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Mensagem do nosso Pároco 

 Entre a confusão de mensagens que dominava o mundo religioso 

judio de então, e, infelizmente, o dos nossos dias, Jesus aparece com 

um “alerta”, que nos convida à “Plenitude” que Ele vem trazer, clarifi-

cando de maneira profunda e exigente, a necessidade de coerência no 

cumprimento da Sua Palavra. 

 Sem menosprezar a parte exterior das coisas, no cumprimento 

do seu ritual, a nossa vivência deve ser plena em conformidade com os 

Valores que professamos. Ele exige de nós coerência de princípios, reti-

dão de consciência e, sobretudo, humildade e amor . 

 E o mais importante para os pôr em prática não são as dificulda-

des concretas com que nos deparamos, mas sim, o Amor que coloca-

mos em tudo que fizermos com o olhar em Jesus como autêntico Mes-

tre, porque é Ele a nossa Salvação. 

 Jesus diz-nos: 

 - Gostais de julgar…Não julgueis!… 

 - Gostais mais de receber…. “Há mais alegria em dar que em receber… 

 - Amais os que vos amam… “Amai os que vos perseguem….” 

 - Seduz-vos a ostentação… “Que a mão direita não saiba o que faz a esquerda…” 

 - Não vos inquietam os problemas dos outros… “Cada vez que fizerdes algo a um destes pe-

queninos, é a Mim que o fazeis… 

 - Renunciais à cruz… “ Se quiserdes ser Meus discípulos, tomai a vossa cruz e segui-Me… 

 - Buscais a estrada larga… “Estreita é a porta que conduz à Salvação…” 

 - Sabe-nos bem ser dúbios…” Não é possível servir a dois senhores ao mesmo tempo…” 

 - Gostamos do 1º lugar… “Quando fordes convidados, ocupai o último lugar…  

 São critérios semelhantes aos nossos? Ou estamos assim tão distanciados? 

 O Evangelho é claro, mas não é cómodo nem simples. Requer uma grande dose de audácia e 

criatividade; Jesus advertiu de que só os que fizerem violência contra si próprios, alcançarão o Rei-

no de Deus. 

Na vida, temos que discernir, temos que escolher, e esse discernimento e essa opção, marcarão 

para sempre a nossa vida, e só serão possíveis a partir da Sabedoria da Fé.  

 Abramo-nos a essa Sabedoria escondida, misteriosa, predestinada para a nossa Glória, e “ 

Que Deus nos revelou através do Seu Espírito”. Sabedoria com nome próprio, “ Cristo, Força e Sa-

bedoria de Deus”.   

 Diante do desafio da “ nova evangelização”, e da Evangelização que queremos realizar na 

nossa Comunidade Cristã do Amial, não devemos esquecer que Jesus deve ser a referência e o 

conte do, não querendo correr o risco de anunciar “outro evangelho”.                  Continua na página 3 

Início do Ano Pastoral da nossa Comunidade Cristã 

Abertura Ano Pastoral 

2016/2017 
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 No dia 16 de abril de 2016, o grupo do 5º ano da catequese da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima do Amial reali-

zou a “Festa dos Mandamentos” onde as crianças puderam consolidar os ensinamentos transmitidos pelas suas catequis-

tas ao longo de todo este ano e receber, no fim da celebração, um diploma com todos os mandamentos e um livrinho alu-

sivo aos mandamentos como lembrança.  

 A festa contou com a presença de 23 crianças e os seus familiares mais próximos. Correu tudo dentro da normalida-

de e como planeado, proporcionando a todos um sentimento de grande alegria e compensação por todo o esforço e dedi-

cação. Agradecemos a colaboração do Frei Manuel Luís e, principalmente, de todos os pais que nos ajudaram para que 

tudo fosse possível.                    Amélia Lino  

Festa dos Mandamentos — 5º Ano da Catequese 

Pode consultar o plano anual de catequese em www.paroquiadoamial.pt/catequese 

 Nos passados dias 7 e 8 de maio, realizou-se o retiro do 6º ano da catequese, um momento único para todos. Este 

retiro tinha como objetivo reforçar o compromisso com Jesus, com o qual temos aprendido a viver de maneira diferente, 

seguindo os seus ensinamentos. Com Ele aprendemos o quão importante é viver de coração aberto para os outros. 

 Vivemos momentos de aproximação, partilha e reflexão. 

  Num mundo pautado pelas distâncias e frieza, é importante estarmos próximos uns dos outros, conhecer os que 

nos rodeiam e trazê-los para junto de nós, tal como Jesus fez com os seus apóstolos. 

 É importante saber-

mos pensar com o coração 

e menos com a cabeça, por-

que muitas vezes somos 

egoístas e deixamos de pen-

sar no próximo. 

 Percebemos que cada 

um de nós é diferente e que 

é importante que saibamos 

construir união para que as 

nossas diferenças se dissi-

pem. Hoje, somos um grupo 

mais forte e unido porque 

vivemos no amor de Cristo.                        
  

Catequistas do 6ºAno 

Retiro do 6º Ano da Catequese 



 No início do ano Pastoral, os membros da Comunidade fizeram um compromisso, que transcrevemos para todos 

vós: 

Oração de compromisso dos grupos de trabalho da Comunidade 

  

 

Pedimos-Te, Senhor, por todos aqueles que estão comprometidos na ação Missionária da Paróquia de  

Nossa Senhora de Fátima do Amial e pelos seus grupos: 
 

Para que nos conheçamos sempre melhor  

e nos compreendamos nos nossos desejos e limites. 

Para que cada um de nós 

sinta as necessidades dos outros como suas. 

Para que não passem despercebidos a ninguém 

os momentos de cansaço, 

desalento e preocupação do outro. 

Para que as nossas opiniões não nos dividam, 

mas nos unam e fortaleçam 

na procura da Verdade e do Bem total, que és Tu. 

Para que cada um de nós, 

ao construir a própria vida, não impeça,  

mas ajude o outro a viver a sua. 

Para que vivamos em comunidade 

os momentos de alegria e de tristeza de cada um 

e nos voltemos para Ti  

que és a fonte da verdadeira alegria 

e de toda a consolação. 

Para que, sobretudo, nos amemos 

como Tu, Pai, nos amas 

e cada um queira o verdadeiro bem dos outros. 

Para que os nossos Grupos não se fechem em si mesmos, 

mas estejam disponíveis e atentos às necessidades da Comunidade de  

Nossa Senhora de Fátima do Amial e do seu meio ambiente e às necessidades de todos. 

Para que nos sintamos sempre 

uma parte viva da Igreja Peregrina 

e possamos continuar juntos, no Teu Reino, 

esta comunhão iniciada na terra. 

Ámen.  

