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Uma Igreja Sinodal e
Samaritana
«Aproximou-se, ligou-lhe as feridas, deitando nelas
azeite e vinho» (Lucas 10, 34)
Onde há amor nascem gestos
Nesta segunda etapa do plano pastoral, queremos
concretizar esses gestos de caridade e compaixão
capazes de curar essas feridas, pois «Jesus Cristo não
nos ensina uma mística ‘dos olhos fechados’, mas uma
mística ‘do olhar aberto ’e com ele, do dever absoluto
de compreender a condição dos outros, a situação em
que se encontra aquele homem que, segundo o
Evangelho, é o nosso próximo.» (Bento XVI, Discurso ao
mundo do Voluntariado na «Wiener Lonzerthaus»,
9.9.2007).
O humanismo cristão pede uma conversão profunda,
que conduz a uma redescoberta do sagrado e da
sacralidade no mundo, particularmente do sagrado em
cada pessoa humana. Convida-nos a uma nova visão
cósmica de Jesus Cristo e a encontrar Deus em Jesus
Cristo, tornado homem frágil nos nossos irmãos e irmãs
frágeis, com compaixão operosa e amor preferencial.
Pode também dizer-se: o humanismo espiritual é uma
mística não dos olhos fechados, ao mundo, à miséria e
exclusão social; mas uma mística dos olhos bem abertos,
que nos leva a ter sempre as mãos disponíveis e os pés
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calçados para nos fazermos próximos de quem está
ferido, cooperando para a civilização do amor. É certo
que nunca chegaremos ao fim. Mas a sabedoria do
Talmude ensina: «Quem salva um homem salva o
mundo inteiro».
O que significa hoje aproximar-se, ligar as feridas e
deitar nelas azeite e vinho? Que feridas são essas que
aguardam a ternura do nosso olhar e, sobretudo, a
compaixão dos nossos gestos? Que «azeite e vinho»
temos para oferecer?
1. Cuidar as feridas da fraternidade
A situação que estamos a viver é difícil e, como todos
sentimos, tem provocado muito desgaste e cansaço na
vida pessoal, familiar e profissional. Também na vida
eclesial. Talvez seja cedo para avaliar o impacto desta
pandemia na vida da Igreja. Mas temos sido
constantemente desafiados, particularmente nas
palavras e gestos do Papa Francisco, a olhar para este
tempo como uma oportunidade de graça e de renovada
presença da Igreja junto de todos.
A nossa vocação cristã não faz distinção nem aceção de
pessoas. É uma vocação de fraternidade universal e isso
configura a nossa compaixão. «Por outras palavras,
desafia-nos a deixar de lado toda a diferença e, em
presença do sofrimento, fazer-nos vizinhos a quem quer
que seja. Assim, já não digo que tenho ‘próximos ’a
quem devo ajudar, mas que me sinto chamado a tornar-
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me eu um próximo dos outros». (FT 81). A vida do
discípulo de Jesus Cristo é uma missão a favor de todos.
Se queremos cumprir essa nossa missão, como Igreja
Samaritana, precisamos de escutar a voz do Espírito que
ressoa particularmente nas situações de doença e
pobreza. Seguramente, um olhar como o do Samaritano
rapidamente descobrirá tantas feridas que precisam ser
curadas. «Temos a coragem de acolher, com ternura, as
situações difíceis e os problemas de quem vive ao nosso
lado, ou preferimos as soluções impessoais, talvez
eficientes mas desprovidas do calor do Evangelho? Quão
grande é a necessidade que o mundo tem hoje de
ternura! Paciência de Deus, proximidade de Deus,
ternura de Deus.» (Francisco, Missa da meia noite,
24.12.2014).
Pede-se a cada um de nós e às nossas comunidades uma
atitude de contínua renovação e conversão, pois é na
medida em que aderimos a Cristo e a Ele nos
convertemos que passamos a ver com os Seus olhos e a
ter um coração como o d’Ele. Assim a nossa compaixão
será mais ativa e eficaz. A proclamação da Boa Nova
feita por Jesus era sempre acompanhada de gestos de
promoção humana, gestos de proximidade com os mais
pobres e os frágeis. É neste Deus que nós acreditamos:
Aquele que está ao lado e do lado dos pobres.
Estamos conscientes que a Igreja existe para evangelizar
(cf. EN 14), mas os nossos gestos de caridade e de ação
social também têm uma dimensão evangelizadora.
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Onde há amor nascem gestos: VISITAR
2. Cuidar as feridas das comunidades
Uma ideia fundamental da encíclica Fratelli tutti,
segundo o Papa Francisco, é “pensar e agir em termos
de comunidade” (FT 116). São muitas as referências à
comunidade eclesial, à interdependência e ao impacto
que as ações de cada pessoa têm na vida, no equilíbrio
e na fé de cada um.
“Pensar e agir” em comunidade é, neste sentido, o
compromisso de se aproximar do outro, de não querer
viver numa ilha, ignorando a existência, as necessidades
e as legítimas expectativas de quem está ao seu lado.
Edificar uma comunidade cristã não é fácil nem acontece
de um momento para o outro. O apóstolo Paulo,
sobretudo nas cartas que endereçou à Igreja em Corinto,
deixou-nos um testemunho dramático do quanto as
divisões e as feridas podem destruir um corpo eclesial. É
por esta razão que o Papa Francisco diz que a Igreja é um
“hospital de campanha” e que deve ter a “capacidade de
curar as feridas e aquecer os corações dos fiéis”
(entrevista à Civiltà Cattolica). Por vezes é chamada a
curar as feridas da Humanidade e outras vezes as suas
próprias feridas. Deve para isso, em primeiro lugar,
reconhecer quais são as feridas que destroem a
fraternidade e depois procurar a cura necessária.
Paulo é muito pragmático ao indicar algumas. Fala, por
exemplo, no drama das divisões. São os cristãos de
“costas voltadas” porque vivem na lógica da
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concorrência entre grupos ou fações. Neste caso, o
apóstolo Paulo apela à imagem do “corpo” como
terapia. O corpo de Cristo, que é também o corpo da
Igreja, não pode estar dividido, sob pena de ser
disfuncional. Quando seguir Cristo é a meta dos
discípulos então - diz Paulo - todos nós somos
colaboradores e não adversários.
