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Vivência de Páscoa 
 

 Dia da Ressureição, Dia de Páscoa, Dia de Aleluia, Dia da Fé! O tempo litúrgico mais propício para viver-

mos a nossa vida teologal é, sem dúvida alguma, o tempo da Quaresma e da Páscoa. 

A Quaresma, que tem a sua hora mais alta na Semana Santa, faz-nos viver a virtude teologal da caridade, 

pela correspondência ao Mandamento Novo da Quinta-feira Santa e à suprema prova de amor da Sexta-feira 

Santificada com a Paixão e Morte de Jesus. 

Na Festa da Ascensão, Jesus convida-nos a consolidar a nossa esperança teologal, pois Ele vai prepara-nos 

um lugar para que, onde Ele está, possamos estar, um dia, nós também. 

 

A Páscoa, porém, é o dia de a nossa fé ser alicerçada e arreigada no fundamento inabalável da Ressureição 

do Senhor Jesus Cristo. 

Tão irrebatível é este argumento que S. Paulo tem a ousadia de afirmar: 

“Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos peca-

dos” (1 Cor 15,17). “Mas Cristo ressuscitou dos mortos, como primícias dos que morre-

ram” (Ib.20). E continua o Apóstolo, o Ressuscitado apareceu a Cefas, isto é, a Pedro, a 

Tiago, a todos os Apóstolos, a quinhentos irmãos duma só vez, dos quais alguns ainda 

vivem, e em último lugar, apareceu-me também a mim (1 Cor 15,5-8). 

Quem escreve isto é justamente um homem que não acreditava em Jesus Cristo, e 

até O perseguia de morte na pessoa dos seus membros, que eram os cristãos. Pois 

este homem descrente, perante a evidência de Cristo ressuscitado, transforma-se 

nessa figura gigantesca que se chama São Paulo, Apóstolo da Gentes. 

Que a nossa Comunidade Cristã seja uma Comunidade de ressuscitados!  

 

              Frei Manuel Luis 

Semana Santa 
Alicerce da nossa Fé 

 
 A Semana Santa é a semana maior da espiritualidade cristã, pois nela se meditam e celebram as raízes 

da nossa fé e se cimenta a nossa união a Jesus Cristo, na sua Paixão, Morte e Ressurreição. Por isso, é dever de 

todo cristão participar nas celebrações que preenchem esta semana. Ela inicia-se com o Domingo de Ramos e 

aprofunda-se no chamado Tríduo Pascal: a Quinta-Feira Santa, em que se celebra a instituição da Eucaristia; a 

Sexta-Feira Santa, com a celebração da Paixão e Morte do Senhor; e o Sábado Santo, com celebração da Vigília 

Pascal, o culminar de toda a semana, e na qual se faz o anúncio solene da Páscoa da Ressurreição do Senhor. 

             A Páscoa é a festa mais importante do calendário litúrgico cristão e aquela à qual nunca deveríamos faltar, 

pois ela é o alicerce da nossa fé: “Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé”, diz-nos S. Paulo. Portanto, a Progra-

mação da Semana Santa da Paróquia do Amial, que aqui se anuncia, mais que uma informação, é um apelo a to-

dos os paroquianos, no sentido de, como comunidade de crentes que somos, estarmos presentes e celebrarmos 

de forma unida, condigna, entusiasta e festiva, a Ressurreição do Senhor.  

            Santas Festas Pascais! Aleluia!                                        A.P.D. 
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XXI Semana Bíblica do Porto 
23 a 28 de Feveriro de 2015 

Paróquia do Amial 
 

  
 Na cripta da nossa IGREJA PAROQUIAL DO AMIAL, decorreu entre os dias 23 e 28 de Fevereiro passados a XXI SEMANA BÍBLICA DO 
PORTO. A organização desta SEMANA BIBLÍCA esteve a cargo do Grupo Bíblico da nossa PARÓQUIA, sempre sob a coordenação do Vigário 
Geral – Frei José Pires e do Frei Tiago Pinto. 