 

Que o Senhor Jesus nos ajude a realizar este belo projeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                 O Pároco 

                         Frei Manuel Luis 

(continuação da mensagem do nosso Pároco) 
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Início do Ano Pastoral da Nossa Comunidade Cristã 

Visite a sua Paróquia em www.paroquiadoamial.pt e o facebook em  www.facebook.com/paroquiadoamial 
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Pede ler este jornal no site oficial da Paróquia do Amial em www.paroquiadoamial.pt 
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Conselho Económico – Apresentação de Contas 

  

Jornal Amial em Ação em edição on-line em www.paroquiadoamial.pt 

Além da exposição mensal, na entrada da igreja, também neste jornal se publicam os resultados das contas assim co-

mo mensalmente no site da Paróquia. O Conselho Económico da Paróquia tem como objetivo zelar pelos bens materiais 

que são propriedade da Comunidade Paroquial e administrá-los de tal forma, que a vida cristã dos paroquianos, decorra 

num permanente “crescendo espiritual”. Os membros do Conselho Económico da Paróquia agradecem aos paroquianos, 

a compreensão e generosidade de todos.                                                                                                           Conceição Melo 

A Igreja Paroquial está em obras 

Meses  Receitas Despesas Saldo Mensal Saldo Total 

Abril 4 739,83   3 073,16   1 666,67   48 923,04   

Maio 3 237,41   2 187,56   1 049,85   49 972,89   

Junho 2 789,79   2 092,04   697,75   50 670,64   

A Igreja Paroquial da Paroquia de Nossa Senhora de Fátima do Amial foi inaugurada a 8 de dezembro de 1958. Desde 

então, serve esta comunidade de forma acolhedora e dedicada. 

Durante o inverno transacto, houve manifestação de infiltração de água das chuvas e fomos confrontados com a neces-

sidade de executar obras urgentes. Numa primeira fase, está a ser feita uma intervenção no telhado e na parte exterior da 

Igreja. 

Esta é a casa do Senhor na qual fazemos o nosso percurso espiritual. É a mesma casa que serviu de referência a muitos 

dos nossos antepassados e será o guia a gerações vindouras. É do nosso interesse manter esta casa íntegra e em perfeitas 

condições, para podermos aqui continuar a professar a nos-

sa Fé. 

Assim, perante a necessidade de fazer face às avultadas 

despesas que implica o restauro da igreja o Concelho da Fá-

brica decidiu solicitar aos vários grupos paroquiais auxilio, 

nomeadamente através da promoção de diversas iniciativas 

para angariar fundos: 

- Venda de bolos à porta da igreja; 

- Abertura de uma quermesse; 

- Distribuição de mealheiros; 

- Disponibilização de uma conta bancária “ IBAN:  

PT50 0033 0000 00010347572 08 no Millennium BCP ”. 

Durante os fins de semana, no final das Eucaristias, poderá 

encontrar iguarias deliciosas para enriquecer a sua refeição. 

No mesmo período, poderá encontrar na quermesse 

(tombola), diversos produtos e objetos para adornar a casa, 

brincar ou mesmo antecipar as lembranças de Natal. 

Ao longo do ano irão ser realizados eventos com a mes-

ma finalidade. Serão momentos de convívio, diversão e in-

teração entre os paroquianos: 

12/11/2016 - Magusto  

04/02/2017 - Sarau Cultural 

10/06/2017 - Arraial dos Santos Populares 

Cada participação em evento, cada fatia de bolo, cada 

dádiva é um ato de generosidade precioso e essencial para 

mantermos este templo nas melhores condições. 

“Nós somos as pedras vivas do templo do Senhor”                                                                                                               
          Maria Luis 
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Festa da Primeira Comunhão 

Na tarde de sábado, 21 de Maio, 

dia da Solenidade da Santíssima Trin-

dade, a Igreja de Nossa Senhora de 

Fátima do Amial foi pequena para 

acolher a todos (catequistas, familia-

res e paroquianos), os que quiseram 

testemunhar a Festa da Eucaristia 

das 51 crianças que, pela primeira 

vez, receberam sacramentalmente o 

Corpo de Cristo. Comungaram o Je-

sus que tanto amam!  

Foi uma festa de muita alegria, de-

sejada e participada,  que culminou 

numa oração elaborada pelas pró-

prias crianças para a Ação de Graças, 

seguida do cântico  “Um girassol” em 

agradecimento a Deus nosso Pai. 

Ana Paula 

 No dia 4 de junho, na nossa Paróquia, os vinte e seis jovens do 6º Ano 

quiseram afirmar, diante de toda a comunidade, que são crentes. Compro-

meteram-se a seguir Jesus e a assumir os compromissos dos Pais e Padri-

nhos no dia do seu Batismo. 

 A nossa Fé é como um puzzle: quando as peças estão separadas, não 

têm significado. Porém, quando estas se unem, formam uma imagem coe-

rente. Tal como nós, se não estivermos unidos, não conseguimos alcançar a 

Cristo.  

 Durante a caminhada que fizeram este ano, conseguiram juntar as 

quatro peças que mostram a nossa Fé:  

 Cremos em Deus, em Jesus Cristo, seu único Filho, no Espírito Santo, 

e na Igreja.  

 Obrigado, Senhor, por nos teres dado do Dom da Fé.   

                                     Irmã Lúcia Pinho 

Profissão de Fé 

Pode consultar o plano anual de catequese em www.paroquiadoamial.pt/catequese 



Foi no passado dia 23 de julho que nós (Luísa, Maria e Catarina) partimos de Coimbra rumo a Cracóvia. Fomos incluídas 

num grupo de cerca de 150 pessoas da Diocese de Coimbra que tão bem nos recebeu, de mãos e coração abertos.  

Cracóvia inundou-se a pouco e pouco dos milhões de jovens que se juntaram com o tão simples e puro propósito de vi-

venciar a fé em Jesus Cristo. Os diversos encontros com o Papa Francisco superaram qualquer expectativa, tendo sido uma 

honra e um privilégio podermos estar ali, a ouvir diretamente da sua boca todas as suas mensagens de amor e esperança, 

para um mundo que simplesmente parece ter esquecido o que é a paz.  

Foi, indubitavelmente, uma experiência única, incrível e inesquecível. Tivemos a maior das sortes ao conhecermos pesso-

as que, sinceramente, não pensávamos que existissem, com quem vivemos esta enorme aventura e as quais iremos guar-

dar connosco para sempre. 

Fomos acolhidos por famílias polacas que nos deram muito 

mais do que abrigo, trataram-nos como seus, com um enorme 

carinho e preocupação. Vivenciamos tanto que por vezes até 

nos parecia que nada mais nos cabia no peito. Mas regressa-

mos com um coração ainda mais cheio e uma fé ainda mais vin-

culada.  