Muitas outras feridas podem ser letais para a
comunidade: anonimato, insensibilidade, prioridades
trocadas, falta de comunicação e de transparência,
projetos falhados, feridas pessoais. A par das divisões, a
insensibilidade e o anonimato parecem afetar
gravemente a Igreja dos nossos dias. Problema antigo,
como nos narra o episódio bíblico do homem
abandonado à face da estrada, e que ainda hoje persiste.
São feridas muito humanas e do âmbito relacional.
Perante as tensões próprias da comunidade, o
discernimento, o perdão e a reconciliação apresentamse como um caminho necessário, ainda que exigente.
Exigente porque implica um exame de consciência,
humildade, e simultaneamente crescer na fé. O perdão
é um dom de Deus. Assim, reconhecer as feridas é um
sinal de maturidade e procurar a cura, ou deixar-se
curar, uma escolha necessária.
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Onde há amor nascem gestos: ACOLHER
3. Cuidar as feridas da Casa Comum
Precisamos mudar o coração, a forma de pensar e os
comportamentos. Não podemos ignorar o que se está a
passar no planeta. Exige-se uma resposta ecológica
urgente.
O Papa Francisco, com a encíclica Laudato Si, enviou a
toda a Igreja - e a todo o mundo - uma poderosa
mensagem para despertar as nossas consciências e
sobretudo as nossas ações. As nossas ações pessoais
têm consequências e precisamos de repensar o modo
como tratamos os outros e o mundo à nossa volta.
O Papa Francisco expressa a importância da «ecologia
integral, que inclua claramente as dimensões humanas
e sociais» (Laudato Si 137), porque «tudo está
interligado» (Laudato Si 138). Não podemos desejar que
o nosso meio ambiente seja mais limpo e saudável se
não olharmos também para a sociedade que vive nesse
meio ambiente. Cuidar da casa comum exige uma
«cidadania ecológica» (cf. Laudato Si 211) que se
contrapõe ao modelo consumista e utilitarista, baseado
na cultura do descarte e do desperdício. A questão
ecológica é assim uma questão de justiça social a nível
global, a exigir respostas de solidariedade numa opção
preferencial pelos mais pobres. São estes que hoje estão
caídos à beira do caminho.
«O ritmo de consumo, desperdício e alteração do meio
ambiente superou de tal maneira as possibilidades do
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planeta, que o estilo de vida atual – por ser insustentável
– só pode desembocar em catástrofes, como aliás já está
a acontecer periodicamente em várias regiões. A
atenuação dos efeitos do desequilíbrio atual depende
do que fizermos agora» (Laudato Si 161).
Inspirar-se na atitude do samaritano significa que não
passamos ao lado desta dimensão da vida humana,
estabelecendo uma relação de cuidado com o planeta e
com todos as suas criaturas mais vulneráveis.
Os samaritanos de hoje são aqueles que cuidam da
criação e não têm medo de defender o meio ambiente,
pois fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem a
nós é também cuidar deste planeta. Neste sentido, a
nossa consciência e ação ecológica não pode ser apenas
sincrónica, para os nossos dias; tem de ser diacrónica,
isto é, em solidariedade com todos os que hão de vir
depois de nós. «Uma ecologia integral é feita também
de simples gestos quotidianos, pelos quais quebramos a
lógica da violência, da exploração, do egoísmo. Pelo
contrário, o mundo do consumo exacerbado é,
simultaneamente, o mundo que maltrata a vida em
todas as suas formas.» (Laudato Si 230)
Sentimos que o samaritano teve um «olhar diferente»
diante daquele homem caído na beira da estrada. É o
mesmo «olhar diferente» (cf. Laudato Si 111) que o Papa
Francisco nos pede em relação à natureza, assumindo,
tal como samaritano, uma paixão pelo cuidado do
mundo. «Vivemos já muito tempo na degradação moral,
baldando-nos à ética, à bondade, à fé, à honestidade;
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chegou o momento de reconhecer que esta alegre
superficialidade de pouco nos serviu. Uma tal destruição
de todo o fundamento da vida social acaba por colocarnos uns contra os outros na defesa dos próprios
interesses, provoca o despertar de novas formas de
violência e crueldade e impede o desenvolvimento
duma verdadeira cultura do cuidado do meio
ambiente.» (Laudato Si 229).
Onde há amor nascem gestos: PROTEGER
4. Cuidar as feridas das relações familiares
«Todos nós, cristãos, somos chamados a imitar Bom
Pastor e a ocupar-nos das famílias feridas.» (Papa
Francisco, 12-11-2015).
Quando olhamos com cuidado para o texto bíblico que
nos acompanha, descobrimos que «tanto o sacerdote
como levita fazem a ‘pergunta narcisista’: o que
acontecerá se me detenho a ajudar este homem? O
samaritano faz a ’pergunta cristã’: o que acontecerá com
este irmão se não o ajudar?» (Pablo Guerrero
Rodriguez).
Ao olhar para as nossas famílias, com configurações
plurais, encontramos tantas situações de fragilidade, de
sofrimento, tantas feridas e precisamos decidir qual a
atitude que tomamos: a narcisista ou a cristã.
Assumir a atitude cristã significa ser uma Igreja que tem
«portas escancaradas para receber os necessitados, os
arrependidos, e não apenas os justos ou aqueles que se
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julgam perfeitos, (significa) que não se envergonha do
irmão caído nem finge que não o vê, antes pelo contrário
sente-se comprometida e quase obrigada a levantá-lo e
encorajá-lo a retomar o seu caminho, acompanhando-o
rumo ao encontro definitivo, com o seu Esposo, na
Jerusalém celeste, (significa) ser a vinha do Senhor, a
mãe fecunda e a mestra solícita, que não tem medo de
arregaçar as mangas para derramar o azeite o vinho
sobre as feridas dos homens (cf. Lucas 10,35-37), que
não observe a humanidade a partir de um castelo vidro
para não julgar ou classificar as pessoas» (Discurso do
Papa Francisco no encerramento da III Assembleia Geral
Extraordinária do Sínodo dos Bispos (18 outubro de
2014).
O cuidado pastoral das famílias feridas e frágeis assume
os gestos da presença, do diálogo e do
acompanhamento. Estes gestos são o centro de uma
pastoral familiar, que quer chegar às famílias, com o
desejo de as acompanhar, procurando, com confiança e
esperança, caminhos de superação das dificuldades.
