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ALBERGARIA-A-VELHA Boletim Paroquial 

A nossa Paróquia decidiu

organizar no próximo Ano

Pastoral de 2018-2019, um

Estágio para jovens da nossa

Comunidade, que lhes

permita vivenciarem de

forma integral e integrada a

Tríplice Ministerial da Igreja

(profética, sacerdotal e real).

Embora Deus peça a cada

um, uma resposta individual,

é na comunidade que se

realiza o seguimento de

Jesus Cristo. Neste sentido,

este Estágio deve, pois,

suscitar nos jovens aquela

adesão eclesial capaz de os

tornar membros ativos na

missão da Igreja, através de

experiências significativas.

Que a nossa Comunidade

Paroquial se sinta também

responsável, comprometida e

envolvida na tarefa de educar

as novas gerações.

O vosso Pároco,

Pe Manuel Dinis Tavares

Mensagem

A Conferência Episcopal Portuguesa

(CEP) convocou um Ano Missionário

especial em todas as dioceses do país,

de outubro de 2018 a outubro de 2019,

respondendo a uma iniciativa do Papa

Francisco.

“Ao longo deste Ano Missionário, de

outubro de 2018 a outubro de 2019,

façamos todos – bispos, padres,

diáconos, consagrados e consagradas,

adultos, jovens, adolescentes, crianças

– a experiência da missão. Sair. Irmos

até uma outra paróquia, uma outra

diocese, um outro país em missão,

para sentirmos que somos chamados

por vocação a sermos universais”,

refere a Nota Pastoral ‘Todos, Tudo e

Sempre em Missão’, divulgada na

solenidade de Pentecostes deste ano.

Ano Missionário especial,
com início em outubro

(continua na página 2)

Como o Senhor Jesus caminhou com os discípulos de Emaús (cf. Lc 24,

13-35), também a Igreja é convidada a acompanhar todos os jovens,

sem exceções, em direção à alegria do amor. É um convite a procurar

novos caminhos e a percorrê-los com audácia e confiança, mantendo

o olhar fixo em Jesus e abrindo-se ao Espírito Santo, para

rejuvenescer o próprio rosto da Igreja, acompanhando os jovens no

seu percurso de discernimento vocacional nesta “mudança de época”.

(continua na página 3)

Sínodo dos Bispos 2018:
“Os jovens, a fé e o discernimento vocacional”

“Ouçam a voz de Deus, aceitem a 

vossa vocação Batismal e construam 

uma Igreja jovem e em saída que vá 

ao encontro dos outros!”



A Nota Pastoral ‘Todos, Tudo e Sempre em

Missão’, divulgada na solenidade de Pentecostes

deste ano, surge depois de o Papa Francisco ter

convocado um “mês missionário extraordinário”

para outubro de 2019, por ocasião do centenário

da Carta Apostólica Maximum Illud, de Bento XV.

“Acolhendo com alegria a proposta do Papa

Francisco de um Mês Missionário Extraordinário

para toda a Igreja, nós, Bispos portugueses,

propomo-nos ir mais longe e celebraremos esse

mês como etapa final de um Ano Missionário em

todas as nossas Dioceses, de outubro de 2018 a

outubro de 2019”, assinala a Conferência

Episcopal Portuguesa (CEP).

Os responsáveis católicos de Portugal esperam

que esta iniciativa promova “um maior vigor

missionário em todas as dioceses, paróquias,

comunidades e grupos eclesiais, desde os adultos

aos jovens e crianças”.

A nota pastoral defende a necessidade de passar

de uma “pastoral de mera conservação” para

“uma pastoral decididamente missionária”.

“Trata-se de colocar a missão de Jesus no

coração da própria Igreja, transformando-a em

critério para medir a eficácia das estruturas, os

resultados do trabalho, a fecundidade dos seus

ministros e a alegria que são capazes de suscitar,

porque sem alegria não se atrai ninguém”,

precisa o texto.

A CEP sublinha que as mudanças em curso na

sociedade exigem uma “renovação missionária”,

reforçando o apelo à criação de Centros

Missionários Diocesanos e Grupos Missionários

Paroquiais.