As jornadas terminaram no dia 31 de Julho, mas o desafio maior 

é aquele que começa aquando do fim da experiência e que nos 

incentiva a trazer para casa tudo o que nos foi possível viver 

naqueles dias. É com muito orgulho que podemos dizer que 

participamos nas Jornadas Mundiais da Juventude de 2016 e 

que trazemos memórias que ansiamos por partilhar com os ou-

tros, para que quem queira possa também sentir o espírito de 

ser jovem e de o viver em comunhão com Cristo, na presença 

do Santo Padre. E enquanto pudermos, sonharemos com o pró-

ximo (re)encontro, quem sabe talvez na Cidade do Panamá, em 

2019. 

 “Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão 

misericórdia”                                                                            Ana Luísa 
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Para contactar este Jornal, Amial em Ação, escreva para agenda@paroquiadoamial.pt 
e dê-nos a sua opinião e sugestões. A sua opinião é muito importante para o nosso jornal. 

Jornadas Mundiais da Juventude - Uma vivência única 

Dia da Mãe a favor das Crianças da Comunidade 

Paroquial 

No passado dia 1 de maio de 2016, o Grupo ICTUS levou a 
cabo mais um convívio na Paróquia de Nossa Senhora de Fáti-
ma do Amial, desta feita um almoço em homenagem às mães 
da comunidade. 

O “encontro” estava marcado para as 12h30 na Casa do 
Parque. A sala, onde foi servido o almoço, foi decorada com 
bom gosto e carinho, fazendo jus ao empenho e dedicação da 
equipa responsável para tal.  

As mães e respetivos familiares que se quiseram associar a 
este almoço, puderam saborear uns deliciosos rojões à moda 
do Minho, acompanha de salada e pão, tudo isto pela módica 
quantia de 5,00€. 

Mais uma vez a cozinheira de serviço foi a nossa querida 
Paula Bandeira, que com a sua energia contagiante, faz com 
que tudo o que parece muito complicado se torne simples. 

O lucro deste evento reverteu a favor do Campo de Férias 
para crianças, a realizar de 24 a 30 de julho do corrente ano. 

Bem haja a todos que fizeram possível esta confraterniza-
ção. Que Deus os cubra de bênçãos e permita que todas as 
mães que estiveram connosco, quer fisicamente quer em 
pensamento, possam estar presentes no próximo dia da Mãe, 
cheias de ânimo e boa disposição! Até lá muita saúde, Paz e 
Bem!                                                                               

                              Isabel  Araújo 

Em devido tempo, o coro ICTUS foi convidado por um 
Grupo de Jovens da Paróquia de Leça da Palmeira para, 
numa tarde de um Domingo de maio, atuar num Sarau, 
com vista à angariação de fundos que os pudesse ajudar 
nas despesas de ida às Jornadas Mundiais de Juventude 
que se realizam em Cracóvia. 

Claro que o ICTUS, com toda a alegria, deu o seu sim. 
O Domingo 22 de maio chegou e com ele a apresenta-

ção do Coro ICTUS ao Público pela primeira vez fora de 
portas. A atuação do coro ICTUS decorreu com muita afi-
nação, animação e jovialidade, devido ao reportório sabi-
amente escolhido. O convívio antes, durante e no final da 
atuação, foi salutar e muito agradável; houve festa entre 
os componentes do Coro e os elementos dos outros Gru-
pos que dando todos o seu melhor enriqueceram o Sa-
rau. 

De salientar a amizade patenteada entre os elementos 
do ICTUS e os do Coro da Universidade Sénior Contempo-
rânea, que também atuou no mesmo Sarau e que tem as 
suas instalações na nossa Paróquia de Nossa Senhora de 
Fátima do Amial. Para todos aqui ficam os nossos para-
béns. 
                                                         
                                                        Leonor Castro e Henrique Castro                                                                                

Coral ICTUS e Universidade Sénior em ação 

de solidariedade 
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Para contactar este Jornal, Amial em Ação, escreva para agenda@paroquiadoamial.pt 
e dê-nos a sua opinião e sugestões. A sua opinião é muito importante para o nosso jornal. 

Do Batismo ao Crisma 

 Este ano, a catequese de adultos da nossa Paróquia pode resumir-se no título do nosso artigo. De facto, este ano o 

grupo foi diversificado, sendo que duas de nós não estavam ainda batizadas, outras duas não tinham feito a Comunhão e 

as outras duas queriam apenas fazer o Crisma. Admito que o nosso catequista, o Álvaro, teve um enorme trabalho para 

conseguir que os nossos Encontros, como carinhosamente lhes chama, fossem interessantes e compreendidos por todos.  

A caminhada até ao momento foi dura, cheia de altos e baixos, enquanto grupo. Nem sempre conseguimos estar jun-

tos e “discutir” os assuntos abordados, nem sempre fomos interventivos como seria expectável e nem sempre demos tudo 

de nós. Deixamos que outros assuntos se imiscuíssem e se sobrepusessem à catequese e, como tal, não fizemos da cate-

quese um lugar de pleno convívio e ensinamento.  

Todavia, tentamos, demos o nosso melhor e aprendemos. Aprendemos a crer na fé de Cristo e aprendemos que Deus 

é misericordioso para todos os seus filhos, ainda que estes não o mereçam. Aprendemos, também, que Ele está connosco 

em todos os momentos da nossa vida, que nunca nos abandona. Aprendemos tudo isto em conjunto e fruto da procura de 

cada um.  

Sem dúvida alguma, que o momento que mais se destacou desta caminhada foi o nosso batismo. Isto porque foi o mo-

mento em que passamos a fazer parte da comunidade e nos sentimos verdadeiras filhas de Deus. Igualmente especial, foi 

o momento da 1ª Comunhão. Aquele momento em que contactamos, pela primeira vez, com o corpo e sangue de Jesus foi 

um momento de contentamento e júbilo para todas nós.  

No dia 3 de julho, na Sé do Porto, recebemos o sacramento da Confirmação. Quanto a nós, foi o início desta caminhada 

e não o culminar. Foi aqui que se principiou a razão pela qual começamos este percurso, a partir desse momento procura-

remos ser melhor do que fomos até então e buscaremos transmitir tudo aquilo que aprendemos e formos aprendendo daí 

em diante.  

Procuraremos aproximar todos aqueles com quem convivemos de Deus e da sua Palavra. Procuraremos mostrar-lhes 

como seguir as pisadas do Pai, pois são estas que fazem de todos nós seres melhores e nos abrirão as portas do Céu. Co-

ragem irmãos!                       Nádia Monteiro e Tamara Monteiro 

O caminho faz-se caminhando - vivências na primeira pessoa 

Crisma na Sé Catedral - Sacramento da Confirmação 

Um dia de Renovação. 