Certamente as chamadas "situações irregulares" são
uma das feridas que afetam as nossas famílias, mas é
redutor ficar por aqui. O acompanhamento das famílias
não se resume a estas situações, pois a denúncia estéril
ou uma pretensão normativa (cf. AL 35) não mudarão
grande coisa. É urgente fazer um exercício de autocrítica
e de discernimento das propostas pastorais amplas
sobre a família, a montante ainda de outras situações.
Quando e onde estamos a apresentar as razões e os
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motivos para quem opta pelo sacramento do
matrimónio? (cf. AL 35). Como é feito o
acompanhamento dos novos casais (cf. AL 36?)
Para ser credível junto das famílias, a Igreja precisa desta
capacidade de se aproximar, sem querer dar soluções
imediatas, mas ser capaz de caminhar lado a lado e,
quem sabe até, «de carregar às costas». O samaritano
faz-se presente, não passa ao lado, «perde tempo» com
aquela pessoa. «A pastoral de ajuda […] tem que ser
corpo a corpo. Ou seja, acompanhar. Isto significa
perder tempo. O grande mestre do perder tempo é
Jesus, não é? Perdeu tempo acompanhando, para fazer
amadurecer as consciências, para curar feridas, para
ensinar» (Francisco, Alocução ao Movimento de
Schoenstatt, 20 5.10.2014).
Onde há amor nascem gestos: ACOMPANHAR
5. Cuidar as feridas dos jovens
A Igreja, em Portugal, e certamente os jovens pelo
mundo fora, têm já o olhar focado na próxima Jornada
Mundial da Juventude de 2023.
Mas não é este o único desafio que se perfila no
horizonte de uma Igreja que quer ser amiga dos jovens,
que que deseja e luta pela sua presença no seio das
nossas comunidades.
As profundas mudanças sociais, económicas e digitais
em que estamos envolvidos afetam as famílias de hoje.
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A muitas famílias faz falta passar tempo juntos,
comunicar valores sólidos, participar nas atividades
familiares e contribuir para a comunidade. Muitos
jovens lutam para construir a sua vida, retardam a
entrada no «mundo adulto» pois têm dificuldade em
encontrar um emprego seguro, estabilidade económica
e constituir família.
«Nos jovens, encontramos também, gravados na alma,
os golpes recebidos, os fracassos, as recordações tristes.
Muitas vezes ‘são as feridas das derrotas da sua própria
história, dos desejos frustrados, das discriminações e
injustiças sofridas, de não se ter sentido amado ou
reconhecido’. Além disso, temos ‘as feridas morais, o
peso dos próprios erros, o sentido de culpa por ter
errado’. Jesus faz-Se presente nestas cruzes dos jovens,
para lhes oferecer a sua amizade, o seu alívio, a sua
companhia sanadora, e a Igreja quer ser instrumento
d’Ele neste percurso rumo à cura interior e à paz do
coração.» (CV 83)
Dentro deste panorama, onde entra a presença, a escuta
e o acompanhamento das nossas comunidades? São as
palavras do Papa a alertar-nos: «A pastoral juvenil, tal
como estávamos habituados a realizá-la, foi abalroada
pelas mudanças sociais e culturais. Nas estruturas
habituais, muitas vezes os jovens não encontram
resposta para as suas inquietudes, necessidades,
problemas e feridas.» (CV 202)
Uma Igreja Samaritana sabe perder tempo para acolher
as perguntas e os desejos dos jovens. Só assim será uma
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Igreja credível, com uma ação pastoral capaz de
responder às necessidades dos mais novos, permitindo
que partilhem os seus dons únicos com toda a
comunidade. Só teremos uma Igreja com jovens se
formos capazes de amar os jovens!
Onde há amor nascem gestos: INTEGRAR
Objetivo Geral
Viver intensamente a caridade para oferecer um rosto
sinodal e samaritano à Igreja, que se faz próxima para
cuidar e acompanhar como Jesus Cristo, Bom
Samaritano.
Desafios
✓ Criar consciência em todas as comunidades de que a
caridade é a missão constitutiva de toda a Igreja.
✓ Testemunhar a credibilidade da Igreja através da
experiência concreta e ativa do amor.
✓ Educar para a relação, o acolhimento, o ‘olhar’ e a
compaixão.
✓ Abrir os olhos para as novas formas de pobreza e de
exclusão social e comprometer as comunidades na
realização de respostas de proximidade e de
solidariedade.
✓ Desafiar os jovens a assumir um compromisso concreto
nascido da fé e da caridade para a construção da
sociedade.
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✓ Apoiar as famílias na redescoberta do que significa ser e
viver como ‘igreja doméstica’.
✓ Incentivar e promover a divulgação da Encíclica «Fratelli
Tutti».
✓ Providenciar recursos que favoreçam a familiaridade
com a Palavra de Deus (Grupos «Semeadores da
Esperança»).
✓ Intensificar o uso das novas tecnologias na ação eclesial.
✓ Discernir uma resposta para a crise ecológica,
respondendo ao clamor da terra e dos pobres, através
de uma economia e educação ecológicas e da adoção de
estilos de vida sustentáveis.
✓ Constituir ou revitalizar o Conselho Pastoral Paroquial,
para que seja efetiva e fecunda a participação no Sínodo
e concluído este Sínodo permaneça a «sinodalidade».
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NOTA MUITO IMPORTANTE:
Ainda em tempos de muitas incertezas e indecisões
todas as nossas programações/calendarizações,
incluindo as referentes à Catequese Paroquial,
estão todas sujeitas a alterações, adiamentos ou
cancelamentos.

