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CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO PASTORAL 2015-2018 
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Pároco – Presidente  Pe. Amaro Gonçalo Ferreira Lopes 917357990 padregoncalo@gmail.com 

SETOR PROFÉTICO 

Catequese da Infância e Adolescência Alexandra Manuel Moreira dos Santos 933366302 alexandramsantos@live.com.pt 

Grupo de Jovens Andreia Raquel Vasconcelos Vieira 919748065 andreia.rv.vieira@gmail.com 

Catequese de Adultos Maria das Dores Pires Rodrigues 966277719 mdores.rodrigues@gmail.com 

Equipa de Batismo Fernando Pereira de Magalhães 938082674 jomarika@hotmail.com 

Agrupamento de Escuteiros Maria Luísa Tomé Novais Ribeiro 919683508 luisanovais@gmail.com 

Equipa Paroquial da Pastoral Familiar 
José Vasconcelos Magalhães  

Zulmira Margarida da Cruz Monteiro Magalhães 

963221288 

963 922 111 

jose.v.magalhaes@gmail.com 

zulmiramag@gmail.com 

Equipa Paroquial de Vocações Jerónima Maria Almeida Ribeiro de Sousa 969064317 jomyribeiro@gmail.com 

SETOR LITÚRGICO 

Leitores Maria Helena Gonçalves Dias 934795213 Diashelena67@gmail.com 

Acólitos Ana Isabel Martins Teixeira 914381459 anaisabelteixeira@hotmail.com 

Grupos Corais Jorge Sousa Antunes 968517480 jorgeantunes52@gmail.com 

Grupo Porta Aberta  Rui Henrique Brandão Ferreira Aparício   

SETOR SOCIOCARITATIVO 

Ministros Extraordinários da Comunhão Fernando Moreira Rodrigues 933268513 frfernandorodrigues183@gmail.com 

Conferência de São Vicente de Paulo  Ana Cristina da Silva Valente 916070831 acristina_valente@sapo.pt 

Movimento Fé e Luz  Célia Mónica Pinto de Sousa Teixeira 933265511 cmpsteixeira@gmail.com 

Visitadores de Doentes Maria Glória Osório 936920299 apoioconstante@gmail.com 

Movimento Esperança e Vida Maria Oliveira Araújo Silva 918421579  

Grupo Mar Solidário  Maria da Conceição Faria Condeço Antunes 933614022 conceicao-antunes@hotmail.com 

SETOR ASSOCIATIVO 

Associação Festas Nossa Senhora Hora António José Carvalho Valente 969104057 ant.valente@gmail.com 

Associação Cultural Bicas Sra. da Hora Marta de Conceição Pereira Fernandes 912259107 martauri@gmail.com 

Conselho Económico Adão Pereira Sequeira da Fonseca 963510210 adao.sequeira@sapo.pt 

MEMBROS NOMEADOS 

Membros nomeados  Diácono José António Coelho Espinha 960217490 espinha.jose@gmail.com 

 Diácono António Benjamim Matos Figueiredo 917240653 matosdefigueiredo@gmail.com 

 

COMISSÃO PERMANENTE: Adão Sequeira, Fernando Magalhães, Jorge Antunes (Secretário), Ana Cristina Valente, António 

Valente. 

REPRESENTANTES DO CPP NO CONSELHO VICARIAL: Fernando Moreira Rodrigues e Adão Sequeira. 
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PÓRTICO DE ABERTURA 

 

Chamo-lhe, por vezes, o nosso “caderno de encargos”. Sabemos que, nesta obra, o Senhor coopera connosco e vai à nossa 

frente. E por isso, inspirados pelo Espírito Santo, ouvimos a todos, discutimos as nossas ideias e propósitos e fizemos o 

nosso plano anual, tendo por base o Discurso do Papa aos Bispos de Portugal, na sua última visita ad limina (7.9.2015), o Ano 

da Misericórdia (8.12.2015-20.11.2016), o Plano Diocesano de Pastoral, o Plano Vicarial Pastoral e as nossas reflexões, em sede 

de grupos paroquiais e, no seu órgão representativo, o Conselho Paroquial de Pastoral.  

 

O mais difícil não é fazer coisas, mas é edificar uma comunidade, como “família de famílias”, em que os diversos grupos 

pastorais não fiquem acantonados no seu espaço, mas interajam, tendo em vista a comunhão na paróquia e a sua missão no 

mundo. 

 

O Ano da Misericórdia motiva-nos a revitalizar todo o setor sociocaritativo e a valorizar o sacramento da Reconciliação. A 

prioridade diocesana dada ao acolhimento estimula-nos à flexibilidade no atendimento e à criatividade na proposta de 

percursos diferenciados para quem quer crescer na fé. O recente Sínodo dos Bispos sobre a família alerta-nos para a 

importância da pastoral familiar e sobretudo da preparação remota e próxima para o Matrimónio. O 25.º aniversário 

sacerdotal do pároco é uma oportunidade para acentuar a dimensão vocacional de toda a pastoral.  

 

Precisamos de articular tudo isto, deixando que o Espírito Santo nos ilumine, nos torne recetivos e criativos aos desafios que 

se colocam a uma paróquia que pretende ser «uma Mãe de coração aberto».  

 

Ao cabo de sete anos, e a caminho da celebração do centenário da paróquia, queremos adivinhar quais sejam os sete 

desígnios pastorais prioritários, na vida da nossa comunidade. São como sete sonhos, como os sete dias da criação: 

 

1. A estima e a colaboração recíprocas, entre todas as pessoas e grupos da paróquia; 

2. A solidificação das «Igrejas domésticas», como uma espécie de “Grupos de Jesus”, que se reúnem, frequentemente, nos 

seus lugares, para a escuta e partilha do Evangelho;  

3. O cuidado dos pobres, por uma família de apadrinhamento e acompanhamento; 

4. O envolvimento e participação dos pais, com filhos na catequese, nos diversos serviços da vida paroquial; 

5. A valorização da presença da Igreja «em saída», no mundo envolvente da nossa cidade, com as suas pessoas, 

instituições e associações; 

6. A renovação permanente dos grupos, com novos colaboradores e colaboradores mais novos; 

7. O despertar de uma vocação de especial consagração, na vida da nossa comunidade; 

 

Para a realização destes sonhos, contamos com a graça de Deus e a generosidade humilde de todos e de cada um. Maria, 

Mãe de misericórdia, está ao nosso lado, em todos os momentos, com o Seu carinho materno e conduzindo-nos ao centro 

de toda a pastoral, que é o Seu próprio Filho, que somos hoje chamados a gerar e a apresentar ao mundo, como quem 

oferece o verdadeiro rosto da misericórdia divina.  
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PLANO DIOCESANO E ALGUMAS INICIATIVAS: A ALEGRIA DO EVANGELHO É A NOSSA MISSÃO. FELIZES OS MISERICORDIOSOS! 

Foi publicado o Plano Diocesano de Pastoral, para o quinquénio de 2015-202o. Apresentamo-lo também na nossa 

comunidade, resumindo os seus objetivos, que queremos que inspirem e orientem a nossa ação pastoral. Nunca é de mais 

retomar esses objetivos e convocar para as diversas iniciativas. 

I. OBJETIVOS DELINEADOS NO PLANO DIOCESANO  

1. Na Pastoral do Anúncio da Fé: 

Objetivo: Anunciar e testemunhar que a vida da Igreja e a estrada da Igreja é a misericórdia: 

 Valorizar primeiro anúncio; 

 Implementar percursos diferenciados; 

 Propor itinerário formativo sobre as 14 obras de misericórdia.  

 

2. Na Pastoral da Celebração da Fé: 

Objetivo: Celebrar e procurar o encontro com Cristo, rosto da misericórdia do Pai, fonte da alegria do Evangelho: 

 Valorizar o acolhimento; 

 Valorizar a Reconciliação; 

 Maior cuidado na proclamação e escuta da Palavra de Deus. 

 

3. Na Pastoral da Caridade: 

Objetivo: Viver impelidos pela caridade e sair ao encontro de todos, acolhendo e acompanhando com 

misericórdia: 

 Deixar-se interpelar e evangelizar pelos pobres; 

 Atender às diversas formas de pobreza; 

 Cuidar do bem integral: as 14 obras de misericórdia. 

 

4. Na Pastoral Comunitária: 

Objetivo: Promover a comunhão como fonte de alegria missionária: 

 Valorizar Conselho Paroquial de Pastoral (CPP); 

 Valorizar Diocese e Vigararia; 

 Dar dimensão vocacional a toda a pastoral; 

 Afirmar a Família como Igreja Doméstica. 

 

II. INICIATIVAS DIOCESANAS A CALENDARIZAR 

 13.12.15: Abertura da Porta da Misericórdia, 16h00, na Sé do Porto; 

 17.4.16: Festa Diocesana dos Frágeis, no Europarque, em Santa Maria da Feira; 

 Visita da imagem da Virgem Peregrina à Diocese (em Matosinhos, 29 de abril); 

 23.4.16: Dia Diocesano da Juventude e Escuteiros; 

 24.4.16: Dia Diocesano da Família, no Palácio de Cristal; 

 10.7.16: Ordenações na Sé; 

 Outras iniciativas estão assinaladas no calendário, em apêndice. 
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INICIATIVAS PASTORAIS DA VIGARARIA DE MATOSINHOS 

 

Uma das prioridades definidas pela Vigararia de Matosinhos é a criação de um Conselho Vicarial de Pastoral, que integre 

leigos de todas as paróquias e dos vários setores pastorais, para que, também a este nível, se afirme a corresponsabilidade 

pastoral na missão. No passado dia 30 de outubro, realizou-se um encontro de reflexão, sob orientação do Sr. Dom Pio, com 

dois representantes por paróquia, em ordem à constituição do referido Conselho. E prevê-se para o Domingo da 

Misericórdia (3 de abril de 2016) a realização de uma Assembleia Vicarial. Cada vez mais, a formação dos agentes pastorais 

será de âmbito vicarial e paroquial. Procuramos cada vez mais viver a comunhão na missão, escutando todos os agentes 

pastorais, para discernirmos, com realismo, os caminhos a percorrer. Somos desafiados a aproveitar e a participar nas 

diversas iniciativas, de âmbito vicarial, que aqui resumimos assim: 

 

1. FORMAÇÃO VICARIAL DE LEITORES 

 

O módulo previsto de três encontros anuais para leitores-formadores, neste ano pastoral 2015-2016, é aberto a todos os 

leitores de todas as paróquias, repetindo-se o mesmo e único conteúdo formativo, nos três encontros. No que nos diz 

respeito, temos: 

 

DATA DA FORMAÇÃO PROVENIÊNCIA DOS LEITORES LOCAL DE FORMAÇÃO 

26 de outubro, 

21h30 – já realizada 

Todos os leitores das Paróquias de   

Senhora da Hora, Matosinhos e Guifões 
Senhora da Hora 

 

O módulo já experimentado, no ano passado, de 4 encontros, para (cerca de) 4 leitores por paróquia é repetido este ano, 

para novos leitores. Assim, no que nos diz respeito, esta formação continuada deverá realizar-se, nestes termos: 

 

DATA DA FORMAÇÃO PROVENIÊNCIA DOS LEITORES LOCAL DE FORMAÇÃO 

4, 11 e 18 de novembro 

2 de dezembro 

21h30 

Senhora da Hora, Matosinhos e Guifões:  

Aline, Gracinda, Maria José Pires, Paula Alves, José António 
Senhora da Hora 

 

2. FORMAÇÃO VICARIAL DE ACÓLITOS-FORMADORES, NO PADRÃO DA LÉGUA 

 

Datas dos encontros:  

 1.º Encontro: 26 de outubro; 

 2.º Encontro: 30 de novembro; 

 3.º Encontro: 11 de janeiro. 

 

Esta formação deverá ter lugar na Padrão da Légua. Desenvolverá a dimensão espiritual do ministério do acólito. As 

paróquias deverão apresentar os seus acólitos-formadores. Em vez de dois, poderão ampliar para 4 participantes por 

paróquia.  
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3. FORMAÇÃO VICARIAL DE CATEQUISTAS, NA SENHORA DA HORA 

 

Será desenvolvido o tema da “desescolarização” da catequese e da “debandada” da juventude, (cf. Discurso do Papa aos 

Bispos de Portugal, na última visita ad limina, em 7.9.2015) para três grupos de catequistas, assim distribuídos:  

 

 1.º Encontro: 26 de outubro - para todos os catequistas coordenadores do 1.º, 2.º e 3.º anos da catequese; 

 2.º Encontro: 30 de novembro - para todos os catequistas coordenadores 4.º, 5.º e 6.º anos de catequese; 

 3.º Encontro: 11 de janeiro - para todos os catequistas coordenadores da adolescência (7.º, 8.º, 9.º e 10.º anos de 

catequese). 

 

4. FORMAÇÃO VICARIAL PARA O SETOR SOCIOCARITATIVO, EM LEÇA DA PALMEIRA 

 1.º Encontro: 26 de outubro. Tema: O cuidado pastoral dos doentes. 

Destinatários: Cada paróquia deverá enviar a este encontro 2 visitadores de doentes ou futuros visitadores, um 

representante dos MEC’s, 1 vicentino (ou membro de algum grupo de apoio aos pobres), um jovem e um crismando. 

 

 2.º Encontro: 30 de novembro. Tema: Pastoral Penitenciária.  

Destinatários: Cada paróquia deverá enviar a este encontro um casal da Pastoral Familiar, um membro de um grupo 

sociocaritativo, um membro do Grupo de Jovens e as pessoas já empenhadas na Pastoral Penitenciária. 

 

 3.º Encontro: 11 de janeiro. Tema: A pobreza. 

Destinatários: Cada paróquia deverá enviar a este encontro 2 representantes dos vicentinos ou de algum grupo 

paroquial vocacionado para o cuidado pastoral dos pobres. 

 

5. FORMAÇÃO VICARIAL PARA GRUPOS CORAIS, EM PERAFITA 

 1.º Encontro: 26 de outubro: destinado aos Diretores (responsáveis) dos Coros; 

 2.º Encontro: 30 de novembro: destinado aos Organistas; 

 3.º Encontro: 11 de janeiro: destinado aos animadores da assembleia. 

 

6. TRÊS ENCONTROS VICARIAIS DE FORMAÇÃO, EM TORNO DA IDEIA «PARA UMA CULTURA DA MISERICÓRDIA» 

 

 16 de novembro de 2015: Grandeza e limites do Estado social, pela Dra. Graça Franco, no salão nobre da Câmara Municipal 

de Matosinhos; 

 15 de fevereiro de 2016: A Dimensão política do amor e da misericórdia, pelo Dr. António Pinto Leite, na Exponor; 

 6 de junho de 2016: A relevância social das obras da misericórdia, pelo Dr. José Manuel Pureza, no novo Terminal de 

Cruzeiros. 

 

7. VISITA DA IMAGEM DA VIRGEM PEREGRINA À VIGARARIA DE MATOSINHOS: 29 de abril, sexta-feira, 21h30. 

 

8. PEREGRINAÇÃO DA PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA HORA À IGREJA DE MATOSINHOS: domingo, 3 de julho. Saída às 16h30. 

Peregrinação a pé. Missa às 18h30, na Igreja do Senhor de Matosinhos. Confissões preparatórias, na quarta, 29 de junho, 

21h30.  
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9. FESTA VICARIAL DA CATEQUESE: 9 de abril de 2016. 

 

10. DIA VICARIAL DO ACÓLITO: 25 de abril de 2016. 

 

11. RETIROS VICARIAIS, no dia 25 de abril 2016 (09h30-17h00), centrados na reflexão sobre o sacramento da Reconciliação: “a 

grande porta da misericórdia” 

 

 Para os Catequistas: Pe. Luís Miguel (Diocese de Braga), na Casa João Paulo II, Apúlia; 

 Para os Coralistas: na Casa de São Paulo em Cortegaça; 

 Para os Leitores, MEC’s e zeladores: Dom António Taipa, na Casa da Juventude, em Ermesinde; 

 Para os membros do setor sociocaritativo: Pe. João Peixoto, no Seminário da Boa Nova, em Valadares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O logotipo e o lema colocados juntos oferecem uma feliz síntese do Ano jubilar. O lema Misericordiosos como o Pai  (retirado 

do Evangelho de Lucas 6,36) propõe viver a misericórdia no exemplo do Pai que pede para não julgar e não condenar, mas 

perdoar e dar amor e perdão sem medida (cf. Lc 6,37-38). O logotipo – obra do Padre jesuíta Marko I. Rupnik – apresenta-se 

como uma pequena suma teológica do tema da misericórdia. Mostra, na verdade, o Filho que carrega aos Seus ombros o 

homem perdido, recuperando uma imagem muito querida da Igreja primitiva, porque indica o amor de Cristo que realiza o 

mistério da sua encarnação com a redenção. O desenho é feito de tal forma que realça o Bom Pastor que toca 

profundamente a carne do homem, e o faz com tal amor capaz de lhe mudar a vida. Além disso, um detalhe não é 

esquecido: o Bom Pastor com extrema misericórdia carrega sobre si a humanidade, mas os seus olhos confundem-se com os 

do homem. Cristo vê com os olhos de Adão e este com os olhos de Cristo. Cada homem descobre assim em Cristo, novo 

Adão, a própria humanidade e o futuro que o espera, contemplando no Seu olhar o amor do Pai. 