Foi no passado dia 3 de julho 

do presente ano, que o grupo do 

10º ano e o grupo de adultos da 

catequese, rumaram à Sé, para 

renovar os votos feitos no batis-

mo pelos pais e padrinhos. Pelas 

16:00h na Sé Catedral do Porto, 

os crismandos da Paróquia de 

Nossa Senhora de Fátima do Ami-

al receberam, numa celebração 

presidida pelo Bispo Auxiliar do 

Porto, o Sacramento da Confir-

mação, que lhes permitiu serem 

inundados pela força do Espírito 

Santo.  

Aos jovens e adultos que viven-

ciaram este dia de entrega total 

ao compromisso de serem as pe-

dras vivas de uma Igreja que pre-

cisa do empenho de todos, fica 

um sentimento de profunda emoção. “Pelo Sacramento da Confirmação, são mais perfeitamente vinculados à Igreja, enri-

quecidos com a força especial do Espírito Santo e deste modo ficam obrigados a difundir e defender a fé por palavras e 

obras, como verdadeiras testemunhas de Cristo.” Façamos deste enunciado o caminho no qual todos devemos caminhar 

quando nos entregamos fielmente a este sopro de amor que vem de Deus.  

O encontro com a Fé não termina, antes se reafirma nos dons do Espírito Santo!                                                      Paulo Pinto 
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Visite a sua Paróquia em www.paroquiadoamial.pt e o facebook em  www.facebook.com/paroquiadoamial 

Encontro Nacional dos Grupos Bíblicos 

 No passado dia 26 de junho de 2016, realizou-se em Fátima, no Centro Pastoral Paulo VI, o Encontro Nacional dos 

Grupos Bíblicos, promovido pelos frades menores capuchinhos, com o tema “Santificados pela Palavra”. Este encontro já 

vai na sua XXXVII edição, mas, desde o ano passado, estendeu-se a todos aqueles que, de alguma forma, estão ligados à 

família franciscana capuchinha, como por exemplo, leigos da Ordem Franciscana Secular, elementos da JUFRA e da JOBI-

FRAM. O Grupo Bíblico do Amial, como habitualmente, foi à festa, podemos dizer assim, porque realmente de uma festa se 

trata: a Festa da Palavra de Deus. O programa foi essencialmente preenchido com a apresentação de encenações bíblicas 

e cânticos animados pelo Frei Acílio, também alguns irmãos capuchinhos oriundos de algumas fraternidades do nosso pa-

ís, deram a conhecer o trabalho pastoral que desenvolvem nas comunidades onde estão inseridos. O encontro encerrou 

com a celebração de uma Eucaristia solene, na Basílica da Santíssima Trindade, que começou pelas 17:00h e foi presidida 

pelo Ministro Provincial da Ordem dos franciscanos capuchinhos, 

frei Fernando Alberto. 

 Foi um dia bem passado, com muita alegria e espírito fra-

terno. É sempre boa a realização deste encontro, até porque nos  

proporciona os pequenos encontros particulares, os abraços, os 

afetos com irmãos que de outra forma teríamos mais dificuldade 

em encontrar presencialmente. 

 Regressamos a casa cheios de ânimo para continuarmos 

esta caminhada, iluminados pela Palavra de Deus.   

                                                                                               Grupo Bíblico 

 No dia 19 de junho, realizou-se o Encontro Nacional da Ordem Francis-

cana Secular, tendo como anfitriã este ano, a Fraternidade de Barcelos. Este 

encontro, que se realiza todos os anos, normalmente encerra o ano de ativida-

des formativas e reflexão espiritual. Simultaneamente, torna-se num grande 

espaço de convívio e partilha fraterna. Contou com a presença de vários ir-

mãos dos diferentes ramos da Família Franciscana, como também autoridades 

civis locais. 

 Do programa, que começou pelas 9:30h com a receção às várias frater-

nidades no Pavilhão Municipal, constou o tema formativo: “Felizes os miseri-

cordiosos”, apresentado pelo Frei Fernando Ventura, franciscano capuchinho, 

que apresentou também o seu novo livro. “Somos pobres, mas somos mui-

tos.”. Após almoço partilhado, houve animação com a atuação da Banda dos 

Galos. Seguidamente, os 

irmãos em procissão, diri-

giram-se para a Igreja de 

Santo António para a cele-

bração da Eucaristia, pre-

sidida pelo Padre Fernan-

do Alberto Cabecinhas, 

Provincial dos irmãos ca-

puchinhos, onde se entre-

gou o Tau à Fraternidade 

de Barcelos. 

Encontro Nacional da Ordem Francisca Secular 

No dia 24 de abril, realizou-se o Dia 
Jovem na nossa Paróquia, com a organi-
zação da Pastoral Juvenil. O objetivo era 
"Redescobrir as Obras de Misericórdia", 
através de diferentes atividades e mo-
mentos, como dinâmicas de grupo, um 
Peddypaper sobre a vida de São Francis-
co ou pelo testemunho do Grupo de Pe-
regrinos. O momento mais profundo foi 
vivido na Capela do Amial, com um mo-
mento de oração.  

Cada participante neste Dia Jovem teria 
que fazer-se acompanhar de um livro, 
doado posteriormente ao Centro Comu-
nitário da nossa Paróquia.  

Um enorme obrigado a todos que se 
juntaram a nós.                                  Pazjuva 

Dia Jovem 

Com organização conjunta da “Pastoral 
Juvenil, Aprendizes d´Assis e  

Frades Capuchinhos”  
No passado dia 14 de Maio, a organiza-

ção da Vigília de Pentecostes da nossa 
Paróquia foi da responsabilidade da Pas-
toral Juvenil, do grupo de crismandos do 
10ºano (Aprendizes d'Assis) e dos Frades 
Capuchinhos. Foi uma celebração que 
contou com uma boa adesão da comuni-
dade paroquial, que quis em comunhão 
conjunta partilhar momentos de oração 
para agradecer e louvar os dons do Espíri-
to Santo, que nos dá vida, nos renova e 
nos transforma. Aos presentes, o nosso 
muito obrigado.                                  Pazjuva 

Vigília de Pentecostes 

Frei Fernando Alberto, presidindo à Eucaristia na Igreja de 

Santo António em Barcelos                     Adriano Machado 
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Procissão de Velas, pelas ruas da Paróquia 

Para contactar este Jornal, Amial em Ação, escreva para agenda@paroquiadoamial.pt 
e dê-nos a sua opinião e sugestões. A sua opinião é muito importante para o nosso jornal. 

Já vem sendo hábito realizarmos esta procissão, em honra de Nossa Senhora 

de Fátima, na noite de 12 de Maio.  

