorizar os tempos de 

formação, de oração, da lectio divina, de adoração ao Santíssimo, dos retiros vicariais...; 

 Promovendo uma efetiva corresponsabilidade na missão: é preciso chamar e convocar, acolher, envolver e 

integrar, caminhar e acompanhar; 
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 Aperfeiçoando a beleza e a interioridade das celebrações e a centralidade do domingo. É preciso “tirar ao 

sábado, para dar ao domingo”; 

 Cuidando do acompanhamento e integração das famílias, através de uma maior atenção aos casais que 

procuram o Matrimónio, garantindo-lhes percursos diferenciados, sem esquecer os casais novos e o 

testemunho de casais experientes e jubilados; 

  Dando uma maior atenção aos pobres, cujo cuidado pastoral é missão de toda a Igreja; 

 Aproveitando o centenário das aparições, para conhecer melhor o acontecimento e mensagem de Fátima em 

ordem ao propósito de renovação nas fontes da alegria; 

 Crescer na beleza da comunhão que irradia em missão, de tal modo que outros lutem por ser dos “nossos”, 

por fazer parte da nossa comunidade, por ser cristãos connosco e como nós. 

 

E o ano que temos pela frente está cheio de surpresas e desafios: 

 

 A construção da sede dos Escuteiros, que amplia e qualifica o espaço da nossa missão, na educação das 

novas gerações; 

 A Visita Pastoral do Bispo Auxiliar da Diocese, Dom Pio, como oportunidade de avaliação, de revisão, de 

renovação da vida da comunidade; 

 A preparação do centenário da Paróquia, como oportunidade para afirmar a presença da Igreja no mundo e a 

nossa gratidão pelo caminho percorrido ao longo deste tempo. Para isso, devemos constituir uma Comissão 

de honra e uma Comissão executiva. 

 

Temos, de frente, a necessidade de intervir na nossa Igreja e nossa residência paroquial, a par do problema da 

sustentabilidade económica da Paróquia, que exige grande corresponsabilização, generosidade e envolvimento 

de todos. Mas vamos enfrentar estes desafios, com ânimo e coragem. 

 

«A concluir, não podemos deixar de nos confiar, de novo, à Mãe de Misericórdia e de Lhe pedir que volte para 

nós os seus olhos misericordiosos! Simplesmente, porque Ela é Mãe, Ela consegue tanto e faz tanto por nós, 

ultrapassando limites e excedendo expectativas! O seu Coração Imaculado desafia-nos a edificarmos uma Igreja 

de rosto materno, “uma mãe de coração aberto” (EG 46-49), com as mesmas entranhas de misericórdia, 

desafiada pela sua prontidão para sair e servir. Maria parece segredar agora aos nossos corações o próximo 

passo, no nosso caminho pastoral: “Cristãos desta bela Igreja do Porto, este é o meu segredo: renovai-vos nas 

fontes da alegria” (cf. Is 12,3)» (Plano Diocesano de Pastoral 2016/2017, p. 22). 
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PLANO DIOCESANO E ALGUMAS INICIATIVAS 

 

Balizado por dois acontecimentos marianos, a Visita da Imagem Peregrina e o Centenário das Aparições, o Plano 

Pastoral da Diocese do Porto para 2016/2017 acrescenta a inspiração e a companhia de Maria ao lema já 

delineado, no Plano quinquenal, resultando nesta formulação feliz: “Com Maria, renovai-nos nas fontes da 

alegria”. Simbolicamente, é colocada, no centro da rosácea, que inspira o logótipo do quinquénio, e para este 

novo ano pastoral, o brasão da diocese do Porto, com a referência mariana da “Civitas Virginis” (Cidade da Virgem).  

 

1. Algumas linhas marianas de ação pastoral com que se “cose” e “tece” o Plano Diocesano de Pastoral, para 

2016/2017, e a saber:  

 

 Uma Igreja em saída e mais próxima das pessoas, das suas linguagens e expressões de fé;  

 Uma Igreja sem medo da ternura e promotora do papel e da corresponsabilidade organizada dos leigos;  

 Uma Igreja que cresce e se oferece como espaço aberto para a cultura do encontro;  

 Uma Igreja que se manifesta, na celebração e no testemunho, numa expressão de beleza e de alegria 

irradiante;  

 Uma Igreja que bebe a sua comunhão e renovação, nas verdadeiras fontes da alegria, propiciando o 

encontro pessoal com Cristo (na oração, na escuta da Palavra, na celebração dos sacramentos e na prática da 

caridade); 

 Uma Igreja que faz da misericórdia o princípio da sua ação pastoral, indo muito além do Ano Jubilar; 

 Uma Igreja que dá importância à religiosidade popular como força de evangelização; 

 Uma Igreja que fomenta a beleza e a eficácia de uma pastoral comunitária, de modo a valorizar “a dimensão 

interparoquial, o trabalho colaborativo e subsidiário desenvolvido em vigararia, a sinergia de pessoas, grupos, 

paróquias, movimentos, comunidades religiosas, associações e instituições”.  

 

2. O centenário das aparições: fonte de inspiração e de renovação pastoral 

 

Uma segunda linha de força do Plano Diocesano é tecida pelo acontecimento e Mensagem de Fátima, cujo 

centenário iremos celebrar. O Plano Diocesano realça que: 

 

 “Fátima não se pode entender nem viver, sem a descoberta da Eucaristia e da sua centralidade” (PDP 2016/2017, 

p. 27), como é claro, desde logo, nas aparições do Anjo.  

 Os apelos à oração e à penitência, na Cova da Iria, estimulam o regresso a estas fontes indispensáveis para o 

encontro com Cristo, com a Sua graça e a Sua misericórdia, a qual deverá trinfar do juízo e alimentar a nossa 

esperança.  
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 O facto deste acontecimento mariano ter como protagonistas três crianças, ao jeito de uma típica revelação 

bíblica aos pequeninos, inspira ainda o Plano Diocesano a repropor a simplicidade evangélica e a promover a 

resposta vocacional, desde tenra idade.  

 O enquadramento natural das aparições e a sensibilidade ecológica dos pastorinhos podem ser aproveitados, 

em boa pedagogia pastoral, para redescobrir a alegria da criação e fomentar a aliança entre a humanidade e 

o ambiente, na linha da Encíclica Laudato si’.  

 Também a dignidade, a vocação e a missão da mulher na Igreja e no mundo encontram luz na “Senhora mais 

brilhante que o Sol”.  

 

3. Iluminados por estas duas “candeias”, por estes dois acontecimentos, são definidos objetivos específicos para 

o próximo ano pastoral, insistindo-se sobretudo:  

 

 na necessidade de recuperar a frescura do anúncio do Evangelho pelo acesso às suas fontes na familiaridade 

com a Palavra de Deus;  

 na importância de uma iniciação à vida espiritual dos agentes pastorais, e sobretudo dos catequistas, de 

modo a reforçar o sentido eclesial da sua missão;  

 na proposta criativa e ousada de percursos diferenciados na formação e nos itinerários de preparação para 

os sacramentos;  

 no cuidado pela beleza da liturgia, pela qual a Igreja evangeliza e se evangeliza;  

 na irradiação da misericórdia, praticada com alegria;  

 no fortalecimento dos instrumentos de comunhão e de corresponsabilidade pastoral (Conselho Paroquial de 

Pastoral ou Conselho Vicarial de Pastoral).  

 

No fundo, o que nos propomos é alcançar comunidades renovadas: 

 pela frescura da Palavra;  

 pela beleza da Liturgia; 

 pela prática feliz da misericórdia; 

 pela alegria do amor, em família.  

 

E fá-lo-emos sempre sob a luz e guia de Maria, «a Senhora mais brilhante do que o Sol, que há 100 anos nos trouxe, 

em Fátima, uma mensagem de ternura, de graça, de misericórdia e de paz, nos ilumine e nos guie para que ‘com 

Maria, a Igreja do Porto se renove nas fontes da alegria!’» (PDP 2016/2017, p. 9). A meta, já definida no objetivo 

geral do Plano quinquenal é a de “uma Igreja marcada pela alegria do Evangelho, que nasce do encontro com Cristo 

e que se renova em missão, para irradiar a esperança e servir na caridade”. Para conhecer algumas datas mais 

significativas do calendário diocesano, consultar o livreto do Plano Diocesano de Pastoral 2016/2017 e o 

calendário apresentado na parte final deste documento. 
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INICIATIVAS PASTORAIS DA VIGARARIA DE MATOSINHOS 

 

1. Todas as paróquias da Vigararia de Matosinhos terão as suas visitas pastorais. A da nossa Paróquia será entre 

25 de março e 2 de abril de 2017. 

2. Criar-se-á, neste ano pastoral, o Centro Catecumenal da Vigararia de Matosinhos, destinado a quem ainda 

não é batizado ou a quem apenas recebeu o Batismo e não teve mais nenhuma formação. 

3. Serão realizados dois encontros vicariais de formação aberta:  

a) o primeiro, a 12 de dezembro, às 21h30, com Fernando Santos e a jornalista Maria Flor Pedroso. Está 

confirmado o local: novo Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões. Título: “Deus em jogo: o testemunho 

de Fernando Santos”;  

b) o segundo, a 06 de fevereiro, às 21h30, com Assunção Cristas e Zita Seabra, num debate moderado pelo 

jornalista Paulo Rocha da Agência Ecclesia, e a ter lugar na Escola Secundária Augusto Gomes. 

4. Retiros Vicariais, no dia 22 de abril: 

a) Coralistas, no Mosteiro Beneditino de Singeverga, sob a orientação do Sr. D. Abade de Singeverga, Frei 

Bernardino Costa: está confirmado o lugar. O conferencista só confirma disponibilidade depois do Natal;  

b) Catequistas, em Valadares: não podem contar com a orientação do Sr. Pe. Frazão Correia. Foi sugerido o 

nome do Pe. Tiago Miguel Fialho Neto, do Patriarcado de Lisboa, diretor do Setor da Catequese nessa 

diocese e autor do livro “Hora de Mudança na transmissão da fé: a urgência da pastoral da gestação”, Ed. 

Paulinas 2016. 

c) Animadores da Pastoral da Caridade, na Casa Ozanam, podem contar com a orientação do Sr. Pe. João 

Gonçalves, coordenador das prisões. Está por confirmar a disponibilidade do local. 

d) Leitores, MEC’s e Zeladoras, na Apúlia, sob a orientação do Sr. Pe. Joaquim Santos. Está confirmado o local e o 

conferencista. 

 

Alguns momentos mais importantes do calendário vicarial  

(consultar calendário mais pormenorizado na parte final deste documento): 

 

 Formação aberta: a 12 de dezembro [Fernando Santos] e a 6 de fevereiro [Zita Seabra, Assunção Cristas] 

 Encontro vicarial de crismandos: 30 de dezembro, na cripta da Igreja de N. S.ra da Hora 

 Retiros vicariais: 22 de abril 

 Festa Vicarial de Adolescentes: 6 de maio 

 Festa Vicarial da Catequese da Infância: 17 de junho 
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CATEQUESE DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA: A ALEGRIA DE EVANGELIZAR 

 

“Ousar o primeiro anúncio aos pais com filhos na catequese; ousar novas formas de catequese para as várias idades 

 (catequese familiar, catequese intergeracional, catequese de adultos); acompanhar a procura de Deus e da Igreja e o 

pedido dos sacramentos com propostas e percursos diferenciados. Articular e aprofundar a relação Família-Catequese-

Eucaristia” (Plano Diocesano de Pastoral, 2016/2017, p. 50). “Iniciar as crianças e jovens na beleza e no gosto da 

celebração e da oração” (Ibidem, p. 52). 

 

I. INCIDÊNCIA DO PLANO DIOCESANO NA MISSÃO DOS CATEQUISTAS 

 

1. A consciência que devem ter de que são portadores da alegria do Evangelho e discípulos missionários de Cristo 

(EG 120).  

 

2. A importância do seu testemunho de alegria: os catequistas são pessoas de fé, pessoas da Igreja, ao serviço da 

educação da fé, em todas as dimensões: fé professada, celebrada, vivida, rezada, anunciada. Evangelizadores 

felizes! 

 

3. “A importância de uma iniciação à vida espiritual dos agentes pastorais, de modo a reforçar o sentido eclesial da 

sua missão” (PDP 2016/2017, p. 20).  

 

4. A oportunidade de refletir o acontecimento e a Mensagem de Fátima. O texto do nosso Plano Pastoral abre-

nos pistas interessantes, que podemos valorizar, nomeadamente a capacidade de resposta vocacional das 

crianças, adolescentes e jovens e a importâncias das fontes da alegria, como a escuta da Palavra, a oração, os 

sacramentos...  

 

5. A necessidade de descobrir e explorar as “fontes da alegria”, em contexto catequético e paroquial.  

 

Lendo o Plano Diocesano, há uma citação de uma exortação apostólica do Papa Paulo VI, que chama a atenção. 

Está na pág. 38. Diz assim: «Com os pastorinhos podemos “reaprender a saborear simplesmente as múltiplas 

alegrias humanas que o Criador coloca, já agora, ao longo do nosso caminho: alegria exaltante da existência e da 

vida; alegria do amor honesto e santificado; alegria pacificadora da natureza e do silêncio; alegria, por vezes, austera 

do trabalho feito com diligência; alegria e satisfação pelo dever cumprido; alegria transparente da pureza, do serviço 

e da partilha; alegria exigente do sacrifício” (Gaudete in Domino, pp. 12-13)».  
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II. AS FONTES DA ALEGRIA NA CATEQUESE: Enumeramos um decálogo, por uma ordem simplesmente arbitrária… 

 

1. A alegria de estarmos juntos, e de vivermos e crescermos em grupo e em comunidade, como canta o 

salmista: “Oh, como é belo e agradável ver os irmãos reunidos em harmonia” (Sl 133,1); fazer da paróquia uma 

comunidade onde os catequizandos se sintam em casa; 

2. A alegria do domingo (Dies Domini, 55-58), o dia do Senhor e o Senhor dos dias, como dia principal de festa, a 

propor e a introduzir na vida dos fiéis, para poderem participar na alegria plena de Cristo (Jo 16,20), através 

da celebração bela e festiva da Eucaristia; 

3. A alegria do conhecimento íntimo e vital de Deus, a alegria de aprender e de ensinar: “Nada mais alegra o 

meu coração”, dizia São João, na sua terceira Carta, “do que saber que os meus filhos caminham na verdade” 

(3 Jo 1,4); o progresso dos catequizandos faz a sua alegria e completa a nossa; 

4. A alegria de crescer, como Jesus, em 3D: “em estatura, em sabedoria e em graça” (Lc 2,52)! Como não 

valorizar esta alegria, que enche de brio e de brilho os olhos do coração dos pais e educadores, do pároco e 

dos catequistas, mas também das próprias crianças, adolescentes e jovens? 

5. A alegria da partilha, porque, como disse Jesus, “Há sempre mais alegria em dar do que em receber” (At 

20,35); 

6. A alegria da amizade, porque é bom termos alguém que caminha ao nosso lado! Esta amizade tem expressão 

diferente na relação entre catequizandos e na relação dos catequistas com estes. Por isso Jesus pôde dizer: 

“Chamei-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que recebi de meu Pai” (Jo 15,15);  

7. A alegria do perdão, praticado em família e celebrado, frequentemente, no sacramento da Reconciliação, 

porque “há mais alegria no céu por um só pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam 

de arrepender-se” (Lc 15,7;10); 

8. A alegria do trabalho e do dever cumprido, que nos dá uma grande paz de consciência e de coração (Lc 

17,10), fazendo tudo, como se tudo dependesse de mim, mas confiando na graça de Deus, como se tudo 

dependesse d’Ele;  

9. A alegria da escuta e da resposta à Palavra de Deus, ou seja, a alegria da vocação, porque é belo ser chamado 

pelo nome e porque a escuta do meu nome é a melhor melodia do coração: “Chamei-te pelo teu nome; és 

meu”, diz o Senhor a Isaías (Is 43,1); 

10. A alegria da missão, porque é “doce e reconfortante a alegria de evangelizar” (EG 9; EN 80), como nos 

recordou o Papa Paulo VI e agora tão insistentemente o Papa Francisco. 

 

III. ALGUNS ASPETOS E MOMENTOS A VALORIZAR NA CATEQUESE 

 

1. Privilegiar as formas de primeiro anúncio, junto dos pais com filhos na catequese, ocupando-os e formando-

os, quer em encontros de convívio ou oração, quer em reuniões de formação, quer convocando-os para a 

participação nas atividades da catequese e da paróquia, em geral, como, por exemplo, o grupo coral da 

catequese; 
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2. Envolver os pais, como primeiros e insubstituíveis educadores da fé; 

3. Incentivar a criação da “Catequese familiar” a partir do grupo do 2.º ano; 

4. Valorizar a experiência da oração, na vida dos catequistas e em contexto de catequese, promovendo a 

participação dos catequistas em formações e retiros (vicariais ou diocesanos); 

5. Valorizar o domingo, como principal dia de festa e das festas de catequese; 

6. Valorizar a dimensão festiva e bela da fé, preparando cuidadosamente as celebrações da Eucaristia e das 

festas de catequese; 

7. Aproveitar as figuras, mensagem e acontecimento do centenário das aparições de Fátima, para a 

redescoberta das fontes da alegria (oração, Eucaristia, Reconciliação) e para o despertar vocacional e o apelo 

universal dos cristãos à santidade. Valorizar a dimensão vocacional da Catequese: 

  Dia 6 de maio (semana das vocações), no horário da Catequese: “O testemunho das crianças: a resposta 

vocacional dos Pastorinhos”: apresentação por autor de livro(s) da vida dos Pastorinhos, em chave 

vocacional. Público-alvo: Catequese da Infância.  

 Dia 13 de maio: “Viver Fátima, na Senhora da Hora”: oração contínua dos 20 mistérios do Rosário, pelos 

grupos de catequese da infância, adolescência, crismandos e jovens.  

 Dia a marcar de acordo com o calendário do Santuário: Peregrinação da catequese de adolescência, 

crismandos e jovens a Fátima, para participar no Musical “Entre o Céu e a Terra” e outros momentos de 

oração e cultura. Data a designar, no início do 3.º período. 

8.  “Desescolarizar” o calendário, a linguagem e a prática da Catequese; 

9. Aproveitar a colaboração do grupo “Hora do teatro”, por exemplo, no espetáculo de 10 de junho; 

10. Responder às questões I, II e VII, do Instrumento de análise da prática pastoral. Reuniões a 30 de novembro e 

a 25 de fevereiro, às 21h00; 

11. Colaborar com os grupos do setor sociocaritativo: participação solidária com a CSVP e o Mar Solidário: 

 

 Catequese da Infância e de Adultos: apoio à Conferência Vicentina e ao grupo Mar Solidário 

 Catequese da Adolescência e Crismandos: apoio ao grupo Mar Solidário 

 

23 e 25 de novembro Catequese de Adultos 

14 de janeiro 1.º / 7.º 

11 de fevereiro 2.º / 8.º 

11 de março 3.º / 9.º 

1 de abril 4.º / 10.º / Crismandos 

13 de maio 5.º / Jovens 

3 de junho 6.º 

 

 



 
12 

12. Participar na iniciativa “24 horas para o Senhor” (Igreja Antiga)  

 

13. Participar nos encontros com o Bispo, durante a Visita Pastoral: (ainda a confirmar) 

a) Sábado, 25 de março, às 15h00: encontro com os pais com filhos na catequese 

b) Sexta, 31 de março, às 21h30: encontro com os crismandos  

c)      Sábado, 1 de abril, às 09h30: celebração da Reconciliação 

d) Sábado, 1 de abril, às 15h00: Encontro com adolescentes e jovens 

e) Sábado, 1 de abril, às 16h00-16h30: Diálogo do Bispo com os catequizandos do 1.º ao 6.º anos 

f)      Sábado, 1 de abril, às 16h30-17h30: Sarau – apresentação pelos catequizandos do 1.º ao 6.º anos 

g) Sábado, 1 de abril, às 18h00: Missa com catequese e escuteiros 

h) Sábado, 1 de abril, às 01 21h30: Sarau com todos os colaboradores e grupos pastorais 

i)      Domingo, 2 de abril, às 10h00: Missa da Confirmação 

 

14. Participação na oração comunitária do Rosário, no mês de maio: 

Dia Hora Grupos 

4.ª 3 21h00 Pais, Catequistas e Catequizandos do 1.ºano 

4.ª 10 21h00 Catequese de Adultos 

Sáb. 13 DEFINIR Catequese, Grupo de Jovens e Crismados de 2017 

3.ª 16 21h00 Pais, Catequistas e Catequizandos do 2.º ano 

4.ª 17 21h00 Pais, Catequistas e Catequizandos do 3.º ano 

5.ª 18 21h00 Pais, Catequistas e Catequizandos do 4.º ano 

2.ª 22 21h00 Pais, Catequistas e Catequizandos do 6.º ano 

3.ª 23 21h00 Pais, Catequistas e Catequizandos do 5.º ano (exceção: na Igreja Paroquial) 

6.ª 26 21h00 Pais, Catequistas e Catequizandos da Adolescência 

 

Nota: De segunda a sexta, é na Igreja Antiga. Aos sábados e domingos, é na Igreja Paroquial. 