“BÍBLÍA- EVANGELHO DA FAMÍLIA” foi o tema da XXI SEMANA BÍBLICA do Porto. 

Quatro Oradores apresentaram-nos conferências, cada uma com seu tema, mas de acordo 
com o Tema Geral. O Doutor José Rui Teixeira, Licenciado em Teologia e Doutorado em Litera-
tura apresentou-a com o título “FAMÍLIA – LU-
ZES E SOMBRAS”. 

 No segundo dia o conferencista, Frei 
Herculano Alves, Licenciado em Teologia, Filolo-
gia Românica e em Ciências Bíblicas e Doutora-
do em Teologia Bíblica e de todos nós conheci-
do por ser Biblista credenciado, falou sobre 
“FAMÍLIA NO ANTIGO TESTAMENTO – DA CRISE 
Á ESPERANÇA”. 

De novo, no terceiro dia o Frei Herculano Alves 
apresentou-se perante nós, desta vez com o tema “METÁFORA MATRIMONIAL NA BÍBLIA) ”. 
No final da sua exposição lembrou que nesse dia se comemoravam os 60 anos da Difusora 
Bíblica e os 50 anos da BIBLÍA DOS CAPUCHINHOS, a única traduzida dos escritos originais para 
português. 

No quarto dia coube a Frei Acílio Mendes, Teólogo Ilustre, Músico e Compositor de centenas 
de cânticos destinados a Cursos Bíblicos, expor a conferência “CRISTO E A IGREJA – NOVIDADE 
DE JESUS SOBRA A IGREJA”. 

 No último dia, foi o Frei Miguel Grilo 
– Jovem Mestre em Teologia que nos falou dos 
”DESAFIOS PASTORAIS (e existenciais da FAMÍ-
LIA) ”. Após a conferência os membros do Gru-
po Bíblico distribuíram aos presentes uma linda 
Pagela (comemorativa dos 25 anos do Grupo), e 
com uma Oração pela Família, que fervorosa-
mente todos rezamos em uníssono. 

No final, o nosso Pároco, Frei Manuel Luís, rematou dando a todos os presentes a sua Bênção. 

Todas estas conferências integradas nesta SEMANA BIBLÍCA, pretenderam ajudar-nos a pensar 
o que é ser FAMÍLIA CRISTÃ, na Igreja e no mundo. Algumas Conferências foram enriquecidas 
com o Testemunho de Vida de alguns Casais.  

Damos realce, por ser justo fazê-lo, ao desem-
penho do Coro formado por membros do Gru-
po Bíblico e por Frades Capuchinhos da Frater-
nidade Capuchinha do Amial, que iniciava e 
terminava as sessões com cânticos próprios da 
Cerimónia. 

Para despedida os membros do Grupo Bíblico 
da Paróquia do Amial presentearam todos os 
participantes com um chá quente, que mais 
não foi que um pretexto para prolongar o são e 
alegre convívio entre todos e para comemorar 
os 25 anos do Grupo, nascido em Outubro de 
1989. 

Na Missa Vespertina das 19 horas de sábado, 
teve lugar o Encerramento da XXI SEMANA 
BIBLÍCA DO PORTO - Semana de REFLEXÃO, 
presidida pelo Frei Manuel Pires, Assistente 
Religioso do Grupo Bíblico do Amial e animada 
pelo jovem coro, ICTUS. 

 

 

                                                                      H.C. 
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Conselho Económico da Paróquia 
Apresentação de Contas 

 
 O Conselho Económico da Paróquia tem como objectivo zelar pelos bens materiais que são propriedade duma Comunidade Paro-
quial e administrá-los de tal forma, que a vida cristã dos paroquianos, decorra num permanente “crescendo espiritual”… Ao mesmo tempo, é 
sua missão cuidar do sustento material do seu Pároco, de tal modo que não se preocupe com as coisas materiais, mas sim as espirituais, ali-
mentando o rebanho para que foi nomeado pelo Bispo. 
Este ano civil, apesar das dificuldades por que todos passamos, conseguiu-se um saldo positivo, como se apresenta:  

 

Janeiro 2015 

 

 

Fevereiro 2015 

 

 

 

Receitas 3 513,69 € Despesas 1.712,42 € 

Receitas 5.045,08 € Despesas 1.632,35 € 

SALDO DOS ANOS ANTERIORES   ------------                                     60.263,58 € 

SALDO  PARA MARÇO 2015    ---------------                                       65.477,58 € 

Os membros do Conselho Económico da Paróquia AGRADECEM aos paroquianos, a compreensão e generosidade de TODOS. 