 

A cena é colocada dentro da amêndoa, também esta figura cara da iconografia antiga e medieval que recorda a presença 

das duas naturezas, divina e humana, em Cristo. As três ovais concêntricas, de cor progressivamente mais clara para o 

exterior, sugerem o movimento de Cristo que conduz o homem para fora da noite do pecado e da morte. Por outro lado, a 

profundidade da cor mais escura também sugere o mistério do amor do Pai que tudo perdoa. 
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CATEQUESE DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA: PROVOCAR O ENCONTRO COM CRISTO E A RESPOSTA AO SEU CHAMAMENTO! 

 

“Eu penso que, nos guiões preparados para os sucessivos anos de catequese, esteja bem apresentada a figura e a 

vida de Jesus; talvez mais difícil se torne encontrá-l’O no testemunho de vida do catequista e da comunidade inteira 

que o envia e sustenta, apoiada nas palavras de Jesus: «Eu estarei sempre convosco até ao fim dos tempos» (Mt 

28,20). Que Ele está, não há dúvida; mas onde é que O escondemos? Porque, se a proposta é Jesus Cristo 

crucificado e redivivo, no catequista e na comunidade, se este Jesus Se põe a caminho com o jovem e lhe fala ao 

coração, este seguramente abrasa-se (cf. Lc 22, 15.32). Ao catequista e à comunidade inteira é pedido para passar do 

modelo escolar ao catecumenal: não apenas conhecimentos cerebrais, mas encontro pessoal com Jesus Cristo, 

vivido em dinâmica vocacional segundo a qual Deus chama e o ser humano responde. «Quando ainda estava no 

ventre materno, o Senhor chamou-me (…), para ser o Seu servo, para Lhe reconduzir Jacob e para Lhe congregar 

Israel. Assim me honrou o Senhor. O meu Deus tornou-Se a minha força» (Is 49,1.5)” (Papa Francisco, Discurso aos 

Bispos de Portugal, 7.9.2015).  

 

I. PROGRAMA E OBJETIVOS: Prosseguindo os objetivos diocesanos e vicariais, para o ano pastoral, a nossa catequese procurará: 

 

 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; 

 Aprofundar as consequências pastorais de uma autêntica “desescolarização” da catequese, criando percursos 

diferenciados e afirmando a dimensão catecumenal e vocacional do itinerário catequético; 

 Incentivar a criação da “Catequese familiar” a partir do grupo do 1.º ano; 

 Colaborar e participar nas iniciativas de formação propostas pela Diocese, pela Vigararia e pela Paróquia; 

 Colaborar com os grupos do setor sociocaritativo, valorizando a dimensão prática da vida cristã e, de modo especial, 

ajudar, mensalmente, o grupo Mar Solidário, com oferta de géneros alimentares: novembro (1.º ano), dezembro (2.º 

ano), janeiro (3.º ano), fevereiro (4.º ano), março (5.º ano), abril (6.º ano), maio (7.º e 8.), junho (9.º e 10.º anos), julho 

(Crismandos e Catequese de Adultos); 

 Participar na iniciativa “24 horas para o Senhor” (dia 5 de março, entre as 9h00 e as 12h00 e entre as 15h15 e as 20h00 – 

cf. Apêndice 1) e no mês do Rosário (cf. Apêndice 2). 

 Valorizar a dimensão vocacional e o colóquio penitencial, nos primeiros sábados do mês, às 10h00: 

  

Dia Ano de Catequese 

7 novembro 4.º ano  

5 dezembro 4º e 5.º ano 

6 fevereiro 6.º e 7.º anos 

5 março  24 horas para o Senhor 

7 maio  8.º e 9.º anos 

4 junho 10.º ano  
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II. ORGANIGRAMA  

 

Ano 
Horário 

Sábados 
Catequistas N.º Sala Coordenador 

1.º 
(103) 

15h00 Rosário Horta / Carolina Varela 20 01 

Rosário Horta 
16h30 

Beatriz Pascoal 20 03 

Adelaide Ferreira 21 04 

Margarida Afonso  21 05 

Ana Paula Maia   21 06 

2.º 
(98) 

15h00 

Maria do Céu Rocha 25 05 
 
Conceição R. 
 

Conceição Rodrigues 26 04 

Anabela Vieira Sousa 24 03 

Fátima Garcia 23 06 

3.º 
(89) 

15h00 

Conceição Antunes 16 16 

Estrela Costa 
Estrela / Francisco 27 07 

Sandra Ivone / Ana Carolina 25 15 

Deolinda Martins 21 02 

4.º 
(54) 

15h00 Maria do Céu Americano  22 17 

Maria do Céu 17h30 Estela Mesquita 15 01 

17h30 Alexandra  17 03 

5.º 
(40) 

15h00 Luísa Claro 15 14  
Maria Luísa Claro 
 

17h30 Alice Ribeiro 13 02 

17h30 Benvinda 12 05 

6.º 
(51) 

15h00 Ana Cristina Vale  21 13 

Ana Cristina Vale 
17h30 

Dina Cláudia 16 06 

Ana Cristina Oliveira 14 08 

7.º 
(38) 

17h30 Jerónima  21 15 

Jerónima  

17h30 Hermínia Félix 17 14 

8.º 
(32) 

17h30 
Aline Lemos Ribeiro 
Antónia Raquel  

17 07 

17h30 Raquel Coimbra - Manuela Ferreira 15 04 

9.º 
(24) 

17h30 Joana Durão  24 13 

10.º 
(29) 

17h30 
Joana Lopes 17 17 

Márcia 12 16 

11.º 
(22) 

 Paula Branco 22 17 
 
 
Pároco 
 

Jovens 17h30 Andreia  - Nuno Conceição 20 GJ 

Adultos 
Qua. / Sex. 

21h30 
Maria das Dores 24 15 

 

III. CALENDÁRIO 

 

1.º PASSO: «ABRIR A PORTA DA MISERICÓRDIA» - DO TEMPO COMUM AO NATAL 

 

Sábados Dia / Domingo litúrgico 
Animação da Missa 

16h30 

Animação da Missa 

19h00 

26 set. 26º Domingo Comum B 

Abertura da Catequese: 

1º ano: 10h30; 2º ao 6º: 15h00 

Adolescência: 17h30 
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03 out. 27º Domingo Comum B 5º ano 7º ano 

10 out. 28º Domingo Comum B 4º ano 8º ano 

17 out. 29º Domingo Comum B 3º ano 9º ano 

24 out. 30º Domingo Comum B 2º ano 10º ano 

31 out. 
Todos os Santos 

Sem Catequese 

Não há Missa com Catequese 

15h00: Teatro: Pedro e o Lobo 

(a favor da Conferência Vicentina) 

Missa Vespertina 

de Todos os Santos 

07 nov. 
32º Domingo Comum B 

Semana dos Seminários 

Festa do Acolhimento 

1º Ano da Catequese 

Assinalar São Martinho 

7º ano 

14 nov. 
33º Domingo Comum B 

Dia dos Seminários 
6º ano 8º ano 

21 nov. 34º Domingo Comum B 5º ano 9º ano 

28 nov. 1º Domingo do Advento C 4º ano 10º ano 

05 dez. 2º Domingo do Advento C 3º ano 7º ano 

12 dez. 
3º Domingo do Advento C 

2º ano 8º ano 

13 dez. Início diocesano do Ano da Misericórdia 

19 dez. 
4º Domingo do Advento C 

Sem catequese 

Festa da Palavra 

4º ano (I) 

Festa da Palavra 

4º ano (II) 

25 dez. Natal - sem catequese Missas às 10h30 e 19h00 

26 dez. 
Festa da Sagrada Família 

Sem catequese 
Missas às 10h30 e 19h00 

 

 

2.º PASSO – «ATRAVESSAR A PORTA DA MISERICÓRDIA» - DA EPIFANIA À PÁSCOA 

 

Sábados Dia Litúrgico Animação da Missa 

16h30 

Animação da Missa 

19h00 

02 jan. 
Epifania do Senhor  

Sem Catequese 
Não há Missa com Catequese Missa Vespertina 

09 jan. Batismo do Senhor C Rito Admissão Catecúmenos Rito Admissão Catecúmenos 

16 jan. 2º Domingo Comum C 2º ano 7º ano 

23 jan. 3º Domingo Comum C 3º ano 8º ano 

30 jan. 4º Domingo Comum C 4º ano 9º ano 

06 fev. 
5º Domingo Comum C 

Sem Catequese 
Não há Missa com Catequese Missa Vespertina 

13 fev. 1º Domingo da Quaresma C Rito da Eleição Rito da Eleição 

20 fev. 2º Domingo da Quaresma C 5º ano 
10º ano 

 

27 fev. 
3º Domingo da Quaresma C 

Dia Vicarial dos Adolescentes 

1º Escrutínio. Entrega e Festa do 

Credo (6º)  

1º Escrutínio. Entrega e Festa do 

Credo (6º) 
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05 mar. 
4º Domingo da Quaresma C 

[24 horas para o Senhor] 

2º Escrutínio. Entrega e Festa do 

Pai-Nosso (2º) 

2º Escrutínio. Entrega e Festa do 

Pai-Nosso (2º) 

12 mar. 5º Domingo da Quaresma C Ritos preparatórios Batismo Ritos preparatórios Batismo 

19 mar. Sábado de Ramos 

Via-sacra da Adolescência (de manhã e de tarde) 

Via-sacra para o 4º e 6º anos: 17h30 

Missa às 16h30, para os grupos do 1º ao 3º anos 

20 mar. Domingo de Ramos Missa às 10h30, para os grupos do 4º ao 10º anos 

24 mar. 
Quinta-Feira Santa 

21h30 

Missa com rito do lava-pés  

– Participação do 3º ano (catecúmenos) 

25 mar. 
Sexta-Feira Santa 

15h00 

Celebração da Paixão – Adoração da Cruz  

- Participação da Catequese da Adolescência 

27 mar. 
Páscoa 

Sem catequese 

Vigília Pascal, no sábado, dia 26, às 21h00 

Missa do dia de Páscoa, dia 27, às 19h00 

Participação dos crismandos na Visita Pascal 

 

3.º PASSO – «VIVER NA ALEGRIA DA DIVINA MISERICÓRDIA» – DA PÁSCOA AO TEMPO COMUM 

 

Sábados Dia Litúrgico Animação da Missa 

16h30 

Animação da Missa 

19h00 

02 abr. 

II Páscoa C 

Divina Misericórdia 

Preparação da F. Vicarial 

2º ano 10º ano 

09 abr. 

III Páscoa C 

Catequese em Vigararia 

Semana das Vocações 

Não há Missa com Catequese 

* 

Festa Vicarial da Catequese 

Missa Vespertina 

16 abr. 
IV Páscoa C 

Dia Mundial Vocações 
3º ano 

Festa da Vida 

8º Ano 

23 abr. 
V Páscoa C 

Sem catequese 
Não há Missa com Catequese 

Entrega 

Bem-Aventuranças (7º) 

e Decálogo (9º) 

30 abr. 
VI Páscoa C 

 

Dia da Mãe 

Festa da Ave-Maria 

1º ano (I) 

Festa da Ave-Maria 

1º ano (II) 

01 mai. 
Domingo, 10h30: 

Festa da Ave-Maria - 1º ano (III) 

Domingo, 19h00: 

Festa da Ave-Maria  

1º ano (IV) 

07 mai. Ascensão C 
Celebração da Esperança 

5º ano (I) 

Celebração da Esperança 5º ano 

(II) 

14 mai. Pentecostes C 4º ano Festa do Envio (10º ano) 

21 mai. Santíssima Trindade C 2º ano 8º ano 



PLANO PASTORAL DA PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA HORA 2015-2016 

13 

28 mai. 
Solenidade do Corpo 

e Sangue de Cristo 

6º ano 7º ano 

29 mai. 
Domingo, 09h00 

Festa da Eucaristia 

Domingo, 11h30 

Festa da Eucaristia 

04 jun. X Domingo Comum C Encerramento da Catequese Encerramento  Catequese 

12 jun. XI Domingo Comum C: 10h00 - Festa da Profissão de Fé (6º ano) 

 

IV. FESTAS E CELEBRAÇÕES DA CATEQUESE 

 

 1º ANO: FESTA DO ACOLHIMENTO - sábado, 7 de novembro, 16h30 e FESTA DA AVE-MARIA - sábado, 30 de abril, 

16h30/19h00; domingo, 1 de maio, 10h30 e 19h00 

 

 2º ANO: FESTA DO PAI-NOSSO - sábado, 5 de março, 16h30/19h00  

 

 3º ANO: FESTA DA EUCARISTIA (1.ª COMUNHÃO) - domingo, 29 de maio, 09h00 e 11h30 

 

 4º ANO: FESTA DA PALAVRA - sábado, 19 de dezembro, 16h30 e 19h00 

 

 5º ANO: CELEBRAÇÃO DA ESPERANÇA - sábado, 7 de maio, 16h30/19h00 

 

 6º ANO: ENTREGA DO CREDO - sábado, 27 de fevereiro, 16h30/19h00 e PROFISSÃO DE FÉ - domingo, 12 de junho, 10h00 

 

 7º ANO: ENTREGA DAS BEM-AVENTURANÇAS (7º ano) - sábado, 21 de maio, 19h00 

 

 8º ANO: FESTA DA VIDA (8º ano) - sábado, 16 de abril, 19h00 

 

 9º ANO: ENTREGA DO DECÁLOGO (9º ano) - sábado, 21 de maio, 19h00 

 

 10º ANO: FESTA DO ENVIO - sábado, 14 de maio, 19h00 

 

 CRISMANDOS: CELEBRAÇÃO DO CRISMA 2016 - 16 de outubro, 16h00 
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GRUPO DE CRISMANDOS: A ALEGRIA DO EVANGELHO É A NOSSA MISSÃO! 

 

“Não pode deixar de nos preocupar a todos esta debandada da juventude, que tem lugar precisamente na idade em 

que lhe é dado tomar as rédeas da vida nas suas mãos. Perguntemo-nos: A juventude deixa, porque assim o decide? 

Decide assim, porque não lhe interessa a oferta recebida? Não lhe interessa a oferta, porque não dá resposta às 

questões e interrogações que hoje a inquietam? Não será simplesmente porque, há muito, deixou de lhe servir o 

vestido da Primeira Comunhão, e mudou-o? É possível que a comunidade cristã insista em vestir-lho? O Seu Amigo 

de então, Jesus, também cresceu, tomou a vida em Suas mãos no meio dalguma incompreensão dos pais (cf. Lc 

2,48-52) e abraçou os desígnios do Céu a Seu respeito, tendo-os levado a cumprimento com abandono completo 

nas mãos do Pai (cf. Lc 23,46). Recordo que, num momento de crise e hesitação que envolveu os Seus amigos e 

seguidores acabando muitos deles por desertarem, Jesus perguntou aos doze apóstolos: «“Também vós quereis ir 

embora?” Respondeu-Lhe Simão Pedro: “A quem iremos nós, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna! Por isso, nós 

cremos e sabemos que Tu és o Santo de Deus”» (Jo 6,67-69). A proposta de Jesus tinha-os convencido; hoje a nossa 

proposta de Jesus não convence” (Papa Francisco, Discurso aos Bispos de Portugal, 7.9.2015).  

 

Depois de 10 anos de catequese, este grupo irá fazer 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, tais 

como, por exemplo, o retiro vicarial. Devem ainda fazer algumas experiências diversificadas da oração. 

 

I. OBJETIVOS 

 

Aos crismandos são pedidas coisas fundamentais: 

 

 Participação dominical assídua na Eucaristia dominical; 

 Compromisso com as obras de misericórdia (em colaboração com grupos pastorais); 

 Oração pessoal e oração comunitária (nas suas diversas expressões), inclusive na iniciativa “24 horas para o Senhor” (4 

de março, 22h00-23h00); 

 Participação nos encontros agendados: 

 

 

Datas dos encontros 

Sextas, 21h00 
Temas do encontro 

09 outubro (1) O ponto de partida (i) 

23 outubro (1) O ponto de partida (ii) 

06 novembro (2) O que podemos saber sobre Deus (i) 

20 novembro (2) O que podemos saber sobre Deus (ii) 

27 novembro Advento  

18 dezembro Lectio Divina 

08 janeiro (3) Porque o mundo tem uma fenda 

02 janeiro (4) Jesus – mais do que um homem 

12 fevereiro Quaresma  
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26 fevereiro (5) Por que razão Jesus teve que morrer? 