Sábado, 25 de março 

22h00-23h00 Crismandos (Paula Branco) 

23h00-24h00 Crismandos (Joana e Márcia) e Grupo de Jovens 

00h00-01h00 Catequese de Adultos 

15h00-15h30 2.º ano  

15h30-16h00 3.º ano da catequese 

16h00-16h30 5.º e 6.º anos de catequese  

16h30-17h30 Missa – 4.º ano de catequese (Igreja Paroquial) 

16h30-17h30 1.º ano de catequese 

17h30-18h00 Catequese da adolescência – 7.º e 8.º anos 

18h00-18h30 Catequese da adolescência – 9.º e 10.º anos 
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IV. ORGANIGRAMA DA CATEQUESE 2016/2017 

ANO 
HORÁRIO 

SÁBADO 
CATEQUISTAS N.º SALA COORDENADOR 

1.º 

[101] 

15h00 
Dina Cláudia  

Ana Cristina – CNE (A) 
15 8 

Ana Cristina 

15h00 Vânia Novais / Olívia Clea – CNE (B) 16 9 

16h30 
Helena Maria Sousa 

António J. Pinto Sousa (C) 
22 1 

16h30 Joana Durão (D) e Joana Almeida 26 2 

16h30 Conceição Antunes / Marina Alves (E) 23 4 

2.º 

[98] 

15h00 Rosário Horta / Carolina Varela (A) 20 1 

Rosário Horta 

15h00 Beatriz Pascoal (B) 22 3 

15h00 Adelaide Ferreira (C) 17 2 

15h00 Margarida Afonso (D) 19 5 

15h00 Ana Paula Maia (E) 20 6 

3.º 

[97] 

15h00 Maria do Céu Rocha (A) 22 4 

Conceição Rodrigues 

15h00 Conceição Rodrigues (B) 25 13 

15h00 Anabela Vieira Sousa (C) 24 15 

15h00 
Fátima Garcia 

Sofia Luna (Crismanda) (D) 
26 16 

4.º 

[50] 

15h00 Estrela Costa / Daniela Oliveira (A) 17 7 

Estrela Costa 
17h30 

Deolinda Martins 

Carolina Guedes (Crismanda) (B) 
17 2 

17h30 
Sandra Ivone  

Alexandra (Crismanda) (C) 
16 4 

5.º 

[38] 

15h00 
Céu Americano  

Estela M. (A) 
21 17 

Céu Americano 

17h30 Alexandra Santos / Joana Neves / Carla Santos (B) 17 1 

6.º 

[35] 

15h00 Luísa Claro (A) 12 14 

Luísa Claro 17h30 
Alice Ribeiro  

Amélia Lopes (B) 
13 5 

17h30 Benvinda Vieira (C) 10 6 

7.º 

[22] 
17h30 

Dina Cláudia  

Ana Cristina (A) 
22 13 

 

Jerónima 

8.º 

[42] 

17h30 Jerónima / Ana Leonor Fraga (A) 22 15 

17h30 Hermínia (B) 20 14 

9.º 

[32] 

17h30 Manuela Ferreira (A) / Anabela Sousa Teixeira (A) 15 16 

17h30 Ricardo Pereira (B) 16 7 

10.º 

[25] 
17h30 Lisa Maria (A) 25 17 

Crismandos A Paula Branco 22 

AF 

Pároco 

Crismandos B Joana Pombo e Márcia Paiva 25 

Jovens Márcia Paiva 14 

Adultos 

[24] 
4.ª - 6.ª M.ª das Dores 24 15 

Coordenação Geral da Catequese de Infância e Adolescência Paula Branco 

Auxiliar na Coordenação de Infância – Representante da Catequese, no CPP Alexandra Santos 
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V. CALENDÁRIO DA CATEQUESE 

SÁBADOS COM 

CATEQUESE DIA LITÚRGICO 

EVENTO PASTORAL 

MISSA COM CATEQUESE 

E OUTRAS ATIVIDADES DOMINGOS E 

FESTIVIDADES 

24 setembro 
26.º Domingo Comum C 

Abertura da Catequese 

10h00: 1.º ano 

15h00: Grupos deste horário 

17h30: Grupos deste horário 

30 setembro 21h30: Formação vicarial para novos catequistas 

1 outubro 27.º Domingo Comum C 16h30: 2.º ano / 19h00: 7.º ano 

8 outubro 28.º Domingo Comum C 16h30: 3.º ano / 19h00: 8.º ano 

15 outubro 29.º Domingo Comum C 16h30: 4.º ano / 19h00: 9.º ano 

16 a 23 outubro Semana das Missões 

22 outubro 30.º Domingo Comum C 16h30: 5.º ano / 19h00: 10.º ano 

29 outubro 31.º Domingo Comum C SEM CATEQUESE 

30 outubro 10h30: FESTA DO ACOLHIMENTO (1.º ANO) 

5 novembro 32.º Domingo Comum C 16h30: 6.º ano / 19h00: 7.º ano 

6 a 13 novembro Semana dos Seminários 

12 novembro 33.º Domingo Comum C 16h30: 2.º ano / 19h00: 8.º ano 

19 novembro 34.º Domingo Comum C 
16h30: ENTREGA DA BÍBLIA (4.º ANO) 

19h00: ENTREGA DA BÍBLIA (4.º ANO) 

20 novembro 
CONCLUSÃO DO ANO DA MISERICÓRDIA 

10h30: RITO DE ADMISSÃO DOS CATECÚMENOS E ENTREGA DOS EVANGELHOS 

26 novembro 1.º Domingo do Advento A TODOS OS GRUPOS 

3 dezembro 2.º Domingo do Advento A 16h30: 3.º ano / 19h00: 9.º ano 

8 dezembro Imaculada Conceição 

10h30: Bênção dos terços para 

catequese do 2.º ao 10.º anos 

16h30: ENTREGA DA AVE-MARIA e 

bênção dos terços para o 1.º ano 

10 dezembro 3.º Domingo do Advento A 16h30: 4.º ano / 19h00: 10.º ano 

17 dezembro 4.º Domingo do Advento A TODOS OS GRUPOS 

30 dezembro 21h30: Encontro vicarial com crismandos 

7 janeiro Epifania do Senhor 16h30: 5.º ano / 19h00: 7.º ano 

14 janeiro 2.º Domingo Comum A 16h30: 6.º ano / 19h00: 8.º ano 

21 janeiro 3.º Domingo Comum A 16h30: 2.º ano / 19h00: 9.º ano 

28 janeiro 4.º Domingo Comum A 16h30: 3.º ano / 19h00: 10.º ano 

4 fevereiro 5.º Domingo Comum A 16h30: 4.º ano / 19h00: 7.º ano 
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11 fevereiro 6.º Domingo Comum A 
16h30: 5.º ano / 19h00: 8.º ano  

Dia Mundial do Doente 

12 fevereiro 6.º Domingo Comum A 10h30: BEM- AVENTURANÇAS (7.º ANO) 

17 a 19 fevereiro Retiro diocesano para Catequistas 

18 fevereiro 7.º Domingo Comum A 16h30: 6.º ano / 19h00: 9.º ano 

25 fevereiro 8.º Domingo Comum A SEM CATEQUESE 

o1 março Cinzas – Início da Quaresma: Missas às 16h30 e 21h30 

04 março 1.º Domingo da Quaresma A 16h30: 2.º ano / 19h00: 10.º ano 

05 março 1.º Domingo da Quaresma A 
10h30: RITO DA ELEIÇÃO E INSCRIÇÃO 

DO NOME DOS CATECÚMENOS 

11 março 2.º Domingo da Quaresma A 16h30: 3.º ano / 19h00: 7.º ano 

18 março 3.º Domingo da Quaresma A 
16h30: ENTREGA DO CREDO (6.º ano) 

19h00: Comunidade 

19 março 3.º Domingo da Quaresma A 

10h30: ENTREGA DO CREDO AOS 

CATECÚMENOS 

11h30: FESTA DO PAI-NOSSO (2.º ANO) 

25 março 4.º Domingo da Quaresma A 
15h00: Encontro do Bispo com os pais 

16h30: 4.º ano / 19h00: 8.º ano 

26 março 4.º Domingo da Quaresma A 
10h30: RITOS PREPARATÓRIOS 

PARA CATECÚMENOS 

31 março 21h30: Encontro do Bispo com os Crismandos 

1 abril 09h30: Celebração da Reconciliação (Confissões) 

1 abril 
5.º Domingo da Quaresma A 

Visita Pastoral 

Encontros do Bispo com catequizandos 

18h00: Missa com toda a Catequese 

2 abril 10H00: Celebração do Crisma  

8 abril Sábado de Ramos 16h30: Missa com 1.º, 2.º e 3.º anos 

9 abril Domingo de Ramos 

10h00: Missa com Catequese (do 4.º ao 

10.º anos e crismados) 

19h00: Missa com o Povo 

13 abril Quinta-Feira Santa: 21H30: Lava-pés aos catecúmenos 

14 abril Sexta-Feira Santa 

15 abril Vigília Pascal A 

16 abril Domingo de Páscoa: Visita Pascal às 10h00 e Missa às 19h00 

22 abril 2.º Domingo de Páscoa A SEM CATEQUESE 

22 abril Retiro Vicarial para agentes pastorais 

29 abril 
3.º Domingo de Páscoa A 

Dia de São Jorge - CNE 
16h30: 5.º ano / 19h00: 9.º ano 
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30 abril - 7 maio Semana das Vocações 

6 maio 
4.º Domingo de Páscoa 

Dia Mundial das Vocações 
16h30: 6.º ano /19h00: 10.º ano 

6 maio Encontro Vicarial de Adolescentes 

7 maio 
Dia da Mãe (batismos na missa das 10h30) 

19h00: FESTA DA VIDA (8.º ano) 

13 maio 5.º Domingo de Páscoa A 
TODOS OS GRUPOS 

Centenário das aparições 

20 maio 6.º Domingo de Páscoa A 16h30: 2.º ano /19h00: 7.º ano 

21 maio 6.º Domingo de Páscoa A 
10h30: CELEBRAÇÃO DA ESPERANÇA 

(5.º ano) 

25 maio Quinta-feira da Festa em honra de Nossa Senhora da Hora 

27 maio Ascensão do Senhor A 16h30: 3.º ano / 19h00: 8º ano 

28 maio Conclusão das Festas em Honra de N.ª Senhora da Hora 

3 junho Pentecostes (Vigília) 19h00: FESTA DO ENVIO (10.º ANO) 

4 junho Pentecostes (Solenidade) 

10 junho Santíssima Trindade 
Preparação da Festa Vicarial 

19h00:  Comunidade 

11 junho Santíssima Trindade 10h00: FESTA DA EUCARISTIA I 

11 junho Iniciativa diocesana “Evangelho na Cidade” – para Catequistas 

15 junho Corpo e Sangue de Cristo 10h00: FESTA DA EUCARISTIA II 

17 junho Festa Vicarial da Catequese (do 1.º ao 6.º anos) 

18 junho 11.º Domingo Comum A 10h30: ENTREGA DO DECÁLOGO (9.º ANO) 

25 junho 12.º Domingo Comum A 10h00: PROFISSÃO DE FÉ (6.º ANO) 

 

Nota: A partir de 3 de junho de 2017, não há missa com catequese às 16h30. Mantém-se, a partir daí, a catequese, 

nos horários habituais, até 10 de junho. Catequese encerra, a nível paroquial e vicarial, a 17 de junho. 
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VI. FESTAS E CELEBRAÇÕES DA CATEQUESE 

 

ANO DE CATEQUESE FESTA / CELEBRAÇÃO DIA E HORA 

1.º 

Acolhimento 
Domingo 

30 outubro, 10h30 

Entrega da Ave-Maria 
Quinta (Imaculada Conceição) 

8 dezembro, 16h30 

2.º Entrega do Pai-Nosso 
Domingo 

19 março, 11h30 

3.º 

Festa da Eucaristia I 

(Primeira Comunhão)  

(c0m batismos de catecúmenos) 

Domingo 

da Santíssima Trindade 

11 junho, 10h00 

Festa da Eucaristia II 

(Primeira Comunhão)  

Quinta-feira do Corpo de Deus 

15 junho, 10h00 

4.º Entrega da Bíblia 
Sábado, 19 novembro,16h30 

Sábado, 19 novembro,19h00 

5.º Celebração da Esperança 
Domingo 

21 maio, 10h30 

6.º 

Entrega do Credo 
Sábado 

18 março, 16h30 

Profissão de Fé 
Domingo 

25 junho, 10h00 

7.º 
Entrega das  

Bem-Aventuranças 

Domingo 

12 fevereiro, 10h30 

8.º Festa da Vida 
Domingo 

7 maio, 19h00 

9.º 
Entrega do  

Decálogo 

Domingo 

18 junho, 10h30 

10.º Festa do Envio 
Sábado (Pentecostes) 

3 junho, 19h00 

Crismandos Crisma  
Domingo 

2 abril, 10h00 [Visita Pastoral] 

Todos, 

do 1.º ao 6.º 
Festa Vicarial da Catequese 

Sábado 

17 junho 

Todos, 

do 7.º ao 10.º 
Festa Vicarial dos Adolescentes 

Sábado 

6 maio 
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VII. PREPARAÇÃO DOS CATECÚMENOS DO 3.º ANO PARA A CELEBRAÇÃO DO BATISMO E EUCARISTIA 

 

RITOS 
CATECÚMENOS 

CRIANÇAS DO 3.º ANO AINDA NÃO BATIZADAS 

RITO DE ADMISSÃO E ENTREGA DOS EVANGELHOS Domingo, 20 novembro, 10h30 

RITO DA ELEIÇÃO E INSCRIÇÃO DO NOME  Domingo, 5 março, 10h30 

ENTREGA DO CREDO Domingo, 19 março, 10h30 

RITOS PREPARATÓRIOS DO BATISMO Domingo, 26 março, 10h30 

BATISMO E EUCARISTIA Domingo, 11 junho, 10h00  
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GRUPO DE CRISMANDOS E GRUPO DE JOVENS: A ALEGRIA DA MISSÃO 

 

 “Tornar os jovens sujeitos ativos e protagonistas do Evangelho do amor” (Plano Diocesano de Pastoral, 2016/2017, 

 p. 56). “Formar e acompanhar grupos de jovens” (Ibidem, 50). 

 

No presente ano pastoral, resolvemos adiar o crisma do grupo que o deveria ter feito em outubro último (da 

catequista Paula Branco) e antecipar o crisma para os grupos das Catequistas Márcia Paiva e Joana Lopes. Estes 

últimos, depois de 10 anos de catequese, fazem a sua preparação próxima para o Crisma, seguindo o “Youcat 

Preparação para o Crisma”, de Nils Baer (organizador) e participando com o Grupo de Jovens em algumas 

atividades. Devem ainda fazer algumas experiências diversificadas da oração e de compromisso comunitário. 

Depois do crisma, estes 3 grupos juntam-se ao Grupo de Jovens ou permanecem vinculados aos grupos pastorais 

onde prestam serviços de forma permanente. 

 

I. OBJETIVOS 

 

Aos crismandos são pedidas coisas fundamentais: 

 

 Participação assídua na Eucaristia dominical; 

 Compromisso com a comunidade em algum serviço ou grupo pastoral; 

 Oração pessoal e oração comunitária (nas suas diversas expressões); 

 Participação nos encontros agendados. 

 

II. PROPOSTAS PRÁTICAS 

 

1. Aproveitar a Casa Diocesana da Juventude e as suas propostas, nomeadamente, no campo vocacional. Por 

exemplo, a iniciativa “Redescobrir o caminho da fé”, que ali ocorre, sempre no terceiro sábado de cada mês, 

entre as 10h30 e as 15h00 (o almoço precisa de marcação): 19 de novembro: Jesus e Zaqueu; 17 de dezembro: 

Jesus, os Pastores e os Magos; 21 de janeiro: Jesus e João Batista; 18 de fevereiro: Jesus e Nicodemos; 18 de 

março: Jesus e Maria Madalena; 20 de maio: Jesus ressuscitado e os Apóstolos; 

2. Interagir com as iniciativas da Diocese ou Vigararia, por exemplo:  

 22 e 23 de outubro – Academia de animadores de grupos de jovens; 

 20 e 21 de maio - Academia de animadores de grupos de jovens; 

 27 de maio – Conselho Diocesano da Juventude.  

3. Interagir com outros grupos paroquiais, vocacionados para a dimensão festiva e sociocaritativa:  

 Ajudar a Conferência Vicentina, em algum evento; 

 Colaboração com o Mar Solidário: crismandos a 1 de abril; jovens a 13 de maio; 

 Participar na animação do jantar de Nossa Senhora do Ó; 
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 Participar na iniciativa “24 horas para o Senhor” (grupos da Joana Lopes e Márcia, sexta, 24, das 22 às 

23h00; grupo da Paula Branco e jovens, das 23h00 às 24h00); 

 Participar na oração comunitária do Rosário: sábado, dia 13 de maio, em horário a definir; 

 Responder ao Instrumento de análise da prática pastoral: questões I, IV e VII. 

 

III. CALENDARIZAÇÃO DOS ENCONTROS 

 

 
Crismandos (M/J) 

Sábados, 17h30 
Crismandos (PB) 

Jovens  

Crismados 

15 outubro 

17h30 

Rezar: em contacto 

com o Deus vivo 

Tema 8 You Cat Crisma  

Rezar: em contacto 

com o Deus vivo 

Tema 8 You Cat Crisma  

22 outubro 

17h30 

Rezar: em contacto 

com o Deus vivo 

Tema 8 You Cat Crisma  

Rezar: em contacto  

com o Deus vivo 

Tema 8 You Cat Crisma  

29 outubro 

17h30 
Atividade comum 

19 novembro 

17h30 

A Igreja: 

uma casa para ti 

e para mim! 

Tema 9 You Cat Crisma  

A Igreja: 

uma casa para ti e para mim! 

Tema 9 You Cat Crisma  

26 novembro 

17h30 
Preparar a atividade a apresentar na Ceia de Nossa Senhora do Ó 

2.ª-feira 

12 dezembro 

21h30 

Atividade Vicarial no Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões 

Deus em jogo: o testemunho de Fernando Santos 

3 dezembro  

17h30 
Preparar a atividade a apresentar na Ceia de Nossa Senhora do Ó 

8 dezembro 

20h30 
Jantar e animar Ceia de Nossa Senhora do Ó 

Sexta 

30 dezembro 

21h30 

Atividade Vicarial, na Senhora da Hora 

“A alegria do amor em família” 
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Crismandos (M/J) 

Sábados, 17h30 

Crismandos  

(PB) 

Jovens  

Crismados 

7 janeiro 

17h30 
Atividade comum 

14 janeiro 

17h30 

A Eucaristia, 

dádiva generosa de Deus 

Tema 10 You Cat Crisma  

A Eucaristia,  

dádiva generosa de Deus 

 Tema 10 You Cat Crisma  

21 janeiro 

17h30 

A Eucaristia, 

dádiva generosa de Deus 

Tema 10 You Cat Crisma  

A Eucaristia,  

dádiva generosa de Deus 

 Tema 10 You Cat Crisma  

Segunda, 

6 fevereiro 

21h30 

Atividade Vicarial na Escola Secundária Augusto Gomes 

O meu encontro com Cristo 

Assunção Cristas – Zita Seabra 

11 fevereiro 

17h30 

Update – A Confissão 

Tema 11 You Cat Crisma  

Update – A Confissão 

Tema 11 You Cat Crisma  

18 fevereiro 

17h30 

Preparar atividade de Carnaval 

Animar almoço 

25 fevereiro 

17h30 
Preparar atividade de Carnaval - animar almoço 

28 fevereiro 

13h00 

Animar almoço 

 Atividade de Carnaval 

Sábado 

11 março 

17h30 

Tema com todos os crismandos 

e crismados jovens e adultos 

O que acontece no Crisma? 