Só com a AJUDA de todos podemos “equilibrar o barco”…                      C.M. 

Via Sacra 
 

 VIA SACRA – Um dos momentos de Oração em que procuramos medi-
tar no quanto JESUS sofreu, nos últimos dias da Sua Vida, até á Sua Crucificação. 
Exemplo de Obediência a DEUS e Amor aos homens. Também nestes momentos 
duros meditamos na Sublime Coragem de SUA MÃE SANTÍSSIMA – NOSSA SE-
NHORA , MÃE de todos nós. Como todos os Cristãos, entrámos desde quarta- 
feira de Cinzas no período da Quaresma que se prolonga até ao Domingo de PÁS-
COA. É para todos nós, um período que serve para repensarmos e reflectirmos 
como melhorar a nossa vida de Cristãos. Somos Chamados á Oração, á Reconcilia-
ção, ao Perdão, ao Sacrifício…. Assim, como um dos momentos de Oração, demos 
início, na nossa Igreja á VIA SACRA no dia 21 de Fevereiro (sábado) às 18 horas e 
15 minutos. 

Este dia e hora, antes da Missa Vespertina foi uma sugestão do nosso Pároco, 
para que mais pessoas pudessem participar. Tem-se verificado que o número 
de presenças tem aumentado significativamente. Os grupos encarregados da 
orientação semanal da VIA SACRA, procuraram sempre dar o seu melhor, esco-
lhendo com cuidado, Leituras e Cânticos apropriados, de modo a que todos os 
devotos fossem conduzidos a meditar e interiorizar como JESUS nos ama, ao 
ponto de ter dado a SUA PRÓPRIA VIDA para nos SALVAR. 

Que em nós fique o que ELE tanto pediu: 

Que,  “NOS AMEMOS UNS AOS OUTROS COMO ELE NOS AMOU”                L.C. 

Projeto Rumo a Roma 2015 
Domingo Gordo 

 
 Realizou-se no passado dia 15 de fevereiro, na “Casa Velha”, uma 
iniciativa nunca antes levada a cabo na nossa Paróquia , o Domingo Gordo, 
que se concretizou através de um serviço de almoço (cozido à portuguesa 
e diversas iguarias), incluindo, possibilidade de “take away”. O evento leva-
do a cabo pelo “Projeto Rumo a Roma 2015”, foi muito bem acolhido por 
todos, tendo contado, mais uma vez, com o inequívoco apoio da Comuni-
dade Paroquial do Amial, nomeadamente, do seu Pároco, Frei Manuel Luís, 
e de vários grupos de paroquianos que, ao longo dos últimos três anos, 
muito têm apoiado os jovens do 10ºano na angariação de fundos rumo à 
sua caminhada de peregrinação a Roma e Assis, o que acontecerá já no 
próximo dia 27 de março. A todos quantos tornaram o sonho realidade, o 
Bem Haja e a profunda Gratidão do Grupo de Catequese do 10ºano - os 

catequistas, os jovens e suas famílias.                 P.F. 
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Pastoral Juvenil dinamiza Ronda Noturna aos Sem-Abrigo  
 

 No passado dia 2 de Março (segunda-feira) a Pastoral Juvenil levou a cabo a 
atividade da Ronda Noturna aos Sem-Abrigo, pela cidade do Porto. Aos elementos do 
grupo juntaram-se alguns irmãos da Fraternidade dos Capuchinhos bem como alguns 
paroquianos que mostraram um genuíno interesse em se associarem a esta causa. A 
campanha de recolha, lançada um mês antes junto da assembleia paroquial nas Eucaris-
tias, resultou em inúmeros cobertores/agasalhos e em mais de uma centena de litros de 
leite. 