Este evento é organizado pela Confraria de Nossa Senhora de Fátima do Ami-

al, requerendo uma pré-preparação, de dois meses, que se inicia, com a entrega 

dos documentos necessários na CMP; a comunicação à PSP da Esquadra do 

Bom Pastor, que nos atendem sempre com enorme simpatia; com a preparação 

das opas brancas, das velas e a escolha das flores que são sempre oferecidas 

pelos generosos donos da Farmácia Marques de Mendonça. São colados carta-

zes em vários locais, feitos por uma publicitária amorosa, para que a informação 

possa passar a todas as pessoas. De há uns anos a esta parte, temos a preciosa 

colaboração do Grupo de Peregrinos da nossa Paróquia, que muito tem ajuda-

do, quer transportando o andor, quer, também, “protegendo” o andor, (da emo-

ção das pessoas), com um longo cordão branco, enfeitado com flores.  

E este ano, mais uma iniciativa a abrilhantar a procissão. Alguns elementos do 

Grupo ICTUS fizeram tapetes de flores em vários sítios: junto da Capela, de onde 

saiu a procissão; junto da Escola Pêro Vaz de Caminha, onde o Pároco Frei Ma-

nuel Luís fez uma oração especial por todos os estudantes; na Praça da Ilha Bra-

va, virado o andor para o IPO, onde se rezou por todos os doentes e na entrada 

da Igreja Paroquial.  

Foi uma procissão emotiva, muito participada, com orações, meditações, pre-

ces e cânticos a Nossa Senhora, da responsabilidade do Côro da Imaculada e 

que terminou junto da Igreja da Imaculada Conceição, onde também havia um 

lindo tapete de flores pela escadaria até ao átrio. Dentro da Igreja houve umas 

breves palavras ditas pelo Frei Américo e terminou, como de costume, com um 

célebre e comovente cântico do Adeus à Virgem.    

                 Confraria de Nossa Senhora de Fátima do Amial  

 No âmbito da visita da imagem Peregrina de N.ª Sr.ª de Fátima à Diocese do Porto, realizou-se no passado dia 30 de 

abril, uma procissão de velas pelas ruas da cidade, entre a Catedral (Sé) e a Igreja da Sr.ª da Conceição (no Marquês). A pro-

cissão iniciou pouco depois das 21h30, após uma introdução do Bispo do Porto no interior da Sé Catedral, sendo que o 

percurso foi o seguinte: Sé Catedral do Porto, Rua Saraiva de Carvalho, Praça da Batalha, Rua de Santa Catarina, Praça do 

Marquês, concluindo na Igreja da Sr.ª da Conceição. As ruas do Porto foram inundadas por um mar de gente, repleta de 

emoção pela imagem que estavam a observar. A Pastoral Juvenil da Paróquia do Amial esteve presente, sendo que dois 

elementos carregaram o andor da procissão. Um momento muito profundo de Fé, que nos possibilitou uma bênção muito 

especial da Nossa Mãe.                                               Marisa Silva 

Procissão de Velas no Porto com a IMAGEM PEREGRINA  

No final de abril, no dia 23, aproveitando a presença da imagem da Virgem Pere-

grina, realizou-se o Dia Diocesano da Juventude, coincidente com a comemora-

ção tão importante para os escuteiros do Dia de S. Jorge, no Pavilhão Multiusos 

de Gondomar. A Pastoral Juvenil esteve representada, descrevendo os membros 

presentes  como "impressionante a moldura humana formada", com mais de 5 

mil pessoas, na Eucaristia presidida pelo Bispo do Porto, da parte da manhã e 

com atividades diversas à tarde.                                                                   Marisa Silva 

Dia Diocesano da Juventude 
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Campo de Férias 2016 

Louvado seja o Senhor! 

Decorreu de 24 a 30 de julho o Campo de Férias 2016, organizado pelo 

Grupo ICTUS da nossa Paróquia de Nossa Senhora de Fátima do Amial. 

Poder dar um pouco mais de nós próprios, para servir os outros e, neste 

caso, as crianças, é sem dúvida uma das maiores causas e objetivos do Grupo 

ICTUS, que após um ano de grande esforço com várias iniciativas de angaria-

ção de fundos, conseguiu atingir os objetivos a que se propôs para a realiza-

ção deste projeto de responsabilidade acrescida. 

Sem dúvida que, sem a colaboração da Comunidade Paroquial, partici-

pando de várias formas nas iniciativas propostas pelo Grupo, não seria possí-

vel realizar este projeto, pelo que, alargamos a felicidade de servir, a exemplo 

de Jesus Cristo, a todos quantos participaram construindo, assim, uma comu-

nidade melhor, ajudando os que mais precisam. 

O Grupo preparou todos os pormenores que uma iniciativa desta responsabili-

dade requer. Os elementos afetos ao Campo de Férias participaram em ações 

de formação com os monitores e coordenadores que acompanharam as crian-

ças. Ao longo da formação, os monitores e auxiliares estudaram e estrutura-

ram o Campo de Férias, as características de um monitor, adequado às neces-

sidades de cada criança, as dinâmicas de trabalho em equipa, os direitos da 

criança, o planeamento diário das atividades a realizar, ou seja, foram aborda-

dos todos os pontos para o melhor desempenho das suas funções, para que 

tudo corresse pelo melhor. 

No Centro Social João Paulo II, na Apúlia, as 17 crianças divertiram-se na praia, 

no recreio, participando em vários jogos, visualização de filmes infantis, ativi-

dades lúdico-pedagógicas, em formação cívica, formação cristã, partilhando 

espaços, brincadeiras, etc. Certamente, recordarão estas férias por muito tem-

po, tal como os monitores e auxiliares, vivendo em comunhão, sentindo o tes-

temunho de Jesus Cristo na Fé, no Amor e na humildade Cristã.  

A meio da semana, o grupo do Campo de Férias teve o privilégio de receber o 

Frei Manuel Luís, confraternizando com as crianças e monitores, em momentos 

de partilha e de oração conjunta. Agradecemos ao nosso Pároco todo o apoio 

espiritual ao longo de todo o processo. 

Não podemos deixar de agradecer de uma forma especial à Junta de Freguesia 

de Paranhos que participou com o transporte de todos os participantes, crian-

ças e monitores nos dias pretendidos. Bem haja a toda a equipa da Junta de 

Freguesia. 

Certamente as famílias destas crianças, que confiaram a guarda dos seus fi-

lhos aos elementos do Grupo ICTUS, não estarão arrependidos, pois foram 

proporcionados momentos inesquecíveis, momentos de felicidade aos seus 

rebentos. Também assim, os elementos do Grupo ICTUS nos se sentiram ma-

ravilhados por fazer crianças ainda mais felizes, com todo o esforço, dedicação  

e trabalho necessário.  