04 março 24 horas para o Senhor – Via-sacra (21h30) 

20 março Domingo de Ramos – Participar na celebração 

24 março Quinta-Feira Santa - Participar na celebração 

25 março Sexta-Feira Santa - Participar na celebração 

26 março Vigília Pascal  - Participar nas celebrações 

27 março Visita Pascal  - Participar na visita 

01 abril (6) O regresso de Jesus Ou A história da Ressurreição 

15 abril (7) À descoberta do Espírito Santo 

16 abril Vigília vicarial pelas Vocações 

29 abril (8) Rezar – Em contacto com o Deus vivo (i) 

06 maio (8) Rezar – Em contacto com o Deus vivo (i) 

13 maio Rosário na Cidade (Zona da Árvore Grossa) 

21 maio (8) Rezar – Em contacto com o Deus vivo (ii) 

04 junho (9) A Igreja – Uma casa para ti e para mim 

9 a 11 setembro 
Retiro para o Crisma  

(10) A Eucaristia – Dádiva generosa de Deus (i e ii) 

24 setembro (11) Update! A Confissão! 

30 setembro (12) O que acontece no Crisma 

07 outubro 21h30: Vigília de Oração ao Espírito Santo 

15 outubro 10h30: Reconciliação (Confissões) 

16 outubro 16h00: Celebração do Crisma 
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GRUPO DE JOVENS: JOVENS, APÓSTOLOS DOS JOVENS! 

 

“A Igreja em Portugal precisa de jovens capazes de dar resposta a Deus que os chama, para voltar a haver famílias 

cristãs estáveis e fecundas, para voltar a haver consagrados e consagradas que trocam tudo pelo tesouro do Reino 

de Deus, para voltar a haver sacerdotes imolados com Cristo pelos seus irmãos e irmãs. Temos tantos jovens 

desocupados e o Reino dos Céus à míngua de operários e servidores… Deus não pode querer isto. Que se passa 

então? «É que ninguém nos contratou» (Mt 20,7)” (Papa Francisco, Discurso aos Bispos de Portugal, 7.9.2015). 

 

I. PROPOSTAS DE TEMÁTICAS PARA OS ENCONTROS FORMATIVOS 

 

 O Ano da Misericórdia. 

 Mensagem do Papa para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) em Cracóvia.  

 Namoro e percursos formativos, em ordem ao Matrimónio. 

 Vocação, liberdade e missão. 

 Amor fecundo. 

 Matrimónio e família. 

 

II. PROPOSTAS PRÁTICAS 

 

 Viver, de janeiro a julho, em cada mês, uma obra de misericórdia corporal e espiritual, de acordo com a proposta do 

Papa na Mensagem para o Dia Mundial da Juventude, 3: “Convido-vos a redescobrir as obras de misericórdia corporais: 

dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir os nus, dar pousada aos peregrinos, assistir aos 

enfermos, visitar os presos, enterrar os mortos. E não esqueçamos as obras de misericórdia espirituais: dar bons 

conselhos, ensinar os ignorantes, corrigir os que erram, consolar os tristes, perdoar as injúrias, suportar com paciência 

as fraquezas do nosso próximo, rezar a Deus por vivos e defuntos”. Distribuir as obras de misericórdia pelos respetivos 

meses. 

 

 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, às sextas-feiras, à noite, nestes dias: 21 de novembro, 16 de 

janeiro, 19 de dezembro, 16 de janeiro, 20 de fevereiro, 19 de março, 16 de abril, 21 de maio. 

 

 Interagir com as iniciativas da Vigararia, por exemplo:  

 Magusto, em Leça do Balio, 21 de novembro; 

 Participar (um representante do grupo) na reunião sobre Pastoral Penitenciária em Leça do Balio, 30 de novembro; 

 Retiro Vicarial a 12 e 13 de março; 

 Vigília de Pentecostes a 14 de maio. 

 

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

 Ajudar a Conferência Vicentina, na divulgação do evento de 29 de novembro; 

 Participar na animação do jantar de Nossa Senhora do Ó (19 de dezembro); 

 Participar na iniciativa “24 horas para o Senhor”, dia 4 de março, das 23h00 às 24h00; 
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 Participar na oração comunitária do Rosário: dia 7 de maio, 18h00; 

 Ajudar na distribuição dos panfletos publicitários da Procissão em honra de Nossa Senhora da Hora (fim de semana 

de 30 de abril e 1 de maio). 

 

 Interagir com as iniciativas da Diocese ou a nível nacional 

 Dia Diocesano da Juventude: 23 de abril; 

 Encontros de Taizé: terceira quarta-feira de cada mês, na Igreja das Taipas; 

 Peregrinação a Taizé (mês de agosto), uma vez que não podem participar na JMJ de Cracóvia; 

 Participar eventualmente no Festival Fátima Jovem: 7 e 8 de maio. 

 

III. CALENDARIZAÇÃO  

 

MÊS SEMANA S S D ATIVIDADE / TEMA OBRAS DE MISERICÓRDIA 

Novembro 30 31 1 Holy Wins Enterrar os mortos 
 

Rezar a Deus  
por vivos e defuntos 

 

  
6 7 8 Tema: O Ano da Misericórdia (Bula Misericordiae vultus) 

  
13 14 15 Atividade: Venda de Castanhas 

  
20 21 22 Não há encontro / Redescobrir o caminho da fé – Bom Pastor 

  
27 28 29 Tema: Mensagem do Papa JMJ (Felizes os misericordiosos) 

Dezembro 4 5 6 Preparação da atividade de 19/12 Dar de comer  
a quem tem fome 

Dar de beber  
a quem tem sede 

Vestir os nus 
(Cabaz de Natal) 

  
11 12 13 Preparação da atividade de 19/12 

  
18 19 20 Atividade: Jantar de Nossa Senhora do Ó 

  
25 26 27 Férias 

Janeiro 1 2 3 Férias 

Ensinar os ignorantes   
8 9 10 Tema: Matrimónio: O projeto comum de vida (casal) 

  
15 16 17 Não há encontro / Redescobrir o caminho da fé – Bom Pastor 

  
22 23 24 Tema: O amor fecundo I (casal) 

  
29 30 31 Tema: O amor fecundo II (casal) 

Fevereiro 5 6 7 Não há encontro Perdoar as injúrias 
Visitar os enfermos 
Consolar os tristes 

(Dia Mundial do Doente: 
11 de fevereiro) 

  
12 13 14 Tema: Vivência da Quaresma 

  

19 20 21 Não há encontro / Redescobrir o caminho da fé – Bom Pastor 

  

26 27 28 Preparar a oração de 4 março 

Março 4 5 6 24 horas para o Senhor (23h/24h) 
Suportar as fraquezas  

do próximo 
Corrigir os que erram 

  
11 12 13 Retiro Vicarial “C’afé” 

  
18 19 20 Participar na Missa de Ramos, 16h30 

  
25 26 27 Férias 

Abril 
1 2 3 

Assembleia Vicarial  
Domingo da Divina Misericórdia 

Dar bons conselhos 
Visitar os presos   

8 9 10 Tema: Vocação (cf. Semana das Vocações) 

  
15 16 17 Tema: Matrimónio e Vocação Consagrada 

  
22 23 24 Dia Diocesano da Juventude 

  
29 30 1 Publicitação da Procissão Senhora da Hora 

Maio 6 7 8 Oração do Rosário, dia 7, 18h / Fátima Jovem (7 e 8) 

Dar pousada 
 aos peregrinos   

13 14 15 Vigília Vicarial de Pentecostes 

  
20 21 22 Tema: O Matrimónio, sacramento 

  
27 28 29 Tema: A Liturgia e espiritualidade do Matrimónio 

Junho 3 4 5 

Encontros de junho a marcar  

de acordo com o calendário de exames  

  
10 11 12 

  
17 18 19 

  
24 25 26 

Julho 1 2 3 

  
8 9 10 

  
15 16 17 

  
22 23 24 

  
29 30 31 

Encontro temático    Atividade  Férias Não há encontro 
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CATEQUESE DE ADULTOS: ANUNCIAR E TESTEMUNHAR QUE A VIDA E A ESTRADA DA IGREJA É A MISERICÓRDIA! 

 

“Jesus Cristo é o rosto da misericórdia do Pai. O mistério da fé cristã parece encontrar nestas palavras a sua síntese. 

Tal misericórdia tornou-se viva, visível e atingiu o seu clímax em Jesus de Nazaré. O Pai, «rico em misericórdia» 

(Ef 2,4), depois de ter revelado o seu nome a Moisés como «Deus misericordioso e clemente, vagaroso na ira, cheio 

de bondade e fidelidade» (Ex 34,6), não cessou de dar a conhecer, de vários modos e em muitos momentos da 

história, a sua natureza divina. Na «plenitude do tempo» (Gl 4,4), quando tudo estava pronto segundo o seu plano 

de salvação, mandou o seu Filho, nascido da Virgem Maria, para nos revelar, de modo definitivo, o seu amor. Quem 

O vê, vê o Pai (cf. Jo 14,9). Com a sua palavra, os seus gestos e toda a sua pessoa, Jesus de Nazaré revela a 

misericórdia de Deus” (Papa Francisco, Misericordiae vultus, 1). 

 

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: 

 

 TEMAS QUARTA SEXTA 

1. DEUS PAI, RICO EM MISERICÓRDIA 07.10 09.10 

2. CREIO EM DEUS QUE TEM CORAÇÃO DE PAI E DE MÃE 21.10 23.10 

3. A MISERICÓRDIA DE DEUS É MAIOR QUE O MEU PECADO 04.11 06.11 

4. DO ZAPPING À MISERICÓRDIA 18.11 20.11 

5. A BÍBLIA, MENSAGEM DE DEUS PARA OS HOMENS 02.12 04.12 

6. O DEUS DE ABRAÃO E DE JESUS CRISTO 16.12 18.12 

7. O ÊXODO, DEUS LIBERTA O SEU POVO 06.01 08.01 

8. A ALIANÇA SEMPRE RENOVADA 20.01 22.01 

9. DEUS FALA ATRAVÉS DOS PROFETAS 03.02 05.02 

10. A SALVAÇÃO DE DEUS REALIZA-SE NA HISTÓRIA DOS HOMENS 17.02 19.02 

11. MARIA, MÃE DA MISERICÓRDIA 02.03 04.03 

12. A ENCARNAÇÃO E O ROSTO DA MISERICÓRDIA: JESUS CRISTO 16.03 18.03 

13. JESUS CRISTO REALIZA AS PROMESSAS DO ANTIGO TESTAMENTO 06.04 08.04 

14. JESUS CRISTO MANIFESTA-SE ATRAVÉS DE SINAIS DE MISERICÓRDIA 20.04 22.04 

15. O JESUS DA HISTÓRIA E O CRISTO DA FÉ 04.05 06.05 

16. A MISERICÓRDIA REVELADA NA CRUZ E NA RESSURREIÇÃO 18.05 20.05 

17. O ESPÍRITO SANTO CONSOLADOR E O RIO DA MISERICÓRDIA DIVINA 01.06 03.06 

18. A MISERICÓRDIA DE DEUS NA MISSÃO DA IGREJA 15.06 17.06 

 Livros de apoio: Sagrada Escritura, Catecismo da Igreja Católica, Youcat, Exortação Apostólica “Evangelii Gaudium” (A 

Alegria do Evangelho), Bula “Misericordiae vultus” (O rosto da misericórdia). 

 Convívios: Natal – 19 de dezembro (Ceia de Nossa Senhora do Ó); Páscoa – 19 de março; Fim do ano – 19 de junho. 

 Tertúlias: Natal – 9 de dezembro; Páscoa – 11 de março; Fim do ano – 22 de junho. 

 Iniciativa “24 horas para o Senhor”: 5 de março, da 1h00 às 2h00 da manhã. 

 Participar na oração comunitária do Rosário: 18 de maio, 21h00. 

 Colaborar na realização de espetáculo de “A Hora do Teatro” em parceria com a Conferência Vicentina, a 28 de maio. 
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MOVIMENTO DOS CURSOS DE CRISTANDADE: PARA EVANGELIZAR OS AMBIENTES! 

 

“Anunciar e testemunhar que a vida e a estrada da Igreja é a misericórdia. Valorizar e diversificar as formas de 

primeiro anúncio em todas as etapas da evangelização. Pensar formas de percursos criativos e diferenciados de 

acompanhamento de formação. Desenvolver um itinerário formativo centrado nas catorze obras de misericórdia” 

(Plano Diocesano de Pastoral, pág. 38). 

 

Embora não sendo um grupo paroquial, a Ultreia de Matosinhos reúne todas as quintas-feiras, às 21h30, na Igreja da Senhora 

da Hora.  

 

I. OBJETIVOS 

 

 Valorizar as formas do primeiro anúncio; 

 Animar os ambientes com o perfume da misericórdia; 

 Conhecer a Bula Misericordiae vultus e viver o Ano da Misericórdia.  

 

II. CALENDARIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA ULTREIA 2015-2016 

 

Para além de participar nas iniciativas diocesanas e vicariais, a Ultreia apresenta algumas datas e iniciativas: 

 

 15 de novembro, 9h00 às 13h00: Encontro formativo ”O Pré-Curso e a Ultreia”. Local: Leça da Palmeira. Inclui 

almoço/convívio; 

 7 de janeiro: Jantar de Reis com Eucaristia, às 19h00; 

 30 de janeiro, 9h00 às 13h00: Encontro Formativo “O Pós-Curso, a Ultreia, o MCC e os ambientes”. Local: Matosinhos. 

Inclui almoço/convívio; 

 Participar na iniciativa “24 horas para o Senhor”, dia 5 de março, das 6h00 às 7h00 da manhã; 

 Participar na oração comunitária do Rosário, 26 de maio, 21h00; 

 Participar nos encontros vicariais “Para uma cultura da misericórdia” a 16/11; 15/2; 6/6; 

 12 e 13 de março: Encontro/Retiro na Casa de São Paulo ou Mosteiro de Singeverga; 

 24 de julho: encerramento do Ano Pastoral. Encontro com Eucaristia e almoço partilhado; 

 27 de julho: reunião/jantar da Coordenadora da Ultreia - última reunião do ano pastoral.  
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EQUIPA DE BATISMO: VALORIZAR O BATISMO COMO PORTA DA VIDA E DO REINO! 

“Do coração da Trindade, do íntimo mais profundo do mistério de Deus, brota e flui incessantemente o grande rio 

da misericórdia. Esta fonte nunca poderá esgotar-se, por maior que seja o número daqueles que dela se abeirem. 

Sempre que alguém tiver necessidade poderá aceder a ela, porque a misericórdia de Deus não tem fim. Quanto 

insondável é a profundidade do mistério que encerra, tanto é inesgotável a riqueza que dela provém. Neste Ano 

Jubilar, que a Igreja se faça eco da Palavra de Deus que ressoa, forte e convincente, como uma palavra e um gesto 

de perdão, apoio, ajuda, amor. Que ela nunca se canse de oferecer misericórdia e seja sempre paciente a confortar 

e perdoar” (Papa Francisco, Misericordiae vultus, 25). 

 

I. OBJETIVOS 

 

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

neste ano pastoral: 

 

 Valorizar o Batismo, como porta da Vida e do Reino; 

 Tratar a todos misericordiosamente (cf. Plano Diocesano de Pastoral, pág. 31); 

 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. 

 

II. REUNIÕES 

 

Embora a orientação mensal da reunião de preparação para o Batismo possa ficar entregue aos diáconos, ao Dr. Fernando 

Magalhães, ao Sr. Fernando Rocha e ao Pe. Gonçalo, todos os membros da Equipa de Batismo são chamados a participar em 

todas as reuniões de preparação, de modo a facilitar o acolhimento e integração dos participantes. Há que acautelar os que 

vêm tarde, os que trazem bebés, os que não conhecem os cantos da casa. Em cada reunião definir-se-á, em função das 

inscrições para o Batismo, quem colabora no acolhimento e acompanhamento da celebração. Haverá uma reunião 

formativa no dia 13 de abril, sobre “A Penitência, como segundo Batismo”. 

 

III. INTERAÇÃO COM OUTROS GRUPOS PAROQUIAIS 

 Colaboração com a Conferência Vicentina e Grupo de Leitores, num dos espetáculos de maio e a 4 de junho; 

 Participar na iniciativa “24 horas para o Senhor”, 5 de março, das 4h00 às 5h00 da manhã; 

 Participar nos encontros vicariais “Para uma cultura da misericórdia” a 16/11; 15/2; 6/6; 

 Participar na procissão em honra de Nossa Senhora da Hora, 4 de maio, 21h00; 

 Participar no mês do Rosário:  terça, 24 de maio, 21h00 (com Grupo Porta Aberta); 

Nota: Não há mais colaborações, tendo em conta que só um membro tem exclusividade de serviço neste grupo. 

 

IV. SUGESTÕES PAROQUIAIS:  

 Melhorar o PowerPoint da apresentação.  

 Facilitar o diálogo com os participantes nas reuniões. 
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V. DISTRIBUIÇÃO DE SERVIÇO 

 

REUNIÃO DE PREPARAÇÃO 

DO BATISMO 

ORIENTAÇÃO 

DA REUNIÃO 

CELEBRAÇÃO DE BATISMOS 

DATA E HORA 

COLABORAÇÃO 

NA CELEBRAÇÃO 

Sexta,  

6 de novembro, 21h30 
Diácono Espinha Domingo, 8 de novembro, 11h30 

N
o

 fin
al d

e
 cad

a re
u

n
ião

 faz-se
 a e

scala d
e

 co
lab

o
ra

ção
 n

a ce
le

b
ração

 d
e

 aco
rd

o
 co

m
 as n

e
ce

ssid
ad

e
s. 