(Tema 12 You Cat Crisma) 

Terça 

14 ou 21 março 

21h30 

 

Lectio Divina 

 

Sábado 

18 março 

21h30 

Preparar atividade 

(“24 horas para o Senhor” e Visita Pastoral) 

Sexta, 24 março 

22h00-24h00 

“24 horas para o Senhor” 

(23h00-24h00) 

“24 horas para o Senhor” 

(22h00-23h00) 

“24 horas para o Senhor” 

(23h00-24h00) 
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Crismandos (M/J) 

Sábados, 17h30 

Crismandos 

(PB) 

Jovens  

Crismados 

Sexta 

31 de março, 21h30 

Encontro do Bispo 

com os crismandos 

Retiro Diocesano  

da Juventude 

Sábado, 1 abril 

9h30-11h30 

Celebração penitencial 

Confissões quaresmais 

Retiro Diocesano  

da Juventude 

Domingo 

2 abril 

10h00 

Celebração do Crisma 
Retiro Diocesano da 

Juventude 

8 abril 
Dia Diocesano da Juventude 

Nossa Senhora da Assunção – Santo Tirso 

Domingo 

16 abril 
Participar na Visita Pascal 

Sexta 

5 maio 

21h00 

Animar Rosário na Cidade 

(zona Londres) 

Sábado 

6 maio, 17h30 

Preparar participação 

nas comemorações do centenário 

Sábado 

13 maio 

Participar no centenário das aparições 

Ajudar na representação cénica 

Sábado 

20 maio 

Redescobrir o Caminho da Fé 

Casa da Juventude 
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CATEQUESE DE ADULTOS: O CAMINHO DA ALEGRIA 

 

“É necessário cultivar uma fé madura, capaz de fazer frente às dificuldades, uma vez que o escasso conhecimento da fé 

sempre foi o melhor terreno para a superstição e para o erro. Todos necessitamos, e muito, de leitura, de formação 

bíblica, doutrinal, moral e espiritual, nos diversos âmbitos, da catequese para todas as idades, do ensino religioso 

escolar desde o primeiro ciclo à conclusão do ensino secundário, da preparação para a celebração dos sacramentos e do 

compromisso nos movimentos apostólicos. Sem isso, a fé pode reduzir-se a uma centelha inicial, a uma vela, que tão 

depressa se acende, como mais depressa ainda se apaga. Isso requer uma aposta decidida na formação permanente, 

mas também uma revisão séria e corajosa dos seus modelos, horários e linguagens (cf. EG, 27), que nem sempre 

encontram o acolhimento favorável e a adesão que esperávamos. É importante que a formação apele à compreensão 

das razões da fé e possa ser experienciada, vivida, celebrada, interiorizada, integrada na comunidade, não se reduzindo 

aos aspetos académicos ou doutrinais. A iniciação à vida espiritual é de fundamental importância se quisermos formar 

pessoas, com sentido cristão e eclesial no seu compromisso pastoral” (Plano Diocesano de Pastoral, 2016/2017, p. 20). 

  

A Catequese de Adultos funciona em dois grupos, quinzenalmente, às quartas e sextas-feiras, com doze 

catequizandos cada. Neste ano pastoral desenvolverá os seguintes temas fundamentais: 

 

 

E
n

co
n

tr
o

s 

A ALEGRIA DO EVANGELHO É A NOSSA MISSÃO: 

COM MARIA, RENOVAI-NOS NAS FONTES DA ALEGRIA 

Grupo I  

Quarta-feira 

Sala 15 

Grupo II 

Sexta-feira 

Sala 15 

1.  
Maria, causa da nossa alegria: 

A alegria do Evangelho e a alegria de evangelizar                          
19/10 21/10 

2.  
O segredo de Maria: renovai-nos nas fontes da alegria:  

As fontes da Oração, da Palavra e dos Sacramentos 
9/11 11/11 

3.  
A Igreja, uma Mãe de coração aberto: 

A Igreja, ventre materno dos sacramentos 
23/11 25/11 

4.  
O batismo cristão: 

A nascente e a corrente da vida cristã 
7/12 9/12 

5.  
A confirmação e o Pentecostes cristão:  

A torrente do nosso crescimento 
4/1 6/1 

6.  
A Eucaristia:  

A fonte e o cume da vida cristã 
18/1 20/1 

7.  
A Confissão, Penitência ou Reconciliação:  

A fonte da misericórdia, da alegria e da paz 
1/2 3/2 

8.  
O sacramento da unção dos doentes: 

 A fonte da cura e a Pastoral da Saúde 
15/2 17/2 
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9.  
O sacramento da Ordem e o ministério pastoral da Igreja: 

A fonte ao serviço da comunhão                      
8/3 10/3 

10.  
O matrimónio, a comunidade de vida e de amor: 

A fonte ao serviço da comunhão                      
22/3 24/3 

11.  
A alegria do amor em família: 

Fonte de júbilo para a Igreja 
5/4 7/4 

12.  
A Igreja, uma Mãe de coração aberto:  

A Paróquia, um fontanário a que todos acorrem na sua sede   
26/4 28/4 

13.  
A Igreja, na força do Espírito Santo: 

Comunidades samaritanas e pessoas-cântaro  
3/5 5/5 

14.  
O centenário das aparições:  

O acontecimento e a mensagem  
17/5 19/5 

15.  
Maria, Estrela da Evangelização: 

Todos discípulos missionários 
7/6 9/6 

16.   Avaliação, convívio e conclusão na Eucaristia 18/06 18/06 

 

4. Participação solidária com a Conferência Vicentina e Mar Solidário: 23 e 25 de novembro; 

5. Convívio: sábado, 17 de dezembro, 12h (almoço); domingo, 18 de junho (avaliação, lanche e Eucaristia); 

6. Tertúlias: sexta, 18 de novembro, 21h30: A alegria do amor em família; quarta, 10 de maio, 21h30: Aparições e 

revelações; 

7. Participar na Iniciativa “24 horas para o Senhor”: sábado, 25 de março, 00h00 – 01h00; 

8. Participar na oração comunitária do Rosário: quarta-feira, dia 10 de maio, às 21h00; 

9. Responder ao Instrumento de análise da prática pastoral, questões I, V e VII; 

10. Participar nas festas e celebrações da Catequese de Adultos: 

 

 

FESTAS E CELEBRAÇÕES DA CATEQUESE DOS ADULTOS 

RITOS COM O CATECÚMENO DATAS 

RITOS 

 COM OS CATEQUIZANDOS 

ADULTOS 

Rito de admissão e entrega dos Evangelhos 
Domingo,  

20 novembro, 19h00 

Entrega do Evangelho do 

ano  

Rito da eleição  

e inscrição do nome  

Domingo, 

5 março, 10h30 
Entrega da Cruz 
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1.º Escrutínio:  

Evangelho da samaritana (água)  

(antes do 3.º domingo) 

Terça,  

14 de março 
Lectio Divina 

Entrega do Credo 

 

Sábado,  

19 de março, 10h30 
Entrega do Credo 

Entrega do Pai-Nosso 

Dia do Pai 

Domingo, 

19 março, 19h00 
Entrega do Pai-Nosso 

2.º Escrutíni0:  

Evangelho da cura do cego (luz) 

(antes do 4.º domingo) 

Terça,  

21 de março  
Lectio Divina 

Ritos preparatórios do batismo  

(Redição do Símbolo, Efathá,  

Unção pré-batismal) 

Domingo, 

26 março, 19h00 

Celebração da Reconciliação 

(1 de abril) 

Celebração dos sacramentos 

Batismo, Crisma e Eucaristia 

Vigília Pascal 

15 abril, 21h00 
Celebração pascal 
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MOVIMENTO DOS CURSOS DE CRISTANDADE: A ALEGRIA DO PRIMEIRO ANÚNCIO 

 

“«O Senhor Jesus ressuscitou, o Senhor Jesus ama-te, por ti deu a sua vida; ressuscitado e vivo, está ao teu lado e 

interessa-Se por ti todos os dias». Isto, nunca o devemos esquecer. Neste Jubileu dos Catequistas, pede-se-nos para não 

nos cansarmos de colocar em primeiro lugar o anúncio principal da fé: o Senhor ressuscitou. Não há conteúdos mais 

importantes, nada é mais firme e atual” (Papa Francisco, Homilia, 25.09.2016). 

 

O MCC é um movimento de Igreja que, mediante um método próprio, torna possível a vivência e convivência 

do fundamental cristão, ajudando cada pessoa a descobrir a sua própria vocação pessoal, e promove a 

criação de grupos de cristãos que pela via testemunhal, fermentam com o Evangelho os seus ambientes.   

 

A sua dimensão carismática está vocacionada para o Primeiro Anúncio. E é o nosso Plano Diocesano que nos 

desafia a descobrir formas de primeiro anúncio. Podemos dar o nosso contributo, já amplamente testado e 

certificado pela experiência pastoral de longos anos na vida da Igreja.  

 

O MCC é um movimento de inserção diocesana, que se perspetiva na área da Pastoral Ambiental, tal como se 

reconhece no preâmbulo dos Estatutos do Organismo Mundial dos Cursilhos de Cristandade – OMCC e, neste 

sentido, o MCC promove o que é específico da vocação e missão dos leigos, que é o seu compromisso, no 

meio do mundo da família, do trabalho, da escola, da sociedade, da política, da cultura, em geral.  

Como está organizado localmente o MCC?  

 

O MCC está organizado em: Centros de Ultreia, Escolas de dirigentes e Secretariados diocesanos, nacionais, 

europeus e mundiais. A Ultreia de Matosinhos tem, semanalmente, uma participação média ativa de 35 

membros. Há ultreias (encontros) com temas formativos, vivenciais, revisão de vida e ultreias de temas 

livres. A ultreia inicia-se com a Invocação do E.S., proclamação e comentário do Evangelho e reunião de 

grupo, seguida de ressonâncias. 

 

As pessoas-alvo a convidar são: cristãos - casais ou indivíduos - a quem se pode iniciar ou reiniciar na vida 

cristã, conduzir à celebração dos Sacramentos, comprometer com as realidades sociais, especialmente os 

mais afastados da Igreja. Não esqueçamos que também «dentro da Igreja» há gente que está nas «periferias» 

da fé. Muitas vezes, para essas, o MCC é uma ajuda, para entrarem, conhecerem e amarem Cristo, na 

comunhão com a Igreja. 

 

Método do MCC: 

 

a) É proposto um retiro de 3 dias em que se ministra um pequeno “cursilho” onde é facultado o que o 

Movimento chama de “3 Encontros”: 
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- Encontro comigo mesmo; 

- Encontro com Cristo; 

- Encontro com os outros (no mundo - nos nossos ambientes). 

 

b) Na sua metodologia desenvolve uma pedagogia de acompanhamento, inserida num Plano de Atividades 

Anual.  

 

CALENDARIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA ULTREIA DE MATOSINHOS 

 
 

2016 

M
ÊS

 

DIA HORA EVENTO LOCAL 

S
E

T
 

01 21h30 Recomeço da Ultreia Paróquia Senhora da Hora 

15 21h30 Ultreia Comunitária Igreja Sta. Cruz do Bispo 

21 

21 

21h30 Assembleia Geral de colaboradores da Paróquia Sra. da Hora Paróquia Senhora da Hora 

O
U

T
 02 15h30 Assembleia Vicarial Paróquia Padrão da Légua 

06  

21h30 

52.º Aniversário da Ultreia  

Paróquia Senhora da Hora 

N
O

V
 

06  Peregrinação a Fátima Fátima 

19  

21h30 

Encontro formativo “O Pré-Curso” (c/ lanche partilhado) Paróquia S. Mamede Infesta 

D
E

Z
 

03 9h00 Visita da Ultreia à U. P. de Custóias (combinar c/ Padre Davide) U. P.  Custóias 

 12 21h30 Formação Vicarial aberta Novo Terminal de Cruzeiros 

do Porto de Leixões 
2017 

JA
N

 05 19h00 Eucaristia seguida de jantar de Reis Igreja Senhora da Hora 

 

21 

 

21h30 

Encontro formativo o “Pós-curso” (c/ lanche partilhado) Paróquia de Perafita 

FE
V

 

06 

06 

21h30 

21h30 

Formação Vicarial aberta (Assunção Crista e Zita Seabra) Escola Augusto Gomes 

M
A

R
 

25 21h30 Participação do Bispo no comentário ao Evangelho Igreja Senhora da Hora 

A
B

R
 

1 e 2  Retiro Quaresmal 
Casa S. Paulo, Baiona, Fátima, 

Santiago de Compostela 

M
A

I 

04  

21h30 

Participação da Ultreia na Oração do Rosário Igreja da Senhora da Hora 

JU
L 23 19h00 Encerramento do Ano Pastoral (lanche partilhado + Eucaristia) Igreja da Senhora da Hora 

26  Ultima reunião da equipa Coordenadora seguida de jantar A definir 
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EQUIPA DE BATISMO: QUE ALEGRIA QUANDO ME DISSERAM «VAMOS PARA A CASA DO SENHOR» 

 

«O testemunho dos Pastorinhos é também, por isso, oportunidade de valorização e de exaltação das crianças, que são 

uma riqueza para a humanidade e também para a Igreja, porque nos chamam constantemente à condição necessária 

para entrar no Reino de Deus: a de não nos considerarmos autossuficientes, mas necessitados de ajuda, de amor, de 

perdão. As crianças recordam-nos ainda que somos sempre filhos, mesmo na idade adulta, e que a vida não no-la damos 

a nós próprios, mas recebemo-la. O grande dom da vida é o primeiro presente que recebemos, pelo que cada criança “é 

uma dádiva e não uma dívida” (AL, 81)» (Plano Diocesano de Pastoral, p. 33). 

 

I. OBJETIVOS 

 

A Equipa de Batismo, responsável pelo acolhimento, preparação e acompanhamento na celebração do Batismo, 

procurará, neste ano pastoral: 

 

 Ampliar a equipa, de modo a garantir que em cada reunião haja um casal liberto para o acompanhamento das 

famílias, antes e durante a reunião; 

 Tratar a todos misericordiosamente (cf. Plano Diocesano de Pastoral, pág. 18);  

 Valorizar o acolhimento: acolhimento no cartório, acolhimento nas reuniões, acolhimento nas celebrações;  

 Cuidar da proclamação e escuta da Palavra de Deus na celebração do Batismo: controlar os ruídos…na 

preparação e na celebração.  

 Conduzir as crianças, pais e padrinhos, ao Batismo, como quem se renova nas fontes da alegria! 

 

II. INTERAÇÃO COM OUTROS GRUPOS PAROQUIAIS 

 

 Participar na iniciativa “24 horas para o Senhor”, 25 de março, das 04h00 às 05h00; 

 Participar nos encontros vicariais: 12 de dezembro e 06 de fevereiro; 

 Participar na procissão em honra de Nossa Senhora da Hora, a 24 de maio; 

 Participação na oração comunitária do Rosário: domingo, 21 de maio, às 18h, juntamente com o Conselho 

Económico; 

 Responder ao Instrumento de análise da prática pastoral, questões III, VI e VII, em reunião a realizar no dia 

09 de novembro, às 21h30. 

 

III. DISTRIBUIÇÃO DE SERVIÇO 
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REUNIÃO DE PREPARAÇÃO DATA DA CELEBRAÇÃO OBSERVAÇÕES 

Sexta, 7 outubro, 21h30 

Orientador: Fernando Magalhães 

Terça, 1 novembro, 12h00 Todos os Santos 

Domingo, 6 novembro, 12h30  

Sexta, 9 dezembro, 21h30 

Orientador: Diácono M. 

Figueiredo 

Sábado, 17 dezembro, 11h00  

Domingo, 25 dezembro, 12h00 Dia de Natal 

Sexta, 13 janeiro, 21h30 

Orientador: Diácono Espinha 
Domingo, 15 janeiro, 11h30  

Sexta, 10 fevereiro, 21h30 

Orientador: Fernando Rocha 
Domingo, 26 fevereiro, 11h30 Último Domingo do Tempo Comum 

 Sábado, 15 abril, 21h00 Só para catecúmenos adultos 

Sexta, 7 abril, 21h30 

Orientador: Fernando Magalhães 
Domingo, 23 abril, 11h30 Oitava da Páscoa 

Sexta, 5 maio, 21h30 

Orientador: Diácono M. 

Figueiredo 

Domingo, 7 maio, 10h30 Dia da Mãe – durante a missa 

Domingo, 21 maio, 11h30  

Sexta, 9 junho, 21h30 

Orientador: Diácono Espinha 

Sábado, 10 junho, 10h30 Feriado nacional 

11 junho, 10h00 

(09h00: Ritos pré-batismais de 

bebés) 

Santíssima Trindade 

Festa da Primeira Comunhão 

e batismo de crianças catecúmenas 

Sexta, 30 de junho, 21h30 

Orientadores: Fernando 

Magalhães e 

Diácono Espinha 

Domingo, 9 julho, 11h30  

Sexta, 14 julho, 15h30 (casamento às 15h00) 

Domingo, 23 julho, 11h30  

Sábado, 29 julho, 16h30 

Orientador: Pe. Gonçalo 

Domingo, 13 agosto, 21h30  

Terça, 15 agosto, 21h30  

 

Sexta, 1 setembro, 21h30 

 

Domingo, 3 setembro, 11h30  

Sábado, 16 setembro, 12h30 (casamento às 12h00) 
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AGRUPAMENTO 521: COM(O) MARIA, MÃE DO ESCUTA, NO CAMINHO DA ALEGRIA 

 

 “A Mensagem e os acontecimentos de Fátima dão-se, na serra de Aire, em ambiente puro e agreste, num contexto de 

 grande harmonia, entre os Pastorinhos e o ambiente natural, em que vivem e crescem (…) Estas crianças viviam, 

 praticavam os seus jogos e brincadeiras, em perfeita aliança com a natureza, numa atitude de gratidão e louvor, nos 

 seus cânticos, de respeito, de sobriedade (cf. LS, 224), em grande alegria e paz (cf. LS, 225), e, neste sentido, podem ser 

 propostos como modelos de uma “aliança entre a humanidade e o ambiente”, tal como nos é proposto na Encíclica 

 Laudato si' (cf. LS, 209-227) e podem ajudar-nos a uma verdadeira “conversão ecológica” (LS, 216-217), que nos leve a 

 viver a alegria da criação (cf. LS, 222) e a “cuidar da casa comum”, como nos sugere a encíclica social do Papa Francisco e 

 que constitui um dos contextos e desafios pastorais, que enunciamos no nosso Plano Diocesano de Pastoral (PDP, 

 capítulo III, n.º 8, pp. 18-19)»(Plano Diocesano de Pastoral 2016/2017, pp. 37-38).  

 

I. LEMA ANUAL: Com(o) Maria, Mãe do Escuta, no caminho da alegria! 

 

1. Construir a Sede dos escuteiros, cujo projeto está já aprovado pela Diocese, e cujo financiamento de 

150.000,00 €, por parte da Câmara Municipal de Matosinhos, está já garantido. Deverá estar concluída em 

setembro de 2017. 

2. Dar uma atenção especial ao ponto 7 do III capítulo do Plano Diocesano de Pastoral, “A alegria da criação: 

a aliança entre a humanidade e o ambiente (pp. 37-38). Atenção especial também ao ponto 8: o sentido da 

peregrinação: o caminho da alegria (pp. 39-40). 

3. Promover o conhecimento e valorização da figura dos Pastorinhos, da mensagem e do acontecimento de 

Fátima, sobretudo nos aspetos que mais se relacionam com os eixos educativos do CNE: sobriedade dos 

Pastorinhos (vida simples e austera); a capacidade de resposta vocacional, mesmo em tenra idade… 

4. Valorizar as fontes da alegria, na experiência do Agrupamento: 

- A alegria de estarmos juntos, como canta o salmista: Oh, como é belo e agradável ver os irmãos 

reunidos em harmonia” (Sl 133,1); fazer do Agrupamento uma comunidade onde todos se sintam em 

casa; 

- A alegria de crescer, como Jesus, em 3D: “em estatura, em sabedoria e em graça” (Lc 2,52)! Como 

não valorizar esta alegria, que enche de brio e de brilho os olhos do coração dos pais e educadores, 

mas também das próprias crianças, adolescentes e jovens? 

- A alegria da partilha, porque, como disse Jesus, “Há sempre mais alegria em dar do que em receber” 

(At 20,35); quanto podemos e devemos fazer na educação para a partilha e para o sentido da justiça 

e do bem comum, entre os escuteiros; 

- A alegria da amizade, porque é bom termos alguém que caminha ao nosso lado! Esta amizade tem 

expressão diferente na relação entre escuteiros e na relação dos Chefes com estes. Por isso Jesus 

pôde dizer: “Chamei-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que recebi de meu Pai” (Jo 15,15); 

- A alegria da simplicidade, porque só um coração simples é capaz de alegria (cf. Mt 5,3.8); 
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- A alegria da criação, porque a criação é a dança de Deus, cuja sabedoria eterna brinca e se deleita em 

estar no meio dos homens (Pr 8,22-31); o cuidado da casa comum é uma das fontes de alegria e é 

também uma expressão nova das obras de misericórdia, como nos recordou há dias (1 de setembro) 

o Papa; 

- A alegria do trabalho e do dever cumprido, da boa ação, que nos dá uma grande paz de consciência e 

de coração (Lc 17,10), fazendo tudo, como se tudo dependesse de mim, mas confiando na graça de 

Deus, como se tudo dependesse d’Ele;  

- A alegria da vocação, porque é belo ser chamado pelo nome e porque a escuta do meu nome é a 

melhor melodia do coração: “Chamei-te pelo teu nome; és meu”, diz o Senhor a Isaías (Is 43,1); 

- A alegria da missão, porque é “doce e reconfortante a alegria de evangelizar” (EG 9; EN 80), como 

nos recordou Paulo VI e agora tão insistentemente o Papa Francisco; 

- A alegria do caminho, feito em conjunto… 

 

5. Realçar a importância da formação espiritual, da experiência da oração, do encontro com Cristo, em 

todos os membros do Agrupamento. Valorizar os espaços e momentos de silêncio e de oração…nas 

nossas atividades. 