Fica, agora, um sentimento de ‘missão cumprida’, com a certeza de que cami-

nhamos no Amor, na Fé e na humildade Cristã, a exemplo do Pai, servindo 

com toda a dedicação, neste caso, as famílias e diretamente as crianças da nossa Comunidade, que puderam estar na 

nossa companhia. Certamente, outras iniciativas se proporcionarão no futuro, pois o Grupo ICTUS existe para Servir!              

                          Paula Bandeira 

Pede ler este jornal no site oficial da Paróquia do Amial em www.paroquiadoamial.pt 
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Festival de Tunas ao encontro das Crianças da Paróquia 

 No dia 2 de abril, pelas 21:00h, o Grupo ICTUS levou a cabo mais uma das suas iniciativas de angariação de fundos, 

de encontro ao objetivo proposto, de conseguir levar um grupo de crianças para um Campo de Férias.  

 SOLITUNAS, foi o nome pela qual esta atividade se intitulou. Este que foi o 1º Festival Solidário de Tunas, e teve lugar 

na Cripta da nossa Paróquia. A noite contou com a presença de variadíssimos grupos académicos que, cada um a seu esti-

lo, animou e alegrou a Cripta que se encheu de participantes e comunidade em geral. Agradecemos a participação solidá-

ria das tunas participantes: 

Literatus - Grupo de fados da Faculdade de Letras da Universidade do Porto 

TUNAFE - Tuna Feminina da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto 

MINIATUNA - Tuna Feminina da Escola Superior de Administração e Gestão do Porto 

CUCA - Tuna Masculina da Faculdade de Letras da Universidade do Porto 

TESUNA - Tuna Feminina da Escola Superior de Tecnologias e Saúde do Porto 

TAISEP - Tuna Masculina do Instituto Superior de Engenharia do Porto 

TFFLUP - Tuna Feminina da Faculdade de Letras da Universidade do Porto 

 A todos os elementos foi entregue uma pequena recordação do evento que pelo sucesso alcançado, será certamen-

te de voltar a repetir como forma de animar a Comunidade Paroquial.                                 Paulo Pinto 

Gente da nossa Paróquia 

Gente da nossa Paróquia é uma rúbrica trimestral de intervenção dos paroquianos. 

Gente da nossa paróquia é um espaço que agora começa nas edições do Jornal Amial em Ação. 

Com esta rúbrica pretendemos dar oportunidade aos paroquianos de assinar um tema, opinião, uma proposta ou 

mesmo contar uma passagem da vida relacionada com um acontecimento vivenciado em harmonia paroquial. Pode envi-

ar o seu testemunho para o e-mail agenda@paroquiadoamial.pt e partilhar um pouco de si, dos seus conhecimentos ou 

experiencias em conformidade com o espírito paroquiano. Esta semana partilhamos um texto para reflexão. 

QUEM SOU EU NA PARÓQUIA?  -  Testemunho de uma paroquiana 

 

 Quem sou eu? 

 No meu dia-a-dia desempenho diversos papéis. Sou mãe/pai, dona de casa, homem de negócios, professor, educa-

dor,…, um sem número de atividades que acumulo diariamente, de forma responsável e desempenho com maior ou me-

nor entusiasmo, com maior ou menor alegria, com maior ou menor sabedoria,… 

 Também a fé é vivenciada por mim de diferentes formas, em diferentes locais e momentos. Porque escolhi esta pa-

róquia? Porque aqui me sinto bem, porque aqui me identifico, porque é uma paróquia aberta a todos, aberta a sugestões 

de vivenciarmos a fé, de nos tornarmos melhores pessoas e melhores cristãos . 

 A minha casa é bonita e confortável porque tomo decisões, em conjunto com a minha família, de como a devemos 

gerir, decorar,… 

 No meu trabalho e na minha paróquia, sou apenas um grão de areia. Mas que  grão de areia sou eu? Sou apenas 

mais um no meio de um lindo areal que reflete a luz do sol, ou sou aquele grão de areia que insiste em alojar-se nas rodas 

dentadas e emperrar toda a engrenagem? Realmente a decisão é minha. Eu sou mais do que apenas um no meio de mui-

tos. 

 Em tudo na vida nós podemos contribuir para um ambiente melhor, mais rico e mais feliz. Mesmo nos dias que me 

sinto menos enérgico, se me fizer rodear de pessoas enérgicas e felizes só poderei sair mais enriquecida. 

 Nesta paróquia há sempre um lugar para mim. Como mãe/pai de um catequisando poderei dinamizar a alegria de 

viver a catequese e a eucaristia, de ganhar valores e amizades em família. Como cristão poderei integrar vários grupos, 

servir a comunidade, alegrar e manter viva a paróquia, porque tenho qualidades, posso contribuir com o meu melhor e 

tornar-me melhor cristão.  

 Quem faz a paróquia é cada um de nós.                                         Maria Luis 
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Os grupos da Paróquia da Nossa Senhora de Fátima do Amial assinalaram juntos a abertura do Ano Pastoral, 

no passado dia 25 de Setembro, na Eucaristia das 11:30h, presidida pelo Frei Manuel Luís, nosso paroco. 

A Eucaristia iniciou-se com uma procissão de entrada composta por um elemento representante de cada gru-

po paroquial, bem como do pároco, encabeçada pela cruz de São Damião, símbolo Franciscano.  

O elemento representativo de cada grupo  transportou um símbolo alusivo ao grupo a que pertence (por 

exemplo: bandeira, livro, cartaz, retrato digital, etc.). Com este gesto, pretendeu-se assinalar a diversidade de 

grupos e serviços que existem na nossa paróquia, como símbolo da diversidade de dons que nos é dada por 

Deus Pai, bem como demonstrar que a comunidade se funda na partilha entre todos e na união no mesmo de-

sígnio: Construir o reino de Deus, sinal de amor e esperança. O Pároco, na saudação inicial, começou por aco-

lher cada grupo, agradecendo o trabalho organizado na paróquia 

Entretanto, os representantes dirigiram-se aos lugares reservados na primeira fila de bancos. A Eucaristia de-

correu de forma alegre e vivida tendo o salmo sido proclamado pela assembleia em conjunto com o Frei Manuel 

Luís que se encontrava no corredor central, junto dos paroquianos, sendo o refrão cantado pelo grupo coral. 