Sexta,  

4 de dezembro, 21h30 
Fernando Magalhães Sábado, 19 de dezembro, 12h00 

Sexta, 8 de janeiro, 21h30 Fernando Rocha e Natália 

Domingo, 10 de janeiro, 10h30 

 (durante a missa dominical  

da festa do Batismo do Senhor) 

Sexta, 5 de fevereiro, 21h30 Diácono Matos F. 
Domingo, 7 de fevereiro, 11h30 

 (último domingo antes da Quaresma) 

Sexta, 18 de março, 21h30 Pe. Gonçalo 

Sábado, 26 de março, 21h30 

Vigília Pascal 

Crianças apenas a partir das 23h00 

Sábado, 2 de abril, 12h00 

Sexta, 6 de maio, 21h30 

 

Diácono Espinha 

Domingo, 8 de maio, 12h00 

Domingo, 15 de maio, 11h30 

 (Pentecostes) 

Pe. Gonçalo 

(com pais e padrinhos dos 

catecúmenos) 

Domingo, 29 de maio 

– Festa da 1.ª Comunhão 

- 11h00: Ritos pré-batismais para bebés 

- 11h30: Batismo de catecúmenos e 

bebés 

Sexta, 3 de junho, 21h30 Diácono Matos F. 

Domingo, 5 de junho, 12h30 

Domingo, 12 de junho, 12h30 

 (Dia da Profissão de Fé) 

Domingo, 26 de junho, 11h30 

Sexta, 8 de julho, 21h30 Fernando Magalhães 
Domingo, 10 de julho, 12h30 

Sexta, 29 de julho, 15h30 

Sábado, 30 de julho, 17h00 Pe. Gonçalo 
Domingo, 7 de agosto, 11h30 

Domingo, 14 de agosto, 12h30 
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AGRUPAMENTO 521: CUIDA DA TUA CASA COMUM! 

 

“É muito nobre assumir o dever de cuidar da criação com pequenas ações diárias, e é maravilhoso que a educação 

seja capaz de motivar para elas até dar forma a um estilo de vida. A educação na responsabilidade ambiental pode 

incentivar vários comportamentos que têm incidência direta e importante no cuidado do meio ambiente, tais como 

evitar o uso de plástico e papel, reduzir o consumo de água, diferenciar o lixo, cozinhar apenas aquilo que 

razoavelmente se poderá comer, tratar com desvelo os outros seres vivos, servir-se dos transportes públicos ou 

partilhar o mesmo veículo com várias pessoas, plantar árvores, apagar as luzes desnecessárias… Tudo isto faz parte 

duma criatividade generosa e dignificante, que põe a descoberto o melhor do ser humano. Voltar – com base em 

motivações profundas – a utilizar algo em vez de o desperdiçar rapidamente pode ser um ato de amor que exprime 

a nossa dignidade” (Papa Francisco, Encíclica Laudato sí, 211). 

 

I. LEMA PASTORAL 

 

“Cuida da tua casa comum” é o nosso lema para este ano pastoral, tendo em vista o desafio do Papa Francisco na Encíclica 

Laudato sí e o Plano Diocesano de Pastoral (cf. pág. 18). Esta «casa comum» é o mundo, que nos foi confiado como bênção e 

missão. Esta «casa comum» é também o nosso espaço vital, mais pequenino. Mas esta «casa comum» aponta também para 

o projeto de construção da nossa sede, que exige o empenhamento de cada um. 

 

II. ORGANIZAÇÃO 

 

O Agrupamento continuará o seu propósito de reforçar articulação com a Catequese e animar a Missa, aos sábados, às 

19h00. A Direção reúne-se, de quinze em quinze dias, à quinta-feira. O Agrupamento deve ajudar a preparar fogueira da 

Vigília Pascal e colaborar na Procissão em honra de Nossa Senhora da Hora. Durante este ano deve avançar para a criação de 

uma sede condigna no Parque das Sete Bicas, obtido licenciamento e financiamento da Câmara (150 mil euros) e aprovado o 

projeto pela Comissão de Infraestruturas da Diocese do Porto. 

 

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. 

 

Estrutura e dimensão do Agrupamento, chefiado por Luísa Novais 
 
1.ª Secção - 25 Lobitos. Chefes: Isabel Catalarrana; Álvaro Catalarrana; Pedro Catalarrana; João Água, Noélia Ramos e José 

Ramos (candidatos a dirigentes); 

2.ª Secção - 20 Exploradores. Chefes: António Félix; Paula Ferreira; Ilídio Pires, Ana Isabel Tavares, Paulo Pinto (aspirantes a 

dirigentes); 

3ª Secção - 24 Pioneiros. Chefes: Luís Oliveira; Hélder Salvado; António Manuel Arouca e Raquel Gonçalves (candidatos a 

dirigentes); 

4.ª Secção - 10 Caminheiros. Chefe - Luísa Novais; 

 

Dirigentes: 16 (9 dos quais em formação). 
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III. ATIVIDADES 

 

 2 out. 2015 - Reunião Geral de Pais (para apresentação do Ano Escutista 2015/2016) - 21h30, na cripta da Igreja; 

 11 out. 2015 - Início das atividades com Feira Gastronómica e Cerimónia de Passagens - a partir das 12h no Parque das 

Sete Bicas; 

 7 nov. 2015 - Magusto - Parque das Sete Bicas; 

 15 e 16 nov. 2015 - ACADINUC (Acampamento de Dirigentes do Núcleo Litoral) - não há atividade de escuteiros; 

 10 jan. 2016 – Almoço de Reis - cripta da Igreja; 

 6 a 9 fev. 2016 - Atividade de inverno do Agrupamento - Serra da Estrela; 

 20 fev. 2016 - Velada de Oração - 21h30, na Igreja; 

 21 fev. 2016 - Promessas (possivelmente com Investidura de Dirigentes) - 9h30, antes da Eucaristia; 

 05 mar. 2016 – Participação na iniciativa «24 horas para o Senhor» (das 00h00 à 1hoo da manhã); 

 12 mar. 2016 - Ceia Judaica (20h00); 

 2 e 3 abr. 2016 - ACANUC (Acampamento de Núcleo) - irão todas as Secções ao Acampamento (atempadamente 

avisamos a Catequese); 

 9 e 10 de abr. 2016 - Atividade de Dirigentes e Caminheiros; 

 23 abr. 2016 - S. Jorge (atividade regional) - irão todas as Secções e seguimos para atividade de primavera de 

Agrupamento (24 e 25 de abril); 

 4 mai. 2016 - Procissão de Velas; 

 5 mai. 2016 - Dia de N.ª Sra. da Hora; 

 10 a 12 jun. de 2016 - ACAMPAIS (Acampamento de Pais) - local a designar; 

 25 jun. 2016 - Arraial dos Santos - Parque das Sete Bicas; 

 9 jul. 2016 - Aniversário do Agrupamento; 

 7 a 11 de set. 2016 - ACAGRUP (Acampamento de Agrupamento) - local a designar. 
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EQUIPA PAROQUIAL DE PASTORAL FAMILIAR: ACOLHER, FORMAR E ACOMPANHAR AS FAMÍLIAS. 

 

“Sem dúvida, já sois missionários mediante a irradiação da vossa vida de família em relação aos vossos âmbitos de 

amizade e de relações, e também além. Com efeito, uma família feliz, equilibrada, habitada pela presença de Deus 

fala por si mesma do amor de Deus por todos os homens. «A nova evangelização deve implicar um novo 

protagonismo de cada um dos batizados» (EG 120). Os casais e as famílias cristãs encontram-se muitas vezes nas 

melhores condições para anunciar Jesus Cristo às outras famílias, para as apoiar, fortalecer e encorajar. Aquilo que 

viveis no casal e na família… esta alegria profunda e insubstituível que o Senhor vos faz experimentar na intimidade 

doméstica entre as alegrias e as dores, na felicidade da presença do vosso cônjuge, no crescimento das vossas 

crianças, na fecundidade humana e espiritual que Ele vos concede, tudo isto deve ser testemunhado, anunciado, 

comunicado fora para que outros, por sua vez, sigam este caminho. Mas convido-vos também a comprometer-vos, 

se for possível, de modo cada vez mais concreto e com criatividade sempre renovada, nas atividades que podem ser 

organizadas para acolher, formar e acompanhar na fé particularmente os jovens casais, antes e depois do 

matrimónio” (Papa Francisco, Discurso aos participantes no encontro promovido pelas Equipas de Nossa Senhora, 

10.9.2015). 

 

A Equipa Paroquial de Pastoral Familiar, renovada com dois novos casais, integra-se na Equipa Vicarial de Pastoral Familiar e 

acompanha a dinâmica de apoio às «Igrejas domésticas». Interage com outros grupos paroquiais e deverá estar 

especialmente atenta aos casais novos e à oferta de percursos diferenciados na preparação para o Matrimónio.  

 

I. PARTICIPAÇÃO NOS ENCONTROS DE PREPARAÇÃO PARA O MATRIMÓNIO (EPM) 2015-2016 

 

 Janeiro de 2016 - Encontros: sexta, 22 de janeiro (21h00-23h30); sábado, 23 de janeiro (21h30-23h30); sexta, 29 de 

janeiro (21h30-23h30), domingo, 31 de janeiro (16h30-18h30 + Eucaristia às 19h00 e jantar convívio às 20h00). 

 Abril de 2016 - Encontros: sexta, 22 de abril (21h00-23h30); sábado, 23 de abril (21h30-23h30); domingo, 24 de abril 

(17h00-18h30), segunda, feriado 25 de abril (16h30-18h30 + Eucaristia às 19h00 e jantar convívio às 20h00). 

 Hipótese de junho de 2016 - 3.ª Edição do EPM – Senhora da Hora (1.º dia: sexta, 17, 21h00; 2.º dia: sábado, 18, 21h30; 3.º 

dia: sábado, 25, 21h30; 4.º dia: domingo, dia 26 (16h30-18h30 + Eucaristia às 19h00 e jantar convívio às 20h00). 

 

II. COLABORAÇÃO NO DIA DE REFLEXÃO COM NOIVOS 

 

 Sábado, 31 de outubro de 2015, na Igreja da Sagrada Família, Paus, Guifões. Inscrições até 15 de outubro de 2015; 

 Sábado, 2 de julho de 2016, na Paróquia do Padrão da Légua. Inscrições até 25 de junho de 2016. 

 

III. PARTICIPAÇÃO EM ALGUNS ENCONTROS COM SAGRADAS FAMÍLIAS E ORATÓRIOS DO IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA 
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IGREJAS DOMÉSTICAS 

POR ZONAS 

1.º ENCONTRO 

NAS PRÓPRIAS ZONAS 

2.º ENCONTRO 

NAS PRÓPRIAS ZONAS 

ROSÁRIO  

NA CIDADE 

MÊS DE MARIA 

Sagrada Família 

Londres 

Sexta, 13 novembro 

21h00 (Estrela) 

Sexta, 

12 fevereiro 

21h00 (Pe. Gonçalo) 

Sexta, 6 maio 

Rosário na Cidade 

21h00 (Pe. Gonçalo) 

Casal da Pastoral Familiar: 

Isabel e Rui 

Sagradas Famílias 

Árvore Grossa I e II 

Domingo, 

15 novembro, 

16h00 

(Diác. MF) 

Domingo, 

21 fevereiro 

16h00 

(Diác. MF) 

Sexta, 13 maio 

Rosário na Cidade 

21h00 (Pe. Gonçalo) 

Casal da Pastoral Familiar: 

Vasco e Gui 

Sagrada Família 

Sete Bicas – 3ª fase 

Sexta, 

20 Novembro, 21h00 

(Fernando Santos) 

Sexta, 

19 fevereiro, 21h00 

(Fernando Santos) 

Sexta, 20 maio 

Rosário na Cidade 

21h00 (Pe. Gonçalo) 

Casal da Pastoral Familiar: 

Gaspar e Fátima 

Sagrada Família 

e Oratório 

da Barranha 

Domingo, 22 novembro, 

16h00 

(Diác. Espinha) 

Domingo, 

14 fevereiro, 

16h00 

(Diác. Espinha) 

Sexta, 27 maio 

Rosário na Cidade 

21h00 (Pe. Gonçalo) 

Casal da Pastoral Familiar: 

Sandra e Rui 

Sagrada Família 

e Oratório das 

Sete Bicas – 1ª fase 

Domingo, 6 dezembro, 

16h00 

(Pe. Gonçalo) 

Domingo, 

28 fevereiro, 

16h00 

(Diác. MF) 

Terça, 31 de maio 

21h00 (terminar com pequena 

procissão) 

(Pe. Gonçalo) 

Casal da Pastoral Familiar: 

Teresa e António Lobo 

ENCONTRO DE TODAS 

AS SAGRADAS 

FAMÍLIAS E 

ORATÓRIOS 

NA CRIPTA DA IGREJA 

Domingo, 

27 dezembro, 17h00 

e Missa às 19h00 (Pe. Gonçalo) 

 

Casais da Pastoral Familiar 

Organização: 

Conceição e António Antunes 

Mário e Paula Negrão 

Domingo, 

10 abril, 17h00 

e Missa às 19h00 

(Pe. Gonçalo) 

Casais da 

Pastoral familiar: 

Joaquim e Céu Americano 

José e Ana Lemos 
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IV. OUTRAS INICIATIVAS:  

 Dinamização do Dia Diocesano da Família, que este ano conta com a imagem da Virgem Peregrina: 24 de abril de 2016 - 

convidar pessoalmente os casais com 10 anos de casamento; 

 Colaboração com Conferência Vicentina e Mar Solidário: Hora do Teatro e outros espetáculos: 28 de novembro (21h30); 

 Colaboração com Equipa Paroquial de Vocações e Grupo de Jovens: 3 temas, por casais, no Grupo de Jovens (Mário e 

Paula Negrão, Vasco e Gui; Sandra e Rui): 

 O Projeto comum de vida (9 de janeiro, 17h30); 

 O amor fecundo – sexualidade (23 de janeiro, 17h30); 

 O amor fecundo – fecundidade (30 de janeiro, 17h30); 

 O Matrimónio – Sacramento (21 de maio, 17h30); 

 Espiritualidade e Liturgia do Matrimónio (28 de maio, 17h30). 

 Retiro para casais da Pastoral Familiar: Peregrinação a Avessadas, domingo, 18 de setembro de 2016; 

 Ação para casais novos: Pôr a conversa em dia… 16 de abril de 2016: 

17h30: Tema: «Pôr a conversa em dia» … 

19h00: Missa com bênção das famílias; 

20h00: Noite da francesinha. 

 Participação na iniciativa “24 horas para o Senhor”: 5 de março de 2016, 20h00-21h00; 

 Colaboração na organização da Procissão e no rosário, em honra de Nossa Senhora da Hora, a 4 de maio de 2016, 21h00. 

 

V. DATAS DAS REUNIÕES 

 

 28 de novembro, 21h30: preparar colaboração com Conferência Vicentina; 

 27 de dezembro, 17h00: organizar encontro das Sagradas Famílias; 

 6 de janeiro, 21h30: preparar EPM de janeiro; 

 5 de março, 20h00-21h00: participar na iniciativa «24 horas para o Senhor»; 

 12 de março, 18h00-22h30: preparar EPM de abril; 

 15 de abril: preparar encontro de casais novos e EPM de abril;  

 4 de maio: colaborar na procissão e no Rosário na Cidade. 
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SAGRADAS FAMÍLIAS E APOSTOLADO DO ORATÓRIO DO I. C. DE MARIA: A PARÓQUIA, UMA FAMÍLIA DE FAMÍLIAS! 

 

“Devemos ter a coragem de entrar em contacto com estas famílias, de modo discreto mas generoso, material, 

humana ou espiritualmente, nas circunstâncias em que são vulneráveis. Por fim, não posso deixar de encorajar os 

casais a serem instrumentos da misericórdia de Cristo e da Igreja para com as pessoas cujo matrimónio fracassou. 

Nunca esqueçais que a vossa fidelidade conjugal é um dom de Deus, e que todos nós recebemos misericórdia” 

(Papa Francisco, Discurso aos participantes no encontro promovido pelas Equipas de Nossa Senhora, 10.9.2015). 

 

Potenciando as já criadas «Igrejas domésticas», a partir das famílias que já recebem os oratórios do Imaculado Coração de 

Maria e das Sagradas Famílias, 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. As famílias deverão receber 

previamente um texto bíblico para reflexão, que será depois partilhada em reunião de grupo. Podemos resumir a 

dinamização destas Igrejas domésticas nestes pontos: 

 

 No princípio de novembro, entregar folhinha com Evangelho para meditar em casa. Aproveitar esquema dos “Grupos 

de Jesus” (António Pagola); 

 No mês de novembro e princípios de dezembro (dia 6), fazer encontro trimestral nas respetivas zonas, meditando o 

Evangelho, com a orientação de um animador (Padre Gonçalo, Diácono Matos Figueiredo, Diácono Espinha, Fernando 

Santos, Estrela Rosa); 

 No dia da Sagrada Família, fazer partilha do Evangelho, com todos os grupos na cripta; 

 No princípio de fevereiro, entregar folhinha com Evangelho para meditar em casa; 

 No mês de fevereiro fazer encontro trimestral nas zonas, meditando o Evangelho, com a orientação de um animador; 

 A 10 de abril, fazer partilha do Evangelho, com todos os grupos na cripta; 

 Em maio, fazer o Rosário na Cidade, passando pelas diversas zonas. 
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EQUIPA PAROQUIAL DE VOCAÇÕES: TODOS DISCÍPULOS MISSIONÁRIOS! 