6. Participar ativamente na visita pastoral, a concluir a 2 de abril. Não marcar nada entre 27 de março e 2 de 

abril. Preparar a visita, também pela reflexão pastoral. 

7. Nas reuniões de direção, responder, até 15 de março, às questões da Instrumento de análise pastoral, a 

partir do livreto do Plano Diocesano de Pastoral 2016/2017: questões dos grupos II (pág. 76), V (pág. 79) e 

VI (pág. 80).  

8. Articular melhor a relação do Agrupamento com a Catequese.  

a) Alexandra Santos será a mediadora desta relação.  

b) Propõe-se um encontro breve entre os chefes e a coordenadora de cada ano, no início de cada 

trimestre, para reajustamento e atualização do calendário das atividades. 

c) Ver o Calendário da Catequese e o calendário pastoral da Paróquia. Evitar sobreposições. 

9. Participar na oração comunitária do Rosário, no sábado, dia 20 de maio, às 18h, juntamente com o coral 

da missa de sábado às 19h; 

10. Participar na iniciativa “24 Horas para o Senhor”, no sábado, dia 25 de março, da 01H00 às 02H00. 
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II. ORGANIZAÇÃO 

 

Estrutura e dimensão do Agrupamento, chefiado por Luísa Novais: 

 

 1.ª Secção  – 30 Lobitos: Isabel Catalarrana, Álvaro Catalarrana, Noélia Ramos (em formação), José Ramos 

(em formação), Pedro Catalarrana (em formação), João Águas (em formação), Joana Magalhães 

(aguarda formação); 

 

 2.ª Secção – 20 Exploradores: António Félix, Paula Ferreira, Ilídio Pires, Ana Isabel Tavares (aguarda 

formação), João Paulo Júnior (aguarda formação); 

 

 3.ª Secção – 31 Pioneiros: Luís Oliveira, Hélder Salvado, António Arouca,  

 

 4.ª Secção – 10 Caminheiros: Luísa Novais; Ana Raquel Gonçalves. 

 

Nota: Os chefes devem apresentar ao Assistente Espiritual o seu calendário, com a programação anual, e as 

propostas de atividades, no início de cada trimestre, para as compatibilizar com a programação paroquial e 

sobretudo com a Catequese. 

 

III. ATIVIDADES 

 

 5 nov. - Não há atividade escutista (ACADINUC - Acampamento de Dirigentes do Núcleo Litoral) 

 12 nov. - 20h00 - Magusto 

 8 dez. - Imaculada Conceição 

 7 jan. - 20h00 - Jantar de Reis 

 14 jan. - Não há atividade escutista  (Atividade de Dirigentes e Caminheiros) 

 18 fev.- 21h30 - Velada de oração 

 19 fev. - 9h30 - Promessas 

 8 abr. - 20h30 - Ceia Judaica 

 29 abr. - S. Jorge (Atividade Regional) 

 31 jul a 6 ago. - ACANAC (Acampamento Nacional) 
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EQUIPA PAROQUIAL DE PASTORAL FAMILIAR: A ALEGRIA DO AMOR EM FAMÍLIA 

 

«A Igreja deve acompanhar, com atenção e solicitude, os seus filhos mais frágeis, marcados pelo amor ferido e 

extraviado, dando-lhes de novo confiança e esperança, como a luz do farol de um porto ou a luz de uma tocha acesa no 

 meio do povo, para iluminar aqueles que perderam a rota ou estão no meio da tempestade» (Papa Francisco, Amoris 

 Laetitia, 291).  

 

1. Participar e animar encontros de preparação para o matrimónio (EPM)  

 Novembro (para os que casam até abril de 2017): sexta, 4, 21h00; sábado, 5, 21h30; sábado, 12, 21h30; 

domingo, 13, 15h30; 

 Abril (para os casam entre 1 de maio e 31 de julho): sexta, 21, 21h00; sábado, 22, 21h30; sábado, 29, 21h30; 

domingo, 30, 15h30; 

 Junho-julho (para os que casam entre 1 de agosto e final de novembro de 2017): sábado, 24 de junho, 

21h00; domingo, 25 de junho, 15h30; sábado, 1 de julho, 21h30; domingo, 2 de julho, 15h30; 

2. Dinamizar iniciativas da campanha do Advento-Natal; 

3. Participar na organização do Café Concerto – A Hora do Teatro – a 26 de novembro, 21h30 e a 19 de março; 

4. Participar e ajudar a participar em atividades na Diocese: 

 Dia 7 de dezembro - Vigília da Imaculada – Sé do Porto; 

 Dia 4 de fevereiro - 27.ª Jornada Diocesana da Família - Casa Diocesana de Vilar; 

 Dia 11 de junho: Dia Diocesano da Família (Gondomar); 

5. Participar em atividades de formação a nível vicarial: segunda-feira, 12 de dezembro, às 21h30, com Fernando 

Santos, e segunda-feira, 06 de fevereiro, às 21h30 com Assunção Cristas e Zita Seabra;  

6. Participar em iniciativas da Equipa Vicarial da Pastoral Familiar; 

7. Participar em atividades paroquiais: Iniciativa “24 Horas para o Senhor”, sábado, dia 25 de março, das 20h00 

às 21h00 e na Procissão de Velas (24 de maio) e no Rosário da Cidade. E ainda, com a CSVP na organização de 

um debate sobre a eutanásia. 

8. Participar em alguns encontros com Sagradas Famílias e Oratórios do Imaculado Coração de Maria (cf. 

gráfico mais adiante). 

 

DATAS DAS REUNIÕES 

 21 de setembro – 21h30: Assembleia Geral de colaboradores 

 11 de outubro – Sugestões para o ano pastoral  

 10 de novembro – Advento / Natal 

 17 de janeiro - Questões do Instrumento de análise pastoral (resposta às questões III, V e VI) 

 23 de fevereiro - Questões do Instrumento de Análise Pastoral (resposta às questões III, V e VI) 

 30 de março – Encontro do bispo com grupos associados à pastoral familiar 
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SAGRADAS FAMÍLIAS E APOSTOLADO DO ORATÓRIO DO IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA: OUTRA ALEGRIA EM NOSSA CASA 

 

“A oração em família é um meio privilegiado para exprimir e reforçar esta fé pascal. Podem-se encontrar alguns 

 minutos cada dia para estar unidos na presença do Senhor vivo, dizer-Lhe as coisas que os preocupam, rezar pelas 

 necessidades familiares, orar por alguém que está a atravessar um momento difícil, pedir-Lhe ajuda para amar, dar-Lhe 

 graças pela vida e as coisas boas, suplicar à Virgem que os proteja com o seu manto de Mãe. Com palavras simples, este 

 momento de oração pode fazer muito bem à família. As várias expressões da piedade popular são um tesouro de 

 espiritualidade para muitas famílias” (Papa Francisco, Amoris Laetitia, n.º 318). Promover “encontros de oração,  leitura 

da Sagrada Escritura em família e em grupo” (Plano Diocesano de Pastoral, p. 51). 

 

Potenciando as já criadas «igrejas domésticas» (oito núcleos), a partir das famílias, que já recebem os oratórios do 

Imaculado Coração de Maria e das Sagradas Famílias, atualmente num total de 217, os zeladores irão promover, 

sob orientação do pároco, dos diáconos, de catequistas, de casais, encontros nas respetivas zonas, e encontros 

em comum, na Igreja Paroquial. É entregue mensalmente, no formato da folha dominical, um esquema de 

oração, que os zeladores entregam às famílias.  

 

Os zeladores dos Oratórios e Sagradas Famílias devem participar, a 30 de março, no encontro do bispo com 

grupos associados à pastoral familiar. 

 

Zonas 1.º Encontro local 2.º Encontro local Rosário na Cidade 

Sete Bicas 

3.ª fase (30) 

4 de novembro, 21h00 

Fernando Santos 

3 de março, 21h00 

Pe Gonçalo 
1 de maio, 21h00 

Londres (15) 
4 de novembro, 21h00 

Estrela Costa 

10 de março, 21h00 

Pe Gonçalo 
5 de maio, 21h00 

Barranha 

Sagrada Família e Oratório 

(30) 

13 de novembro, 16h00 

Diácono Espinha 

Rua das Andorinhas, n.º 9 

12 de março, 16h 

Pe Gonçalo 

Rua das 

Andorinhas, n.º 9 

31 de maio, 21h00 

Sete Bicas – 1.ª fase 

Sagrada Família (30) 

e Oratório (30) 

27 de novembro, 16h 

Pe. Gonçalo 

 

26 de março, 16h 

Diác. Espinha 

Rua das 

Andorinhas, n.º 9 

11 de maio, 21h00 

 

Árvore Grossa I (27) 20 de novembro, 16h 

Diácono Figueiredo 

26 de março, 16h 

Luísa Claro 
19 de maio, 21h00 

Árvore Grossa II (25) 
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EQUIPA DE NOSSA SENHORA 2: MUROS NÃO, PONTES SIM! CUIDAR DA ALEGRIA DO AMOR 

 

 “Reservar tempo, tempo de qualidade, que permita escutar, com paciência e atenção, até que o outro tenha 

 manifestado tudo o que precisava de comunicar. Isto requer a ascese de não começar a falar antes do momento 

 apropriado. Em vez de começar a dar opiniões ou conselhos, é preciso assegurar-se de ter escutado tudo o que o outro 

 tem necessidade de dizer. Isto implica fazer silêncio interior, para escutar sem ruídos no coração e na mente: despojar-

 se das pressas, pôr de lado as próprias necessidades e urgências, dar espaço” (Papa Francisco, Amoris Laetitia, 137). 

 

1. DESAFIOS 

 

A Equipa de Nossa Senhora 2 tem como conselheiro espiritual o pároco, que, tomando a inspiração do Papa 

Francisco, desafia os casais a comprometerem-se mais ativamente na pastoral familiar, desenvolvendo o seu 

compromisso missionário, mediante a irradiação da vida familiar, o acolhimento e acompanhamento de casais 

mais jovens, antes e depois do Matrimónio, a proximidade às famílias feridas. Neste espírito deverão: 

 

 Participar na organização do Café Concerto – A Hora do Teatro – 26 de novembro, 21h30; 

 Participação nos encontros da Vigararia: segundas, 12 de dezembro e 6 de fevereiro, 21h30; 

 Participação na iniciativa “24 horas para o Senhor”: 25 de março, das 21h00 às 21h30 (Igreja Antiga); 

 Participação na Oração Comunitária do Rosário: segunda, 29 de maio, 21h00 (Igreja Antiga); 

 Participar no encontro internacional das ENS - Fátima, de 16 a 21 de julho (tudo incluído, cerca de 500 € por 

pessoa). Responder a questionário-sondagem até 21 de outubro; 

 Colaborar com a Equipa Paroquial da Pastoral Familiar de Nossa Senhora da Hora; 

 Participar, no dia 30 de março, no Encontro do bispo com grupos associados à pastoral familiar. 

 

2. Reuniões mensais (seguir temas de estudo 2016/2017: “Muros não, pontes sim”): 

 

DIA MÊS CASAL QUE RECEBE CASAL ORIENTADOR REUNIÃO 

1  Novembro Martins Soares Ribeiro 2 

3 Dezembro Negrão  Martins 3 

14 Janeiro Teixeira Negrão 4 

4 Fevereiro Pinto Teixeira 5 

4 Março Ribeiro Pinto 6 

2 Abril Participar na Visita Pastoral 

6 Maio Martins Ribeiro 7 

3 Junho Negrão Soares 8 

8 Julho Pe. Gonçalo Balanço 
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EQUIPA PAROQUIAL DE VOCAÇÕES: A ALEGRIA DA VOCAÇÃO 

 

 “A iniciação à vida espiritual e a descoberta da vontade de Deus, para a vida de cada um, não é assunto que se possa 

 omitir, no período da infância, ou relegar apenas para a adolescência e juventude, pois também nesta fase da vida é 

 possível à pessoa, enquanto ser religioso responder e corresponder aos apelos de Deus. Também na infância o 

 homem é «capax Dei» (CIC, capítulo I)” (Plano Diocesano de Pastoral, 2016-2017, p. 34). “Precisamos de conferir 

 dimensão vocacional a um percurso catequético global, que possa cobrir as várias idades do ser humano, de modo que 

 todas elas sejam uma resposta ao bom Deus que chama: ainda no seio da mãe, chamou à vida e o nosso ser assomou à 

 vida; e, ao findar a sua etapa terrena, há de responder com todo o seu ser a esta chamada: «Servo bom e fiel, entra no 

 gozo do teu Senhor»”. O exemplo dos Pastorinhos pode-nos encorajar a reforçar a dimensão vocacional da 

 catequese e uma pastoral vocacional, que não descure os de mais tenra idade” (Ibidem, p. 35). 

 

I. OBJETIVOS 

 

Prosseguir os objetivos diocesanos específicos de promover tudo o que ajude a:  

 

 “Descobrir a condição alegre e feliz da nossa identidade cristã” (Plano Diocesano de Pastoral, pág. 34); 

 “Assumir a vocação de discípulos missionários, para uma Igreja em saída”, chamada a “acompanhar com 

bondade e paciência e atenta aos frutos, porque Deus quer uma Igreja fecunda” (ibidem, pág. 34); 

 “Valorizar a dimensão vocacional de toda a pastoral, a partir da família como «igreja doméstica» ” (ibidem, 

pág. 41); 

 Despertar a comunidade inteira, para a dimensão vocacional, que diz respeito a todos os batizados; 

 Tornar a pastoral vocacional mais transversal do que setorial. 

 

II. PROGRAMA 

 

1. Valorizar a resposta vocacional das crianças, adolescentes e jovens:  

 

1.1. “O testemunho das crianças: a resposta vocacional dos Pastorinhos”: Apresentação por autor de livro(s) da 

vida dos pastorinhos, em chave vocacional. Público-alvo: Catequese da Infância. Data: 6 de maio (Semana das 

Vocações), no horário da Catequese; 

1.2. “Viver Fátima, na Senhora da Hora”: oração contínua dos 20 mistérios do Rosário, pelos grupos de catequese 

da infância, adolescência, crismandos e jovens. Data: 13 de maio; 

1.3. “24 horas para o Senhor”: envolvimento de toda a catequese, em horários diferentes. Apresentar modelos de 

resposta vocacional; 

1.4. Participação da Catequese, na oração do Rosário durante o mês de maio; 

1.5. Participação dos Acólitos, na adoração mensal ao Santíssimo. 
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2. Oferecer tempos e espaços de cultura vocacional: 

 

2.1. Visita ao Paço Episcopal, seguida de encontro dos rapazes no Seminário Maior e das meninas com religiosas, 

no Auditório da Sé. Público-alvo: acólitos, crismandos e jovens. Dia 12 de novembro (Semana dos 

Seminários); 

 

2.2. Peregrinação da Catequese da Adolescência, crismandos e jovens a Fátima, para participar no Musical “Entre 

o Céu e a Terra” e outros momentos de oração e cultura. Data a designar, nos inícios do 3.º período; 

2.3. “Hora do Teatro” – representação – encenação da última aparição de Fátima – 13 de maio; 

2.4.  “A alegria do amor” – Encontro vicarial de crismandos e crismados: 30 de dezembro, 21h30, Cripta da Igreja 

da Senhora da Hora (Festa da Sagrada Família); 

2.5. Acólitos ao encontro do Seminário – Região Grande Porto – 8 de julho. 

 

3. Valorizar o acompanhamento pessoal, acompanhamento penitencial e vocacional dos crismandos: encontro 

pessoal de cada um com o pároco.  

 

4. Garantir os tempos de oração pelas vocações “Rogai” (a 30 de novembro, 3 de janeiro, 9 de março, 11 de 

abril, 16 de maio, 19 de junho, 20 de julho, 23 de agosto, 25 de setembro, 26 de outubro) e assinalar o dia do 

consagrado, as semanas das missões, a semana dos seminários, a semana das vocações e a semana 

preparatória das ordenações na Sé do Porto (3 a 9 de julho). 

 

5. Motivar a participação dos jovens nos encontros promovidos pelo SDV: “Redescobrir o caminho da fé”, na 

Casa da Juventude, em Ermesinde, sempre no terceiro sábado de cada mês, entre as 10h30 e as 15h00 (o 

almoço precisa de marcação): 19 de novembro: Jesus e Zaqueu; 17 de dezembro: Jesus, os Pastores e os 

Magos; 21 de janeiro: Jesus e João Batista; 18 de fevereiro: Jesus e Nicodemos; 18 de março: Jesus e Maria 

Madalena; 20 de maio: Jesus ressuscitado e os Apóstolos. 

 

6. Participar em iniciativas de âmbito diocesano ou vicarial, como, por exemplo, o Buzinão vocacional (como um 

despertador da consciência vocacional), no sábado, dia o5 de novembro, às 15h30 em Matosinhos. 

 

7. Responder ao Instrumento de análise da prática pastoral: questões II, V e VII. 
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LEITORES: FELIZES OS QUE ESCUTAM A PALAVRA DE DEUS 

 

 “A Sagrada Escritura é fonte de alegria” (E.G. 5)! “Felizes os que ouvem a Palavra de Deus e a põem em prática” 

 (Lc11,28). 

  

 “O anúncio da Palavra cria comunhão e gera a alegria. Trata-se de uma alegria profunda, que brota do próprio coração 

 da vida trinitária, e é-nos comunicada no Filho. Trata-se da alegria, como dom inefável que o mundo não pode dar. 

 Podem-se organizar festas, mas não a alegria. Segundo a Escritura, a alegria é fruto do Espírito Santo (cf. Gl 5, 22), que 

 nos permite entrar na Palavra e fazer com que a Palavra divina entre em nós e frutifique para a vida eterna. Anunciando 

 a Palavra de Deus, na força do Espírito Santo, queremos comunicar também a fonte da verdadeira alegria, não uma 

 alegria superficial e efémera, mas aquela que brota da certeza de que só o Senhor Jesus tem palavras de vida eterna 

 (cf. Jo 6,68)” (Bento XVI, Verbum Domini, 123).  

 

OBJETIVOS 

 

1. No Plano Diocesano de Pastoral, no âmbito da celebração da fé, é-nos proposta “uma atenção cuidada e 

privilegiado à escuta, proclamação e pregação da Palavra de Deus, em contexto celebrativo” (Diocese do Porto, 

Plano Diocesano de Pastoral 2015/2020, pág. 39).  

2. No Plano Diocesano de Pastoral 2016/2017 é-nos proposto “recuperar a frescura do anúncio do Evangelho: 

comunidades renovadas na Palavra. “Incrementar a lectio divina e outras formas de familiaridade com a Palavra 

de Deus” (Plano Diocesano de Pastoral 2016/2017, p. 50). 

 

PROPOSTAS 

 

 Participar na lectio divina, ao menos, uma vez, por trimestre; 

 Participar na formação vicarial aberta, a 12 de dezembro e 6 de fevereiro; 

 Dar resposta às questões I, II e III do Instrumento de análise da prática pastoral, cf. livreto do Plano 

Diocesano de Pastoral, pp. 75-77. Reuniões de grupo, para este efeito: terça, 10 de janeiro e quinta, 16 de 

fevereiro, às 21h30; 

 Participar no encontro com o Bispo, na lectio divina, na terça-feira, dia 28 de março. 

 Participar na iniciativa “24 horas para o Senhor”: sábado, 25 de março, das 08h00 às 09h00, juntamente com 

o grupo coral das missas de domingo; 

 Participação na oração comunitária do Rosário: terça-feira, 2 de maio, às 21h; 

 Participação no retiro vicarial a 22 de abril. 
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ACÓLITOS: IREI AO ALTAR DE DEUS, QUE É A MINHA ALEGRIA 

 

“Fátima não se pode entender nem viver sem a redescoberta da Eucaristia e da sua centralidade. É na Eucaristia que a 

“Trindade” nos alcança. Da Eucaristia brota a capacidade de sacrifício pelos outros e a adoração de Deus na nossa vida. 

A celebração do domingo é a expressão da nossa adoração ao único Deus e Senhor. Neste sentido, Fátima desafia-nos a 

recolocar Deus no centro da nossa vida. E isso tem uma expressão prática: voltar à fonte da Eucaristia. Se Maria nos diz 

em Caná «Fazei o que Ele vos disser» (Jo 2,5), Jesus diz-nos, a respeito da Eucaristia e do que ela implica quanto a uma 

vida oferecida: «Fazei isto em memória de mim» (1 Cor 11,24; Lc 22,19)” (Plano Diocesano de Pastoral 2016/2017, p. 27). 

 

I. OBJETIVOS E PROGRAMA 

 

O grupo dos acólitos tem crescido em unidade e em disponibilidade para servir com alegria o altar do Senhor. 