Inicialmente pelas 21h procedeu-se à distribuição dos cobertores/agasalhos/roupa pelos 
carros/carrinha da casa bem como à preparação das bebidas quentes (café e leite) e da 
comida (a confeitaria "Divinal" forneceu os bolos e pão do dia em sobra). Ainda alguns 
elementos quiseram doar pão e outros géneros alimentares para completar a refeição a 
ser distribuída. A saída da Paróquia para a rua foi feita pelas 22h30, cujo itinerário previ-
amente acordado abrangeu zonas como a Avenida da Boavista, Júlio Dinis, Hospital de 

Santo António, Batalha, Santa Catarina, São Bento, Marquês e Arca da Água, pontos críticos desta população na cidade. A estes sem-abrigo 
encontrados chegaram palavras de afeto e uma refeição quente, que tantas vezes lhes faltam no seu quotidiano. Todos os participantes mos-
traram-se satisfeitos e reinou um clima de enorme entreajuda e amizade entre todos na concretização desta ronda.  

De ressalvar que os bens sobrantes, quer alimentares quer de vestuário, serão distribuídos numa nova ronda a realizar na altura da Pás-
coa e que será anunciada a todos pois trata-se da forma mais justa de agradecer a generosidade a todos os paroquianos que participaram 

nesta entrega de leite e cobertores.  Bem-haja!                                   M.S. 

EM ENTREVISTA… 
 

Ricardo Magalhães (pai da jovem Inês – catequisanda do 4ºano; foi, também ele, catequisando da Paróquia do Amial, membro do grupo 
de Jovens “Velas Acesas” e catequista). 
 

Qual a sua opinião sobre a iniciativa levada a cabo? 
 

A opinião é positiva, embora considere que a organização não foi a melhor; estava muito centralizada e um pouco desfasada da realidade 
das diferentes Paróquias. Em minha opinião, cada paróquia deveria realizar o seu próprio “Encontro de Família”, antes de partir para este 
Encontro mais centralizado. Além disso, e contrariamente ao que se pensava, os grupos de trabalho constituídos não eram só compostos 
por pais, mas também por catequistas. 
 

O que pensa em relação aos temas que foram abordados (refira-se que no seu caso concreto apresentou a temática “A catequese e a 
família”)? 
 

Os temas apresentados foram todos de grande interesse, embora considere muito importante que seja dada mais oportunidade aos pais e 
aos jovens catequisandos, no sentido de lançar novas ideias e programas de catequese mais adequados à realidade quotidiana da 
“Famílias” – um exemplo: a divisão de horários entre a catequese da infância e a catequese da adolescência não faz, em minha opinião, 
qualquer sentido. Dessa forma, contribui-se para a divisão da família, especialmente nos casos em que há mais do que um filho, como é o 
meu caso, na catequese, com idades que se enquadram nos diferentes grupos, o que torna muito difícil a gestão quotidiana do “tempo em 
família”, tempo esse que se constitui de grande importância para a concretização da “catequese da família”. A forma como desenvolvi o 
tema foi exatamente neste sentido – o da importância de preservação dos momentos em família para, assim, ser possível realizar a 
“verdadeira catequese”. 
 

Pensa que se deve continuar a realizar este tipo de iniciativas? 
 

Sem dúvida, mas talvez com uma abordagem um pouco mais próxima da realidade das famílias, pois constatou-se que alguns dos testemu-
nhos que foram dados, nomeadamente por um padre e por um psicólogo mostraram-se desfasados da realidade atual. Na minha óptica, 
deverão abordar-se e debater-se os problemas reais da atualidade dos jovens (insucesso escolar, toxicodependência, divórcio, etc.). 

                                                                 E.F. 