 

“A Igreja em Portugal precisa de jovens capazes de dar resposta a Deus que os chama, para voltar a haver famílias 

cristãs estáveis e fecundas, para voltar a haver consagrados e consagradas que trocam tudo pelo tesouro do Reino 

de Deus, para voltar a haver sacerdotes imolados com Cristo pelos seus irmãos e irmãs. Temos tantos jovens 

desocupados e o Reino dos Céus à míngua de operários e servidores… Deus não pode querer isto. Que se passa 

então? «É que ninguém nos contratou» (Mt 20, 7). 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» 

(Mt 25,21)” (Papa Francisco, Discurso aos Bispos de Portugal, 7.9.2015). 

 

I. OBJETIVOS 

1. 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). 

 

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

 

3. Alargar o grupo a um representante dos jovens (Ana Isabel). 

 

II. PROGRAMA 

 

 Cumprir e fazer cumprir os dias recomendados pela cadeia de oração pelas vocações “Rogai”; 

 Promover a oração pelos seminários diocesanos (8 a 15 de novembro): terça, 10 de novembro, às 21h30; 

 Promover a oração pelas vocações (10 a 17 de abril): domingo, 10 de abril, às 17h30, adoração do Santíssimo; 

 Promover a Adoração mensal do Santíssimo, sob a responsabilidade dos MEC’s: 

 

Dia / Hora Temáticas a ter em conta MEC’s responsáveis 

18 outubro, 17h30 Dia Mundial das Missões Claudino, Conceição Azevedo 

15 novembro, 17h30 Conclusão da Semana dos Seminários Diocesanos  Amélia, Valente, Cândida 

13 dezembro, 17h30 Início diocesano do Ano da Misericórdia Cidália, Marques 

24 janeiro, 17h30 Penúltimo dia da Semana de Oração pela unidade 

dos Cristãos 
Fernando Rocha, Natália e Cassiano 

28 fevereiro, 17h30 III Domingo da Quaresma – Mensagem do Papa Benvinda, Mário Paulo, Rodrigues 
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 Apoiar a realização e promover a participação no retiro da adolescência, no dia 19 de março, na Casa da Juventude; 

 Apoiar a realização e promover a participação no retiro vicarial dos jovens a 12 e 13 de março; 

 Divulgar e valorizar a Reconciliação e o colóquio penitencial, no 1.º sábado de cada mês, às 10h30 

Destinatários: toda a comunidade, em especial os grupos de catequese: 

7 novembro 4.º ano  

5 dezembro 4ºe 5.º ano 

6 fevereiro 6.º e 7.º anos 

5 março  “24 horas para o Senhor” 

7 maio  8.º e 9.º anos 

4 junho 10.º ano  

 

 Colaborar na reflexão vocacional no Grupo de Jovens, nos temas a abordar: liberdade e vocação; 

 Promover a participação dos acólitos no “Encontro dos Acólitos no Bom Pastor” em alguma(s) destas datas: 7 de 

novembro (Região Grande Porto); 30 de janeiro (Região Pastoral Nascente); 9 de abril (Região Pastoral Norte); 9 de 

julho (Região Pastoral Sul); 

 Promover a participação na iniciativa diocesana: «Um dia com»: Institutos Seculares – 2/3 abril; Consagrados de vida 

apostólica - 16 de abril; Consagrados de vida contemplativa - 22 de maio; 

 Promover a participação na iniciativa diocesana “Redescobrir o caminho da fé” na Casa da Juventude, sextas-feiras à 

noite: 21 de novembro, 16 de janeiro, 19 de dezembro, 16 de janeiro, 20 de fevereiro, 19 de março, 16 de abril, 21 de maio; 

 Assinalar a celebração do jubileu sacerdotal do pároco:  

 domingo, 10 de julho, 17h30: Adoração do Santíssimo;  

 segunda, 11 de julho, 21h30: Debate sobre o lugar do Padre no mundo, com três participantes do mundo da cultura;  

 terça, 12 de julho, 21h30: Testemunho de um dos neo-presbíteros;  

 quinta, 14 de julho, 19h00: Eucaristia;  

 sexta, 15 de julho, 21h30: Concerto pelo Coral da Bicas Senhora da Hora Associação Cultural, Orfeão de Eiriz (terra 

natal do pároco) e Grupo Coral de São Gonçalo (da paróquia onde foi pároco). 

 

 

 

24 março, 23h00 Quinta-Feira Santa (depois da celebração da 

Eucaristia) 
Padre Gonçalo / Diáconos 

10 abril, 17h30 
Início da Semana de Oração pelas Vocações 

Mª Dores, Fátima Coelho, Espírito 

Santo 

1 maio, 17h30 Dia da Mãe – incluir Rosário entre as 18h e 18h30 Maria José, Aurélia, Zulmira 

26 junho, 17h3o O domingo, dia do repouso Dina Cláudia, Cândido, Lucília 

10 julho, 17h30 A vocação sacerdotal Pároco (jubileu sacerdotal) 
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EQUIPA DE NOSSA SENHORA 2: VIVER A MISSÃO COM ALEGRIA! 

 

“Exorto-vos também a continuar a estar próximos das famílias feridas, que hoje são tão numerosas, devido à falta 

de trabalho, à pobreza, a um problema de saúde, a um luto, à preocupação causada por uma criança, ao 

desequilíbrio provocado por uma distância ou uma ausência, a um clima de violência” (Papa Francisco, Discurso aos 

participantes no encontro promovido pelas Equipas de Nossa Senhora, 10.9.2015). 

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 iniciativa “24 horas para o Senhor”, 5 de março, das 21h00 às 22h00; 

 Colaborar com a Equipa de Pastoral Familiar no encontro de casais novos, a 16 de abril (17h30-22h00); 

 Colaborar nos encontros temáticos do Grupo de Jovens, sobre sexualidade, matrimónio e família; 

 Participar na Oração do Rosário, 30 de maio, às 21h00. 

 

2. REUNIÕES MENSAIS 

 

Dia Mês Quem (casal orientador) Onde (Casal de acolhimento) 

14 Novembro Fernando Soares / Paula Martins Daniel / Julieta 

12 Dezembro Daniel / Julieta Rui e Isabel 

16 Janeiro Rui e Isabel Paula e Mário Negrão 

13 Fevereiro Paula e Mário Negrão Miguel e Paula 

12 Março Oração quaresmal  Ceia judaica 

9 Abril Miguel e Paula Fernando Soares / Paula Martins 

21 Maio Fernando Soares / Paula Martins Daniel / Julieta 

18 Junho Daniel / Julieta Rui e Isabel 

14 Julho Jubileu sacerdotal do pároco 
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LEITORES: ESCUTAR, PROCLAMAR E RESPONDER À VOZ DO SENHOR! 

 

“Na presença de Deus, numa leitura tranquila do texto, é bom perguntar-se, por exemplo: «Senhor, a mim que me 

diz este texto? Com esta mensagem, que quereis mudar na minha vida? Que é que me dá fastio neste texto? Porque 

é que isto não me interessa?»; ou então: «De que gosto? Em que me estimula esta Palavra? Que me atrai? E porque 

me atrai?». Quando se procura ouvir o Senhor, é normal ter tentações. Uma delas é simplesmente sentir-se 

chateado e acabrunhado e dar tudo por encerrado; outra tentação muito comum é começar a pensar naquilo que o 

texto diz aos outros, para evitar de o aplicar à própria vida. Acontece também começar a procurar desculpas, que 

nos permitam diluir a mensagem específica do texto. Outras vezes pensamos que Deus nos exige uma decisão 

demasiado grande, que ainda não estamos em condições de tomar. Isto leva muitas pessoas a perderem a alegria 

do encontro com a Palavra, mas isso significaria esquecer que ninguém é mais paciente do que Deus Pai, ninguém 

compreende e sabe esperar como Ele. Deus convida sempre a dar um passo mais, mas não exige uma resposta 

completa, se ainda não percorremos o caminho que a torna possível. Apenas quer que olhemos com sinceridade a 

nossa vida e a apresentemos sem fingimento diante dos seus olhos, que estejamos dispostos a continuar a crescer, 

e Lhe peçamos o que ainda não podemos conseguir” (Papa Francisco, Evangelii Gaudium, 153). 

  

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). 

Nesse sentido:  

 

1. Acolhemos as propostas vicariais de formação de leitores, já enunciadas;  

 

2. Esta formação será replicada em encontro paroquial, com todos os leitores em janeiro, partilhando as experiências dos 4 

encontros: terça, 19 de janeiro, 21h30; 

 

3. Propomo-nos também participar no retiro vicarial, no dia 25 de abril de 2016 (9h30-17h00), sobre o sacramento da 

Reconciliação: “a grande porta da misericórdia”, orientado por Dom António Taipa, na Casa da Juventude, em Ermesinde; 

 

4. Estaremos disponíveis para participar na Lectio Divina na Paróquia, habitualmente às terças-feiras, às 21h30; 

 

5. Queremos interagir com outros grupos: 

 

 Participando na iniciativa “24 horas para o Senhor”, a 5 de março, das 8h00 às 9h00 da manhã; 

 Colaborar com vicentinos e Equipa de Batismo no espetáculo de “A Hora do Teatro”, 4 de junho; 

 Participando no mês do Rosário, terça, 17 de maio, às 21h00; 

 Participar nos encontros vicariais “Para uma cultura da misericórdia” a 16/11; 15/2; 6/6. 

 

6. Preparando-nos convenientemente para a proclamação da Palavra através da Página dos Leitores e de outros subsídios. 
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ACÓLITOS: MINISTROS DO ALTAR MISSIONÁRIOS: ASSIM QUER JESUS! 

 

“(…) Somos convidados a não ficar fechados em nós mesmos, guardando a nossa fé num depósito subterrâneo 

onde nos retiramos nos momentos difíceis. Somos chamados, ao contrário, a compartilhar a alegria de nos 

reconhecermos eleitos e salvos pela misericórdia de Deus, a sermos testemunhas de que a fé é capaz de dar nova 

direção aos nossos passos; que ela nos torna livres e fortes a fim de estarmos disponíveis e idóneos para a missão. 

Como é bom descobrir que a fé nos faz sair de nós mesmos, do nosso isolamento e, justamente porque somos 

preenchidos com a alegria de ser amigos de Cristo Senhor, ela nos dirige para os outros, tornando-nos naturalmente 

missionários! Acólitos missionários: assim quer Jesus! Queridos acólitos, quanto mais estiverdes próximos do altar, 

tanto mais vos lembrareis de conversar com Jesus na oração diária, vos alimentareis da Palavra e do Corpo do 

Senhor, e sereis muito mais capazes de ir até ao próximo, levando como dom aquilo que recebestes, dando com 

entusiasmo a alegria que vos foi dada” (Papa Francisco, Discurso aos acólitos, 4.8.2015). 

 

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

novo ano pastoral, propõe-se: 

 

I. OBJETIVOS E PROGRAMA 

 

1. Participar nas formações vicariais; até quatro acólitos em cada formação, de preferência, com total rotatividade dos 

acólitos participantes.  

 

2. Participar nas reuniões mensais, à exceção dos meses de janeiro e junho, em novo horário: às sextas-feiras, às 19 horas 

(haverá, contudo, reuniões em dias e em horário diferentes, consoante a época do ano ou o objeto da reunião). 

 

3. Cumprir os objetivos, tomando por base os propostos pelo Plano Diocesano de Pastoral 2015/2016 no âmbito da Pastoral 

da Celebração da Fé. Delineámos as três grandes linhas de orientação para o grupo: 

 

3.1. Em primeiro lugar, além da devida preparação das celebrações, o reforço da nossa presença no acolhimento da 

comunidade. Fazer-nos mais presentes e em contacto com todos os que entram e participam, pois como servidores do altar 

devemos “Levar a Liturgia ao povo e trazer o povo à Liturgia”. 

 

3.2. Este propósito permitir-nos-á, de igual modo, atingir o segundo grande objetivo: alargar o número de acólitos. Mostrar a 

nossa alegria, a nossa vivência da fé através deste ministério deve constituir um motivo de atração de e para outros jovens e 

crianças. 

  

3.3. Tomando em conta os propósitos do Papa Francisco sobre o Ano da Misericórdia, iremos, ao longo do ano, aprofundar e 

viver melhor o sacramento da Reconciliação.  

 

4. Promover a investidura e a imposição da cruz como momentos de iniciação e confirmação neste caminho do ministério do 

acolitado. Temos definidos dois critérios para as investiduras: assiduidade à Eucaristia dominical e assiduidade às reuniões. 
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Para a imposição da cruz, acrescenta-se aos dois critérios anteriores um terceiro: o acólito deverá conseguir integrar no 

grupo um novo elemento e ficar responsável pela sua inclusão e formação (“tornar-se padrinho/madrinha”). 

 

5. Colaborar na celebração de Batismos e Matrimónio, com calendário a fixar trimestralmente. 

 

6. Participar na iniciativa “24 horas para o Senhor”, das 2h00 às 3h00 da manhã ou das 14h30 às 15h15. 

 

7. Participar na oração comunitária do Rosário, dia 28 de maio, às 18h00. 

 

8. Participar no “Encontro dos Acólitos no Bom Pastor” em alguma(s) destas datas: 

 7 de novembro (Região Grande Porto);  

 30 janeiro (Região Pastoral Nascente); 

 9 de abril (Região Pastoral Norte); 

 9 de julho (Região Pastoral Sul) 

 

II. REUNIÕES MENSAIS 

Data Hora Tema 

23 de outubro (sexta-feira) 19h Preparação para a celebração do Crisma 

26 de outubro (segunda-feira) 21h30 - Padrão da Légua Formação vicarial (Isabel e Gustavo) 

27 de novembro (sexta-feira) 19h 
Exposição/replicação da formação vicarial 

Introdução ao tempo do Advento e Natal 

30 de novembro (segunda-feira) 21h30 - Padrão da Légua Formação vicarial (Isabel e Cláudia) 

18 de dezembro (sexta-feira) 19h 
Exposição/replicação da formação vicarial 

Preparação das celebrações do Natal  

11 de janeiro (segunda-feira) 21h30 - Padrão da Légua Formação vicarial (Carlos e Sara) 

8 de fevereiro (segunda-feira) 11h 
Exposição/Replicação da formação vicarial 

Introdução à Quaresma 

21 de março (segunda-feira) 17h Preparação do Tríduo Pascal 

25 de abril (segunda-feira) Local e horário a definir Dia Vicarial do Acólito 

30 de abril (sábado) Horário a definir Peregrinação Nacional de Acólitos a Fátima 

4 de maio (quarta-feira) 21h 
Procissão em honra de Nossa Senhora da 

Hora 

5 de maio (quinta-feira) 11h  Missa solene  

28 de maio (sábado) 17h  
Reunião com o intuito de preparar a oração 

do rosário e adoração SS neste dia 

12 de julho (terça-feira) 17h 
Preparação da celebração do 25.º aniversário 

sacerdotal do Pe. Gonçalo 

28 de julho (quinta-feira) Horário a definir Passeio/convívio de acólitos 
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GRUPOS CORAIS: LOUVADO SEJAIS, SENHOR!  

 

“Tal como acontece a uma pessoa quando se enamora por outra, a reação de Francisco, sempre que olhava o sol, a 

lua ou os minúsculos animais, era cantar, envolvendo no seu louvor todas as outras criaturas. Entrava em 

comunicação com toda a criação, chegando mesmo a pregar às flores «convidando-as a louvar o Senhor, como se 

gozassem do dom da razão» (…) A participação na Eucaristia é especialmente importante ao domingo. Este dia, à 

semelhança do sábado judaico, é-nos oferecido como dia de cura das relações do ser humano com Deus, consigo 

mesmo, com os outros e com o mundo. O domingo é o dia da Ressurreição, o «primeiro dia» da nova criação, que 

tem as suas primícias na humanidade ressuscitada do Senhor, garantia da transfiguração final de toda a realidade 

criada. Além disso, este dia anuncia «o descanso eterno do homem, em Deus». Assim, a espiritualidade cristã integra 

o valor do repouso e da festa” (Papa Francisco, Encíclica Laudato sí, 11.237). 

 

I. ORGANIZAÇÃO DOS COROS: A Paróquia tem agora três coros: 

 

 Missa com Catequese, aos sábados, às 16h30 – Grupo Infantojuvenil - dirigido por Sílvia Lobo (órgão: José António 

Machado). Ensaio antes da missa. 