Depois da comunhão, os elementos representantes dirigiram-se de novo ao Altar para transmitir uma mensa-

gem à assembleia que identificasse e caracterizasse o seu grupo.  Estas mensagens colocaram em evidencia o 

espirito que anima cada grupo paroquial, tal como o seu carisma. No final, os representantes de cada grupo, em  

conjunto com toda a assembleia, constituída também pelos elementos dos grupos paroquiais, proclamaram 

uma oração em que assumem o compromisso de servir a comunidade.                                                                                                                                                        

                 Francisco Machado 

Cerimónia de Abertura do Ano Pastoral 
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Centro Social Paroquial do Amial celebra a 2ª Edição da Festa da Criança 

Nos dias 1, 2, 3 e 4 de junho, o Centro Social Paroquial do Amial (CSPA) celebrou a 

2.ª edição da FESTA do CRIANÇA, um dos eventos emblemáticos da vida da Institui-

ção que pretende valorizar o que tem de mais precioso: os seus utentes que, neste 

caso, são as crianças.  

Esta ação insere-se no plano de atividades anual das grandes iniciativas transver-

sais promovidas pela Direção do CSPA e é pautado pelos princípios fundamentais da 

intergeracionalidade, do envolvimento comunitário e da celebração da Instituição na 

sua globalidade. 

Nesta festa de quatro dias em que as crianças são as protagonistas, organizamos 

um programa extremamente variado com o apoio de todos os sectores da Institui-

ção, a Paróquia do Amial, a comunidade envolvente e os nossos voluntários. 

Este ano, a FESTA da CRIANÇA iniciou com a comemoração do Dia Mundial da Cri-

ança e até ao dia 4 de junho, tentamos oferecer a todos os participantes, especial-

mente aos mais novos, aquilo que eles mais gostam: diversão, entretenimento, sur-

presas e algumas guloseimas. 

Pela sua diversidade, as atividades decorreram em vários espaços da comunida-

de, no pólo de S. Tomé, na Paróquia do Amial e na sede do CSPA, contando com a 

participação direta de mais de 200 crianças. 

Para esta 2.ª edição da FESTA da CRIANÇA, foram concebidos com muita imagina-

ção e amor o Francisco e a Clara (em homenagem a S. Francisco e a St.ª Clara) que 

representam um menino e uma menina. 

Eles estiveram sempre presentes nos momentos altos das nossas atividades. 

Agradecemos ao Clube de Danças de Salão do Porto, ao eCOROmia (Coro da Facul-

dade de Economia do Porto), ao Gristo Académico da Escola Superior de Educação 

do Porto, aos nossos voluntários e a todas as entidades que nos ajudaram a fazer 

esta grande festa de quatro dias.                          Gabinete de Comunicação do CSPA  

No passado dia 9 de setembro, o Centro Social Paroquial do Amial (CSPA) assinalou, pela primeira vez, a Abertura do Ano 
(2016/2017), através da realização de algumas atividades festivas, com a participação das Valências mais diretamente liga-
das à infância e juventude, e ainda, com a participação da população mais idosa. Assim, pretende a Direção, a exemplo do 
que já acontece com a Festa do Idoso, a Festa de Natal e a Festa da Criança, que a Festa de Abertura de cada Ano seja, 
também, um momento de partilha, em que impere a Intergeracionalidade, proporcionado, assim, a todas as faixas etárias 
que, diariamente, frequentam o CSPA, quer seja no seu edifício sede, quer seja no Pólo de S. Tomé, momentos de lazer e 
alegria em comum.  

Destacam-se, então, algumas das atividades levadas a cabo, que, apesar de centralizadas no edifício sede, onde teve lu-
gar o acolhimento de todos os utentes bem como a ocorrência da celebração da palavra, se alargaram à Quinta dos Capu-
chinhos, onde haveria de ter lugar o almoço partilhado e, ainda, já da parte da tarde, a “Gincana” e um “Workshop”, orien-
tado pelo ATL e Centro Comunitário.  

A iniciativa teve o seu encerramento pelas 19:00h, no edifício sede, com a presença das crianças, dos jovens,  dos idosos, 
de alguns familiares dos utentes, dos funcionários, da Direção do CSPA e, ainda, com a presença do Presidente da Junta de 
Freguesia de Paranhos.                                       

                          Gabinete de Comunicação do CSPA  

Abertura do Ano 2016/2017 no Centro Social Paroquial 

As Contas relativas ao exercício de 2015 do Centro Social Paroquial do Amial foram apresentadas, dando assim cumpri-
mento às determinações legais e estatutárias, que vinculam a instituição. Nos termos dos Estatutos do CSPA, as contas fo-
ram, igualmente, apresentadas ao Ordinário Diocesano e ao Conselho da Fábrica da Igreja da Paróquia, no intuito de cor-
responder, assim, às melhores práticas de gestão, proporcionando informação transparente sobre o estado atual do Cen-
tro Social Paroquial. A Direcção do CSPA no compromisso de aproximação à comunidade Paroquial, apresentou as contas 
ao Concelho Pastoral encontrando– se as mesmas publicadas no site da Instituição 

                                                                                   Gabinete de Comunicação do CSPA  

Apresentação de contas do exercício 2015 do CSPA 
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No passado sábado, dia 24 de setembro, decorreu a abertura da catequese na Paróquia de Nossa Senhora de Fátima do 

Amial para todas as crianças e jovens, desde o 1º ao 10º ano. 

A receção feita a estes jovens e aos seus pais por parte da nossa Coordenadora da Catequese, Irmã Lúcia Pinho e pelo 

Pároco Frei Manuel Luís teve lugar na cripta e começou com a atuação do Grupo Coral da Catequese, que motivou as pes-

soas a participar nas suas canções com a realização de gestos.  

De seguida, o Pároco e a Coordenadora da Catequese fizeram um discurso de boas-vindas a todos os presentes, tendo 

como principal foco de atenção o acolhimento aos pais e crianças do 1º ano.  

O dia prosseguiu, com as crianças e os jovens a recolherem para as suas salas, juntamente com os respetivos catequis-

tas, a fim de organizarem o seu plano de atividades para este ano pastoral. 

Mais tarde, na missa da Catequese, todos os catequistas subiram juntos ao altar, e, diante da assembleia presente, assu-

miram o compromisso de integrar e educar todos os catequizandos de acordo com a fé e os ideais cristãos. 

Este dia ficou marcado principalmente pelo ambiente de alegria e convívio que se viveu, todos juntos, em comunhão com 

Jesus Cristo. 