SIGLAS
FESTA (F)
SOLENIDADE (S)
MEMÓRIA OBRIGATÓRIA (MO)
MEMÓRIA FACULTATIVA (MF)
15

CALENDARIZAÇÃO
PASTORAL
SETEMBRO ‘21
05 _ XXIII DOMINGO TEMPO COMUM _ B
05 _ Dia da Caridade
11 _ CATEQUESE: Dia Arquidiocesano do Catequista
11 – 12 _ Lausperene [Bairro]
12 _ XXIV DOMINGO TEMPO COMUM _ B
14 _ Exaltação da Santa Cruz (F)
15 _ Nossa Senhora das Dores (MO)
19 _ XXV DOMINGO TEMPO COMUM _ B
21 _ São Mateus, evangelista (F)
21 _ CLERO: Abertura Arquidiocesana do Ano Pastoral
25 _ CNE: Abertura Ano Escutista [Carreira]
26 _ XXVI DOMINGO TEMPO COMUM _ B
26 _ CATEQUESE: Festa da Fé_6º ano [Carreira]
27 _ S. Vicente de Paulo (MO)
29 _ São Miguel, São Gabriel, São Rafael (F)
OUTUBRO ‘21
01 _ Santa Teresa do Menino Jesus [Padroeira das
Missões]
01 _ Dia Internacional da Pessoa Idosa
03 _ XXVII DOMINGO TEMPO COMUM _ B
03 _ CATEQUESE: Festa da Fé_6º ano [Bairro]
05 _ Dia da Arquidiocese de Braga
06 _ CLERO: Reunião Conselho Arciprestal
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07 _ LOC: Dia Internacional do Trabalho Digno
09 _ CNE: Abertura Ano Escutista
09 _ FNA: Actividade Marmelada [Carreira]
09 _ Actividade Comissão de Festas Padroeiro
[Carreira]
10 _ XXVIII DOMINGO TEMPO COMUM _ B
10 _ CATEQUESE: Festa da Fé_6º ano [Landim]
12 _ CATEQUESE: Encontro Paroquial de Pais [Carreira]
13 _ CATEQUESE: Encontro Paroquial de Pais [Bairro]
13 _ CLERO: Reunião Arciprestal
13 _ Beata Alexandrina de Balazar (MO)
14 _ CATEQUESE: Encontro Paroquial de Pais [Landim]
14 _ SOCIAL: Encontro das IPSS Canónicas [Auditório
Vita]
15 _ Santa Teresa de Jesus
15 _ LITURGIA: Formação Arquidiocesana para Zeladores
e Sacristães [on-line]
15 _ CATEQUESE: Início do 1º trimestre [Bairro – Carreira
– Landim]
15 – 22 _ FNA: Actividade Ajuda a Ajudar… [Bairro]
17 _ XXIX DOMINGO TEMPO COMUM _ B
17 _ Abertura Solene da XVI Assembleia Geral Ordinária
do Sínodo [Sé]
17 _ Dia Internacional da Irradicação da Pobreza
19 _ São Frutuoso [Arcebispo de Braga]
19 _ CLERO: Recolecção Mensal
22 _ São Martinho de Dume [Padreiro da Arquidiocese]
23 _ JOVENS: Momento de Oração JMJ
23 _ LOC: Assembleia Diocesana
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24 _ XXX DOMINGO TEMPO COMUM _ B
24 _ Dia Mundial das Missões [Peditório]
29 _ CATEQUESE: Encontro Arciprestal de Coordenadores
31 _ XXXI DOMINGO TEMPO COMUM _ B
31 _ Início da Semana de Oração pelos Seminários
S/D _ Visita aos doentes e idosos da comunidade
NOVEMBRO ‘21
01 _ TODOS OS SANTOS (S)
02 _ Comemoração de Todos os Fiéis Defuntos
03 _ CLERO: Reunião Conselho Arciprestal
06 _ CNE: Investidura de Guias [Carreira]
07 _ XXXII DOMINGO TEMPO COMUM _ B
07 _ Dia de Oração pelos Seminários [Peditório]
12 – 14 _ LITURGIA: Formação Inicial e nomeação de
MEC
13 _ CATEQUESE + CNE: Magusto
13 _ CATEQUESE: Festa do Acolhimento_1º ano [Carreira]
13 _ Actividade Comissão de Festas Padroeiro
[Carreira]
13 – 14 _ FNA: Actividade Ajuda a Ajudar… [Carreira]
14 _ XXXIII DOMINGO TEMPO COMUM _ B
14 _ CATEQUESE: Festa do Acolhimento_1º ano [Landim]
14 _ CATEQUESE: Festa do Acolhimento_1º ano [Bairro]
14 _ V Dia Mundial dos Pobres
16 – 18 _ Formação Bíblica Arciprestal [on-line]
17 _ CLERO: Reunião Arciprestal
17 _ Formação sobre o Sínodo [Auditório Vita e on-line]
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20 _ JOVENS: Encontro Arquidiocesano da Juventude
[Póvoa de Lanhoso]
21 _ XXXIV DOMINGO TEMPO COMUM _ B
21 _ CRISTO REI
21 _ Dia da Renovação de Compromisso Apostólico
21 _ XXXVI Dia Mundial da Juventude
23 _ CLERO: Recolecção Mensal – Advento
24 _ Formação sobre o Sínodo [Auditório Vita e on-line]
25 _ Santa Catarina de Alexandria (MF)
27 _ JOVENS: «Hi-God – um dia com Deus»
27 _ VICENTINOS: Assembleia Arquidiocesana
27 _ FNA: Conselho Regional INDABA/INDUNA [Bairro]
27 – 28 _ CNE: Formação SACUDIR [Bairro]
28 _ I DOMINGO DO ADVENTO _ C
S/D _ Visita aos doentes e idosos da comunidade
DEZEMBRO ‘21
03 _ São Francisco Xavier [Padreiro das Missões]
03 _ Dia Internacional da Pessoa com Deficiência
03 _ CATEQUESE: Recolecção Arciprestal de Advento
04 – 05 _ CNE: Actividade 1ª Secção [Bairro]
04 – 05 _ CNE: Actividade LANÇA-TE 2ª Secção [Bairro]
05 _ II DOMINGO DO ADVENTO _ C
05 _ São Geraldo [Padreiro da Cidade de Braga]
05 _ Dia Mundial do Voluntariado
05 _ Adoração Eucarística [Landim]
08 _ Actividade Comissão de Festas Padroeiro
[Carreira]