“Encontro de Famílias da Catequese da Diocese do Porto”  
A alegria de ser família na catequese 

 

Decorreu no passado dia 7 de Fevereiro, no Colégio dos Salesianos do Porto, o Encontro Vicarial “ A Alegria de ser família na Catequese”. 

Após o acolhimento, iniciaram-se as atividades com intervenção de um psicólogo e de um casal. “A importância da família na Catequese” 
foi o primeiro tema abordado. 

No seguimento desta nota introdutória os participantes (pais, mães, avós, e catequistas) dirigiram-se para as oficinas, que tiveram lugar em 
12 salas, onde diversos oradores das Paróquias da Vigararia - Porto Nascente (casais, avós) com ajuda de animadores apresentaram e deba-
teram os seguintes temas: “Fidelidade ao Amor”; “A Família na Catequese”; “A Família Cristã e a sua dimensão social”; “Diálogo em Família”. 

Para encerramento deu-se lugar á Celebração da Palavra que contou com a presença do Coro Infantil de Santa Cecília. 

Porquê este encontro? A família tem hoje, tal como nas gerações anteriores, um papel insubstituível na educação dos filhos. Os pais devem 
ser os primeiros e mais importantes catequistas dos seus filhos.  

O ambiente familiar, onde os pais vivem e testemunham a sua fé em Cristo ressuscitado, deve ser o espaço privilegiado da educação na fé. 

Foi uma tarde bem passada e cheia de entusiasmo pelos testemunhos escutados!                  T.C. 
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 Acompanhando as tendências de comunicação atuais, a Paróquia de Nossa Senhora de Fátima do Amial reestruturou a sua ima-
gem institucional, através da criação de novo logótipo e website para o Centro Social Paroquial assim como website para a Paróquia de 
Nossa Senhora de Fátima do Amial. 

ORIENTAÇÃO, RENOVAÇÃO E MODERNIDADE 
 

Com tanta informação circulando nos meios de comunicação, a identidade visual e os meios de divulgação Paroquial fazem toda a dife-
rença. Esta mudança surge na necessidade de dar a conhecer a todos os paroquianos, utentes, familiares e amigos, e às pessoas em geral 
um conjunto de serviços e valências da Igreja Paroquial em conjunto com o Centro Social Paroquial. Procuramos apresentar uma imagem 
visual forte, mais moderna, símbolo de inovação e que reflecte a sua orientação; apresentar um logotipo renovado e atual para o Centro 
Social Paroquial; e complementar a imagem com a divulgação de informação útil nos respectivos websites.  
Crendo neste conceito, a nossa Paróquia está a passar por um processo evolutivo respeitante à sua imagem, nomeadamente quanto à di-
vulgação de informação e serviços assim como na metodologia de trabalho. Todas estas mudanças estão em crescimento de modo que 
possamos continuadamente prestar o melhor serviço aos nossos utentes e continuar a estabelecer uma relação de confiança com nossos 
Irmãos Paroquianos. 

 
O NOVO LOGOTIPO DO CENTRO SOCIAL É O NOSSO TESTEMUNHO 

 
Desde o início tínhamos presente que o logotipo do Centro 

Social Paroquial deveria ser moderno e inovador, no entanto, 
mantendo referências e preservando o nosso conceito, o nos-
so hábito. Era necessária uma melhoria que dignificasse o 
relato e os valores por trás de um símbolo que é o nosso maior 
património e que reforçasse a proximidade, inovação, identifi-
cação, dinamismo e empenho, atributos da relação da institui-
ção com os nossos utentes, familiares e amigos. 

 
O CONCEITO 

 
O novo logotipo foi desenhado pensando na interligação 

da Igreja com o Centro Social Paroquial. Este logotipo, coeso, 
reproduz no seu design a forma de uma Cruz de São Damião 
composta por oito alvéolos de cores diferentes (ver original), 
coberta com um arco frontal da Igreja Paroquial. Na Cruz de 
São Damião, as oito cores correspondem às oito valências a 
que o Centro Social Paroquial responde; Centro Dia, Cantina 
Comunitária, Centro Comunitário, SAD (Serviço de Apoio Do-
miciliário), ERPI (Estrutura Residencial Para Idosos), Creche, 
ATL e Liga de Amigos.  