 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 

1. Unir os coros das celebrações de domingo, com um único ensaio e um único diretor (neste caso uma diretora) que esteja 

acima de qualquer tendência, grupo, simpatia ou antipatia em relação ao passado e ao presente. Há um único ensaio, às 

sextas-feiras. E aí os presentes definirão, caso a caso, a sua participação na missa dominical, às 10h30 ou 19h00. Ela 

acompanhará, para já, as duas celebrações de domingo, sendo, mais tarde, substituída de forma rotativa, por uma 

colaboradora ou por algum membro do coro a quem entenda atribuir essa função. 

 

2. Dotar a animação litúrgico-musical das nossas celebrações de um organista qualificado, como um incentivo e apoio à 

melhoria de desempenho dos coros. É o José António Machado, com curriculum invejável nesta área e em perfeita sintonia 

com a nossa diretora de coro. Este organista colabora também na Missa com Catequese, aos sábados às 16h30. Na missa 

vespertina, aos sábados, às 19h00, também haverá uma organista, a Francisca Queirós, a dar os seus primeiros passos.  

 

3. Promover a participação dos pais na Missa com Catequese e da assembleia em todas as Missas. Iremos contar ainda com 

o apoio do Dr. Pedro Brito, no incentivo à participação dos pais da catequese, na celebração de sábado, às 16h30, em moldes 

ainda a definir. 

 

III. PARTICIPAÇÕES: Devem participar na iniciativa “24 horas para o Senhor”, no dia 5 de março, das 8h00 às 9h00 da manhã, e 

na oração do Rosário, no domingo, 29 de maio, às 18h00. Atenção às iniciativas vicariais, nomeadamente à organização do 

encontro vicarial de coros. Participar nos encontros vicariais “Para uma cultura da misericórdia” a 16/11; 15/2; 6/6. 
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MINISTROS EXTRAORDINÁRIOS DA COMUNHÃO: DAR ASSISTÊNCIA AOS ENFERMOS E CONSOLAR OS AFLITOS! 

 

«Por surpreendente que possa parecer a vocação e missão dos MEC’s passa muito pela necessidade, pela procura e 

pelo encontro das famílias. Sobretudo daquelas famílias que têm membros doentes ou idosos nas suas casas»: A 

vocação dos MEC’s é um chamamento de Deus. «Vós estais a servir porque Deus vos chamou. E é Ele que vos envia, 

pela nossa voz e pelo testemunho da comunidade diocesana… É Ele que vós levais na comunhão que ides repartir e 

multiplicar por aqueles a quem visitais. Convosco vai o Senhor porque antes de vós irdes, já Ele vos chamou para 

vos enviar». Os MEC’s desempenham uma missão em nome da Comunidade: «Ninguém vai por iniciativa própria; 

ninguém vai por decisão de autonomia pessoal: vai em nome da comunidade. E é por isso que com a vossa presença 

está presente toda a comunidade… Mesmo quando estais sozinhos com aqueles a quem ides levar a Sagrada 

Comunhão, convosco está toda a comunidade, … está a certeza de que a comunidade não se confina às paredes da 

Igreja onde se celebra a Eucaristia dominical». A missão dos MEC’s é um serviço particularmente dirigido às famílias: 

«Não vamos visitar uma pessoa: vamos visitar uma família». «Sede presenças junto das famílias; dirigi-vos a cada 

família no seu todo, sem vos imiscuirdes na intimidade de cada família mas responsabilizando-vos no bem de toda a 

família e … trazendo à comunidade os sentimentos, o viver, a preocupação e necessidades de cada família». Os 

MEC’s são «discípulos missionários enviados às periferias». «Há tanta gente, mesmo próxima fisicamente no 

território das nossas igrejas, que vive tão distante, a quem falta quem os visite, a quem a solidão estabelece muros 

que separam…» Os MEC’s são «mensageiros da alegria do Evangelho». «Levai a voz do Evangelho que foi 

proclamado na Eucaristia em que participastes; levai os desafios que o Evangelho vos traz; e levai a criatividade que 

o Evangelho vos oferece. Porque levais o Autor do Evangelho». Os MEC’s devem ser «presença da ternura de Deus 

e testemunhas da misericórdia divina» junto daqueles que visitam. Os MEC’s são – devem ser – «o rosto terno e 

materno da Igreja do Porto» (Dom António Francisco, Bispo do Porto, Homilia na instituição de novos MEC’s, 

4.10.2015). 

 

I. OBJETIVOS 

 

Assumir OS objetivos delineados no Plano Diocesano de Pastoral 2015-2016, no âmbito da Pastoral da Caridade: Viver 

impelidos pela caridade e sair ao encontro de todos, acolhendo e acompanhando com misericórdia. Como?  

 

 Deixar-se interpelar e evangelizar pelos pobres, aprendendo deles e, a partir deles, as atitudes evangélicas da 

humildade, da pobreza, da simplicidade, da confiança; 

 Atender às diversas formas de pobreza, entre as quais a fome de Deus e do sentido da vida; 

 Cuidar do bem integral, levando à prática as obras de misericórdia, sobretudo duas: dar assistência aos enfermos, 

consolar os aflitos. 

II. PROGRAMA 

 

1. PARTICIPAR NAS INICIATIVAS DIOCESANAS  

 Encontros de formação permanente, marcados pelo Secretariado Diocesano de Liturgia: em S. Mamede de Infesta 

(das 21h30 às 23h00): 11 de novembro de 2015; 20 de janeiro de 2016; 19 de outubro de 2016. Ou na Casa Diocesana de 

Vilar (das 15h00 às 16h30): 15 de novembro de 2015; 17 de janeiro de 2016, 6 de novembro de 2016. 
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 Festa Diocesana dos Frágeis: 17.4.16, no Europarque, Santa Maria da Feira. 

 

2. PARTICIPAR NO RETIRO VICARIAL, no dia 25 de abril de 2016 (9h30-17h00), sobre o sacramento da Reconciliação: “a grande 

porta da misericórdia”, com Dom António Taipa, na Casa da Juventude, em Ermesinde. 

 

3. PARTICIPAR NOS ENCONTROS VICARIAIS “Para uma cultura da misericórdia” a 16/11; 15/2; 6/6. 

 

4. INTERAGIR COM GRUPOS PAROQUIAIS 

 

 Colaborar com vicentinos no espetáculo de “A Hora do Teatro” a 14 de maio; 

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

 Participar na iniciativa “24 horas para o Senhor” a 5 de março das 14h30 às 15h15; 

 Colaborar com Equipa Paroquial de Vocações – Adoração ao Santíssimo – domingos, 17h30 – contando com a 

colaboração, no canto, do João Paulo Correia. No primeiro dia do mês de maio, esta adoração integra a oração do 

Rosário. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

Dia / Hora Temáticas a ter em conta MEC’s responsáveis 

18 outubro, 17h30 Dia Mundial das Missões Claudino, Conceição Azevedo 

15 novembro, 17h30 Conclusão da Semana dos Seminários Diocesanos  Amélia, Valente, Cândida 

13 dezembro, 17h30 Início diocesano do Ano da Misericórdia Cidália, Marques 

24 janeiro, 17h30 
Penúltimo dia da Semana de Oração pela Unidade dos 

Cristãos 

Fernando Rocha,  

Natália e Cassiano 

28 fevereiro, 17h30 III Domingo da Quaresma – Mensagem do Papa Benvinda, Mário Paulo, Rodrigues 

24 março, 23h00 Quinta-Feira Santa (depois da celebração da Eucaristia) Padre Gonçalo / Diáconos 

10 abril, 17h30 Início da semana de oração pelas Vocações 
Mª Dores, Fátima Coelho,  

Espírito Santo 

1 maio, 17h30 Dia da Mãe – incluir Rosário entre as 18h e 18h30 Maria José, Aurélia, Zulmira 

26 junho, 17h3o O domingo, dia do repouso Dina Cláudia, Cândido, Lucília 

10 julho, 17h30 A vocação sacerdotal Pároco (Jubileu sacerdotal) 
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VISITADORES DE DOENTES: ABRIR O CORAÇÃO ÀS PERIFERIAS EXISTENCIAIS! 

 

“Penso também em quantos, por diversos motivos, estiverem impossibilitados de ir até à Porta Santa, sobretudo os 

doentes e as pessoas idosas e sós, que muitas vezes se encontram em condições de não poder sair de casa. Para 

eles será de grande ajuda viver a enfermidade e o sofrimento como experiência de proximidade ao Senhor que no 

mistério da sua paixão, morte e ressurreição indica a via mestra para dar sentido à dor e à solidão. Viver com fé e 

esperança jubilosa este momento de provação, recebendo a comunhão ou participando na santa Missa e na oração 

comunitária, inclusive através dos vários meios de comunicação, será para eles o modo de obter a indulgência 

jubilar (Papa Francisco, Carta a Rino Fisichella, Presidente do Pontifício Conselho para a Promoção da Nova 

Evangelização, 1.9.2015). 

 

“Neste Ano Santo, poderemos fazer a experiência de abrir o coração àqueles que vivem nas mais variadas periferias 

existenciais, que muitas vezes o mundo contemporâneo cria de forma dramática. Quantas situações de 

precariedade e sofrimento presentes no mundo atual! Quantas feridas gravadas na carne de muitos que já não têm 

voz, porque o seu grito foi esmorecendo e se apagou por causa da indiferença dos povos ricos. Neste Jubileu, a 

Igreja sentir-se-á chamada ainda mais a cuidar destas feridas, aliviá-las com o óleo da consolação, enfaixá-las com a 

misericórdia e tratá-las com a solidariedade e a atenção devidas. Não nos deixemos cair na indiferença que humilha, 

na habituação que anestesia o espírito e impede de descobrir a novidade, no cinismo que destrói! (Papa Francisco, 

Bula Misericordiae vultus, 15). 

 

I. PROGRAMA 

 

 Viver, de modo especial, a 5.ª obra de misericórdia física ou corporal (Visitar os enfermos) e a 4.ª obra de misericórdia 

espiritual (Consolar os tristes). Passar da simples «visita aos doentes» para um «acompanhamento» dos doentes; 

 

 Participar na peregrinação diocesana dos frágeis: 24 de Abril, no Europarque, Santa Maria da Feira; 

 

 Participar nas iniciativas da Vigararia, para o setor sociocaritativo: 

 

 1.º Encontro: 26 de outubro. Tema: O cuidado pastoral dos doentes; 

 2.º Encontro: 30 de novembro. Tema: Pastoral Penitenciária; 

 3.º Encontro: 11 de janeiro. Tema: A pobreza. 

 

 Participar nos encontros vicariais “Para uma cultura da misericórdia” a 16/11; 15/2; 6/6; 

 Participar na iniciativa “24 horas para o Senhor”, 5 de março, das 12h00 às 13h00; 

 Participar no retiro vicarial, para o setor sociocaritativo, no dia 25 de abril (9h30-17h00), sobre o sacramento da 

Reconciliação: “a grande porta da misericórdia”, orientado pelo Pe. João Peixoto, no Seminário da Boa Nova, em 

Valadares. 

 Participar na oração comunitária do Rosário, domingo, 8 de maio, 18h00;   

 Colaborar com a Conferência Vicentina e Hora do Teatro, no espetáculo de 21 de maio. 
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II. REUNIÕES DE FORMAÇÃO E PREPARAÇÃO DE ATIVIDADES 

 

   

Dia Tema Observações 

Segunda, 19 de outubro 

15h00 
O Ano da Misericórdia Ver Bula “Misericordiae vultus”  

Segunda, 9 de novembro 

15h00 
Replicação do tema vicarial de 26 de outubro  

Segunda, 7 de dezembro 

15h00 
Replicação do tema vicarial de 30 de novembro 

 

 

Segunda, 25 de janeiro  

15h00 
Replicação do tema vicarial de 11 de janeiro  

Segunda, 8 de fevereiro  

15h00 

Dia Mundial do Doente  

(Mensagem do Papa e preparação do dia) 

Dia Mundial do Doente 

11 de fevereiro - Missa com  

Unção dos Enfermos e convívio 

Segunda, 14 de março 

15h00 

As obras de misericórdia físicas ou corporais:  

a 5.ª obra: visitar os enfermos 
 

Segunda, 11 de abril 

 15h00 

As obras de misericórdia espirituais:  

a 4.ª obra: consolar os tristes.  

Preparar Peregrinação Diocesana dos Frágeis 

Peregrinação Diocesana  

dos Frágeis  

17 de abril 

Domingo, 8 de maio 

 17h00 

Preparação do Rosário  

Mensagem do Papa para o Dia Mundial do 

Doente 

Oração do Rosário, às 18h00 

Segunda, 13 de junho, 15h00 Boas e más práticas na visita aos doentes Ver guião impresso 

Segunda, 11 de julho, 15h00 Avaliação final   
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CONFERÊNCIA DE SÃO VICENTE DE PAULO: OS POBRES: NA COMUNIDADE CRISTÃ COMO EM SUA CASA. 

 

“A sociedade e as suas opções económicas criaram tais desigualdades, que cresceu o número de pobres a reclamar 

justiça e a apelar para a dignidade dos seus direitos como pessoas humanas. Somos hoje desafiados na Igreja a 

assumir uma clara opção preferencial pelos pobres. Urge que sejamos uma Igreja pobre, para se irmanar com os 

pobres e para que estes se sintam «na comunidade cristã como em sua casa» (EG 199). Mas esta situação social exige 

que os cristãos atuem mais evangelicamente nas estruturas do mundo, de modo que a economia esteja ao serviço 

da pessoa humana. No que diz respeito à comunidade cristã procuremos responder às novas situações de pobreza 

com ousadia, com criatividade e de forma coordenada, unindo e congregando esforços entre todos os agentes e 

instituições da Igreja” (Plano Diocesano de Pastoral, pág.13). 

 

I. OBJETIVO 

1. Cumprir o objetivo específico diocesano para a pastoral da caridade: Viver impelidos pela caridade e sair ao encontro de 

todos, acolhendo e acompanhando com misericórdia. Como? 

 Deixando-se interpelar e evangelizar pelos pobres, reconhecendo o seu lugar no centro do caminho da Igreja (Plano 

Diocesano de Pastoral, pág. 40); 

 Despertar e atender a todas as formas de pobreza: física ou económica, cultural e relacional (cf. W. Kasper, A 

misericórdia, págs. 176-177); 

 Cuidar da dignidade e do bem integral de todas as pessoas frágeis, redescobrindo e praticando as catorze obras de 

misericórdia (cf. Plano Diocesano de Pastoral, pág. 40). 

 

2. “Valorizar a formação sobre as obras de misericórdia, traduzidas e concretizadas, para hoje, em resposta às exigências do 

nosso tempo e aos desafios das novas formas de pobreza” (Plano Diocesano de Pastoral, pág.31).   

 

II. PROGRAMA 

 Participar nas iniciativas da Vigararia, para o setor sociocaritativo:  

 1.º Encontro: 26 de outubro. Tema: O cuidado pastoral dos doentes; 

 2.º Encontro: 30 de novembro. Tema: Pastoral Penitenciária; 

 3.º Encontro: 11 de janeiro. Tema: A pobreza. 

 

 Participar nos encontros vicariais “Para uma cultura da misericórdia” a 16/11; 15/2; 6/6; 

 Participar no retiro vicarial, para o setor sociocaritativo, no dia 25 de abril (09h30-17h00), sobre o sacramento da 

Reconciliação: “a grande porta da misericórdia”, orientado pelo Pe. João Peixoto, no Seminário da Boa Nova, em 

Valadares. 

 

III. DESENVOLVER INICIATIVAS NO ÂMBITO PAROQUIAL 

 

 Distribuir mensalmente o cabaz a 62 famílias e acompanhamento das mesmas; 

 Instituir um domingo por mês, numa das missas, rotativamente, para a partilha de bens, apoiando CSVP e Mar Solidário; 

 Acompanhar a dinâmica de Advento-Natal, que gira em torno da ideia: «Há mais alegria em dar» (At 20,35); 
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 Contar com o apoio de “A Hora do Teatro” e dos seus espetáculos: 31 de outubro (15h30), 28 de novembro (21h3o), 29 

de novembro (15h30), 14 maio, 21 maio, 28 maio, 4 junho; 

 Contar com a colaboração de outros grupos, na dinamização dos espetáculos: 31 de outubro - Mar Solidário; 28 de 

novembro - Pastoral Familiar; 29 de novembro - Grupo de Jovens; 14 de maio - MEC’s; 21 de maio - Visitadores de 

Doentes; 28 de maio - Catequese de Adultos; 4 de junho - Equipa de Batismo e Grupo de leitores;  

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

 Ponderar, em parceria com a Associação de Festas, organizar um arraial, a 16 ou 17 de abril, com o objetivo de angariar 

fundos e, assim, colmatar a escassez dos mesmos por que estão a passar; 

 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: 20 €; 2 a 4: 30 €; mais de 4: 38 €).  

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  2 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 (62) 

 11 40    11 

 

 Desenvolver parcerias com setor sociocaritativo: Dia Mundial do Doente a 11 de fevereiro; Peregrinação dos frágeis a 

17.4.2016; 

 Participar na iniciativa “24 horas para o Senhor” (5 de março – das 7h00 às 8h00); 

 Participar na oração comunitária do Rosário a 16 de maio, às 21h00 (antes da reunião mensal); 

 Participar nas reuniões mensais (segunda-feira a seguir ao segundo sábado de cada mês), desenvolvendo o tema das 14 

obras de misericórdia: 16 de novembro, 14 de dezembro, 1 de janeiro, 15 de fevereiro, 14 de março, 11 de abril, 16 de maio 

(Rosário); 13 de junho, 11 de julho. 
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MOVIMENTO FÉ E LUZ: UM ANO, DE MÃOS DADAS… COM A MISERICÓRDIA! 