Para este novo ano pastoral seguirá os objetivos propostos pelo Plano Diocesano de Pastoral (Cf. Plano 

Diocesano de Pastoral 2016/2017, pp. 52 ss), a saber: 

 

• Redescobrir a centralidade do domingo como Dia do Senhor e da comunidade cristã; 

• Cuidar da beleza da liturgia e torná-la familiar; fazer da liturgia verdadeira escola de Fé (…); 

• Fazer da celebração tempo de verdadeiro encontro com o Senhor (…); 

• Intensificar e renovar a devoção mariana. 

 

Para tal, ao longo de todo o ano pastoral, o grupo compromete-se a: 

 

 Participar nas reuniões mensais; 

 Reforçar a presença no acolhimento da comunidade. Fazer-se mais presente e em contacto com todos os 

que entram e participam, pois como servidores do altar são chamados a “levar a Liturgia ao povo e trazer o 

povo à Liturgia”.  

 Iniciar a participação em momentos de oração, a saber, a participação na adoração mensal ao Santíssimo 

Sacramento, em parceria com os MEC’s; 

 Consolidar a formação teórica nos acólitos mais velhos e promover mais formação prática para os acólitos 

mais novos; 

 Focalizar a formação na Mensagem de Fátima, tendo em vista não apenas o centenário das aparições, mas 

também o nosso centenário; 

 Participar nas formações organizadas pelo SDA – Serviço Diocesano de Acólitos e na PNA (Peregrinação 

Nacional de Acólitos), a Fátima, dia 1 de maio; 

 Participar em iniciativas de âmbito vicarial, tais como, o cântico Akathistos, no dia 8 de dezembro, na 

Paróquia de S. Mamede de Infesta, na Procissão do Senhor de Matosinhos e em outras atividades 

organizadas por grupos de acólitos da nossa Vigararia; 
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 Colaborar na celebração de Batismos e Matrimónio; 

 Participar na iniciativa “24 horas para o Senhor”: Sábado, 25 de março, das 02 às 03h00 da manhã (para os 

acólitos mais velhos com Pe. Gonçalo) e das 10h00 às 11h00, para os restantes acólitos; 

  Participar na oração comunitária do Rosário: sábado, 27 de maio, às 18h; 

 Participar ativamente, dentro dos limites exigíveis ao grupo, na visita pastoral; 

 Responder às questões II, III e VI, do instrumento de avaliação da prática pastoral. 

 

II. REUNIÕES / ENCONTROS 

 

Data Hora Assunto 

19 novembro 10h30 Aparições / Mensagem de Fátima (parte 1)  

17 dezembro 11h00 
Breve reunião para preparar celebrações Natal/Ano Novo + 

programar eventual passeio de Natal  

14 janeiro 11h00 Formação prática (2.ª fase)  

25 fevereiro  

(sábado antes do Carnaval) 
11h00 

Mensagem de Fátima (parte 2)  

O tempo da Quaresma  

25 março 11h00 Preparação da celebração do Crisma  

8 abril  11h00 Preparação Tríduo Pascal  

1 maio 06h00 Peregrinação Nacional de Acólitos  

15 junho 17h00 Reunião e preparação da Adoração ao Santíssimo 

 

III. ESCALA DE ADORAÇÃO AO SANTÍSSIMO SACRAMENTO 
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DOMINGOS 

17H30 

INTENÇÃO 

PRINCIPAL 

MEC’S 

RESPONSÁVEIS 
ACÓLITOS 

23 outubro 
Mensagem do papa para o 

Dia Mundial das Missões 

Amélia 

Marques 

Cidália 

Beatriz 

Carlos 

Isabel 

6 novembro 
Início da Semana de Oração 

pelos Seminários 

M.ª Dores 

Fátima 

Benvinda 

Gustavo 

António 

Mendes 

Luís 

4 dezembro 
Advento 

Sonhar em família a alegria do Natal 

F. Rocha 

Natália 

Aurélia 

Sara 

Pedro Antunes 

Ana Isabel 

Mendes 

22 janeiro 
5.º Dia de Oração 

pela Unidade dos cristãos 

Cândido 

Lucília 

Claudin0 

Catarina 

Alcinda 

Luísa 

19 fevereiro 
Mensagem do Papa para 

o Dia Mundial do Doente 

Dina Cláudia 

Fernando R. 

Conceição R. 

Pedro Pimenta 

Vanessa 

Carolina 

25 março 

(09h00) 

Iniciativa “24 horas 

para o Senhor” 

Conceição Azevedo 

Espírito Santo 

Maria José 

Acólitos que 

se queiram 

juntar 

13 abril 

(22h30-24h00) 

Quinta-Feira Santa 

– depois da missa vespertina 
Pároco 

Acólitos que 

estiveram na 

celebração 

07 maio 
Incluída na oração comunitária 

do Rosário 

Mário P. 

Zulmira 

Valente 

Cassiano 

Paulo 

Guilherme 

15 junho 
Festa do 

Corpo e Sangue de Cristo 
Cassiano Todos 

09 julho 

Em comunhão com os novos diáconos e 

presbíteros 

(dia de ordenação) 

Cândida 

Fernando Rodrigues 

Fátima C. 

Isabel 

Inês 

Bia Goupoli 
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GRUPOS CORAIS PAROQUIAIS: A MINHA ALMA GLORIFICA O SENHOR 

  

 «Na verdade, não esqueçamos este objetivo cimeiro de valorizar a dimensão festiva e bela da fé (PDP, p. 34), pois 

 “a Igreja evangeliza e evangeliza-se com a beleza da liturgia, que é também celebração da atividade evangelizadora e 

 fonte de um renovado impulso para se dar” (EG, 24)» (Plano Diocesano de Pastoral 2016/2017, p. 17).  

 

I. ORGANIZAÇÃO DOS COROS 

 

 A Paróquia tem agora três coros: 

 Missa com Catequese, aos sábados, às 16h30 – Grupo da Catequese - dirigido por Pedro Brito (órgão: Tiago 

Sousa). Ensaio antes da missa, às 15h00. 

 Missa Vespertina, com Escuteiros, aos sábados, às 19h00 – Grupo dirigido por Fátima Pedroso (órgão: 

Francisca Queirós). Ensaio às sextas-feiras. 

 Missas aos domingos, às 10h30 e 19h00 – Grupo dirigido por Paula Cristina Ferreira (órgão: José António 

Machado). Ensaio às sextas-feiras e antes das missas. 

 

II. OBJETIVOS 

  

 Alcançar uma sempre e crescente melhoria e qualificação no desempenho deste ministério litúrgico, de 

modo a tornar mais bela a celebração e mais feliz a participação dos cantores; 

  Intensificar a unidade e a comunhão entre todos os membros; 

 Ampliar a participação dos fiéis nos coros, nomeadamente no coro da catequese. 

 

III. PROGRAMA 

 

 Promover e garantir a assiduidade aos ensaios, a nível paroquial e vicarial; 

 Participar na iniciativa “24 horas para o Senhor”, sábado, dia 25 de março, das 08h00 às 09h00, juntamente 

com os leitores; 

 Participar na oração comunitária do Rosário:  

 Grupo coral da missa de sábado às 19h, no dia 20 de maio, sábado, às 18h;  

 Grupo coral das missas de domingo, no dia 30 de maio, às 21h00; 

 Atenção às iniciativas vicariais, nomeadamente à organização do encontro vicarial de coros (a 21 de maio) e a 

interpretação do Hino Akathistos, em São Mamede de Infesta, a 8 de dezembro, às 21h30; 

 Participação no retiro vicarial a 22 de abril; 

 Animação liturgicomusical de Batismos (quando for solicitado); 

 Responder às questões I, III e VI do Instrumento de análise da prática pastoral, em datas a combinar. 
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GRUPO PORTA ABERTA: RECEBER COM ALEGRIA 

 

“A Igreja é chamada a ser sempre a casa aberta do Pai. Um dos sinais concretos desta abertura é ter, por todo o lado, 

igrejas com as portas abertas. Assim, se alguém quiser seguir uma moção do Espírito e se aproximar à procura de Deus, 

não esbarrará com a frieza duma porta fechada” (Papa Francisco, EG 47).  

 

I. OBJETIVO: acolher e acompanhar para uma Igreja de portas abertas. 

 

II. DISTRIBUIÇÃO DE SERVIÇO NA IGREJA PAROQUIAL 

 

Horas Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado 

10h00 

11h00 
Adão 

e 

Maria Dores 

Imperatriz 

e 

Maria do 

Carmo 

Antunes 

Joaquim Reis, 

 

Maria Santos 

Adérito 

e 

Mª Fernanda 

Alexandrina 

e 

Noémia 

Ruano 

Horácio Pires 

11h00 

 12h00 
Laura Mouta 

14h00  

16h00 

 

Rui Aparício  

 Alcino Silva 

e 

Fátima Silva 

Luísa Peneda 

e 

Zélia Alexandrina 

e 

Laura Mouta 

Zélia 

e 

Maria Dores 

Ramalho 

Ensaios  

dos Coros 

 

Missas 

16h30 / 19h00 

16h00 

18h00  

(exceto 

inverno) 

Carlos 

Barbosa 
Rui Aparício 

 

Nota: Aos domingos, abrir a partir das 17h00, com proposta de oração do rosário aos presentes. Membros têm 

escala elaborada para o efeito. 

 

III. DISTRIBUIÇÃO DE SERVIÇO NA IGREJA ANTIGA (SETE BICAS) 

 

2.ª-feira, 15h00-19h00: José Barbosa de Azevedo 

3.ª-feira, 15hoo-16h30: Jaime Diniz 

4.ª-feira, 15h00-16h30: Maria Glória C. Pinto 

5.ª-feira, 14h30-17h30: Fátima Simões e Alcino M. Silva (Oração do Rosário: 15h00) 

6.ª-feira, 15h00-16h30: Ângela dos Santos Magalhães e Maria Susana Franco 
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IV. OUTRAS ATIVIDADES 

 

1. Participar na iniciativa “24 horas para o Senhor”: sábado, 25 de março, das 11h00 às 12h00; 

2. Participar na oração comunitária do Rosário, terça-feira, dia 28 de maio, às 18h00; 

3. Participar nos encontros vicariais a 12 de dezembro e 6 de fevereiro, às 21h30; 

4. Responder às questões II, V e VI do Instrumento de análise da prática pastoral; 

5. Participar na Visita Pastoral, conforme o programa. Encontro com o Sr. Bispo, na segunda-feira, dia 27 de 

março, às 18h00.  
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ZELADORAS DOS ALTARES: AS COISAS BELAS SÃO UMA ALEGRIA PARA SEMPRE 

 

Recentemente tem aumentado o número de colaboradoras no cuidado e arranjo floral da Igreja de Nossa 

Senhora da Hora e da Igreja Antiga. Atualmente são uma dezena. É importante o seu trabalho de 

embelezamento dos altares, que deve fazer-se de modo a respeitar aa integridades dos espaços e materiais, os 

ritmos e tempos diversos da liturgia, a simbologia e importância de cada um dos espaços da Igreja. Além do 

serviço habitual, neste ano 2016/2017, os zeladores dos altares são convidados a: 

 

- Participar na formação vicarial aberta, a 12 de dezembro e a 6 de fevereiro; 

- Participar na formação diocesana, a 1 de dezembro, na Casa Diocesana de Vilar, sobre critérios e práticas de 

conservação preventiva; 

- Participar no encontro com o Bispo, na Visita Pastoral, a 27 de março, às 18h00; 

- Participar no retiro vicarial, na Apúlia, a 22 de abril. 

 

Nota: deverá pensar-se, em próxima nomeação do Conselho Pastoral, num representante deste grupo.  
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MINISTROS EXTRAORDINÁRIOS DA COMUNHÃO: MEU DEUS, EU CREIO, ADORO, ESPERO E AMO-VOS 

 

 “Redescubramos, pois, a capacidade de cuidar, de curar feridas, de dar calor aos corações, pela aproximação, pela 

 presença, caminhando com as pessoas pela noite fora, aprendendo a dialogar com elas, a descer até à sua obscuridade, 

 iluminando os seus espaços mais sombrios” (Plano Diocesano de Pastoral 2016/2017, p. 18).  

 

I. OBJETIVO: Fazer a experiência do encontro com Cristo, no exercício do ministério: a fonte da Eucaristia (cf. PDP, 

pp. 26-27): 

 

a) na Eucaristia: a participação ativa, plena, consciente e «feliz»; 

b) na experiência da Adoração do Santíssimo, à imagem dos Pastorinhos: 

 

DOMINGOS 

17H30 

INTENÇÃO 

PRINCIPAL 

MEC’S 

RESPONSÁVEIS 
ACÓLITOS 

23 outubro 
Mensagem do Papa para o 

Dia Mundial das Missões 

Amélia 

Marques 

Cidália 

Beatriz 

Carlos 

Isabel 

6 novembro 
Início da Semana de Oração 

pelos Seminários 

M.ª Dores 

Fátima 

Benvinda 

Gustavo 

António Mendes 

Luís 

4 dezembro 

Advento 

Sonhar em família a alegria do 

Natal 

F. Rocha 

Natália 

Aurélia 

Sara 

Pedro Antunes 

Ana Isabel Mendes 

22 janeiro 
5.º Dia de Oração 

pela Unidade dos cristãos 

Cândido 

Lucília 

Claudin0 

Catarina 

Alcinda 

Luísa 

19 fevereiro 
Mensagem do Papa para 

o Dia Mundial do Doente 

Dina Cláudia 

Fernando R. 

Conceição R. 

Pedro Pimenta 

Vanessa 

Carolina 

25 março 

(09h00) 

Iniciativa “24 horas 

para o Senhor” 

Conceição Azevedo 

Espírito Santo 

Maria José 

Acólitos que se queiram 

juntar 

13 abril 

(22h30-24h00) 

Quinta-Feira Santa 

– depois da missa vespertina 
Pároco 

Acólitos que estiveram na 

celebração 
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7 maio 
Incluída na oração comunitária 

do Rosário 

Mário P. 

Zulmira 

Valente 

Cassiano 

Paulo 

Guilherme 

15 junho 
Festa do 

Corpo e Sangue de Cristo 

Cassiano 

Acólitos 
Todos 

9 julho 

Em comunhão com os novos 

diáconos e presbíteros 

(dia de ordenação) 

Cândida 

Fernando Rodrigues 

Fátima C. 

Isabel 

Inês 

Bia Goupoli 

 

c) no enc0ntro com o doente /idoso: reconhecer nele o rosto de Cristo sofredor. E ser para ele o rosto de Cristo, 

Bom Samaritano; 

d) nos que cuidam do doente/idoso: dar estímulo, dar apoio, exprimir gratidão; 

e) no caminho, «em saída»…em casa, com as famílias; 

f) no retiro vicarial: 22 de abril; 

g) na lectio divina e na oração pessoal. 

 

II. PARTICIPAR NAS INICIATIVAS DIOCESANAS 

 

a) Formação MEC’s em São Mamede: 19 de outubro; 15 de fevereiro; ou Casa Diocesana de Vilar, a 6 de 

novembro e 5 de fevereiro; 

b) Participar no encontro do Bispo, sexta, 30 de março, 14h30; 

c) Curso para novos MEC’s: 27 de maio e 3 de junho. Recoleção espiritual: 30 de setembro de 2017; 

d) Encontro Diocesano de Cuidadores: 25 de junho; 

e) Peregrinação Diocesana a Fátima: 9 de setembro. 

 

III. PARTICIPAR NOS ENCONTROS VICARIAIS 

 

 Formação aberta: 21 novembro [Fernando Santos] e 6 fevereiro [Zita Seabra, Assunção Cristas]. 

 

IV. INTERAGIR COM GRUPOS PAROQUIAIS 

 

 Colaborar com Visitadores de Doentes: Dia Mundial do Doente (11 de fevereiro); 

 Participar na iniciativa “24 horas para o Senhor”: sábado, 25 de março, das 09h00 às 10h00; 

 Participar na oração comunitária do Rosário, segunda-feira, dia 8 de maio, às 21h00; 
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 Colaborar com Equipa Paroquial de Vocações – Adoração ao Santíssimo – domingos, 17h30 – contando com a 

colaboração, no canto, do João Paulo Correia e também com a presença de alguns acólitos. No primeiro dia 

do mês de maio, esta adoração integra a oração do Rosário. 

 

V. Responder às perguntas do Instrumento de análise pastoral (Plano Diocesano de Pastoral, pp. 76-78), 

questões dos grupos II, III e IV:  

 

- 15 de novembro, às 21h00; 

- 17 de janeiro, às 21h00; 

- 07 de março, às 21h00. 

 

5. Distribuir a Sagrada Comunhão aos doentes e na Eucaristia, de acordo com a escala de serviço e tendo em 

conta as seguintes indicações: 

 

a) Cuidar do humano: delicadeza, proximidade, simplicidade; 

b) Cuidar do belo: higiene, limpeza, decoração… (vela, toalha) … 

c) Cuidar da sobriedade das palavras e dos gestos litúrgicos, adaptados às circunstâncias; 

d) Cuidar de si (preparar-se) e cuidar do outro… (atenção ao outro). 
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VISITADORES DE DOENTES: RIR COM QUEM RI, CHORAR COM QUEM CHORA 

 

 “Pelo que também aqui a Imagem da Virgem Peregrina nos desafia a aprender a chorar com os que choram (Rm 12,15), a 

 fazer da misericórdia e da compaixão o nosso princípio de atuação pastoral, tratando a todos misericordiosamente, a 

 começar por aqueles que nos procuram (PDP, p. 31), resgatando a misericórdia de uma conceção sentimental e 

 moralizante, sem a reduzir a um ano jubilar ou à necessária assistência caritativa, ou às obras de misericórdia, que 

 viemos a redescobrir e a «pôr em prática, com alegria» (Rm 12,8)” (Plano Diocesano de Pastoral 2016/2017, p. 18).  

 

I. PROGRAMA 

 

 Participar nos encontros vicariais de 12 de dezembro e 6 de fevereiro; 

 Participar na formação sobre melhoria de comunicação com as famílias, por assistente social (janeiro de 

2017), em parceria com os vicentinos; 

 Participar na iniciativa “24 horas para o Senhor”: sábado, 25 de março, das 13h00 às 14h00; 

 Participar no retiro vicarial, para o setor sociocaritativo; 

 Participar na oração comunitária do Rosário, no sábado dia 6 de maio, às 18h00; 

 Responder às questões IV, V e VI do Instrumento de análise da prática pastoral; 

 Participar no encontro com o bispo, na visita pastoral, sexta, 30 de março, 14h30. 

 

II. REUNIÕES DE FORMAÇÃO E PREPARAÇÃO DE ATIVIDADES: reunião mensal, por regra, aos sábados, às 16h30. 

 

REUNIÃO 

MENSAL 

TEMA A REFLETIR.  

ATIVIDADE A DESENVOLVER. 

22 outubro 
Diálogo pastoral, a partir das questões do capítulo IV do Instrumento de análise à prática 

pastoral, Plano Diocesano de Pastoral, p. 78: Irradiar a misericórdia com alegria! 

05 

novembro 

A visita e o acompanhamento do doente: o meu encontro com Cristo: 

 «Estava doente e visitaste-Me». 

03 

dezembro 

Diálogo pastoral, a partir das questões do capítulo V do Instrumento de análise à prática 

pastoral, Plano Diocesano de Pastoral, pág. 79: Renovar-se na alegria da comunhão 

14 janeiro 

As fontes da alegria no sofrimento (EG 6) 

A dor escava em nós o que a alegria vai encher (Tolentino Mendonça, Nenhum caminho será 

longo, 146) 

04 fevereiro 

A Unção dos doentes: fonte de consolação e fortaleza no sofrimento (cf. Papa Francisco, 

Catequeses sobre os Sacramentos, Ed. SNL, Fátima, 2014, pp. 21-23) 

Preparar a celebração do Dia Mundial do Doente  

11 fevereiro Celebração do Dia Mundial do Doente, com Unção dos Doentes, na missa das 16h30 
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04 março 

Diálogo pastoral, a partir das questões do capítulo VI do Instrumento de análise à prática 

pastoral, Plano Diocesano de Pastoral, pág. 80: Assumir a vocação de discípulos missionários, 

para uma Igreja em saída 

25 março Preparar a Visita Pastoral 

02 abril Conclusão da Visita Pastoral 

22 abril Todo o dia: retiro vicarial 

6 maio 

16h30: O valor redentor do sacrifício e da dor: O exemplo e a espiritualidade dos pastorinhos de 

Fátima (José Jacinto F. Farias, A espiritualidade dos pastorinhos, especialmente da Jacinta, à luz 

da teologia da reparação, in VITOR COUTINHO (COORD.), Jacinta Marto, do encontro à 

compaixão, Ed. Santuário, Fátima, II, 2010, 289-302). 18h00: Oração comunitária do Rosário 

3 junho Preparar II Encontro Diocesano de Cuidadores 

25 junho Participar no II Encontro Diocesano de Cuidadores 

1 julho Avaliação do ano pastoral 2016/2017 

9 setembro Peregrinação Diocesana a Fátima 
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CONFERÊNCIA DE SÃO VICENTE DE PAULO: HÁ MAIS ALEGRIA EM DAR 

 

 “Evangelizar os pobres e deixar evangelizar-se pelos pobres. Ir ao encontro e cuidar dos mais frágeis. Praticar as obras 

 de misericórdia no contexto atual; promover o voluntariado; valorizar e formar os profissionais nas várias áreas de 

 ação social” (Plano Diocesano de Pastoral, p. 54). 