 
A ESTIMA 

 
É com muita satisfação fraterna que anunciamos a todos a 

nova identidade visual e comunicacional que preparamos com 
muita dedicação e carinho; logotipo e website, num só desíg-

nio “Servir no Amor!”. Esperamos que gostem.               G.G. 

Nova Identidade Visual e Site do Centro Social Paroquial 

Novo website da paróquia 

Também a Paróquia terá um novo website, para já ainda em 
construção, que se constituirá como canal privilegiado de 
comunicação de todos os grupos paroquiais. 
Este novo website apresentará as informações fundamentais 
da vida paroquial, bem como os contactos institucionais. 
 

 
www.paroquiadoamial.pt 

 
geral@paroquiadoamial.pt 

www.cspamial.pt  geral@cspamial.pt  
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Grupo ICTUS 
Actividade Quaresmal/Páscoa 

 

 Aproveito mais um número do jornal informativo da Paróquia de Nossa Senhora do Amial para partilhar convosco um pouco do 
nosso contributo dentro da nossa comunidade. Na verdade, o tempo que estamos a viver é uma oportunidade que Deus nos dá para crescer-
mos na humildade, simplicidade e na partilha.  

E não obstante algumas dificuldades, o grupo Ictus procura manter o seu “ritmo de vida” consciente de que há muito caminho ainda a 
percorrer em busca de um ideia: mais oração, mais fraternidade, mais solidariedade… mais amor! 

Desde o último número do “AMIAL EM AÇÃO”, sucederam-se diversos eventos, em que fomos chamados a dar o nosso contributo; 

Um deles foi a animação do grupo coral na Eucaristia de encerramento da semana Bíblica, no passado dia 28/02/15  

Ainda nesta mesma linha, gostaria de lembrar que continuamos responsáveis pela animação do grupo coral da Eucaristia das 19h00, aos 
sábados. 

Além disso, como já é sabido, reunimos pelo menos 1 vez por mês para fazermos uma breve reflexão e programação da nossa caminhada 
como grupo ativo da paróquia. 

Gostaria, ainda de partilhar convosco outras atividades que nos ajudarão na caminhada Quaresmal: 

No dia 21 de março, às 18h15, caberá ao nosso grupo organizar e presidir a Via Sacra. 

No dia 03 de Abril, das 02 às 03h teremos adoração ao Santíssimo, na capela dos Capuchinhos. 

Finalmente no dia de Páscoa 05/04/15 participaremos no compasso com 2 equipas de 4 elementos cada, levando a alegria de Jesus Res-
suscitado à nossa comunidade paroquial.  

Desejo a todos uma boa e santa quaresma! Que Cristo Redentor ilumine o nosso itinerário quaresmal.                  I.A. 

Programação da Semana Santa na Paróquia de Nossa Senhora de Fátima do Amial 

Festa da Bíblia 
4º ano da Catequese 

 

 No passado dia 28 de Fevereiro, as crianças do 4º ano da catequese celebraram a festa da Bíblia que culminou na entrega de uma 
Bíblia a cada uma. Uma grande festa que coincidiu com o encerramento da Semana Bíblica. Foi uma prova de que mesmo quando os tempos 
se alteram o Evangelho não consegue perder o seu encanto como encantou durante a sua vida os nossos antepassados.  

A celebração teve início pelas 16:45 integrada na eucaristia dedicada às crianças e preparada por elas mesmo. Como de costume, estas fo-
ram as suas protagonistas com uma entrada em procissão em direcção ao altar. Na altura da celebração da palavra, levaram a Bíblia ao am-
bão segurando tiras coloridas, simbolizando a sua fé.  