“Que a missão universal ganhe corpo em todos

os âmbitos da pastoral e da vida cristã, que nos

animem a ter a coragem de alcançar todas as

periferias que precisam da luz do Evangelho”.

Os bispos católicos de Portugal desejam que a

formação missionária esteja presente na

catequese e nos currículos dos Seminários e das

Faculdades de Teologia.

(http://www.agencia.ecclesia.pt)

Conferência Episcopal Portuguesa convoca
Ano Missionário especial, com início em outubro

O Papa Francisco indica quatro dimensões para prepararmos e

vivermos o Mês Missionário Extraordinário de outubro de 2019:

⁃ Encontro pessoal com Jesus Cristo vivo na sua Igreja:

Eucaristia, Palavra de Deus, oração pessoal e comunitária.

⁃ Testemunho: os santos, os mártires da missão e os

confessores da fé, que são expressão das Igrejas espalhadas

pelo mundo.

⁃ Formação: bíblica, catequética, espiritual e teológica sobre a

missão.

⁃ Caridade missionária: ajuda material para o imenso trabalho

da evangelização e da formação cristã nas Igrejas mais

necessitadas.

Estas dimensões de oração, reflexão e ação propostas pelo Santo

Padre, assim como o tema do Dia Mundial das Missões em 2019 –

“Batizados e enviados: a Igreja de Cristo em missão no mundo”

– estarão presentes nas várias iniciativas diocesanas ao longo de todo

o Ano Missionário, sempre centrados na Palavra e na Eucaristia.



Em 6 de outubro de 2016 o Santo Padre anunciou

o tema da XV Assembleia Geral Ordinária do

Sínodo dos Bispos: “Os jovens, a fé e o

discernimento vocacional” a decorrer de 3 a 28

de outubro de 2018.

O caminho sinodal teve início imediatamente

com a redação do Documento preparatório (DP),

publicado em 13 de janeiro de 2017 junto com

uma “Carta aos Jovens” do Santo Padre. Tal

Documento compreendia um Questionário,

destinado principalmente às Conferências

Episcopais, aos Sínodos das Igrejas Orientais

Católicas e aos outros organismos eclesiais, com

quinze perguntas para todos, três específicas para

cada continente e o pedido de partilhar três “boas

práticas”.

De 11 a 15 de setembro de 2017 realizou-se um

Seminário internacional sobre a condição juvenil,

com a presença de muitos peritos e de vários

jovens e que ajudou a pôr em evidência a

situação dos jovens no mundo de hoje do ponto

de vista científico.

Junto a estas iniciativas destinadas a envolver a

Igreja como um todo, não faltaram ocasiões de

escuta da voz dos jovens, pois desde o princípio

pensou-se em torná-los protagonistas. Em

primeiro lugar, foi predisposto um Questionário

online em várias línguas, traduzido por algumas

Conferências Episcopais, e que recolheu as

respostas de mais de cem mil jovens. O material

recolhido é vasto. Além disso, realizou-se a

Reunião pré-sinodal (Roma, 19-24 de março de

2018), que se encerrou no Domingo de Ramos

com a entrega ao Santo Padre de um Documento

Final. Desta iniciativa participaram cerca de

trezentos jovens provenientes dos cinco

continentes, bem como de outros quinze mil

jovens por meio das redes sociais. O evento,

expressão do desejo da Igreja de pôr-se à escuta

de todos os jovens, sem exclusão alguma,

alcançou uma considerável ressonância.

O material recolhido destas quatro fontes

principais – ao qual foram adicionadas algumas

“Observações” enviadas diretamente à Secretaria

do Sínodo – é certamente muito vasto. Mediante

alguns peritos, foi amplamente analisado,

cuidadosamente resumido e finalmente reunido

no atual “Instrumento de trabalho”, aprovado

pelo XIV Conselho Ordinário da Secretaria Geral

do Sínodo dos Bispos, com a presença do Santo

Padre.