 

Situação atual da CSVP da Senhora da Hora:  

 

Dá apoio a 56 famílias, com 20 crianças (até aos 12 anos), num total de 140 pessoas. Esse apoio baseia-se 

essencialmente na entrega de 1 cabaz mensal de géneros alimentares. O que tem um custo em média 

de 1.450 € / mês. O apoio maior à Conferência Vicentina é o Banco Alimentar, mas esse apoio teve um 

decréscimo de cerca 70 %. Regista-se um subsídio anual da Câmara de Matosinhos, e a colaboração da 

paróquia, mas há uma despesa média mensal de cerca de 600 €, para podermos completar o cabaz com 

produtos básicos e isto é uma pequena ajuda, pois não dá para todo o mês. Temos um esforço financeiro 

muito grande. Pontualmente a nossa ajuda pode ir para além do cabaz, mas em situações muito especiais. 

Temos 3 tipo de cabazes, conforme o agregado familiar, com um custo aproximado de 15,00 €, 26,00 € e 

33,00 €. 

 

I. OBJETIVOS 

 

Os desafios e os objetivos do Plano Diocesano de Pastoral 2016/2017: 

 

 A experiência do encontro com Cristo, na pessoa do pobre: «a Mim o fizeste»… (Mt 25, 35-36); 

 Irradiar a misericórdia, com alegria: comunidades renovadas pela misericórdia…e servir na caridade… 

 Evangelizar os pobres e deixar evangelizar-se por eles; 

 O cuidado espiritual com os pobres; aprender com eles a sobriedade, a simplicidade, a humildade; 

 Renovar-se nas fontes da alegria: «Há mais alegria em dar»… 

 

II. PROGRAMA 

 

 Distribuir mensalmente o cabaz a 56 famílias e prosseguir no esforço de acompanhamento das mesmas; 

 Continuar a prática da recolha de ofertas no primeiro domingo de cada mês, numa das missas, 

rotativamente, para a partilha de bens, apoiando a CSVP; 

 Dinamizar a recolha e venda de ramos, no Domingo de Ramos; 

 Promover o apadrinhamento de famílias carenciadas por famílias ou conjunto de famílias, com um cabaz 

mensal em géneros ou em dinheiro (valores aproximados: 1 pessoa - 15 €; 2 a 4 - 26 €; mais de 4 - 33 €). 
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Cabaz 1 pessoa Família com 2 a 3 pessoas Família com 4 ou + pessoas 

Pacote de leite 2  3 a 4 6 

Garrafa de azeite  1 1 1  

Garrafa de óleo  1 1  1 

Quilo de arroz 1  2 ou 3  4 a 6 

Quilo de açúcar 1  1 1  

Pacote de massa  2  3 ou 4 5 

Quilo de farinha 1 1   1 

Lata de atum  1  3 ou 4 4  

Lata de salsichas  2  4 ou 5  6 ou 7 

Pacote de bolachas  1 2 ou 3  4 

Pacote de marmelada  1 1  1 

Lata de feijão / grão  1 ou 2   2 ou 3  4/5 

Pacote de cereais  1 1 ou 2  1 ou 2 

Custo aproximado 

do cabaz 
 20 € 30 €  38 €  

 Número de famílias  

carenciadas: 56 
 10 36  10 

 

 Teatro formativo sobre hábitos alimentares, dia 12 de novembro, das 15h00 às 16h00 (envolve 2.º e 3.º anos); 

 Marcar encerramento do Ano da Misericórdia com um gesto (agradecimento, divulgação e continuação da 

campanha, no 1.º domingo de cada mês); 

 Desenvolver parcerias com setor sociocaritativo: Dia Mundial do Doente, a 11 de fevereiro;  

 Participar na iniciativa “24 horas para o Senhor”: sábado, dia 25 de março, das 07h00 às 08h00; 

 Participar, a 30 de março, 14h30, no encontro do Bispo com a CSVP. Escolher alguns pobres a visitar; 

 Participar na oração comunitária do Rosário: segunda-feira, dia 15 de maio, às 21h00; 

 Participar nas reuniões mensais (segunda-feira a seguir ao segundo sábado de cada mês), com a assistência 

espiritual do pároco (13 fevereiro, 15 maio e 10 julho) ou do Diác. Espinha (14 novembro, 12 dezembro, 16 

janeiro, 13 março e 12 junho);  

 Participação na formação vicarial aberta, a 12 de dezembro e 6 de fevereiro; 

 Garantir participação periódica do pároco na distribuição do cabaz às famílias; 

 Formação sobre melhoria de comunicação com as famílias, por assistente social (janeiro de 2017), em 

parceria com os Visitadores de Doentes; 

 Organização de teatro infantil com as aparições de Fátima, a 13 ou 27 de maio; 

 Organização do debate sobre a eutanásia, em parceria com a Pastoral Familiar; 
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 Dar resposta às questões IV, V e VI do “Instrumento de análise da prática pastoral”. Cf. Livreto do Plano 

Diocesano de Pastoral, pp. 78-80. Fazê-lo conjuntamente com o grupo de Visitadores de Doentes; 

 Participação no retiro vicarial (pastoral sociocaritativa): 22 de abril; 

 Participação no II Encontro Diocesano de Cuidadores na Casa Diocesana de Vilar, a 25 de junho; 

 Apresentação de contas simultaneamente com as da paróquia; 

 Outros assuntos: sugestão - enviar newsletter mensal com divulgação das atividades da paróquia. 

 Participação solidária da Catequese com a CSVP e o Mar Solidário: Catequese da Infância, Adolescência e de 

Adultos:  

 

  

23 e 25 novembro Catequese de Adultos 

14 janeiro 1.º / 7.º 

11 fevereiro 2.º / 8.º 

11 março 3.º / 9.º 

1 abril 4.º/ 10.º / Crismandos 

13 maio 5.º / Jovens 

3 junho 6.º 
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MOVIMENTO FÉ E LUZ: COMO MARIA, RESPONDO COM ALEGRIA «EIS-ME AQUI» 

 

“As pessoas com deficiência são, para a família, um dom e uma oportunidade para crescer no amor, na ajuda recíproca 

 e na unidade. (...) A família que aceita, com os olhos da fé, a presença de pessoas com deficiência poderá reconhecer e 

 garantir a qualidade e o valor de cada vida, com as suas necessidades, os seus direitos e as suas oportunidades. Tal 

 família providenciará assistência e cuidados e promoverá companhia e carinho em cada fase da vida. Quero sublinhar 

 que a atenção prestada tanto aos migrantes como às pessoas com deficiência é um sinal do Espírito. Pois ambas as 

 situações são paradigmáticas: põem especialmente em questão o modo como se vive, hoje, a lógica do acolhimento 

 misericordioso e da integração das pessoas frágeis (Papa Francisco, Amoris Laetitia, n.º 47). “Com particular gratidão, a 

 Igreja «apoia as famílias que acolhem, educam e rodeiam de carinho os filhos deficientes” (Ibidem, n.º 82). “Crescer 

entre irmãos proporciona a bela experiência de cuidar uns dos outros, de ajudar e ser ajudado. Por isso, «a fraternidade 

na família resplandece de modo especial quando vemos a solicitude, a paciência e o carinho com que é circundado o

 irmãozinho ou a irmãzinha mais frágil, doente ou deficiente»” (Ibidem, n.º 195). 

 

1. Lema Fé e Luz para 2016/2017: “Chamaste-me? Eis-me aqui”! Conferir Carnet de Route 2016/2017.  

2. Lema Fé e Luz na comunidade de Nossa Senhora da Hora: “ Como Maria, respondo com alegria: Eis-me aqui”! 

3. Objetivo específico do Plano Diocesano de Pastoral: Irradiar a misericórdia com alegria: comunidades 

renovadas pela misericórdia. Como? Ir ao encontro dos mais frágeis! 

 

4. INICIATIVAS 

 

 Interagir com grupos da pastoral sociocaritativa; 

 Colaborar com o grupo “A Hora do Teatro” na exibição do Grupo Crinabel (Trissomia 21), sábado, 21 de 

janeiro; 

 Participar na iniciativa “24 horas para o Senhor”: sábado, dia 25 de março, das 14h30 às 15h00; 

 Participar na oração comunitária do Rosário, no domingo, dia 14 de maio, às 18h00; 

 Atividade “Entra na onda”, em São Pedro da Cova, Gondomar, dia 6 de maio; 

 Peregrinação Jubilar das pessoas com deficiência e famílias a Fátima, 17 e 18 de junho. 

 

5. REUNIÕES MENSAIS, DOMINGOS, ÀS 16H00 

 

Encontros Horário Tema/Atividade Observações 

09 outubro 16h00 
Acolhimento 

Programação anual 
 

20 novembro 16h00 
Tema do mês – (ver tema de abril: Santa Faustina) 

Uma multidão de crianças sem nome 

Encerramento 

Ano da Misericórdia 

08 dezembro 17h3o Tema do mês: Integrar-se na missa 
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Jovens famílias em sofrimento das 16h30 

Jantar às 20h00 

15 janeiro 16ho0 

Tema do mês: 

Devemos obedecer antes a Deus, que aos 

homens! 

Em vez de Lutero, 

Francisco, o pastorinho de 

Fátima 

05 fevereiro 16ho0 
Tema do mês: 

Fui apenas encarregada de vo-lo dizer! 

Em vez de Bernadette, 

Lúcia, a pastorinha de Fátima 

05 março  
Tema do mês 

Quem me ensinará o que é agradável a Deus? 

Em vez de Kateri Tekakwitha 

Jacinta, a Pastorinha de Fátima 

25 março 
14h30 

15h00 

Iniciativa mundial 

“24 horas para o Senhor” 
Na Igreja Antiga 

26 março 

a 02 abril 
 

Visita Pastoral 

Crisma 

Preparar encenação 

de uma aparição 

16 abril  
Visita Pascal 

Participação 

Duas equipas 

para uma zona 

14 maio 16h00 

Tema do mês: 

Maria, derruba os poderosos de seus tronos 

e exalta os humildes 

16h00: Encontro 

17h30: Participação no Rosário 

19h00: Participação na Missa 

11 junho 16h00 
Tema do mês: 

Amai-vos como Eu vos amei! 

Dia Diocesano da Família 

Festa da Primeira Comunhão 

Em julho  

Campo de férias – Grupo 4: Senhora da Hora, 

Senhora da Ajuda, Nossa Senhora de Fátima e 

Izeda 

Local e data a marcar  

09 setembro  
Peregrinação Diocesana a Fátima 

Integrar 
 

 

6. PROPOSTAS PARA A EQUIPA DE COORDENAÇÃO 

 Participação na formação vicarial aberta, a 12 de dezembro e 6 de fevereiro; 

 Participação na Assembleia Provincial do Movimento Fé e Luz, na Casa Diocesana de Vilar, a 21 e 22 de janeiro; 

 Dar resposta às questões IV e VI do “Instrumento de análise da prática pastoral”. Cf. livreto do Plano 

Diocesano de Pastoral, pp. 78 e 80. Equipa de Coordenação reflete estas questões até 15 de março; 

 Participação no retiro vicarial (pastoral sociocaritativa): 22 de abril; 

 Participação no II Encontro Diocesano de Cuidadores na Casa Diocesana de Vilar, a 25 de junho; 

 Encontro internacional de formação para jovens, em Espanha, de 31/7 a 6/8. 
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MAR SOLIDÁRIO: (R)IR NA (R)ONDA 

 

“Não é possível que a morte por enregelamento dum idoso sem abrigo não seja notícia, enquanto o é a descida de dois 

pontos na Bolsa (Papa Francisco, EG 53)”.“Já o disse e repito-o: uma casa para cada família. Nunca se deve esquecer que 

Jesus nasceu num estábulo porque não havia lugar nas estalagens, que a sua família teve que abandonar a própria casa 

e fugir para o Egipto, perseguida por Herodes. Hoje há tantas famílias sem casa, porque nunca a tiveram ou porque a 

perderam por diversos motivos (…) Hoje vivemos em cidades imensas que se mostram modernas, orgulhosas e até 

vaidosas. Cidades que oferecem numerosos prazeres e bem-estar para uma minoria feliz mas nega-se uma casa a 

milhares de vizinhos e irmãos nossos, até crianças, e chamamos-lhes, elegantemente, «pessoas sem-abrigo». É curioso 

como abundam os eufemismos no mundo das injustiças” (Papa Francisco, Discurso, 28.10.2014). A “atenção aos sem-

abrigo” é um dos exercícios da caridade, para que nos orienta o nosso Plano Diocesano de Pastoral 2016/2017 (p. 

55). 

 

O grupo Mar Solidário apoia oito «sem-abrigo». Formam duas equipas que, rotativamente, aos domingos à noite, 

vão encontro dos mais frágeis da Terra.  

 

Atualmente, o grupo tem 10 membros e precisa de reforçar o número de voluntários, sendo que cada um deverá 

empenhar-se nessa tarefa. Querem evitar evitar o tipo de assistência «telepizza» (entrega sem mais) e irão 

investir ainda na procura atenta de sem-abrigo na própria Senhora da Hora.  

 

Pretendem articular com a Catequese, através dos coordenadores de cada ano, a colaboração de pais e 

catequizandos na oferta em géneros, tais como água, salsichas, compotas/manteiga, bolachas (tipo Maria), 

sacos plásticos com asas (tipo Continente), sacos plásticos transparentes (de fruta/legumes), meias/cuecas, 

ténis… 

 

 Catequese da Infância e de Adultos: apoio à Conferência Vicentina e ao grupo Mar Solidário 

 Catequese da Adolescência e Crismandos: apoio ao grupo Mar Solidário 

 

23 e 25 novembro Catequese de Adultos 

14 Janeiro 1.º / 7.º 

11 fevereiro 2.º / 8.º 

11 março 3.º / 9.º 

1 abril 4.º / 10.º / Crismandos 

13 maio 5.º / Jovens 

3 julho 6.º 

 

Contarão com a presença do Bispo, numa ronda aos sem-abrigo, no domingo, 26 de março. 
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MOVIMENTO ESPERANÇA E VIDA: A ALEGRIA E A ESPERANÇA DA RESSURREIÇÃO 

 

“Às vezes, a vida familiar vê-se desafiada pela morte de um ente querido. Não podemos deixar de oferecer a luz da 

 fé para acompanhar as famílias que sofrem em tais momentos. Abandonar uma família atribulada por uma morte 

 seria uma falta de misericórdia, seria perder uma oportunidade pastoral, e tal atitude pode fechar-nos as portas para 

qualquer eventual ação evangelizadora” (Papa Francisco, Amoris Laetitia, n.º 253). “A viuvez é uma experiência 

 particularmente difícil (...). Alguns, quando têm de viver esta experiência, mostram que sabem fazer convergir as 

 suas energias para uma dedicação ainda maior aos filhos e netos, encontrando nesta experiência de amor uma nova 

 missão educativa. (...) Aqueles que já não podem contar com a presença de familiares a quem se dedicar e de quem 

 receber carinho e proximidade, a comunidade cristã deve sustentá-los com particular atenção e disponibilidade, 

 sobretudo se vivem em condições de indigência» (Ibidem, n.º 254). 

 

O Movimento Esperança e Vida está vocacionado para o apoio a viúvas e a mulheres sós. Atualmente conta com 

19 elementos. 

 

1. Reuniões na segunda terça-feira de cada mês, às 15h00: 

- Terça, 29 de novembro 

- Terça, 27 de dezembro 

- Terça, 10 de janeiro 

- Terça, 14 de fevereiro 

- Terça, 14 de março 

- Terça, 18 de abril 

- Terça, 09 de maio 

- Terça, 13 de junho 

 

2. Estrutura de cada encontro:  

1. Acolhimento: 10 min 

2. Oração inicial: 15 min 

3. Tema breve:  

a) Usar os 9 tópicos do Plano Diocesano de Pastoral: O centenário das aparições: fonte de inspiração e de 

renovação pastoral: 15 min 

b) Analisar questões I, II e IV do Instrumento de análise pastoral 

c) Estudar a Exortação “Amoris Laetitia”, n.s. 253-258 

d) Estudar o texto da Audiência do Papa, sobre o luto: 17.06.2015 

4. Partilha e diálogo: 20 min 

5. Lanche e convívio 
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II. PROGRAMA 

 

 Colaborar com setor sociocaritativo; 

 Participar na iniciativa “24 horas para o Senhor”: sábado, dia 25 de março, das 12h00 às 13h00; 

 Participar nos encontros vicariais: 21 novembro e 6 fevereiro; 

 Participar na oração comunitária do Rosário, terça-feira, dia 9 de maio, às 21h (alterar, neste dia, o horário do 

encontro mensal); 

 Responder às questões I, II e IV do Instrumento de análise da prática pastoral. 

 Participar no encontro do bispo com movimentos associados à pastoral familiar, quinta, 30 de março, 22h00. 
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ASSOCIAÇÃO DE FESTAS DE NOSSA SENHORA DA HORA: MARIA, CAUSA DA NOSSA ALEGRIA 

 

 “O Povo, reunido na alegria do encontro e da comunhão, na simplicidade dos seus cânticos e dos seus gestos de 

 piedade, vive e afirma “a alegria do Evangelho” (EG, 84) a seu jeito e, na sua própria linguagem, professa, celebra, 

 vive e reza a sua fé. Precisamos todos de aprender, na evangelização, a falar a mesma língua materna (cf. EG, 139), 

 numa linguagem calorosa e entendível, que disponha o coração a ouvir melhor. “Esta linguagem é uma tonalidade 

 que transmite coragem, inspiração, força, impulso” (EG, 139).  

 

Esta Associação tem como principal objetivo organizar as Festas em Honra de Nossa Senhora da Hora. Para além 

das habituais tarefas, propõe-se: 

 

1. Participar na iniciativa “24 horas para o Senhor”, sábado dia 25 de março, das 06h00 às 07h00, juntamente 

com a Ultreia; 

2. Participar nos encontros vicariais de 21 novembro e 6 fevereiro; 

3. Responder à questão VII do Instrumento de análise pastoral; 

4. Valorizar o culto mariano e a piedade popular; 

5. Convidar o Bispo, Sr. Dom Pio para a Missa da Festa em Honra de Nossa Senhora da Hora: 25 de maio;  

6. Alargar o grupo, com participação de senhoras; 

7. Melhorar a organização da Procissão de Velas, a 24 de maio; 

- Tempo mais curto; 

- Andor – grupos de 6 pessoas; 

- Melhorar as condições de som.  

8. Providenciar ao arranjo ou substituição por palco móvel; 

9. Extinguir a atual associação e incluir os seus elementos na Irmandade de Nossa Senhora da Hora e S. 

Bartolomeu, pessoa coletiva n.º 506 576 205, cujos estatutos deverão ser revistos de acordo com a minuta da 

diocese. Ter em conta que esta Irmandade teve a última provisão episcopal em 2005; 

10. Cartazes das festas devem fazer referência aos patrocinadores que oferecerem valor igual ou superior a 100 

€; 

11. Esboço do Programa de festas: 

- De 11 a 14 de maio: Feira Medieval 

- Quinta, 11 de maio: inauguração da iluminação e início da Feira medieval 

- Sexta, 19 de maio: Duo Musical 

- Sábado, 20 de maio: Conjunto musical 

- Domingo, 21 de maio: Festival de folclore 

- Quarta, 24 de maio: Procissão de Velas 

- Quinta, 25 de maio:  

 - 08h00: Missa (Igreja Antiga)  
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 - 11h00: Missa (Igreja Paroquial) 

 - Tarde: Coros da Terceira idade 

 -21h00: Rosário com bênção das grávidas 

 

- Sexta, 26 de maio: Bicas da Senhora da Hora Associação Cultural de portas abertas 

- Sábado, 27 de maio: Conjunto musical e fogo de artifício 

- Domingo, 28 de maio: 

 - 15h00: Concerto de Grupos Corais 

 - 19h00: Missa de encerramento 
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CORAL DA BICAS DA SENHORA DA HORA, ASSOCIAÇÃO CULTURAL: CANTAR COM ALEGRIA 

 

A “Bicas da Senhora da Hora, Associação Cultural” (BSHAC) procedeu a uma revisão dos seus Estatutos e à eleição 

de nova Direção, em Assembleia Geral, do passado dia 3 de junho. Da alteração de Estatutos, ressalta-se o facto 

de que a Direção da mesma deixar de pertencer, por inerência do cargo, ao pároco, autonomizando-se assim a 

Direção e a Associação, em relação à Paróquia, com a qual celebra um protocolo de parceria cultural e um 

contrato de arrendamento das instalações, com início em janeiro de 2017. Está em curso a revisão do projeto 

deste Coral.  
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CONSELHO ECONÓMICO: A ALEGRIA DO JUBILEU 

 

 “A paróquia não é uma estrutura caduca; precisamente porque possui uma grande plasticidade, pode assumir formas 

 muito diferentes que requerem a docilidade e a criatividade missionária do Pastor e da comunidade. Embora não seja 

 certamente a única instituição evangelizadora, se for capaz de se reformar e adaptar constantemente, continuará a ser 

 «a própria Igreja que vive no meio das casas dos seus filhos e das suas filhas». Isto supõe que esteja realmente em 

 contacto com as famílias e com a vida do povo, e não se torne uma estrutura complicada, separada das pessoas, nem 

 um grupo de eleitos que olham para si mesmos. A paróquia é presença eclesial no território, âmbito para a escuta da 

 Palavra, o crescimento da vida cristã, o diálogo, o anúncio, a caridade generosa, a adoração e a celebração. Através de 

 todas as suas atividades, a paróquia incentiva e forma os seus membros para serem agentes da evangelização. É 

 comunidade de comunidades, santuário onde os sedentos vão beber para continuarem a caminhar, e centro de 

 constante envio missionário. Temos, porém, de reconhecer que o apelo à revisão e renovação das paróquias ainda não 

 deu suficientemente fruto, tornando-se ainda mais próximas das pessoas, sendo âmbitos de viva comunhão e 

 participação e orientando-se completamente para a missão (Papa Francisco, EG n.º 28) 

 

O Conselho Económico é um órgão consultivo de colaboração com o pároco na administração da paróquia. 