Foi uma celebração simples e harmoniosa tentando sempre mostrar o que tinham aprendido durante os anos de Catequese sendo por isso 

merecedoras de tal honra.  Para rematar, na acção de graças leram um pequeno poema em que agradeceram a alegria que o Senhor Jesus 

lhes proporcionou nesse dia.                       M.C. 
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Seja solidário sem gastar um euro 
O seu IRS pode ajudar o Centro Social Paroquial 

 

 Sabia que os seus impostos em vez de irem para os cofres do Estado podem ser canalizados para uma instituição de solidariedade 
social à sua escolha, acredita? Pois isso é possível. Pelo menos em parte. De há uns anos a esta parte, a lei permite aos contribuintes consig-
narem uma pequena parcela dos impostos pagos (0,5%) para uma instituição particular de Solidariedade Social (IPSS), para uma instituição 
religiosa ou para uma entidade com estatuto de utilidade pública. Tudo isto com uma grande vantagem: ao optarem por fazerem a consig-
nação de imposto, os contribuintes não terão qualquer custo. Ou seja, não pagarão mais impostos por optarem por esta decisão, nem verão 
o reembolso do IRS diminuído. 

Desta forma, os contribuintes estarão a ajudar uma instituição à sua escolha, sem terem de gastarem um euro adicional. E têm sido mui-
tos os portugueses que optam por consignarem uma parte do seu IRS a ajudar os mais necessitados. 

Querendo ajudar o nosso Centro Social Paroquial, o contribuinte quando preencher a sua declaração de IRS terá apenas de preencher o 
anexo H, quadro 9, campo 901 da sua declaração de rendimentos, indicando o número fiscal, 501 927 140, do Centro Social Paroquial do 
Amial para receber a consignação de imposto. Trata-se de um pequeno gesto, sem custos, que pode fazer a diferença a quem se dedica a 

ajudar quem mais precisa. Seja solidário, não custa nada!                                      G.G. 

Coro ICTUS 
Humildade, Trabalho, Insistência,  

Confiança 
Vale a Pena: 

 
 Foi com estas qualidades que surgiu 

o CORO ICTUS, necessário para acompanhar a 
Celebração Eucarística das 19 horas, aos sába-
dos. Começou com apenas meia dúzia de boas 
vozes dirigidas pelo Irmão Capuchinho, Frei 
Tiago. Parecia um coro em embrião. Não bai-
xaram os braços; foram crescendo de sábado 
para sábado. Trabalhavam, ensaiavam com 
afinco, angariavam novos elementos que de 
boa vontade e disponibilidade, apareciam aos 
ensaios. Eles confiaram que estavam a prestar 
um serviço a Deus e à Comunidade. 

Hoje podemos dizer que temos um CORO 
ICTUS agradável e já numeroso que às Eucaris-
tias presta a sua animação. 

Para o maestro, Frei Aventino, organista e 
para todos os demais elementos ficam os nos-
sos parabéns. 

CONFIAI EM JESUS….JESUS CONFIA EM VÓS.

                 L.C. 

Visita às instalações do CSPA 
Pelos Órgãos Diretivos 

 
 No passado dia 5 de 
Março, os Órgãos Directivos 
(Direcção e Conselho Fiscal) 
do CSPA realizaram uma visita 
às instalações da instituição, 
procurando conhecer mais 
aprofundadamente as infra-
estruturas e contactar ‘in 
loco’ com a realidade de cada 
uma das valências. De facto, 
no âmbito da postura de diá-
logo e proximidade que a 
actual Direcção procura mate-

rializar, esta iniciativa surge como símbolo importante da procura de um conhecimento 
real da instituição, que presida à definição de linhas orientadoras e às subsequentes to-
madas de decisão. A visita, determinada em reunião de Direcção, iniciou-se às 18h30, no 
Pólo de S. Tomé, onde o Director Técnico deste pólo introduziu cada um dos responsáveis 
pelas valências que aí se desenvolvem: creche, jardim de infância, ATL e centro comunitá-
rio. Seguidamente, os membros da Direcção e Conselho Fiscal deslocaram-se para o edifí-
cio sede, onde a Directora Técnica responsável por este polo e a Directora de Serviços 
conduziram a visita guiada, introduzindo as valências de ERPI (estrutura residencial para 
idosos), Centro de Dia, Apoio Domiciliário e Cantina Social.  