08 _ SOLENIDADE DA IMACULADA CONCEIÇÃO
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08 _ FNA: Actividade Núcleo Fátima… [Bairro]
11 _ FNA: Actividade Ceia de Natal [Carreira]
11 _ FNA: Actividade Visita a Doentes… [Bairro]
12 _ III DOMINGO DO ADVENTO _ C
15 _ Confissões do Advento [Carreira]
15 _ CLERO: Reunião Conselho Arciprestal
16 _ Confissões do Advento [Bairro]
17 _ Confissões do Advento [Landim]
15 _ CNE: Celebração da Luz da Paz de Belém [Núcleo
de V. N. de Famalicão]
15 _ Formação Interparoquial de Agentes de Pastoral
[Todos os Grupos e Movimentos]
18 _ CATEQUESE: Fim do 1º trimestre [Férias de Natal]
18 – 19_ CNE: Luz da Paz de Belém
18 – 19 _ FNA: Actividade Venda Bolos… [Bairro]
19 _ IV DOMINGO DO ADVENTO _ C
21 _ CLERO: Encontro Arquidiocesano de Natal
25 _ NATAL DO SENHOR _ C
26 _ SAGRADA FAMÍLIA _ C
26 _ FAMÍLIA: Celebração das Bodas Matrimoniais
28 _ Santos Inocentes [Mártires]
S/D _ Visita aos doentes e idosos da comunidade
JANEIRO ‘22
01 _ SANTA MARIA, MÃE DE DEUS _ C
02 _ EPIFANIA DO SENHOR _ C
03 _ XXXV Aniversário Ordenação Episcopal da D. Jorge
Ortiga, A. P
04 _ Encontro de Preparação para Baptismos
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05 _ CLERO: Reunião Arciprestal
06 _ CNE: Encontro de Assistentes de Agrupamento
07 _ CATEQUESE: Início do 2º trimestre
08 _ Dia Arquidiocesano do Coordenador
08 _ CATEQUESE: Ceia de Reis dos Catequistas
09 _ BAPTISMO DO SENHOR _ C
09 _ Adoração Eucarística [Bairro]
15 – 16 _ Santo Amaro (MO) [Carreira]
15 – 16 _ CNE: Actividade [Carreira]
15 – 16 _ Actividade Comissão de Festas Padroeiro
[Carreira]
16 _ II DOMINGO DO TEMPO COMUM _ C
17 – 21 _ CLERO: Retiro Espiritual
19 _ Formação Interparoquial de Agentes de Pastoral
[Todos os Grupos e Movimentos]
22 _ LITURGIA: Encontro Arquidiocesano de Ministros da
Palavra
22 _ CATEQUESE: Festa da Palavra_4º ano [Carreira]
23 _ III DOMINGO DO TEMPO COMUM _ C
23 _ CATEQUESE: Festa da Palavra_4º ano [Landim]
23 _ CATEQUESE: Festa da Palavra_4º ano [Bairro]
25 _ Conversão de São Paulo (F)
26 _ CNE: Aniversário de Agrupamento [Carreira]
26 _ FNA: Aniversário do Núcleo [Carreira]
29 – 30 _ LOC: Retiro Diocesano para Militantes e
Simpatizantes
29 _ CATEQUESE: Encontro Arciprestal do Catequista
30 _ IV DOMINGO DO TEMPO COMUM _ C

21

31 _ VI Aniversário Ordenação Episcopal de D. Nuno
Almeida, Bispo Auxiliar
S/D _ Visita aos doentes e idosos da comunidade
FEVEREIRO ‘22
01 _ CLERO: Jornada de Formação «Nova Evangelização
nas Paróquias»
02 _ Apresentação do Senhor (F)
02 _ Dia do Consagrado
03 _ São Brás (F) [Landim]
03 _ CLERO: Reunião Conselho Arciprestal
05 _ Cinco Chagas do Senhor (F)
04 – 6 _ FNA: Acantonamento FNA [Carreira]
06 _ V DOMINGO DO TEMPO COMUM _ C
06 _ Dia da Universidade Católica Portuguesa
[Peditório]
06 _ Adoração Eucarística [Carreira]
08 _ Dia do Património da Arquidiocese
11 _ Nossa Senhora de Lurdes (MF)
12 _ Formação Arquidiocesana para Agências
Funerárias
12 _ CATEQUESE: Festa das Bem-aventuranças_7º ano
[Carreira]
12 _ Actividade Comissão de Festas Padroeiro
[Carreira]
12 _ CNE: Actividade Agrupamento [Bairro]
13 _ VI DOMINGO DO TEMPO COMUM _ C
12 _ CATEQUESE: Festa das Bem-aventuranças_7º ano
[Landim]
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12 _ CATEQUESE: Festa das Bem-aventuranças_7º ano
[Bairro]
13 _ VICENTINOS: Dia Paroquial do Idoso e Doente
13 – 20 _ FAMÍLIA: Semana do Ano «Amoris Laetitia» –
«Casamento para viver, fortalecer e honrar»
14 _ São Cirilo e São Metódio [Padroeiros da Europa]
16 _ CLERO: Reunião Arciprestal
16 _ Formação Interparoquial de Agentes de Pastoral
[Todos os Grupos e Movimentos]
20 _ VII DOMINGO DO TEMPO COMUM _ C
22 _ CNE: Dia de BP
22 _ CLERO: Recolecção Mensal – Quaresma
25 _ CNE: Velada de Armas [Carreira]
26 _ CNE: Promessas [Carreira]
27 _ VIII DOMINGO DO TEMPO COMUM _ C
27 _ LITURGIA: Domingo Salicus [Formação
Arquidiocesana para Grupo Corais]
27 _ CNE: Promessas [Bairro]
S/D _ Visita aos doentes e idosos da comunidade
MARÇO ‘22
02 _ QUARTA-FEIRA DE CINZAS _ C
03 _ CLERO: Reunião Conselho Arciprestal
05 _ FAMÍLIA: Encontro Arciprestal sobre «O papel da
mulher na Igreja»
06 _ I DOMINGO DA QUARESMA _ C
06 _ Adoração Eucarística [Landim]
08 _ Encontro de Preparação para Baptismos
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10 – 11 _ LITURGIA: Formação e Recondução Arciprestal
para MEC