 

“Abramos os nossos olhos para ver as misérias do mundo, as feridas de tantos irmãos e irmãs privados da própria 

dignidade e sintamo-nos desafiados a escutar o seu grito de ajuda. As nossas mãos apertem as suas mãos e 

estreitemo-los a nós para que sintam o calor da nossa presença, da amizade e da fraternidade. Que o seu grito se 

torne o nosso e, juntos, possamos romper a barreira de indiferença que frequentemente reina soberana para 

esconder a hipocrisia e o egoísmo” (Papa Francisco, Bula Misericordiae vultus, 15). 

 

I. TEMA DO ANO: “Um ano, de mãos dadas… com a misericórdia”. Aliamos o tema do «Carnet de Route» 2015-2016 “Um ano de 

mão dadas” ao Ano da Misericórdia. 

 

II. INICIATIVAS 

 

 “De mãos dadas no palco”: representação da parábola do Pai misericordioso (Lc 15,11-32): convidar todas as famílias com 

pessoas marcadas pela deficiência mental; 

 Interagir com grupos da pastoral sociocaritativa em várias iniciativas; 

 Equipa coordenadora deve participar nos encontros vicariais “Para uma cultura da misericórdia” (16/11; 15/2; 6/6); 

 Participar na iniciativa “24 horas para o Senhor”, dia 5 de março, das 14h00 às 14h30; 

 Participar na oração comunitária do Rosário, 15 de maio, 18h00.  

 

III. REUNIÕES MENSAIS, DOMINGOS, ÀS 16H00 

 

11 outubro, 16h00 Um ano de mãos dadas… 

22 novembro, 16h00 Com aqueles que estão no céu… 

13 dezembro, 16h00 
Com as comunidades religiosas… 

[Comunidade religiosa dedicada ao cuidado da pessoa deficiente] 

17 janeiro, 16h00 Para a unidade dos cristãos… 

14 fevereiro, 16h00 Para festejar… 

27 fevereiro (noite) Noite de Festa  

27 março, 16h00 Visita Pascal - Todos solidários uns com os outros… 

15,16 e 17 abril Peregrinação Provincial do Fé e Luz a Fátima 

17 abril, 16h00 No sofrimento como na alegria… 

15 maio, 15h30 Para responder à nossa vocação… Participação no Rosário (18h00) 

19 junho Para sermos testemunhas de Jesus… Peregrinação jubilar 

2 julho Para nos reconciliarmos: Representação da parábola do Pai Misericordioso (Lc.15,11-31) 

julho 

(data a combinar) 

Campo de férias: Para formarmos uma grande rede de relações 

Senhora da Hora, Antas, São Pedro da Cova, Ribatâmega 
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MAR SOLIDÁRIO: UM LUGAR PARA QUEM NÃO TEM LUGAR! 

 

“ Vós fazeis-me lembrar São José. Os vossos rostos falam-me do dele. Na vida de São José, houve situações difíceis 

de enfrentar. Uma delas aconteceu quando Maria estava prestes a dar à luz, prestes a ter Jesus. Diz a Bíblia: 

«Quando eles se encontravam [em Belém], completaram-se os dias de [Maria] dar à luz e teve o seu filho primogénito, 

que envolveu em panos e recostou numa manjedoura, por não haver lugar para eles na hospedaria» (Lc 2,6-7). A Bíblia 

é muito clara: não havia lugar para eles na hospedaria. Imagino José, com a sua esposa prestes a ter o filho, sem um 

teto, sem casa, sem alojamento. O Filho de Deus entrou neste mundo como uma pessoa que não tem casa. O Filho 

de Deus entrou como um sem-abrigo. O Filho de Deus sabe o que é começar a vida sem um teto. Podemos imaginar 

as perguntas que José se punha naquele momento: Como é possível? O Filho de Deus não tem um teto para viver? 

Por que estamos sem casa? Por que estamos sem um teto? São perguntas que muitos de vós podem pôr-se cada dia 

e pondes-vo-las. Como José, questionais-vos: Por que estamos sem um teto, sem uma casa? E nós que temos teto e 

lar, será bom que no-las ponhamos também: Por que estão sem casa estes nossos irmãos? Não têm teto, porquê? 

As perguntas de José perduram até hoje, acompanhando todos aqueles que, ao longo da história, viveram e estão 

sem uma casa. José era um homem que se punha perguntas, mas sobretudo era um homem de fé. E foi a fé que 

permitiu a José encontrar a luz naquele momento que parecia uma escuridão completa; foi a fé que o sustentou nas 

dificuldades da sua vida. Pela fé, José soube seguir em frente, quando tudo parecia sem saída. (…) É a fé que nos 

diz que Deus está convosco, que Deus está no meio de nós e a sua presença incita-nos à caridade; aquela caridade 

que nasce do apelo de um Deus que não cessa de bater à nossa porta, à porta de todos para nos convidar ao amor, 

à compaixão, a darmo-nos uns aos outros” (Discurso do Papa Francisco, no encontro com os sem-abrigo, 

Washington - quinta-feira, 24 de setembro de 2015). 

 

O Grupo Mar Solidário apoia seis «sem-abrigo» e uma vintena de pessoas que procuram na rua algo para comer ou vestir. 

Formam duas equipas que, rotativamente, aos domingos à noite, vão encontro dos mais frágeis da terra. 

 

I. OBJETIVO 

 

Cumprir o objetivo diocesano para a Pastoral da caridade: Viver impelidos pela caridade e sair ao encontro de todos, 

acolhendo, e acompanhando com misericórdia. Como?  

 

 Deixando-se interpelar e evangelizar pelos pobres reconhecendo o seu lugar no centro do caminho da Igreja; 

 Cuidando da dignidade e do bem integral das pessoas frágeis, especialmente dos «sem-abrigo», redescobrindo e 

praticando algumas das obras de misericórdia: dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir os 

nus, dar pousada aos peregrinos, consolar os tristes; 

 Estabelecendo contactos e parcerias com instituições (Câmara, Segurança Social, Rede Social) em ordem à superação 

da condição de «sem-abrigo» e ao apoio na doença e na reintegração. 

 

II. INTERAGIR COM GRUPOS PAROQUIAIS 

 

 Colaborar na organização e apoio ao espetáculo de “A Hora do Teatro”, a 31 de outubro; 
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 Colaborar na recolha de bens, numa das missas, no 1.º domingo de cada mês. Intercâmbio com CSVP nas missas 

rotativamente; 

 

 Articular com a Catequese, através dos coordenadores de cada ano, a colaboração de pais e catequizandos na oferta 

em géneros:  

 Novembro (1.º ano); 

 Dezembro (2.º ano); 

 Janeiro (3.º ano); 

 Fevereiro (4.º ano); 

 Março (5.º ano); 

 Abril (6.º ano); 

 Maio (7.º e 8.º); 

 Junho (9.º e 10.º anos); 

 Julho (Crismandos e Catequese de Adultos). 
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MOVIMENTO ESPERANÇA E VIDA: VENCER A SOLIDÃO NA COMUNHÃO! 

 

“Penso na solidão, no drama que ainda hoje aflige muitos homens e mulheres. Penso nos idosos abandonados até 

pelos seus entes queridos e pelos próprios filhos; nos viúvos e nas viúvas; em tantos homens e mulheres, deixados 

pela sua esposa e pelo seu marido; em muitas pessoas que se sentem realmente sozinhas, não compreendidas nem 

escutadas; nos migrantes e prófugos que escapam de guerras e perseguições; e em tantos jovens vítimas da cultura 

do consumismo, do «usa e joga fora» e da cultura do descarte (…) Aumenta cada vez mais o número das pessoas 

que se sentem sozinhas, e também daquelas que se fecham no egoísmo, na melancolia, na violência destrutiva e na 

escravidão do prazer e do deus-dinheiro. Em certo sentido, hoje vivemos a mesma experiência de Adão: tanto poder 

acompanhado por tanta solidão e vulnerabilidade; e ícone disso mesmo é a família” (Papa Francisco, Homilia na 

abertura do Sínodo, 4.10.2015). 

 

O Movimento Esperança e Vida está vocacionado para o apoio a viúvas e a mulheres sós. Reúne mensalmente aos domingos 

à tarde, desenvolvendo, este ano, as reflexões a partir da Bula “Misericordiae vultus”. 

 

I. REUNIÕES 

 

Datas Temas dos encontros 

18 de outubro, 16h00 O Ano da Misericórdia - Misericordiae Vultus, 1-5 

22 de novembro, 16h00 A misericórdia no Antigo Testamento - Misericordiae Vultus, 6-7 

13 de dezembro, 16h00 Jesus, rosto da misericórdia - Misericordiae Vultus, 8 

17 de janeiro, 16h00 A misericórdia, em São João Paulo II - Misericordiae Vultus, 11 e 12 

14 de fevereiro, 16h00 As obras de misericórdia - Misericordiae Vultus, 15 

13 de março, 16h00 As parábolas da misericórdia - Misericordiae Vultus, 9 

17 de abril, 16h00 A misericórdia, arquitrave da Igreja - Misericordiae Vultus, 10 

22 de maio, 17h00  Maria, Mãe da Misericórdia - Misericordiae Vultus, 24 [Rosário: 18h00] 

12 de junho, 16h00 Justiça e misericórdia - Misericordiae Vultus, 20-21 

3 de Julho, 16h30 Peregrinação Jubilar - Misericordiae Vultus, 14 

 

II. PROGRAMA 

 

 Colaborar com setor sociocaritativo; 

 Alargar o grupo: aproveitar 1 de novembro para divulgar o “marcador” do Movimento; 

 Participar na Iniciativa “24 horas para o Senhor”: 5 de março, das 13h00 às 14h00; 

 Participar nos encontros vicariais “Para uma cultura da misericórdia” a 16/11; 15/2; 6/6; 

 Participar na oração comunitária do Rosário, 22 de maio, 18h00. 
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ASSOCIAÇÃO FESTAS DE NOSSA SENHORA DA HORA: FELIZ AQUELA QUE ACREDITOU! 

 

“O pensamento volta-se agora para a Mãe da Misericórdia. A doçura do seu olhar nos acompanhe neste Ano Santo, 

para podermos todos nós redescobrir a alegria da ternura de Deus. Ninguém, como Maria, conheceu a 

profundidade do mistério de Deus feito homem. Na sua vida, tudo foi plasmado pela presença da misericórdia feita 

carne. A Mãe do Crucificado ressuscitado entrou no santuário da misericórdia divina, porque participou 

intimamente no mistério do seu amor. Escolhida para ser a Mãe do Filho de Deus, Maria foi preparada desde 

sempre, pelo amor do Pai, para ser Arca da Aliança, entre Deus e os homens. Guardou, no seu coração, a 

misericórdia divina em perfeita sintonia com o seu Filho Jesus. O seu cântico de louvor, no limiar da casa de Isabel, 

foi dedicado à misericórdia que se estende «de geração em geração » (Lc 1,50). Também nós estávamos presentes 

naquelas palavras proféticas da Virgem Maria. Isto servir-nos-á de conforto e apoio no momento de atravessarmos 

a Porta Santa para experimentar os frutos da misericórdia divina” (Papa Francisco, Bula Misericordiae vultus, 24). 

 

Esta Associação tem como principal objetivo organizar as Festas em honra de Nossa Senhora da Hora. Para além das 

habituais tarefas, propõe-se: 

 

I. PROGRAMA 

 

 Melhorar a informação completa sobre a procissão através de folhetos a  distribuir pelos grupos de jovens da paróquia; 

 Solicitar à Câmara a poda das árvores de toda a área onde as festas se realizam, para que as mesmas não interfiram com 

a iluminação; 

 Credenciar todos os intervenientes na Feira Medieval, especialmente os feirantes, para que sejam facilmente 

identificados e que recebam instruções inequívocas para fecharem as barreiras ao trânsito, quando assim as 

encontrarem, sempre que tiverem de aceder ao recinto das festas; 

 Organizar, em parceria com a Conferência Vicentina, um arraial, a 16 ou 17 de abril, com o objetivo de angariar fundos e, 

assim, colmatar a escassez dos mesmos porque estão a passar. Deste modo, associa-se a Associação ao Ano da 

Misericórdia para a sua realização; 

 Realizar a festa, com este programa (em esboço): 

 

Data Evento 

sexta-feira, 22 abril Feira Medieval / Inauguração da Iluminação 

sábado, 23 abril Feira Medieval 

domingo, 24 abril Feira Medieval 

segunda-feira, 25 abril Feira Medieval 

terça-feira, 26 abril Capoeira 
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quarta-feira, 27 abril Dança 

quinta-feira, 28 abril Karaté 

sexta-feira, 29 abril Duo musical 

sábado, 30 abril Conjunto musical 

domingo, 01 maio Festival de folclore 

segunda-feira, 02 maio Xadrez 

terça-feira, 3 maio Zumba 

quarta-feira, 4 maio 21h00: Procissão de Velas 

quinta-feira, 5 maio 

8h00: Missa na Igreja antiga 
11h00: Missa solene 
15h00: CIVAS 
21h00: Rosário com bênção de grávidas 
22h00: Cavaquinhos 

sexta-feira, 6 maio BICAS DA SENHORA DA HORA AC DE PORTAS ABERTAS 

sábado, 7 maio Conjunto musical 

domingo, 8 maio 
Concerto de Corais (Igreja Paroquial) 
Duo musical (Parque das Sete Bicas) 
Missa de encerramento (Igreja Paroquial) 

 

7. Participar na iniciativa “24 horas para o Senhor”, 5 de março, das 6h00 às 7h00 da manhã; 

8. Participar nos encontros vicariais “Para uma cultura da misericórdia” a 16/11; 15/2; 6/6. 
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BICAS DA SENHORA DA HORA, ASSOCIAÇÃO CULTURAL: FAZER COISAS BELAS E TORNAR A VIDA LUGAR DE BELEZA. 

 

“Sublinhamos a importância da produção artística, na vida da Igreja, na sua liturgia e nas suas obras, como 

oportunidades de excelência, para o diálogo entre a Igreja e a cultura. Fazemos nossas as exigências colocadas por 

Paulo VI, quando afirma que «importa evangelizar, não de maneira decorativa, como que aplicando um verniz 

superficial, mas de maneira vital, em profundidade e isto até às suas raízes, a civilização e as culturas do homem (…) 

a partir sempre da pessoa e fazendo continuamente apelo para as relações das pessoas entre si e com Deus» (EN 

20)” (Plano Diocesano de Pastoral, págs. 20-21). 

 

Em fase de renovação de estatutos e de saneamento financeiro, esta Associação desenvolve a sua atividade em duas 

vertentes: a Escola de Artes e o Coral de adultos. Neste ano pastoral, tem como objetivos: 

 

1. OBJETIVOS 

 

1. Melhorar a qualidade pedagógica da Escola de Artes;  

2. Desenvolver parcerias entre a Escola e outras instituições, que a projetem no meio social e cultural envolvente; 

3. Articular as atividades da Escola com as da Paróquia, não esquecendo a sua identidade eclesial e a sua missão pastoral; 

4. Rever os estatutos, de modo a articulá-los com a natureza do seu objeto cultural e finalidades; 

5. Recuperar a contribuição da Associação à Paróquia, tendo em conta a ocupação do espaço e outras despesas; 

6. Eleger órgãos estatutários, para triénio 2016-2018 (assembleia geral, a 15 de janeiro de 2016). 

 

2. CALENDÁRIO DE ATIVIDADES  

 

Música 

1.º PERÍODO - De 14/9 a 19/12 

9 a 11 de dezembro - Avaliações 

8 de dezembro - Interrupção 

19 de dezembro – Audições por Instrumento 

2.º PERÍODO - De 4/1 a 19/3 

5 de fevereiro - Audição de Carnaval 

8 e 9 de fevereiro - Interrupção 

14 a 19 de março – Avaliações 

3.º PERÍODO - De 29/3 a 14/7 

25 de abril - Interrupção 

5 de maio – Interrupção Sr.ª da Hora 

10 e 11 de junho – Interrupção 

20 a 22 de junho - Avaliações 

23, 24 e 25 de junho – Interrupção 

1 de julho – Audição Final 
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DANÇA  

 

1.º PERÍODO - De 14/9 a 19/12 

31 de outubro – Baile de Outono 

8 de dezembro - Interrupção 

12 de dezembro – Jantar Dançante 

14 a 18 de dezembro – Aulas Abertas 

19 de dezembro – Ceia de Nossa Senhora do Ó 

2.º PERÍODO - De 4/1 a 19/3 

6 de fevereiro - Baile de Carnaval 

8 e 9 de fevereiro - Interrupção 

18 e 19 de março – Espetáculo 

3.º PERÍODO - De 29/3 a 16/7 

25 de abril – Interrupção 

29 de bril – Dia Mundial da Dança 

5 de maio – Interrupção Sr.ª da Hora 

30 de maio a 3 de junho – Aulas Abertas 

4 e 5 de junho – Exames Internos 

10 de junho – Interrupção 

23, 24 e 25 de junho – Interrupção 

16 de julho – Baile Final 

Nota: As atividades podem sofrer alterações e podem ainda vir a ser marcadas outras, que serão atempadamente informadas. 