Em sintonia de fé, de missão e de tempo, os catequistas da 

Diocese do Porto tiveram a possibilidade de viver, em simultâ-

neo, o seu Jubileu com os catequistas de todo o mundo reuni-

dos em Roma. Assim, no domingo, dia 25 de setembro, em 

comunhão diocesana e com a Igreja universal celebrou-se o 

Jubileu dos Catequistas, na Diocese do Porto. Foram mais de 

14 mil catequistas, reunidos, em simultâneo, nas respetivas 

paróquias ou vigararias num encontro em rede, a partir de um 

mesmo itinerário, que permitiu a todos celebrar o Jubileu, ou-

vir a mensagem do Papa Francisco e do nosso Bispo D. Antó-

nio Francisco dos Santos.                                            João Luis 

Reabertura da Catequese 

No passado dia 18 de Junho realizou-se o retiro do 1º ano da catequese, um momento único para todos.  
Este retiro tinha como objetivo reforçar o compromisso com Jesus, com o qual temos aprendido a viver de maneira dife-

rente, seguindo os seus ensinamentos. Com ele aprendemos o quão importante é viver de coração aberto para os outros.  
Neste, que foi o 1º retiro realizado, viveram-se momentos de partilha, oração e de alguma diversão. Este retiro teve início 

pelas 9:45h com um momento de oração, de seguida fez-se uma visita a quinta da nossa Paróquia, onde as crianças pude-
ram estar mais perto de alguns animais. Após este momento com a natureza e o meio animal, realizaram-se alguns jogos 
tradicionais com o intuito de reforçar os laços do grupo para que este esteja unido e forte para seguir os passos de Jesus.  

Após uma manhã muito preenchida, foi hora de todos almoçarem. Claro que este almoço teve o privilégio de contar com 
a presença do nosso Pároco, Frei Manuel Luís, que, antes do iniciarmos a refeição, disse algumas palavras. Rezamos com o 
objetivo de abençoarmos o dia e o alimento que foi preparado pelas mães dos catequistas.  

No período da tarde, realizou-se uma catequese conjunta (pais e filhos), ao ar livre onde o principal objetivo era ficarmo-
nos a conhecer melhor entre todos, para isso foi realizado por cada participante o seu BI. No entanto este era diferente 
dos que estamos habituados a ouvir falar, pois estes eram bilhetes de identidade da vida crista.  

Após este fomento fraterno, os pais e os catequizandos foram convidados a participar na última Eucaristia do ano letivo.  
No final da mesma, realizou-se um momento, mais uma vez, de partilha e convívio entre catequistas, pais e catequizan-

dos com um lanche.                                         Paulo Pinto 

Retiro com o 1º ano da Catequese 

O Grupo de Peregrinos do Amial reuniu, como habitualmente, (as suas reuniões acontecem sempre na primeira Sexta 
Feira de cada mês)  tendo da sua ordem de trabalhos feito parte o "Peditório para as Obras da Igreja" que ocupou a maior 
parte o tempo de tal encontro. 

A Gracinda deu a conhecer as diferentes atividades, tratadas na reunião alargada do Conselho Pastoral do dia 
15/06/2016, a desenvolver com o objetivo de angariar fundos financeiros para ajudar nas obras da Igreja do Amial cujo or-
çamento é na ordem dos 100 (cem) mil euros. 

Para além duma oferta que o Grupo de Peregrinos já decidiu fazer, a retirar do seu atual saldo em caixa, os vários mem-
bros do Grupo irão, individualmente, dar contributos seja ao nível do "Instrumento de Santificação (latinha) Caridade", no 
Contentor (Tômbola), na venda de bolos no final das Eucaristias dos Sábados e Domingos. 

Foi também abordado o aniversário do Grupo que ocorreu no dia 10 de Junho e que correu muito bem, tendo os 
"Eventos Sousa" animado, uma vez mais, tal salutar convívio. 

Como habitualmente o Grupo de Peregrinos do Amial não reuniu no mês de Agosto.  
 Continua em aberto a realização duma Peregrinação à Porta Santa (da Igreja dos Capuchinhos até à Sé do Porto) que se 

prevê aconteça em meados do mês de Novembro de 2016. 
Como sempre, os membros do Grupo rezaram, no início e no fim da reunião, por várias intenções.             Manuel Machado 

Grupo de Peregrinos associa-se à iniciativa de angariação de fundos 
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Pede ler este jornal no site oficial da Paróquia do Amial em www.paroquiadoamial.pt 

Horário das Eucaristias e Confissões 

Mais um ano que se inicia na nossa comunidade paroquial. 

Após um merecido período de férias, para a grande maioria, é altura de reencontrar amigos, retomar tarefas, reanimar e 

revigorar com novas forças a nossa igreja. No sentido de ajudar a congregar vontades, já esta disponível a agenda pastoral 

para o ano 2016/2017, quer em suporte papel, ou em formato digital, no site da paróquia. 

A sua elaboração, é o resultado do empenho, vontade de ajudar e servir, de cada um dos grupos organizados da paró-

quia.  Da sua análise devemos reter pelo menos três linhas orientadoras que presidiram á sua realização. 

Em primeiro lugar a agenda é a tradução praticado do sentido que o nosso pároco pretende para os diversos grupos or-

ganizados. 

Grupos com capacidade para planear com antecedência, com capacidade organizativa, com capacidade de se comprome-

ter com a comunidade, e perante a comunidade. 

Em segundo lugar transparece, a união de esforços e vontades, a força de atingirmos um objetivo comum. 

Com todos os grupos a desenvolverem atividades em prol da angariação de fundos para as obras de recuperação da 

igreja. 

Em terceiro lugar, e até por comparação com a agenda do ano anterior, esta parece mais vazia, mais despojada. 

Mas caríssimos, é apenas uma ilusão, trata-se de uma agenda tão ou mais ambiciosa que a do ano transato. 

Apenas se entendeu não publicar aspetos relacionados com a vida interna e dinâmicas próprias de cada grupo. 

Desta forma coloca-se em destaque as datas litúrgicas mais relevantes, e as atividades que se destinam á participação da 

comunidade paroquial. Neste inicio de ano pastoral quero salientar neste primeiro período que se desenrola até ao Natal, 

algumas das atividades programadas : 

Pela primeira vez na nossa paróquia a Pastoral Juvenil vai dinamizar as orações Taizé na Capela do Amial nas 3ª sextas 

feiras de cada mês às 21:30h. 

Dia 20-11-2016 | Solenidade de Cristo Rei e encerramento do Ano do Jubileu da Misericórdia. 

Dia 21-11-2016 | Início do Advento. 

Dia 1-12-2016 às 21:15h | Celebração Penitencial como preparação para a Solenidade da Imaculada Conceição e tam-

bém, nesta caminhada do Advento, para o Natal. 

Dia 8-12-2016  |Solenidade da Imaculada Conceição. 

Dia 24-12-2016 às 00:00h | Missa do Galo e encenação de Natal. 

Dia 25-12-2016 às 19:00h | Natal do Senhor e encenação de Natal.   

A agenda paroquial pode ser consultada no site oficial da Paróquia em www.paroquiadoamial.pt 

                                                                                                      Manuel Luis 

Agenda Pastoral Paroquial 