 

I. INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 

1. A ocupante da antiga residência paroquial, e antiga sacristã, Maria José Pontes Moreira, entregou as chaves 

da Igreja Antiga e da Senhora da Penha, suspendendo assim a sua colaboração, na guarda destas Igrejas, e 

nomeadamente no grupo Porta Aberta. Depois de uma reunião presidida pelo Diácono Espinha com os 

membros do grupo Porta Aberta, que abrem a Igreja Antiga, em dias de semana, foi explicado o uso da chave 

e do respetivo código de alarme. O Sr. Francisco, terá, no Bar, a chave, sem código de alarme, que entregará 

aos membros do grupo Porta Aberta para não obrigar estes a deslocações ao centro paroquial. A Dona Laura 

Mouta fica responsável pelo cuidado da Capela. 

 

2. O direito de superfície do terreno, previsto para a construção do Lar, concedido pela Câmara Municipal de 

Matosinhos à IPSS “Centro Social e Paroquial da Senhora da Hora” foi retirado pela Câmara Municipal, na 

sequência da desistência da construção do Lar, e atribuído, nas mesmas condições, à Fábrica da Igreja 

Paroquial da Freguesia da Senhora da Hora, com a finalidade de construção da Sede de Escuteiros, no prazo 

de cinco anos, a contar da data da celebração da Escritura. No passado dia 15 de julho, teve lugar a Escritura, 

e fez-se posterior registo desta cedência do direito de superfície, do referido prédio urbano, composto por 

parcela de terreno, com a área de 1824 m2, sito na Avenida Senhora da Hora, descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Matosinhos, sob o número 3063, inscrito na Matriz sob o artigo 7986, da União de 

Freguesias de São Mamede de Infesta e Senhora da Hora. Esta Escritura teve a prévia autorização da Cúria 

Diocesana. 
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3. Uma vez que a referida IPSS já não é detentora do direito de superfície e uma vez que não exerce qualquer 

valência social, e tendo em conta que não foi feita deliberadamente a revisão dos Estatutos até à data 

legalmente prevista, de 15 novembro de 2015, este Conselho entende que a atual direção da IPSS deverá 

fazer uma diligência junto do Chanceler da Cúria Diocesana, para oficializar a dissolução da IPSS “Centro 

Paroquial e Social da Senhora da Hora”. É sabido quanto a manutenção da IPSS obriga a muito trabalho 

burocrático e a ter técnico de contas, que só não é pago porque o faz por amizade. Acresce que o projeto 

que foi elaborado para o Lar está desatualizado, pois a legislação mudou, e por isso não tem valor comercial. 

Assim, manter a IPSS ativa não se justifica, já que tão cedo não se poderá fazer nada. E, se um dia vier a ser 

necessário, pode constituir-se nova IPSS.   

 

4. Foi já apresentada à Comissão de Infraestruturas, da Diocese do Porto, no passado dia 15 de setembro, o 

projeto da Sede do Agrupamento 521 e aprovado por esta, no passado dia 11 de outubro. O projeto, com 

estimativa orçamental na ordem dos 275 mil euros não onera a Paróquia, em caso algum, como está definido. 

Tem financiamento garantido de 150 mil euros, por parte da Câmara Municipal de Matosinhos. 

 

5. A “Bicas da Senhora da Hora, Associação Cultural” (BSHAC) procedeu a uma revisão dos seus Estatutos e à 

eleição de nova Direção, em Assembleia Geral, do passado dia 3 de junho. Da alteração de Estatutos, ressalta-

se o facto de que a Direção da mesma deixa de pertencer, por inerência do cargo, ao pároco, 

autonomizando-se assim a Direção e a Associação, em relação à Paróquia, com a qual celebra um protocolo 

de parceria cultural e um contrato de arrendamento das instalações, com início em janeiro de 2017. A referida 

Associação suportará naturalmente todas as despesas de funcionamento, pelo que a Paróquia deverá rever 

as instalações atuais, no que diz respeito à separação de contas de fornecimento de água e luz. O texto do 

protocolo de parceria cultural foi aprovado na referida assembleia geral e deverá ser assinado 

proximamente, para garantir a continuidade do projeto educativo daquela Associação e assegurar os laços 

entre esta e a Paróquia, respeitando assim as intenções dos fundadores. O contrato de arrendamento deverá 

ser assinado brevemente, depois de considerada e avaliada a proposta, em sede de Conselho Económico. 

Estas decisões da BSHAC tiveram em linha de conta desonerar a Paróquia de custos de funcionamento da 

Escola, aliás com situação financeira deficitária, e porque a atividade exercida não justificava suficientemente 

o investimento da Paróquia, nem garantia a prossecução de fins pastorais. 

 

6. Aguarda-se, da parte da Câmara Municipal de Matosinhos, a proposta de intervenção no Parque das Sete 

Bicas, para verificar se esta implica alguma alteração no imóvel do Bar, para, assim se proceder ou não à 

revisão do contrato de arrendamento do Bar, que será renovável em 1 de outubro de 2018, obrigando, 

segundo o Artigo 1097, do Código Civil e Novo Regimento de Arrendamento Urbano, a parte denunciante do 

contrato a pronunciar-se com 120 dias de antecedência. Pelo que, para já, não se deverão mudar as condições 

de arrendamento.  
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7. Este Conselho propõe-se criar uma Comissão de Honra, para a celebração do centenário da Paróquia e 

sugeriu que esta fosse empossada durante a Visita Pastoral do Sr. Dom Pio Alves à comunidade, entre 25 de 

março e 2 de abril de 2017. Esta Comissão, na opinião dos presentes, devia incluir algumas figuras, tais como 

o Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, o Presidente da União de Freguesias de São Mamede de 

Infesta e Senhora da Hora, o Diretor da Porto Business School, o Diretor da Loja Modelo Continente, o Frei 

Ventura, o Diretor do Porto Canal, o historiador Joel Cleto, o Presidente do Conselho de Administração do 

Hospital Pedro Hispano e o Sr. Guilherme Vilaverde. 

 

8. Apesar de não ter havido formalmente, reunião do Conselho Económico, nos últimos meses, é de registar 

que este se tem reunido informalmente e, fê-lo, por três vezes, a 7 de junho, a 9 de agosto e a 5 de setembro, 

contando a presença da Dra. Alda Rodrigues e da Arquiteta Joana Araújo, da empresa Lantana, no sentido de 

analisar algumas ideias e propostas, e em ordem a definir melhor o projeto de conservação e requalificação 

da Igreja Paroquial. Na última reunião esteve também presente o Sr. Pe. Francisco Andrade, membro da 

referida Comissão Diocesana de Infraestruturas, para nos ajudar a precisar, com mais acerto o tipo de 

intervenção.  

 

9. Será pedido à empresa Lantana a apresentação de levantamento arquitetónico e topográfico da Igreja, bem 

como um Estudo prévio, com estima orçamental. A Paróquia comprometer-se-á a adjudicar à Lantana o 

desenvolvimento futuro do projeto, nos termos apresentados na sua proposta orçamental de 16.10.2016 

(3.735,50 € para o levantamento topográfico e arquitetónico e 7.921,18 € para os trabalhos de elaboração do 

projeto prévio e base).  

 

II. OS SETE PROJETOS MATERIAIS DE FUTURO 

 

1. Apoio à criação de uma sede condigna para os escuteiros, no Parque das Sete Bicas; 

2. Climatização e pintura da Igreja Paroquial, com novos revestimentos e tratamento do betão e de juntas de 

dilatação; 

3. A recolocação do batistério e das imagens no interior da Igreja, bem como o aproveitamento do espaço atual 

do batistério, para confessionário e atendimento; 

4. As obras de manutenção e de reparação na residência paroquial, cuja caixilharia e revestimentos exteriores 

estão degradados, originando infiltrações no interior da mesma; 

5. A requalificação do Parque das Sete Bicas, no seguimento da nova praça que lhe está ser construída, entre a 

Igreja antiga e a nova.  

E se pudéssemos sonhar um pouco mais:  

6. A dotação para a Igreja, depois das obras, de um órgão de tubos; 

7. E, como cereja no topo do bolo, a colocação das esculturas na fachada principal da Igreja. 

 



 
65 

III. PROGRAMA 

 

 Criação de uma Comissão para o centenário da Paróquia; 

 Estudo de uma candidatura de intervenções na Igreja ao programa Portugal 2020; 

 Extinção da IPSS “Centro Social e Paroquial da Senhora da Hora”; 

 Colaboração com a CSVP e Mar Solidário no acompanhamento dos mais pobres; 

 Participar na iniciativa “24 horas para o Senhor”, dia 25 de março, das 5h00 às 6h00; 

 Participar na oração do Rosário, domingo, 21 de maio, às 18h00; 

 Participar nos encontros vicariais a 12 de dezembro e 6 de fevereiro, às 21h30; 

 Apoiar realização de almoços ou jantares-convívio, através da Equipa de Eventos; 

a) domingo, 20 de novembro de 2016 – Almoço de outono – 12,50 € 

b) quinta, 8 de dezembro de 2016 – Ceia de Nª. Srª. do Ó – 8,00 € (Trazer sobremesa) -  mudar data 

c) sábado, 4 de fevereiro de 2017 – Noite da Francesinha – 7,50 € 

d) terça, 28 de fevereiro de 2017 – Almoço da Carnaval – 10,00 € ?! 

e) sábado, 11 de março de 2017 – Noite da Francesinha – 7,50 € 

f) sábado, 3 de junho de 2017 – Noite da Francesinha – 7,50 € 

 

 Apoiar iniciativas do grupo “A Hora do Teatro”: 

 

Sábado, 26 de novembro de 2016 – Café Concerto - Associar Pastoral Familiar 

Sábado, 21 de janeiro de 2017 – Grupo de Teatro Crinabel - Trissomia 21 - Associar Movimento Fé e Luz 

Sábado, 18 de março de 2017 – Dia do Pai 

Sábado, 29 de abril de 2017 – Dança / Música / Teatro 

Sábado, 13 de maio de 2017 – Dança / Música / Teatro - Encenação das Aparições 

Sábado, 10 de junho de 2017 – Dança / Música / Teatro - Associar Catequese 
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APÊNDICE 1: INICIATIVA «24 HORAS PARA O SENHOR» 

  

 

Sexta-feira, 24 de março 

22h00-23h00 Grupo de Crismandos da Paula Branco  

23h00-24h00 Grupo de Crismandos da Joana Lopes e Márcia e Grupo de Jovens  

Sábado, 25 de março 

00h00-01h00 Catequese de Adultos 

01h00-02h00 Escuteiros 

02h00-03h00 Pe. Gonçalo e Acólitos (mais velhos) 

03h00-04h00 Diácono Matos Figueiredo e quem se queira associar 

04h00-05h00 Diácono Espinha, Equipa de Batismo e quem se queira associar 

05h00-06h00 
Conselho Económico, Fernando Rodrigues / Adão Sequeira  

e quem se queira associar 

06h00-07h00 Ultreia e Associação Festas Nossa Senhora da Hora 

07h00-08h00 Conferência de São Vicente de Paulo 

08h00-09h00 Leitores e Grupo Coral de domingo 

09h00-10h00 MEC’s 

10h00-11h00 Acólitos 

11h00-12h00 Grupo Porta Aberta 

12h00-13h00 Movimento Esperança e Vida 

13h00-14h00 Visitadores de Doentes 

14h00-14h30 Zeladoras dos altares 

14h30-15h00 Movimento Fé e Luz 

15h00-15h30 2.º ano  da catequese 

15h30-16h00 3.º ano da catequese 

16h00-16h30 5.º e 6.º anos da catequese  

16h30-17h30 Missa – 4.º ano da catequese (Igreja Paroquial) 

16h30-17h30 1.º ano da catequese 

17h30-18h00 Catequese da adolescência – 7.º e 8.º anos 

18h00-18h30 Catequese da adolescência – 9.º e 10.º anos 

18h30-19h00 Povo 

19h00-20h00 Missa vespertina 

20h00-21h00 Pastoral Familiar  

21h00-21h30 Equipas de Nossa Senhora 

21h30-23h00 Concerto Espiritual 
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APÊNDICE 2: MÊS DE MAIO – MÊS DE MARIA 

 

O ano pastoral da Diocese do Porto tem, em 2016/2017, uma inspiração mariana: “Com Maria, renovai-vos nas 

fontes da alegria”. E entre estas fontes, das quais brota o encontro com Cristo, está a oração. A oração é uma das 

principais fontes da alegria, em que se renova a nossa fé, na luz, guia e companhia de Maria.  

 

Por isso, julgamos oportuno propor a oração do rosário precisamente neste ano pastoral, que vivemos entre a 

memória agradecida da visita da Imagem da Virgem Peregrina e a celebração do centenário das aparições de 

Fátima, onde ressoa tão veemente o apelo à oração e concretamente à oração do rosário.  

 

Perguntarão alguns: terá algum interesse a simples recitação do Rosário?  

 

“Pode a recitação do Rosário abrir o mundo ao Reino de Deus”? Depende do modo como o entendemos. O 

Rosário é fundamentalmente a repetição da palavra bíblica do anúncio da Encarnação. Ora, se assim é, coloca o 

crente no princípio da salvação e da criação do mundo. A Encarnação é o espaço e o tempo mais importante do 

mundo. Ao reiterar a saudação angélica, a pessoa crente vai progressivamente entrando no domínio central da 

fé, esse lugar onde a eficácia da criação e da salvação se torna real. Repetindo cada dia de novo essa palavra 

fundadora, a pessoa vai recordando aquilo que nunca deve deixar de ser lembrado: que Deus faz, pela 

Encarnação, existir a vida e o mundo. Que pode haver de mais importante?  

 

O efeito psicológico é evidente também. Que significa repetir de cor? Significa deixar o coração ser invadido pela 

onda da vida no seu eterno movimento. Ao repetir desinteressadamente, o espírito vai-se conformando, vai-se 

moldando, vai tomando as qualidades que evoca. Claro que é necessário purificar continuamente a atitude 

religiosa para superar a superstição. Esta é o contrário do que estamos a dizer: o supersticioso quer mudar a 

Deus em favor em seu próprio projeto e isso é insensato. Pelo contrário, a verdadeira oração faz a mudança da 

pessoa desde a força que vem de Deus.  

 

É esse o sentido da oração de petição: pedir o que Deus tem intenção de dar e não o que a pessoa tem intenção 

de receber que, geralmente, é algo interesseiro e mau. Uma forma de entrar na dinâmica do ano pastoral é, pois, 

rezar o Rosário. Todas as pessoas o podem fazer e não precisam de ser vistas ou de pertencer a movimentos ou 

de terem lugares importantes e visíveis. Mas esta atitude religiosa é a forma mais eficaz de entrar na pastoral da 

Igreja” (Jorge Cunha). 
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RECITAÇÃO DO ROSÁRIO NO MÊS DE MAIO 2017: COM MARIA, RENOVAI-VOS NAS FONTES DA ALEGRIA! 

Dia Hora Grupos Observações 

2.ª 1 21h00 Rosário na Cidade - Zona Sete Bicas – 3.ª fase Semana de Oração pelas Vocações 

3.ª 2 21h00 Leitores Semana de Oração pelas Vocações 

4.ª 3 21h00 Pais, Catequistas e Catequizandos do 1.º ano Semana de Oração pelas Vocações 

5.ª 4 21h00 Ultreia de Matosinhos Semana de Oração pelas Vocações  

6.ª 5 21h00 Rosário na Cidade – Zona Londres Semana de Oração pelas Vocações 

Sáb. 6 18h00 Visitadores de Doentes Semana de Oração pelas Vocações 

Dom. 7 17h30 
Adoração do Santíssimo – Rosário 

[MEC’s: Mário Paulo, Zulmira e Valente] 

Dia da Mãe – 4.º Domingo de Páscoa 

Dia Mundial de Oração pelas Vocações 

2.ª 8 21h00 Ministros Extraordinários da Comunhão Exceto Mário Paulo, Zulmira e Valente 

3.ª 9 21h00 Movimento Esperança e Vida Alterar horário do encontro mensal 

4.ª 10 21h00 Catequese de Adultos Seguido de Tertúlia 

5.ª 11 21h00 Rosário na Cidade – Zona Sete Bicas – 1.ª fase  

6.ª 12  Pároco  

Sáb. 13 DEFINIR Catequese e Grupo de Jovens Centenário das Aparições 

Dom. 14 18h00 Movimento Fé e Luz 5.º Domingo de Páscoa 

2.ª 15 21h00 Conferência de São Vicente de Paulo Dia Internacional da Família 

3.ª 16 21h00 Pais, Catequistas e Catequizandos do 2.º ano  

4.ª 17 21h00 Pais, Catequistas e Catequizandos do 3.º ano  

5.ª 18 21h00 Pais, Catequistas e Catequizandos do 4.º ano  

6.ª 19 21h00 Rosário na Cidade – Zonas da Árvore Grossa I e II  

Sáb. 20 18h00 Escuteiros e Coral da missa de sábado às 19h00 6.º Domingo de Páscoa 

Dom. 21 18h00 Conselho Económico e Equipa de Batismo 6.º Domingo de Páscoa 

2.ª 22 21h00 Pais, Catequistas e Catequizandos do 6.º ano  

3.ª 23 21h00 Pais, Catequistas e Catequizandos do 5.º ano Na Igreja Paroquial  

4.ª 24 21h00 Procissão de Velas – Senhora da Hora Véspera da Festa N.ª S.ra da Hora 

5.ª 25 21h00 Bênção das grávidas  Dia da Festa N.ª S.ra da Hora 

6.ª 26 21h00 
Pais, Catequistas e Catequizandos da 

Adolescência 
 

Sáb. 27 18h00 Acólitos Ascensão do Senhor 

Dom. 28 18h00 Grupo Porta Aberta  Encerramento das Festas 

2.ª 29 21h00 Equipas de Nossa Senhora  

3.ª 30 21h00 Coral das missas de domingo  

4.ª 31 21h00 Rosário na Cidade na Praceta das Andorinhas Visitação de Nossa Senhora 

     

 

Quando não é «rosário na cidade», nem «procissão de velas», o rosário, de segunda a sexta, é na Igreja antiga (exceto no dia 

23). Aos sábados e domingos, o rosário é na Igreja paroquial. 
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APÊNDICE 3: PROPOSTA PARA O PROGRAMA DA VISITA PASTORAL 

 

I. A VISITA PASTORAL E A SUA FUNDAMENTAÇÃO  

 

O que diz o Código de Direito Canónico? 

 

Cân. 396  

§ 1. O Bispo está obrigado a visitar todos os anos a diocese no todo ou em parte, de tal modo que ao menos de 

cinco em cinco anos visite toda a diocese por si ou, se estiver legitimamente impedido, pelo Bispo coadjutor, ou 

pelo auxiliar, ou pelo Vigário geral ou episcopal, ou por um outro presbítero. § 2. Pode o Bispo escolher os 

clérigos que prefira por acompanhantes e auxiliares na visita, reprovado qualquer privilégio ou costume 

contrário.  

 

Cân. 397 — § 1. À visita episcopal ordinária estão sujeitas as pessoas, as instituições católicas, as coisas e os 

lugares sagrados, que se encontram dentro dos limites da diocese. § 2. Os membros dos institutos religiosos de 

direito pontifício e suas casas pode o Bispo visitá-los apenas nos casos expressos no direito.  

 

O que diz o Diretório para o Ministério Pastoral dos Bispos? 