11 _ CATEQUESE: Recolecção Arciprestal da Quaresma
12 _ Actividade Comissão de Festas Padroeiro
[Carreira]
13 _ II DOMINGO DA QUARESMA _ C
13 _ IX Aniversário da Eleição do Papa Francisco
16 _ CLERO: Reunião Arciprestal
16 _ Formação Interparoquial de Agentes de Pastoral
[Todos os Grupos e Movimentos]
19 _ São José, esposo da Virgem Maria (S)
19 _ Dia do Pai
19 _ CATEQUESE: Festa do Pai-nosso_2º ano [Carreira]
20 _ III DOMINGO DA QUARESMA _ C
20 _ Dia Nacional da Cáritas [Peditório]
20 _ CATEQUESE: Festa do Pai-nosso_2º ano [Landim]
20 _ CATEQUESE: Festa do Pai-nosso_2º ano [Bairro]
22 _ CLERO: Rceolecção Mensal
25 _ Anunciação do Senhor (S)
26 _ LOC: Encontro Arquidiocesano de Formação para
Militantes e Simpatizantes
26 _ VICENTINOS: Assembleia Arquidiocesana
26 _ FNA: Actividade Caminhada FNA [Carreira]
16 _ FNA: Actividade Núcleo São Bento… [Bairro]
26 – 27 _ FAMÍLIA: Encontro Arciprestal para Noivos
27 _ IV DOMINGO DA QUARESMA _ C
27 _ PROCISSÃO SENHOR SANTOS PASSOS [Landim]
S/D _ Visita aos doentes e idosos da comunidade
S/D _ CATEQUESE: Encontro de Pais_3º ano
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S/D _ CATEQUESE: Encontro de Pais_6º ano
ABRIL ‘22
03 _ V DOMINGO DA QUARESMA _ C
05 _ Encontro de Preparação para Baptismos
06 _ CLERO: Reunião Conselho Arciprestal
06 _ Formação Interparoquial de Agentes de Pastoral
[Todos os Grupos e Movimentos]
08 _ Via-sacra [Carreira]
09 _ CATEQUESE: Fim 2º trimestre [Férias da Páscoa]
09 _ Via-sacra [Landim]
09 _ Actividade Comissão de Festas Padroeiro
[Carreira]
10 _ DOMINGO DE RAMOS _ C
10 _ Adoração Eucarística [Bairro]
12 _ Via-Sacra [Bairro]
14 _ QUINTA-FEIRA SANTA
CELEBRAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DA EUCARISTIA
15 _ SEXTA-FEIRA SANTA
CELEBRAÇÃO DA PAIXÃO E ADORAÇÃO DA CRUZ
16 _ SÁBADO SANTO
VIGÍLIA PASCAL
17 _ DOMINGO DE PÁSCOA _ C
22 _ CATEQUESE: Início do 3º trimestre
23 _ FAMÍLIA: Encontro Arciprestal sobre «A morte e a
ressurreição»
23 – 24 _ LAUSPERENE [Landim]
24 _ II DOMINGO DA PÁSCOA _ C
25 _ São Marcos, evangelista (F)
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25 _ LOC: Semana Temática
08 _ FNA: Actividade Núcleo Santa Luzia… [Bairro]
26 _ Webinar: Matrículas EMRC
29 _ Santa Catarina de Sena [Padroeira da Europa]
30 _ CATEQUESE: Festa da Avé-Maria_1º Ano [Carreira]
S/D _ Visita aos doentes e idosos da comunidade
MAIO ‘22
01 _ III DOMINGO DA PÁSCOA _ C
01 _ São José, operário (MF)
01 _ Dia da Mãe
01 _ CATEQUESE: Festa da Avé-Maria_1º Ano [Landim]
01 _ CATEQUESE: Festa da Avé-Maria_1º Ano [Bairro]
01 – 08 _ LIX Semana de Oração pelas Vocações
03 _ Encontro de Preparação para Baptismos
04 _ CLERO: Reunião Conselho Arciprestal
07 _ CATEQUESE: Peregrinação das Crianças ao Sameiro
[do 1º ao 6º anos]
07 _ CATEQUESE: Festa da Esperança_5º ano [Carreira]
08 _ IV DOMINGO DA PÁSCOA _ C
08 _ LIX Dia Mundial das Vocações
08 _ Senhor da Boa Morte – Confraria [Carreira]
08 _ CATEQUESE: Festa da Esperança_5º ano [Landim]
08 _ CATEQUESE: Festa da Esperança_5º ano [Bairro]
08 – 15 _ Semana da Vida
13 _ Nossa Senhora de Fátima (F)
13 _ Procissão de velas [Landim]
13 – 15 _ FNA: Acampamento FNA [Carreira]
14 _ São Matias, Apóstolo (F)
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14 _ CATEQUESE: Festa da Vida_8º ano [Carreira]
14 _ Actividade Comissão de Festas Padroeiro
[Carreira]
15 _ V DOMINGO DA PÁSCOA _ C
15 _ CATEQUESE: Festa da Vida_8º ano [Landim]
15 _ CATEQUESE: Festa da Vida_8º ano [Bairro]
15 _ Dia Internacional da Família
15 _ Dia Arquidiocesano da Família
18 _ CLERO: Reunião Arciprestal
18 _ CNE: Plenário de Assistentes dos Agrupamentos e
Núcleos
18 _ Formação Interparoquial de Agentes de Pastoral
[Todos os Grupos e Movimentos]
21 _ Procissão de velas [Bairro]
21 – 22 _ FESTA DA SENHORA DO ROSÁRIO [Bairro]
22 _ VI DOMINGO DA PÁSCOA _ C
24 _ CLERO: Recolecção Mensal
27 _ JOVENS: Noite «Up’S – Uma Directa com Deus»
28 – 29 _ CNE: ACAGRUP [Carreira]
28 _ Procissão de velas [Carreira]
29 _ ASCENSÃO DO SENHOR _ C
29 _ CATEQUESE: Festa da Eucaristia_3º ano [Landim]
S/D _ Visita aos doentes e idosos da comunidade
JUNHO ‘22
01 _ CLERO: Reunião Conselho Arciprestal
04 _ VICENTINOS: Convívio Arquidiocesano da Sociedade
de São Vicente de Paulo [V. N. de Famalicão]
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04 _ CATEQUESE: Festa da Esperança_5º ano [Zona S.