Esta visita permitiu à Direcção e Conselho Fiscal contactar mais de perto com os diver-
sos espaços do Centro Social Paroquial, bem como aferir das necessidades de renovação e 
investimento. Por outro lado, ao longo da visita, que terminou pelas 22 horas, procurou-
se abordar o trabalho de cada uma das valências, aferindo carências e anseios. 

É objectivo e missão dos Órgãos Directivos da instituição tomar as melhores decisões 
na condução do Centro Social Paroquial. Para tal, é imperioso conhecer de perto a realida-
de, não ficando apenas pelo conhecimento formal ou reportado. Neste sentido, no inicio 
do mandato, a Direcção e Conselho Fiscal realizaram esta visita às instalações, demons-
trando que o caracter voluntário das funções que desempenham não será nunca factor de 

menos envolvimento ou empenho na melhor orientação da instituição.       G.G. 

Na Elaboração do IRS basta preencher, no Anexo H, o campo 901 do Quadro 9, conforme exemplo: 
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Pode contactar este jornal através do e-mail:            paroquia.do.amial.jornal@gmail.com, ou no           Facebook 

Celebração Penitencial Comunitária 
na Quaresma 

 

 A Quaresma prepara-nos para a celebração do Mistério 
Pascal. Quaresma é tempo de conversão. 

Dado isto, no passado dia 13 de março, na nossa Paróquia reali-
zou-se uma Celebração Penitencial Comunitária. 

Deus, ao longo da História da Salvação sempre se preocupou, e 
continua a preocupar-se com a felicidade do ser humano. 

Sabendo, porém, que o ser humano é frágil na sua vivência, 
Deus, através da Igreja, convida-nos, neste tempo da Quaresma, a 
uma renovação espiritual da nossa vida. Para isso temos de dispor 
de tempo, escutar a Palavra de Deus, que nos vai indicando as 
grandes etapas do Mistério Salvífico. 

O ser humano, ao tomar consciência da sua fragilidade, mas ao 
mesmo tempo da beleza e misericórdia de Deus, só tem uma alter-
nativa: acolher o perdão de Deus, sobretudo por meio do Sacra-
mento da Reconciliação ou da Penitência. 

Só há Páscoa, se em nosso coração, já fizemos as pazes com 
Deus, connosco mesmos e com os irmãos a quem ofendemos. 

Ninguém está isento de pecados, uns mais, outros menos. So-
mos todos pecadores. Por isso é necessário purificar-nos. 

Quaresma é esse tempo favorável que o senhor nos oferece. Só 
assim chegaremos renovados à grande festa da Páscoa. Só deste 
modo sentiremos a alegria verdadeira. 

Só assim temos a certeza de estar a caminhar para a felicidade 
de Jerusalém Celeste. 

Boa Quaresma e uma Santa Páscoa em união com Jesus nosso 
Irmão Crucificado Ressuscitado.                                                

          MHC 

Festa do Idoso 
Centro Social Paroquial do Amial 

 
Por forma a celebrar o Dia do Idoso, a instituição preparou um 

programa de actividades – FESTA DO IDOSO – cujo conceito é cele-
brar o Centro Social Paroquial no que tem de mais valioso, os seus 
utentes e, particularmente, os mais idosos. 

Assim, decorre nos dias 19 a 22 de Março de 2015, esta celebra-
ção que não é simplesmente a festa do Idoso, mas sim uma festa 
conjunta com a comunidade paroquial, numa linha de intergeracio-
nalidade entre todos. Este programa ao encontro do desígnio da 
instituição, “Servir no Amor”, evoca o propósito de troca de saberes 
entre as gerações passadas com as gerações futuras enaltecendo 

ambas as competências.                            G.G. 

Descompressão 