 

 “A Visita Pastoral é uma das formas, corroborada pela experiência dos séculos, com a qual o Bispo mantém 

contactos com o clero e com os outros membros do Povo de Deus. É uma ocasião de reavivar as energias dos 

obreiros evangélicos, de os louvar, encorajar e consolar, como também a oportunidade de chamar todos os fiéis 

à renovação da sua vida cristã e a uma atividade apostólica mais intensa. A Visita permite-lhes, além disso, avaliar 

a eficiência das estruturas e dos instrumentos destinados ao serviço pastoral, dando-se conta das circunstâncias 

e dificuldades do trabalho de evangelização para poder definir melhor as prioridades e os meios de pastoral 

orgânica” (Diretório para o Ministério Pastoral dos Bispos, Apostolorum Successores, n.º 220). 

 

“O Bispo deve, também, preparar-se de forma adequada para fazer a Visita, informando-se antecipadamente 

sobre a situação social e religiosa da paróquia. Tais dados podem revelar-se úteis para ele e para os serviços 

diocesanos, a fim de ter um quadro real do estado das comunidades e adotar as medidas convenientes” (Idem 

n.º 222). 

 

Em resumo: A Visita pastoral é, assim, uma abençoada experiência pastoral e espiritual para o Bispo, para o 

Pároco e para a Comunidade e um privilegiado momento evangelizador para darmos forma e conteúdo ao 

desafio de uma Igreja «em saída» de discípulos missionários, a que o Papa Francisco nos convoca (cf. EG, 19 a 24). 
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II. MOMENTOS CELEBRATIVOS 

 

Conscientes da essência e das finalidades da Visita Pastoral e tendo presente a diversificada e ampla experiência 

pastoral da nossa Diocese neste campo específico de ação pastoral, a Visita Pastoral deve proporcionar 

momentos de encontro pessoal do Bispo com o Pároco e com os presbíteros, diáconos, consagrados e 

diocesanos residentes na Paróquia, com as crianças, os jovens, particularmente os crismandos, os doentes, os 

idosos, com as famílias, as instituições da Paróquia, a Assembleia Paroquial e com a sociedade civil e as suas 

instituições e organizações. 

 

Para lá do que o zelo pastoral do Pároco indicar em concreto como necessário e aconselhável em cada Paróquia, 

tenho reconhecido pela minha experiência como momentos importantes das Visitas Pastorais:  

 

 Tempo para conhecer a Paróquia na sua geografia territorial, nas suas estruturas e no seu património; 

 Tempo para rezar em conjunto e para dialogar com o Pároco e com a Comunidade e para anunciar a 

Palavra de Deus e a alegria do Evangelho e celebrar os mistérios sagrados da nossa Fé; 

 Encontro com a comunidade, com as crianças na catequese, os crismandos os jovens, as famílias, os 

idosos; 

 Encontro com a Assembleia Paroquial / Conselho Pastoral, com os Serviços paroquiais, Colaboradores e 

Agentes de Pastoral; 

 Visita aos doentes; 

 Celebração comunitária da Unção dos Doentes,  integrada na Eucaristia; 

  Celebração do Crisma; 

 Visita às escolas, instituições / associações / empresas sedeadas na Paróquia; 

 Reuniões setoriais com grupos profissionais e com a sociedade civil; 

 Outras iniciativas destinadas às diferentes comunidades cristãs existentes na área da Paróquia e aos que 

vivem nas “periferias humanas, existenciais e sociais” (cf. EG 49). 

 

A Visita Pastoral deve ser vivida sem ostentação mas em ambiente festivo “que seja a consequência natural da 

alegria cristã e expressão de afeto para com o Pastor” (cf. Diretório para o Ministério Pastoral dos Bispos, n.º 223). 

Os vários encontros com o Bispo devem enquadrar-se neste ambiente e ser espaço de convívio com a 

comunidade e muito particularmente com os sacerdotes da Vigararia e com os sacerdotes naturais da Paróquia, 

aproveitando a Visita Pastoral para valorizar a dimensão vocacional da vida das Famílias e dos Grupos 

Apostólicos e da ação da Comunidade. 
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III. PROPOSTA DE PROGRAMA PARA A VISITA PASTORAL 

 

Sexta, 24 de março, 21h00: Mostra das coletividades e encontro do Bispo 

 

Sábado, 25 de março 

09h00: Entrevista «Porto Canal» 

15h00: Encontro com os pais com filhos na catequese  

21h30: Concerto Espiritual no encerramento da iniciativa “24 horas para o Senhor”  

 

Domingo, 26 de março 

20h00: Ronda pelos «sem-abrigo» 

 

Segunda-feira, 27 de março 

16h30: Encontro com administração do Norteshopping e visita (contactos com a FNAC) 

18h00: Encontro com Zeladoras dos altares e Equipa Porta Aberta 

19h00: Missa na Igreja Antiga 

21h30: Encontro com o Conselho Pastoral – Conclusão das reflexões 

 

Terça-feira, 28 de março 

Manhã: Visita a Escolas (participação do bispo numa aula/debate) 

Tarde: Visita a empresas (ex.: Indaqua, Moagem, Emílio de Azevedo Campos, Pastelaria Magnólia, etc.) 

17h30-19h00: Atendimento pastoral 

19h00: Missa  

21h30: Lectio Divina (com participação dos grupos dos leitores e catequese de adultos) 

 

Quarta-feira, 29 de março 

14h30: Visita ao Hospital Pedro Hispano 

16h30: Visita ao Centro de Saúde 

17h45: Visita ao Refood (hora de funcionamento 18h-23) 

19h00: Missa 

21h30: Encontro com Conselho Económico e Comissão de honra para o Centenário 

 

Quinta-feira, 30 de março 

14h30: Encontro com a Conferência Vicentina 

15h00: Visita aos pobres (3 famílias)  

17h00: Visita à Casa do Caminho 

18h00: Visita à APPACDM  
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19h00: Missa  

21h30: Ultreia (comentário ao Evangelho) 

22h00: Encontro com grupos da pastoral familiar (Equipa Paroquial da Pastoral Familiar, Zeladores dos Oratórios 

e Sagradas Famílias, Movimento Esperança e Vida, Movimento Fé e Luz, ENS´s) 

 

Sexta-feira, 31 de março 

 

14h3o: Encontro com Visitadores de Doentes e MEC’s 

15h30: Visita ao CIVAS. Visita aos doentes 

16h30: Visita aos doentes 

19h30: Visita à BSHAC e à Igreja da Senhora da Penha 

 21h30: Encontro com os crismandos  

 

Sábado, 01 de abril 

09h30: Celebração da Reconciliação 

14h00: Visita ao Parque das Sete Bicas, sede dos Escuteiros (atual e futura) 

15h00: Encontro com adolescentes e jovens 

16h00-16h30: Diálogo do Bispo com os catequizandos do 1.º ao 6.º anos 

16h30-17h30: Sarau – apresentação pelos catequizandos 

18h00: Missa com catequese e escuteiros 

21h30: Sarau com todos os colaboradores e grupos pastorais 

 

Domingo, 02 de abril 

10h00: Missa da Confirmação 

12h30: Almoço com Conselho Pastoral 
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APÊNDICE 4: INSTRUMENTO DE ANÁLISE DA PRÁTICA PASTORAL: PARA IR UM POUCO MAIS LONGE  

 Cf. Plano Diocesano de Pastoral 2016/2017, pp. 73-81 

 

REUNIÕES DOS GRUPOS PASTORAIS 
Outubro 

Novembro 

Janeiro 

Fevereiro 

Fevereiro 

Março 

Catequese da Infância (420) e Adolescência (120) I II VII 

Grupo de Jovens (12) – Crismandos I (22) e Crismandos II (26) I IV VII 

Catequese de Adultos (24) I V VII 

Equipa de Batismo III VI VII 

Agrupamento de Escuteiros II V VI 

Equipa Paroquial da Pastoral Familiar III V VI 

Equipa Paroquial de Vocações II V VII 

Leitores I II III 

Acólitos II III VI 

Grupos Corais (3 grupos: Catequese, Escuteiros, Missas ao domingo) I III VI 

Grupo Porta Aberta  III V VI 

Ministros Extraordinários da Comunhão II III IV 

Conferência de São Vicente de Paulo  IV V VI 

Visitadores de Doentes IV V VI 

Movimento Fé e Luz  IV VI  

Movimento Esperança e Vida I II IV 

Grupo Mar Solidário (Apoio aos sem-abrigo)  IV  

Associação Festas Nossa Senhora da Hora  VII  

Conselho Económico Preparar centenário 

 

1. Cada grupo discute as questões propostas e elabora uma síntese das respostas. O representante de cada 

grupo terá em conta que essas respostas irão ser tema de reflexão pastoral, no encontro com o Bispo, no 

contexto da visita pastoral. 

2. As respostas devem ser apresentadas, até 15 de março. Podem ser feitas em três reuniões diferentes, 

conforme proposta no gráfico. Mas nada impede que um determinado grupo escolha um dia, uma manhã, 

uma tarde ou uma noite, para responder a estas ou a outras questões, que se revelem mais pertinentes, no 

âmbito do grupo ou da paróquia.  

3. A Comissão Permanente do CPP recolherá as respostas e elaborará um relatório, que será partilhado na Visita 

Pastoral. 
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APÊNDICE 5: CALENDÁRIO PAROQUIAL, DIOCESANO E VICARIAL  

 

NOVEMBRO 2016 

01 – Solenidade de Todos os Santos 

02 – Comemoração de Fiéis Defuntos 

04 - Encontros de zona das Sagradas Famílias e Oratórios: Sete Bicas (3.ª fase) e «Londres» 

04, 05, 12 e 13 – EPM (1.ª edição) 

06 – Adoração do Santíssimo 

06 a 13 – Semana dos Seminários Diocesanos 

12 – Magusto (Escuteiros) 

12 – Confissões – São Mamede de Infesta 

12 – Visita ao Paço Episcopal – EPV 

12 - Teatro formativo sobre hábitos alimentares, das 15h00 às 16h00 (envolve 2.º e 3.º anos) 

13 - Encontros de zona das Sagradas Famílias e Oratórios: Barranha 

 19 – Redescobrir o caminho da fé (encontros sobre a fé) – Jovens (opção) 

20 - Solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo 

Conclusão do Ano da Misericórdia 

20 – Almoço de Outono (Equipa de Eventos) 

20 - Encontros de zona das Sagradas Famílias: Árvore Grossa I e II 

26 e 27 – 1.º Domingo do Advento 

26 – Apresentação ao Seminário – Adolescentes e Jovens 

26 – Café- Concerto – A Hora do Teatro / Pastoral Familiar 

27 - Encontros de zona das Sagradas Famílias e Oratórios: Sete Bicas (1.ª fase) 

30 – «Rogai», campanha diocesana de oração pelas vocações sacerdotais 

30 – Reunião Geral de Catequistas  

 

DEZEMBRO 2016 

04 – Adoração ao Santíssimo 

07 – Vigília Diocesana da Imaculada Conceição (Sé Catedral) 

08 – Solenidade da Imaculada Conceição e ordenação de diáconos (Sé Catedral) 

08 – Cântico Akathistos – S. Mamede de Infesta 

08 – Jantar Nossa Senhora do Ó (Equipa de Eventos) – mudar data 

12  – Formação Vicarial: «Deus em jogo: o testemunho de Fernando Santos» – novo Terminal de Cruzeiros do 

Porto de Leixões 

17 – Redescobrir o caminho da fé (encontros sobre a fé) – Jovens  

25 – Celebração do Natal do Senhor 

30 - Encontro Vicarial de Crismandos sobre «A alegria do amor em família» 
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JANEIRO 2017 

01 – Celebração da Solenidade de Santa Maria Mãe de Deus e Dia Mundial da Paz 

03 - «Rogai», campanha diocesana de oração pelas vocações sacerdotais 

07 – Epifania 

07 – Jantar de Reis, organizado pelos escuteiros 

08 – Concerto de Reis pelo Coral da BSHAC 

09 a 13 – Retiro do Pároco 

21 – Redescobrir o caminho da fé (encontros sobre a fé) – Jovens (opção) 

21 - Grupo de Teatro Crinabel – Hora do Teatro / Movimento Fé e Luz 

22 – Adoração ao Santíssimo 

26/01 a 02/02: Semana do Consagrado 

 

FEVEREIRO 2017 

02 – Festa da Apresentação do Senhor – dia do Consagrado 

04– Dia com… os Institutos Seculares – Adolescentes e Jovens 

04 – Jornada Diocesana da Família (Casa Diocesana de Vilar) 

04 – Noite da Francesinha (Equipa de Eventos) 

06 – Formação Vicarial II: «O meu encontro com Cristo» [Zita Seabra, Assunção Cristas] - Escola Augusto Gomes 

11  – Dia Mundial do Doente 

15  – Formação permanente dos MEC’s (S.M.I.) 

17 a 19– Retiro Diocesano de Catequistas 

18  – Redescobrir o caminho da fé (encontros sobre a fé) – Jovens  

18 – Velada de oração (escuteiros) 

19 – Promessas (escuteiros) 

19 – Adoração do Santíssimo 

25 – Reunião Geral de Catequistas 

28 – Almoço de Carnaval (Equipa de Eventos) 

 

MARÇO 2017 

01 – Celebração das Cinzas 

03 - Encontros de zona das Sagradas Famílias e Oratórios: Sete Bicas (3.ª fase) 

04 e 05 – 1.º Domingo da Quaresma 

06 - Teologia da Vocação – Agentes de Pastoral Casa da Juventude 

09 - «Rogai», campanha diocesana de oração pelas vocações sacerdotais 

10 - Encontros de zona das Sagradas Famílias e Oratórios: «Londres» 

11 – Noite da Francesinha (Equipa de Eventos) 

12 - Encontros de zona das Sagradas Famílias e Oratórios: Sete Bicas (1.ª fase) 
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13 – 4.º Aniversário da eleição do Papa Francisco 

14 a 18 – Semana da EMRC: “Maria, a mulher mais poderosa do mundo” 

18 – Redescobrir o caminho da fé (encontros sobre a fé) – Jovens  

18 – Dia do Pai - A Hora do Teatro / Pastoral Familiar / Catequese 

19 – Dia do Pai  

24 a 25 - Iniciativa “24 horas para o Senhor” 

25 – Concerto Espiritual no encerramento  

25/03 a 02/04 - Visita Pastoral 

26 - Encontros de zona das Sagradas Famílias e Oratórios: Árvore Grossa I e II / Barranha 

 

ABRIL 2017 

02 - Crisma paroquial 

08 e 09– Ramos 

08 – Dia Diocesano da Juventude (Santuário de N. Sra. da Assunção) 

08 – Ceia Judaica (escuteiros) 

09 – Celebração dos Ramos 

11 - «Rogai», campanha diocesana de oração pelas vocações sacerdotais 

13 – Quinta-Feira Santa - Missa da Ceia do Senhor seguida de Adoração ao Santíssimo 

14 – Sexta-Feira Santa: Celebração da Paixão do Senhor  

15 – Noite de Páscoa: Vigília Pascal 

16 – Domingo de Páscoa: Celebração da Ressurreição  

21, 22, 29 e 30 – EPM (2.ª edição) 

22 – Retiros vicariais para agentes pastorais 

23 – Domingo da Divina Misericórdia  

25/04 ou 01/05: Peregrinação da catequese de adolescência, crismandos e jovens a Fátima, para participar no 

Musical “Entre o Céu e a Terra” e outros momentos de oração e cultura.  

25 – 99.º Aniversário da Paróquia de Nossa Senhora da Hora 

29  – Dia com… os Consagrados de Vida Apostólica – Adolescentes e Jovens 

29 – Dia de São Jorge 

29 – Dança / Música  

30 – 54.ª Semana de Oração pelas Vocações 

 

MAIO 2017 

01 – Peregrinação Nacional de Acólitos (Fátima) 

05– Jornadas de Pastoral Vocacional – Clero 

06 – Jornadas de Pastoral Vocacional – Leigos e Vida Consagrada 

06 – Encontro Vicarial dos Adolescentes 
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06 – Vigília Diocesana de Oração pelas Vocações 

06 - Catequese da infância: “O testemunho das crianças: a resposta vocacional dos Pastorinhos”  

07 – Dia da Mãe 

07 – Bênção dos finalistas – Avenida dos Aliados, Porto  

07 – Adoração ao Santíssimo 

11 a 14 – Feira Medieval (Sete Bicas) 

13 – Centenário das Aparições de Fátima 

13 - “Viver Fátima, na Senhora da Hora”: oração contínua dos 20 mistérios do Rosário, pelos grupos de catequese 

da infância, adolescência, crismandos e jovens 

13 - “Hora do Teatro” – representação – encenação da última aparição de Fátima 

14 a 21– Semana da Vida 

15 - «Rogai», campanha diocesana de oração pelas vocações sacerdotais  

20  – Redescobrir o caminho da fé (encontros sobre a fé) – Jovens  

21 - Assembleia vicarial: (representantes no CPP), Leça da Palmeira 

24 – Conselho Presbiteral 

24 – Procissão de Velas em honra de Nossa Senhora da Hora 

25 – Dia da Festa em honra de Nossa Senhora da Hora: 

Missas às 8h00 na Igreja Antiga e às 11h00 na Igreja Paroquial 

27  – Apresentação ao Seminário – Adolescentes e Jovens 

27 – Curso para novos MEC’s 

27 - Organização de teatro infantil com as aparições de Fátima (CSVP) – ou no dia 13 – a ver  

28 – Concerto de Encerramento das Festas em honra de Nossa Senhora da Hora 

28 – Ascensão – Conclusão das Festas em honra de Nossa Senhora da Hora 

 

JUNHO 2017 

03 – Curso para novos MEC’s 

03 – Noite da Francesinha (Equipa de Eventos) 

03 e 04 – Vigília e dia de Pentecostes 

10 – Dança / Música / Teatro / Catequese – Encerramento 

11– Santíssima Trindade 

11 - Festa da Eucaristia I (Primeira Comunhão) 

11- Iniciativa “Evangelho na Cidade” para Catequistas (SDECIA) 

11 – Dia Diocesano da Família (Pavilhão Multiusos de Gondomar) 

11 – Dia de Oração pela Vida Consagrada Contemplativa 

11 – Dia com… os Consagrados de Vida Contemplativa – Adolescentes e Jovens 

15 – Solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue do Senhor 

15 - Festa da Eucaristia II (Primeira Comunhão) 
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15 – Adoração ao Santíssimo 

17 – Festa Vicarial da Catequese da Infância 

17 e 18 - Peregrinação Jubilar das pessoas com deficiência e famílias a Fátima 

19 - «Rogai», campanha diocesana de oração pelas vocações sacerdotais 

23 – Solenidade do Sagrado Coração de Jesus - Jornada Mundial de Oração pela Santificação dos Sacerdotes 

24 e 25/6, 01 e 02/07: EPM (3.ª edição) 

25 - Encontro diocesano de cuidadores 

25 – Profissão de Fé (6.º ano) 

31/06 a 06/07 – Acampamento Nacional CNE 

 

JULHO 2017 

07 – Apresentação do Plano Diocesano de Pastoral 2017/2018 

08 - Acólitos da Diocese ao encontro do Seminário – Região Pastoral Grande Porto 

02 a 09 - Semana de oração pelos ordinandos do próximo domingo 

09 – Ordenações sacerdotais (Sé do Porto) 

09 – Adoração ao Santíssimo 

09 – Aniversário Agrupamento 521 – CNE  

20 - «Rogai», campanha diocesana de oração pelas vocações sacerdotais 

 

AGOSTO 2017 

23 - «Rogai», campanha diocesana de oração pelas vocações sacerdotais 

 

SETEMBRO 2017 

09 – Peregrinação Diocesana a Fátima 

25 - «Rogai», campanha diocesana de oração pelas vocações sacerdotais 

30 – Recoleção espiritual para novos MEC’s (CDV) 

 

OUTUBRO 2017 

01 – Designação de novos MEC’s 

26 - «Rogai», campanha diocesana de oração pelas vocações sacerdotais 
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APÊNDICE 6: ORAÇÃO DE CONSAGRAÇÃO NO CENTENÁRIO DAS APARIÇÕES 

 

Salve, Mãe do Senhor, 

Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima! 

Bendita entre todas as mulheres, 

és a imagem da Igreja vestida da luz pascal, 

és a honra do nosso povo, 

és o triunfo sobre a marca do mal. 

Profecia do Amor misericordioso do Pai, 

Mestra do anúncio da Boa-Nova do Filho, 

Sinal do fogo ardente do Espírito Santo, 

ensina-nos, neste vale de alegrias e dores, 

as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. 

Mostra-nos a força do teu manto protetor. 

No teu Imaculado Coração, 

sê o refúgio dos pecadores 

e o caminho que conduz até Deus. 

Unido/a aos meus irmãos, 

na Fé, na Esperança e no Amor, 

a Ti me entrego. 

Unido/a aos meus irmãos, por Ti,  

a Deus me consagro, 

ó Virgem do Rosário de Fátima. 

E, enfim, envolvido/a na Luz  

que das tuas mãos nos vem, 

darei glória ao Senhor, 

 pelos séculos dos séculos.  

Ámen. 
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