E ANUNCIAI!
1.

Este domingo, dia 14, às 16h00, Ordenações na Sé do Porto.

2.

Terça-feira, dia 16, às 21h00, reunião plenária do Conselho

7 di(c)as

AGENDA PASTORAL

Paroquial de Pastoral, para uma avaliação prospetiva.
3.

De quarta a sexta não haverá celebração da Eucaristia. Pároco
participa num Cursilho de Cristandade.

4.

Sábado, 20, às 16h30, reunião do Secretariado da Catequese.

5.

Durante todo o mês de julho, prolongam-se as inscrições para
a Catequese (1.º ano ou 1.ª vez) e renovação das inscrições (do
2.º ao 10.º anos).

6.

No mês de agosto, de segunda a sexta-feira, não há celebração
da Eucaristia, a não ser em contexto exequial ou de bodas
matrimoniais, se tal se justificar.

7.

O Plano Diocesano de Pastoral 2019/2020 inicia um triénio
pastoral dedicado aos três sacramentos da iniciação cristã
(Batismo, Confirmação e Eucaristia) sob o lema comum “Como

XV DOMINGO COMUM C

desafiada a propor caminhos de iniciação ou de renovação
cristãs, com o intuito não apenas de batizar os convertidos,
mas de converter os batizados. Pensemos todos nisto.

508

terá como subtema “Todos filhos de Deus”. A comunidade é

CRÊ NO QUE LÊS.
ENSINA O QUE CRÊS
E VIVE O QUE ENSINAS.
Pontifical da Ordenação dos Diáconos

Julho 2019

os ramos na videira”. O ano 2019/20 será centrado no Batismo e

ORDENAÇÃO DE DIÁCONOS E PRESBÍTEROS…

… PARA O SERVIÇO DO POVO DE DEUS!

E ANUNCIAI!
A celebração do Sacramento da Ordem é das mais belas liturgias

Decorrem, neste domingo, dia 14 de julho, às 16h00, na Sé do Porto,

da Igreja. Estamos habituados a olhar para ela numa perspetiva

a celebração das Ordenações de Diáconos e Presbíteros.

«clerical», como sendo um acontecimento que diz respeito quase
só à hierarquia da Igreja: é a realização máxima do Bispo, que
assim prolonga a sucessão apostólica no ministério a uma nova
geração; é, para os diáconos, a entrada no «clero», passando a
integrar a hierarquia da Igreja; é, para os presbíteros, o sacramento
pelo qual são agregados ao presbitério de uma Igreja particular e
configurados sacramentalmente a Cristo, Mestre, Sacerdote e
Pastor. Neste modo de ver, porém, não se tem em conta a melhor

Receberão a ordenação de Presbíteros (Padres):
▪

Micael Danilo Brito da Silva – de S. Martinho de Recesinhos,
Penafiel

▪

Tiago Filipe da Costa Santos – de Chave, Arouca

Receberão a ordenação de Diáconos:

teologia do II Concílio do Vaticano que, na Constituição

▪

César Abílio Ventura Pinto – de Sendim, Felgueiras

dogmática Lumen Gentium (n.º 10), para além de afirmar a distinção

▪

Filipe Martins de Sousa Vales – de Cedofeita, Porto

essencial entre o sacerdócio comum dos fiéis e o sacerdócio

▪

José Almonte Jesús - da República Dominicana

ministerial ou hierárquico, sublinha que ambos se ordenam

▪

José da Silva Coelho – de Freamunde, Paços de Ferreira

mutuamente um ao outro. Por outras palavras, a Liturgia da

▪

Misael Fermin Calderón – da República Dominicana

Ordenação configura-se como uma festa da Igreja. Muito bem o
entendem os fiéis ao apinharem a Catedral nestes dias, numa

Neste dia 14, também o nosso Pároco celebra o 28.º aniversário da

participação viva e intensa, que se prolonga depois, nas

sua ordenação presbiteral (sacerdotal), com a imposição das mãos

comunidades, nas «Missas Novas» dos novos sacerdotes.

por parte do Bispo de então (1991), Dom Júlio Tavares Rebimbas.