Miguel]
04 _ Vigília de Pentecostes
04 _ CATEQUESE: Festa do Compromisso_9º ano
[Carreira]
04 – 05 Lausperene [Carreira]
05 _ DOMINGO DE PENTECOSTES _ C
05 _ CATEQUESE: Festa do Compromisso_9º ano
[Landim]
05 _ CATEQUESE: Festa do Compromisso_9º ano [Bairro]
08 _ Formação Interparoquial de Agentes de Pastoral
[Todos os Grupos e Movimentos]
10 _ Santo Anjo de Portugal (MO)
10 _ CNE: Aniversário de Agrupamento [Landim]
10 – 12 _ CNE: Acampamento [Bairro]
11 _ FNA: Actividade Cicloturismo FNA [Carreira]
12 _ SANTÍSSIMA TRINDADE _ C
12 _ CATEQUESE: Festa da Eucaristia_3º Ano e Festa da
Fé_6º ano [Carreira]
12 _ Nossa Senhora do Sameiro (F)
13 _ Santo António de Lisboa (F)
15 _ CLERO: Reunião Arciprestal
16 _ SANTÍSSIMO CORPO E SANGUE DE CRISTO (S)
16 _ CATEQUESE: Festa da Eucaristia_3º ano [Bairro]
16 _ Procissão Arciprestal do Corpo de Deus
18 _ CNE: Actividade Arraial [Carreira]
18 _ Actividade Comissão de Festas Padroeiro
[Carreira]
19 _ XII DOMINGO DO TEMPO COMUM _ C
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19 _ CATEQUESE: Festa da Fé_6º ano [Bairro]
24 _ Nascimento de São João Baptista (S)
24 _ SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS (S)
25 _ CATEQUESE: Convívio Final de Ano dos Catequistas
26 _ XIII DOMINGO DO TEMPO COMUM _ C
26 _ CATEQUESE: Festa da Fé_6º ano [Landim]
29 _ São Pedro e São Paulo, apóstolos (S)
29 _ CNE: Aniversário de Agrupamento [Bairro]
S/D _ Visita aos doentes e idosos da comunidade
JULHO ‘22
02 _ LITURGIA: Encontro Arquidiocesano de Acólitos
02 – 03 _ São Pedro, Festa Padroeiro [Bairro]
03 _ XIV DOMINGO DO TEMPO COMUM _ C
03 _ São Tomé, apóstolos (F)
06 _ CLERO: Reunião Conselho Arciprestal
09 _ CATEQUESE: Reunião Arciprestal de Coordenadores
09 _ Actividade Comissão de Festas Padroeiro
[Carreira]
10 _ XV DOMINGO DO TEMPO COMUM _ C
10 _ Adoração Eucarística
16 _ Nossa Senhora do Carmo (MO)
17 _ XVI DOMINGO DO TEMPO COMUM _ C
17 _ Ordenação de Diáconos
17 _ Peregrinação Arciprestal Senhora do Carmo
[Lemenhe]
17 _ CNE: Passeio Convívio [Carreira]
17 _ FNA: Passeio Convívio… [Bairro]
18 _ São Bartolomeu dos Mártires (MO)
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18 _ Santa Marinha (MO)
20 _ CLERO: Reunião Arciprestal
23 – 24 _ Santa Marinha, Festa [Landim]
23 – 24 _ CNE: Formação SACUDIR [Bairro]
24 _ XVII DOMINGO DO TEMPO COMUM _ C
24 _ II Dia Mundial dos Avós e dos Idosos
25 _ São Tiago, Padroeiro (F) [Carreira]
26 _ São Joaquim e Santa Ana, pais da Virgem Santa
Maria (MO)
30 – 31 _ FNA: Acampamento Núcleo [Bairro]
30 – 31 _ São Tiago, Padroeiro (F) [Carreira]
31 _ XVIII DOMINGO DO TEMPO COMUM _ C
S/D _ Visita aos doentes e idosos da comunidade
AGOSTO ‘22
01 – 07 _ CNE: ACANAC
02 _ Encontro de Preparação para Baptismos
05 _ Dedicação da Basílica de Santa Maria Maior (MF)
[Carreira]
06 _ Transfiguração do Senhor (F)
07 _ XIX DOMINGO DO TEMPO COMUM _ C
12 – 13 _ FNA: Actividade Peregrinação Fátima
[Carreira]
14 _ XX DOMINGO DO TEMPO COMUM _ C
15 _ ASSUNÇÃO DA VIRGEM SANTA MARIA (S)
15 _ Assunção da Virgem Santa Maria, Padroeira (S)
[Landim]
21 _ XXI DOMINGO DO TEMPO COMUM _ C
28 _ XXII DOMINGO DO TEMPO COMUM _ C
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28 _ Aniversário da Dedicação da Igreja Catedral
SETEMBRO ‘22
04 _ XXIII DOMINGO DO TEMPO COMUM _ C
06 _ Encontro de Preparação para Baptismos
07 _ CLERO: Reunião Conselho Arciprestal
10 – 11 _ Lausperene [Bairro]
11 _ XXIV DOMINGO DO TEMPO COMUM _ C
14 _ Exaltação da Santa Cruz (F)
15 _ Nossa Senhora das Dores (MO)
18 _ XXV DOMINGO DO TEMPO COMUM _ C
21 _ São Mateus, evangelista (F)
25 _ XXVI DOMINGO DO TEMPO COMUM _ C
27 _ S. Vicente de Paulo (MO)
29 _ São Miguel, São Gabriel, São Rafael (F)
S/D _ Visita aos doentes e idosos da comunidade
OUTUBRO ‘22
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GRUPOS | MOVIMENTOS DE ACÇÃO PASTORAL
Catequese da Infância e Adolescência
“Serviço paroquial de colaboração com a família, na
iniciação cristã de todos os seus membros, a catequese
paroquial conta com os pais, como primeiros e
insubstituíveis educadores na fé, dos quais o pároco e
catequistas são apenas colaboradores”. Neste sentido,
ao longo do ano procurar-se-á articular melhor a relação
entre Família, Catequese e Paróquia, no sentido de:
- Promover a presença dos pais, em algumas catequeses;
- Levar à prática algumas catequeses conjuntas com
pais;
- Induzir à colaboração de um pai e/ou mãe em cada
grupo, funcionando estes como ligação com os outros
pais, promovendo assim a partilha de experiências;
- Proporcionar momentos de oração, com os pais nas
catequeses;
- Promover o testemunho de casais, na catequese;
- Reforçar o apelo da presença e participação dos pais na
Eucaristia;
- Estimular a presença activa dos pais em encontros de
reflexão conjuntos, convívios,
- Ocasionalmente, e sem coincidir com datas que
contemplem outras celebrações, (natal, pascoa...)
promover actividades como orações, charadas... entre
pais e filhos…
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- Aproveitar melhor a rubrica “Família” nos novos
catecismos do 1º ao 5º anos.
- Procurar uma resposta adequada para o caso de
catequizandos
impossibilitados
de
participar
semanalmente na Catequese;
- Realizar inquérito às famílias sobre o funcionamento da
Catequese.
Formação Cristã de Adultos
A Catequese de adultos é uma proposta de iniciação e
de formação cristãs de adultos, (crismados ou não).