 

III. ATIVIDADES NA CRIPTA 

Dia Mês Hora Fim Atividade 

31 Outubro 17h00 24h00 Dança - Baile de Outono 

12 Dezembro 17h00 24h00 Dança - Jantar Dançante 

5 Fevereiro 17h00 24h00 Música - Audição de Carnaval 

6 Fevereiro 17h00 24h00 Dança - Baile de Carnaval 

1 Julho 17h00 24h00 Musica - Audição Final 

16 Julho 17h00 24h00 Dança - Baile Final 

 

IV. CONCERTOS PELO «CORAL DA BICAS SENHORA DA HORA, ASSOCIAÇÃO CULTURAL» 

 Concerto de Reis: sábado, 9 de janeiro, 21h30; 

 Concerto Espiritual, integrado na iniciativa “24 horas para o Senhor”: 5 de março, das 21h30 às 23h00; 

 Concerto de encerramento das Festas em honra de Nossa Senhora da Hora: 8 de maio, 15h00; 

 Concerto comemorativo do jubileu sacerdotal do pároco (Orfeão de Eiriz + Coral de S. Gonçalo): sexta, 15 de julho, 

21h30. 
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CONSELHO ECONÓMICO: UMA IGREJA POBRE PARA OS POBRES! 

 

O Conselho Económico é um órgão consultivo de colaboração com o pároco na administração da paróquia. 

 

I. SITUAÇÃO FINANCEIRA DA PARÓQUIA 

 

Com uma quebra significativa de receitas, provenientes sobretudo das intenções de missas e das exéquias, a Paróquia tem 

desenvolvido parcerias, com grupos e instituições, em ordem à rentabilização dos espaços (aluguer das salas de formação 

para cursos promovidos pelo IEFP, percentagem na atividade do Centro de apoio aos estudos, disponibilização da cripta, 

para o Grupo de Karaté, A Hora do Teatro e Baile Sénior) e do Bar, aberto mais tempo e mais vezes.  

 

A conjuntura económica do país não facilita a introdução progressiva da contribuição paroquial faseada (em março e 

novembro) nem a solicitação à colaboração económica das famílias e sobretudo dos pais com filhos na catequese. A 

comparticipação económica dos colaboradores paroquiais é residual.  

 

Avançou-se um pouco mais na divulgação e estímulo ao contributo do 0,5% de consignação do IRS dos contribuintes para a 

Paróquia. E alguns pais com filhos na catequese e outras famílias têm assumido um compromisso periódico de colaboração 

económica.  

 

Mas há obras a fazer e até de certa urgência e estuda-se o recurso a fundos comunitários, sem os quais não será possível 

avançar. Na verdade, o saldo positivo habitual da paróquia não permite senão fazer pequenas intervenções ou reparações, 

de caráter mais urgente.  

 

II. OS SETE PROJETOS MATERIAIS DE FUTURO 

 

1. O 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. 
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III. ATIVIDADES DA EQUIPA DE EVENTOS E EQUIPA DO BAR 

 

 

DATA EVENTO 

Outubro 24 Jantar convívio de encontro de coros 

Novembro 
07 Francesinhas 

15 Almoço de outono 

Dezembro 19 Jantar de colaboradores – Nossa Senhora do Ó 

Fevereiro 14 Almoço de S. Valentim 

Abril 16 Francesinhas (com casais novos) 

Maio 7 Francesinhas 

Junho 19 Almoço de verão 

Julho 14 25 anos de sacerdócio do Sr. Pe. Gonçalo 

 

IV. PROGRAMA 

 

 Criação de uma Comissão para o centenário da Paróquia; 

 Sensibilização para a contribuição de novembro e março; 

 Estudo de uma candidatura de intervenções na Igreja ao programa Portugal 2020; 

 Devolução do terreno do Lar e eventuais contrapartidas; 

 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”, 5 de março, das 5h00 às 6h00 da manhã; 

 Participar na Oração do Rosário, no dia 16 de maio, 21h00, com Conferência Vicentina; 

 Participar nos encontros vicariais “Para uma cultura da misericórdia” a 16/11; 15/2; 6/6. 
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PORTA ABERTA E VIGILÂNCIA DAS IGREJAS: ABRIR AS PORTAS DA IGREJA DE PAR EM PAR! 

 

“Uma Igreja, verdadeiramente, segundo o Evangelho, não pode deixar de ter a forma de uma casa hospitaleira, sempre 

de portas abertas. As igrejas, as paróquias e as instituições, com as portas fechadas, não devem chamar-se igrejas, mas 

museus” (Papa Francisco, Audiência, 9.9-2015). 

 

I. OBJETIVO: ACOLHER E ACOMPANHAR PARA UMA IGREJA DE PORTAS ABERTAS 

Tendo bem presente o desafio do Plano Diocesano de Pastoral, sobre a necessidade de acolher e acompanhar as pessoas, o 

Grupo Porta Aberta tem em conta que “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, Evangelii Gaudium, 47).  

 

II. DISTRIBUIÇÃO DE SERVIÇO NA IGREJA PAROQUIAL 

HORAS SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO 

10h00  
11h00 

Adão 

Maria Dores 
Imperatriz 

 

Maria  

do Carmo 

Antunes 

 

Mª 

Cármen 

Lino 

Mª 

Cármen 

 

Adérito 

 

Mª Fernanda 

 

Alexandrina 

Noémia 

Ruano 

Horácio 

Pires 
 

11h00 
 12h00 

 

Adão 

Maria Dores 

14h00  
16h00 

 

(14h00) 

Azevedo 

(15h00) 

Olinda e Manuel 

Fátima 

Silva 

e 

Alcino 

 

 

Luísa 

Peneda 

e Zélia 

Alexandrina 

Zélia 

 

Zélia 

+ 

Maria 

Dores 

 

 

 

Ensaios dos Coros 

 

Missas 

16h30 

19h00 

 

16H00 
17H00 

Carlos Barbosa 

Rui 
Aparício 

17H00  
(exceto inverno) 

18H00 
Carlos Barbosa 

 

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

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

 3.ª-feira: 15hoo-16h30: Jaime Dinis 

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

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

 6.ª-feira: 15h00-16h30: Maria José P Moreira 

Nota: Há ainda uma escala, para abertura da Igreja Paroquial ao domingo. 

 

IV. PARTICIPAR na iniciativa “24 horas para o Senhor”, 5 de março, das 13h00 às 14h00 (com Movimento Esperança e Vida) e 

na Oração do Rosário, a 24 de maio, 21h00, com Equipa de Batismo. Participar nos encontros vicariais “Para uma cultura da 

misericórdia” a 16/11; 15/2; 6/6.APÊNDICE 1: INICIATIVA QUARESMAL “24 HORAS PARA O SENHOR” 4 E 5 DE MARÇO  
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APÊNDICE 1: INICIATIVA «24 HORAS PARA O SENHOR» 

  

“A iniciativa «24 horas para o Senhor », que será celebrada na sexta-feira e no sábado anteriores ao IV Domingo da 

Quaresma, deve ser incrementada nas dioceses. Há muitas pessoas – e, em grande número, jovens – que estão a aproximar-

se do sacramento da Reconciliação e que frequentemente, nesta experiência, reencontram o caminho para voltar ao 

Senhor, viver um momento de intensa oração e redescobrir o sentido da sua vida. Com convicção, ponhamos novamente no 

centro o sacramento da Reconciliação, porque permite tocar sensivelmente a grandeza da misericórdia. Será, para cada 

penitente, fonte de verdadeira paz interior” (Papa Francisco, Bula Misericordiae vultus, 17). 

Sexta-feira, 4 de março 

22h00-23h00 Crismandos (11.º ano) 

23h00-24h00 Grupo de Jovens  

Sábado, 5 de março 

00h00-01h00 Escuteiros  

01h00-2h00 Catequese de Adultos (Ofício de leituras) 

02h00-3h00 Pe. Gonçalo e Acólitos (mais velhos) 

03h00-4h00 Diácono Matos Figueiredo e quem se queira associar 

04h00-5h00 Diácono Espinha, Equipa de Batismo e quem se queira associar 

05h00-6h00 Conselho Económico, Fernando Rodrigues / Adão Sequeira e quem se queira associar 

06h00-7h00 Ultreia e Associação Festas Nossa Senhora da Hora 

07h00-8h00 Conferência de São Vicente de Paulo 

08h00-09h00 Leitores e Grupo Coral (Oração de Laudes) 

09h00-10h00 Confissões – adultos 

10h00-11h00 Confissões – 7.º e 8.º anos + adultos 

11h00-12h00 Confissões – 9.º e 10.º anos + adultos 

12h00-13h00 Visitadores de Doentes 

13h00-14h00 Movimento Esperança e Vida e Grupo Porta Aberta 

14h00-14h30  Movimento Fé e Luz 

14h30-15h15 MEC’s e Acólitos mais novos 

15h15-15h30 1.º ano (grupo das 15h30) 

15h30-16h00 3.º ano  

16h00-16h30 1.º ano (grupos das 16h30) (na sala nobre) 

16h30-17h30 Missa com Catequese – Festa do Pai-Nosso (2.º ano) 

17h30-18h00 7.º ano (na sala nobre) 

18h00-18h30 8.º ano 

18h30-19h00 9º ano e 10º anos (no salão nobre) 

19h00-20h00 Missa Vespertina – Entrega e Festa do Pai-Nosso (2.º ano) 

20h00-21h00 Pastoral Familiar  

21h00-21h30 Equipas de Nossa Senhora 

21h30-23h00 Concerto Espiritual Coral BSHAC 
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APÊNDICE 2 – MÊS DE MAIO – MÊS DE MARIA 

 

DIAS GRUPOS  

1.  MEC’s, com adoração do Santíssimo 

2.  Catequistas e catequese do 6.º ano 

3.  Catequistas e catequese do 5.º ano 

4.  Procissão em honra de Nossa Senhora da Hora – Pároco – Equipa Pastoral Familiar  

5.  Bênção das grávidas – Pároco  

6.  Rosário na Cidade – Famílias Associadas à Sagrada Família – Zona «Londres»  

7.  Grupo de Jovens (Noite das Festas) 

8.  Visitadores de Doentes 

9.  Catequistas e catequese do 4.º ano 

10.  Catequistas e catequese do 3.º ano 

11.  Catequistas e catequese do 2.º ano 

12.  Catequistas e catequese do 1.º ano 

13.  Rosário na Cidade – Famílias Associadas à Sagrada Família – Zona «Árvore Grossa» I e II  

14.  Escuteiros (Vigília de Pentecostes) 

15.  Movimento Fé e Luz (Dia de Pentecostes) 

16.  Conferência de São Vicente de Paulo e Conselho Económico 

17.  Leitores 

18.  Catequese de Adultos (antes do encontro catequético) 

19.  Catequistas e catequese do 10.º ano 

20.  Rosário na Cidade – Famílias Associadas à Sagrada Família – Zona «Sete Bicas – 3.ª fase»  

21.  Catequistas e catequese do 9.º ano 

22.  Movimento Esperança e Vida 

23.  Catequistas e catequese do 8.º ano 

24.  Equipa de Batismo e Grupo Porta Aberta 

25.  Catequistas e catequese do 7.º ano 

26.  Ultreia de Matosinhos 

27.  Rosário na Cidade – Famílias Associadas à Sagrada Família e Oratórios do ICM – Zona «Barranha»  

28.  Acólitos 

29.  Grupos Corais 

30.  Equipas de Nossa Senhora 

31.  Rosário na Cidade – Famílias Associadas à Sagrada Família e Oratórios do ICM – Zona «Sete Bicas – 1.ª fase» 
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APÊNDICE 3: CALENDÁRIO PAROQUIAL, DIOCESANO E VICARIAL  

 

 

 

Calendário pastoral paroquial, vicarial, diocesano e nacional 

2015-2016: Ano da Misericórdia 

2015 

OUTUBRO 

 26 de outubro: 1.º encontro vicarial de formação de formadores: (catequistas, leitores, acólitos, diretores de coros e 

membros do setor sociocaritativo); 

 30 de outubro: encontro com dois representantes por paróquia em ordem à constituição do Conselho Vicarial de 

Pastoral, sob orientação de Dom Pio. 

 

NOVEMBRO 

 8 a 15 de novembro: Semana dos Seminários Diocesanos; 

 16 de novembro: 1.º encontro vicarial: «Para uma cultura da misericórdia»; 

 30 novembro: 2.º encontro vicarial de formação de formadores (catequistas, leitores, acólitos, diretores de coros e 

membros do setor sociocaritativo). 

 

DEZEMBRO 

 8 de dezembro: início do Ano da Misericórdia; 

 12 de dezembro, 9h30: Confissões de Advento; 

 13 de dezembro: início diocesano do Ano da Misericórdia (Sé do Porto, 16h00); 

 19 de dezembro: Ceia de Nossa Senhora do Ó; 

 25 de dezembro: Natal do Senhor; 

 27 de dezembro: Sagrada Família. 

 

2016 

JANEIRO 

 3 de janeiro: Epifania do Senhor; 

 6 de janeiro: Jornadas Diocesanas da Pastoral da Família; 

 9 de Janeiro: Concerto de Reis; 

 10 de janeiro: Almoço de Reis (CNE); 

 11 de janeiro: 3.º encontro vicarial de formação de formadores: (catequistas, leitores, acólitos, diretores de coros e 

membros do setor sociocaritativo). 
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FEVEREIRO 

 2 de fevereiro: Encerramento do Ano da Vida Consagrada; 

 10 de fevereiro: Cinzas; 

 11 de fevereiro: Dia Mundial do Doente; 

 15 de fevereiro: 2.º encontro vicarial: «Para uma cultura da misericórdia»; 

 21 de fevereiro: Promessas (Escuteiros); 

 27 de fevereiro: Dia Vicarial dos Adolescentes. 

 

MARÇO 

 4 e 5 de março: Iniciativa: “24 horas para o Senhor” (confissões quaresmais a 4 de março: 9h00-12h00); 

 5 de março: Concerto Espiritual; 

 12 de março: Ceia Judaica;  

 27 de março: Domingo de Páscoa. 

 

ABRIL 

 3 de abril: Assembleia Vicarial – Domingo da Divina Misericórdia;  

 9 de abril: Festa Vicarial da Catequese; 

 10 a 17 abril: Semana das Vocações; 

 10 de abril a 1 de maio: Visita da imagem da Virgem Peregrina à Diocese do Porto; 

 16 de abril: Vigília Diocesana pelas Vocações (10 a 17/4 - Semana das Vocações); 

 17 de abril: Celebração diocesana com os frágeis; 

 22 a 25 de abril: Feira Medieval; 

 24 de abril: Dia Diocesano da Família; 

 25 de abril: Aniversário da Paróquia; 

 25 de abril: Dia Vicarial do Acólito; 

 25 de abril: Retiros vicariais; 

 29 de abril: Visita da imagem da Virgem Peregrina (Matosinhos); 

 30 de abril: Peregrinação Nacional dos Acólitos a Fátima. 

 

MAIO 

 1 de maio: Bênção das pastas – finalistas; 

 5 de maio: Dia da Festa em honra de Nossa Senhora da Hora; 

 8 de maio: Concerto de encerramento das Festas em honra de Nossa Senhora da Hora; 

 14 a 21 de maio: Senhor de Matosinhos: exposição com participação das instituições ligadas à prática das obras de 

misericórdia; 

 15 de maio: Pentecostes; 

 20 de maio: XIV Encontro Diocesano de Alunos de EMRC;  

 29 de maio: Festa do Corpo e Sangue de Cristo. Festas da Primeira Comunhão. 
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JUNHO 

 3 de junho: Solenidade do Sagrado Coração de Jesus; 

 6 de junho: 3.º encontro vicarial: «Para uma cultura da misericórdia»;  

 10 a 12 de junho: Congresso Eucarístico Nacional (Fátima); 

 12 de junho: Festa da Profissão de Fé; 

 29 de junho: Confissões preparatórias da peregrinação jubilar. 

 

JULHO 

 2 de julho (19h00): Celebração vicarial do Crisma I; 

 3 de julho (16h30/18h30): Peregrinação Jubilar c0m cortejo paroquial; 

 9 de julho: Aniversário do Agrupamento 521 – CNE; 

 10 de julho: Ordenações (Sé do Porto, 16h00); 

 14 de julho: Jubileu do Pároco (comemorações de 10 a 15); 

 15 de julho: Concerto.  

 

Em data a marcar: Participação do clero da vigararia, no âmbito da visita do Bispo diocesano às cadeias da área geográfica de 

Matosinhos. 

 

OUTUBRO  

 16 de outubro (16h00): Celebração vicarial do Crisma II; 

 20 de novembro: Encerramento do Ano da Misericórdia. 

 

 

 

 

 

 

 

 