O texto é estruturado em três partes e retoma os

temas de forma funcional em relação ao

andamento da Assembleia Sinodal em outubro,

segundo o método de discernimento: a I parte,

ligada ao verbo “reconhecer”, recolhe em cinco

capítulos e em diferentes perspetivas vários

momentos de escuta da realidade, fazendo um

balanço da situação juvenil; a II Parte, orientada

pelo verbo “interpretar”, oferece em quatro

capítulos algumas chaves de leitura sobre as

questões decisivas apresentadas ao discernimento

do Sínodo; a III Parte, com o objetivo de chegar

a “escolher”, em quatro capítulos recolhe

diferentes elementos para ajudar os Padres

Sinodais a tomar uma posição acerca das

orientações e decisões a serem tomadas.

O texto conclui-se com uma atenção significativa

ao tema da santidade, a fim de que a Assembleia

Sinodal reconheça nesta «o rosto mais bonito da

Igreja» (GE 9) e saiba propô-la a todos os jovens

de hoje.

Pode aceder ao documento na íntegra em:

http://www.synod2018.va/content/synod2018/pt.html

Sínodo dos Bispos 2018:

“Os jovens, a fé e o discernimento vocacional”



ORAÇÃO PELO SÍNODO

Senhor Jesus,

a tua Igreja a caminho do Sínodo

dirige o olhar a todos os jovens do mundo.

Pedimos-te que, com coragem,

assumam a própria vida,

olhem para as realidades mais bonitas e mais profundas

e conservem sempre um coração livre.

Acompanhados por guias sábios e generosos,

ajuda-os a responder à chamada

que Tu diriges a cada um deles,

para realizar o próprio projeto de vida

e alcançar a felicidade.

Mantém aberto o seu coração aos grandes sonhos

tornando-os atentos ao bem dos irmãos.

Como o Discípulo amado,

também eles permaneçam ao pé da Cruz

para acolher a tua Mãe, recebendo-a como um dom de Ti.

Sejam testemunhas da tua Ressurreição

e saibam reconhecer-te vivo ao lado deles

anunciando com alegria que Tu és o Senhor.

Amém.

Agenda Paroquial
Outubro 2018

3 Out.

- Missa: Misericórdia (16.00)

- Reunião: Equipa Cáritas (17.00)

- Missa: Santa Cruz (18:30)

- Missa: S. Marcos (19:30)

4 Out.

- Confissões (17:30)

- Missa: Igreja Matriz (18:30)

-Dia de  S. Francisco de Assis

- Adoração ao Santíssimo Sacramento:

-todos os Agentes de Pastoral (19.00)

- Reunião: Fábrica da Igreja (21.00)

5 Out. - Abertura do Ano Pastoral na Diocese

6 Out.

- Preparação Batismos -1ª (17.00)

- Missa na Igreja Matriz (18:30)

-animada pelo 2º ano de catequese

7 Out.
- Oração Mariana

-Santuário Nª Srª do Socorro (16.00)

10 Out.
- Missa: S. José (18:30)

- Missa: Santa Isabel (19:30)

11 Out.

- Missa: S. Sebastião (19:30)

- Formação Litúrgica (21.00)

-Agentes de Pastoral e quem desejar

12 Out.
- Formação Litúrgica (21.00)

-Agentes de Pastoral e quem desejar

13 Out.

- Preparação Batismos – 2ª (17.00)

- Missa na Igreja Matriz (18:30)

-animada pelo 6º ano de catequese

14 Out.
- Missa Igreja Matriz (11.00)

-participada pelo 4º ano de catequese

16-17 

Out.

- Assembleia Diocesana

com os Missionários Paroquiais

18 Out.
- Reunião (21:30)

-Direção do Agrupamento Escuteiros

20 Out.
- Missa na Igreja Matriz (18:30)

-animada pelo 7º ano de catequese

21 Out.
- Missa na Igreja Matriz (11.00)

-participada pelo 3º ano de catequese

25 Out. 
- Reunião (21.00)

-Irmandade Nossa Senhora do Socorro

27 Out.

- Missa na Igreja Matriz (18:30)

-animada pelo 1º ano de catequese

- Oração Taizé: S. Sebastião (21:30)

28 Out.

- Missa na Igreja Matriz (11.00)

-animada pelos escuteiros:

“Abertura do Ano Escutista:”

31 Out. 
- Missa Vespertina (18:30)

-Solenidade de Todos os Santos

1 Nov. 8h (Sobreiro) 11h (Matriz) 15h (Cemitério Alb.)