Funcionará em encontros mensais: orientada pelo
pároco ou (na sua ausência) por um(a) catequista, de
modo a propiciar um momento de interiorização, de
conversão e de expressão da fé.
CNE um movimento da Igreja Católica
O Escutismo é um Movimento Mundial, de carácter não
político, aberto a todos, com o propósito de contribuir
para a educação integral dos jovens de ambos os sexos,
baseado na adesão voluntária a um quadro de valores
expressos na Promessa e Lei escutistas, através de um
método original que permite a cada jovem ser
protagonista do seu próprio crescimento, para que se
sinta plenamente realizado e desempenhe um papel
construtivo na sociedade. O CNE é um movimento da
Igreja Católica. Assim, está ciente das responsabilidades
que lhe advêm desse facto, bem como daquelas que a
Hierarquia e o restante Povo de Deus têm para com a
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Associação. A Animação da Fé, característica do
Escutismo do CNE, é feita naturalmente através do jogo
escutista, vivido à luz de Jesus e do Evangelho,
procurando contribuir para a formação humana e cristã
dos seus associados, pelo testemunho da vida em
comunhão eclesial.
Grupos de Jovens
Neste ano pastoral, o Grupo de Jovens funcionará,
enquanto tal, de uma forma mais activa: quer na vida
pastoral (Catequese) quer junto dos jovens das
Comunidades – Unidade Pastoral. O Grupo de Jovens irá
proporcionar e acompanhar o grupo dos crismados, sem
prejuízo para a Catequese e seus catequistas que são
responsáveis, de modo a facilitar a transição e o
rejuvenescimento do grupo. O actual grupo de jovens
tem o seu programa definido e/ou proposto pelo
pároco, mas pode ser convocado para outras iniciativas
que, entretanto surjam. Desafio a que de vez em quando
os jovens integrados noutros grupos reunirão em
«fórum» para planeamento e realização de actividades.
Grupo de Acólitos
Um grupo de acólitos, bem formado, é um testemunho
de beleza e de comunicação que incita e promove a
participação da assembleia, na comunhão de um só
corpo e de um só espírito. Além disso, um grupo de
Acólitos tem uma função altamente pedagógica: a
simples presença de acólitos no espaço do presbitério, à
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volta do evangelho ou do altar, é como que uma
figuração visual, viva e expressiva, como que um
espelho, de toda a comunidade, atenta, presente e
activa, de corpo e espírito, no Mistério celebrado. Por
isso, temos lutado vivamente por aumentar o número e
qualificar o grupo dos acólitos.
Grupo de Leitores
O grupo de Leitores é responsável pela proclamação das
1ª e da 2ª leitura e Oração dos fiéis nas Missas
dominicais e feriais. Este grupo regista alguma melhoria
no desempenho e tem sido enriquecido com a
participação de novos elementos. É recomendado aos
leitores: Participar na Lectio divina (Hora de Adoração
Mensal); Informar previamente a (in)disponibilidade;
Aproveitar formação do Arciprestado e outras
formações Católicas; Orientação do seu ministério a
partir do livro: “O Ministério do leitor” do Secretariado
Nacional de liturgia; Participar na Semana Bíblica.
Grupos Corais
Entre os fiéis exerce um próprio ofício litúrgico a schola
cantorum ou grupo coral, a quem compete executar
devidamente, segundo os diversos géneros de cânticos,
as partes musicais que lhe estão reservadas e animar a
participação activa dos fiéis no canto. O que se diz da
schola cantorum aplica-se também, nas devidas
proporções, aos restantes músicos e de modo particular
ao organista.
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Ministro Extraordinário da Comunhão
O MEC define-se como ministério extraordinário e deve
ser exercido desse modo, isto é, em comunhão com os
ministros ordinários e só quando for necessário. Nas
dioceses portuguesas, a duração deste ministério é de
três anos. Este período pode prolongar-se por
recondução. Este serviço a Cristo presente na Eucaristia
implica uma dedicação especial, uma consciência fina e
um zelo solícito, a fim de que o culto eucarístico se
assente e desenvolva na sua comunidade. Contudo, a
espiritualidade eucarística não é apenas participação na
Missa e devoção ao Santíssimo Sacramento; mas abraça
a vida inteira. O ministro da comunhão, encontrando na
Eucaristia o centro da sua vida, testemunha aos outros
o segredo da sua alegria e mostra-o, também, no zelo
que exibe pela Casa do Senhor, aberta e acolhedora a
todos. Mas poder-se-á ir mais longe, promovendo, por
exemplo, a oração comunitária e outras formas de
aproximação e encontro com o Senhor.
Movimento de Trabalhadores Cristãos (LOC/MTC)
A Liga Operária Católica – Movimento de Trabalhadores
Cristãos – LOC/MTC, é um Movimento especializado da
Ação Católica que, pela vivência e pelo seu testemunho
da mensagem cristã, no seio dos trabalhadores, se situa
na dinâmica da vida operária, participando na
caminhada solidária dos trabalhadores que buscam a
justiça e a sua promoção coletiva.
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É um espaço de reflexão que permite aos seus militantes
partilhar e aprofundar a sua fé cristã em ligação com os
seus compromissos no mundo do trabalho. Nesse
espaço aprofundam, também, a sua consciência de ser
Igreja, à qual pertencem ontologicamente pelo Batismo,
e organicamente ligados a nível do Movimento, através
dos Assistentes oficialmente nomeados pela hierarquia.
O seu método original é a Revisão de Vida: Ver – Julgar
– Agir, através do qual os militantes procuram lançar um
olhar mais profundo e crítico sobre as realidades do
mundo do trabalho para aí descobrir os sinais vivos de
Jesus Cristo Ressuscitado e do Reino de Deus em
germinação.

O Pároco
Padre Armindo Paulo da Silva Freitas
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*****
Paróquia de Santa Maria de Landim
Alameda do Mosteiro, nº 67
4770-315 Landim
www.paroquialandim.com | landim@mail.telepac.pt
*****
Paróquia de São Pedro de Bairro
Largo do Escuteiro, nº 93
4765-066 Bairro – VNF
paroquiaspbairro@gmail.com
*****
Paróquia de São Tiago de Carreira
Rua da Igreja, nº 66
4765-080 Carreira – VNF
paroquiastcarreira@sapo.pt
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