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Mensagem de Páscoa à Comunidade Paroquial 

 CRISTO RESSUSCITOU !  
 

 É o grito que inunda, invade e alegra a festa da Comunidade Cristã. 
Passaram os dias da Paixão de Cristo, dias importantes e que não pode-
mos esquecer, uma vez que a Ressurreição de Cristo não dissipa a Sua 
Paixão, mas ilumina todo o Mistério da Sua Cruz. 
 Entretanto, o que nos distingue como pessoas crentes, não é afir-
mar a Morte de Cristo, mas o Seu sentido: a Redenção de Cristo e a Sua 
Ressurreição. 
 Na Ressurreição, celebramos o Triunfo de Jesus Cristo sobre a morte 
e sobre todas as situações de morte, como: a mentira, a violência, o egoís-
mo, o desamor … Celebramos o Triunfo da VIDA, da VERDADE, da PAZ e do 
AMOR. E tudo isto é Cristo! Ele é VIDA, é VERDADE, é PAZ e é AMOR! 
 Se Cristo não tivesse Ressuscitado, a nossa Fé seria inútil, não teria 
razão de ser. Jesus Cristo deixaria de ser o Senhor dos vivos e dos mortos, 
e o Pai não seria o Deus do nosso Credo: “E se o Espírito Daquele que res-
suscitou Jesus de entre os mortos habita em vós, Ele, que ressuscitou Cris-
to de entre os mortos, também dará vida aos vossos corpos mortais, por 
meio do Seu Espírito que habita em vós.” (Rom 8,11); e nós estaríamos ain-
da nos nossos pecados. Mas, Cristo Ressuscitou! E esta Ressurreição ilu-

mina a Sua vida e a Sua morte. E Deus Pai aceitou a Vida e a Morte de Seu Filho como testemunho 
de autêntica doação e, porque isto não podia terminar (a Sua Vida e Morte), Ele não podia ficar se-
pultado; por isso, eternizou-O Ressuscitando-O. 
 A Ressurreição de Jesus Cristo é o SIM do Pai à Obra do Filho, e o NÃO do Pai ao egoísmo, à 
violência, ao pecado dos Homens. E é ao mesmo tempo vitória e derrota, vida e morte, Salvação e 
Condenação… 
 Glorificando a Cristo, o Pai desqualifica qualquer outro tipo de existência… Por isso, quando 
falamos de Ressurreição e a celebramos, falamos e celebramos não só da reanimação de um cadá-
ver, mas muito mais do que isso. 
 O modelo da ressurreição de Lázaro não nos serve para A compreender. A ressurreição de 
Lázaro foi um milagre, a de Jesus é um Mistério. Jesus não dá um passo atrás, mas para a frente. Ele 
não volta a estar vivo, mas converte-Se no “vivente”: “Eu sou o Primeiro e o Último; Aquele que vive. 
 Estive morto; mas, como vês, estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da Mor-
te e do Abismo!” (Ap 1,17-18). A Sua Ressurreição não é uma mera prolongação da vida de antes, 
mas o fundamento de uma Vida Nova…, que há-de ser a nossa vida. Esta é a grande aposta que 
nós, os Cristãos, fazemos ao proclamar a Ressurreição de Cristo Jesus. 
-Não podemos dizer: “Cristo Ressuscitou!” se não demos à nossa vida uma nova orientação à forma 
de olhar a vida, à realidade que nos envolve.  
 Diz S. Paulo aos Colossenses: “Portanto, já que fostes ressuscitados com Cristo, procurai as 
Coisas do Alto, onde está Cristo, sentado à direita de Deus. Aspirai às Coisas do Alto e não às coisas 
da Terra. Vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, a vossa 
vida, Se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em Glória.” (Cl 3, 1-4). Não é um 
convite para fugir da vida que vivemos, mas para a interiorizar em nós. Pelo Batismo, somos incor-
porados no Mistério da Morte e Ressurreição de Cristo. Experiência que deve marcar profundamen-
te a vida do Cristão: “De facto, se estivermos integrados Nele por uma morte idêntica à Sua, tam-
bém o estaremos pela Sua Ressurreição. É isto o que devemos saber: o homem velho, que havia 
em nós, foi crucificado com Ele, para que fosse destruído o corpo pertencente ao pecado; e assim, 
não somos mais escravos do pecado. É que quem está morto está justificado do pecado. Mas, se 
morremos com Cristo, acreditamos que também com Ele Viveremos.” (Rom 6,5-8). 
 Se isto não acontecer na nossa vida, ser Cristão é uma pretensão impossível. 
 

Reflexão pastoral 
 

- Que vibrações trás à minha vida, a Ressurreição de Cristo? 
- Sou Construtor dos “novos Céus e da nova Terra”? 
- Dou um Testemunho verdadeiro de Cristo Ressuscitado?            frei Manuel Luis 
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www.paroquiadoamial.pt 
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Porta Santa para a Misericórdia 

 Uma Porta Santa é uma porta aberta pelo Papa e simboliza o inicio de um Ano Santo. 
 A 8 de dezembro de 2015 foi aberta a Porta Santa do Jubileu da Misericórdia, na Catedral de Roma, na Basílica de São 
João Latrão. 
 Todos fomos convidados a participar neste Jubileu 
que se prolongará até 20 de novembro de 2016. Assim 
foram abertas as Portas das Catedrais de todo o Mundo 
no domingo seguinte, 13 de dezembro de 2016, o III Do-
mingo do Advento. Propôs também a iniciativa “24 horas 
para o Senhor”, marcada com momentos de oração e 
celebrações penitenciais. 
 Esta iniciativa foi posta em prática em todo o Mun-
do entre os dias 4 e 5 de março.  
 No dia 4 de março tivemos a celebração penitenci-
al na nossa paróquia. Momento dedicado a purificar o 
nosso coração e renovar a Vida Cristã, vivido por muitos 
paroquianos, salientando-se a forte presença dos nossos 
jovens. 
 No dia seguinte, a Paróquia do Amial marcou a sua 
presença na Sé Catedral do Porto com a participação de 
diversos grupos, paroquianos e frades, sob a orientação 
do Frei Manuel Luís. Inserida nas “24 horas para o Se-
nhor”, dinamizou uma hora de Adoração, com cânticos, 
momentos de reflexão e oração. 
 Atravessar a Porta Santa é muito mais do que passar através.  
“Entrar por aquela porta significa descobrir a profundidade da misericórdia do Pai que a todos acolhe e vai pessoalmente ao en-
contro de cada um.”  
(Papa Francisco).                                          Maria Luis 

Após uma caminhada de seis anos de Catequese, os 
adolescentes do 7.º ano  celebraram no dia 6 de março de 
2016, a  Festa das Bem-Aventuranças,  na missa das 11h30,  
presidida pelo Frei Manuel Pires. 

Os adolescentes, acompanhados pelos seus pais, 
familiares, amigos e catequistas,  manifestaram  perante a 
comunidade cristã,  o seu compromisso com Jesus Cristo,  
num momento solene,  franco, simples e humilde. 

No momento da Ação de Graças da Eucaristia  pro-
clamaram as 8 Bem-Aventuranças com símbolos e uma 
mensagem de Jesus para cada um de nós.          

           Paula Pontes 

Festa das Bem-Aventuranças 

 No percurso de 10 anos de Catequese para a Infân-
cia e Adolescência celebramos a Festa da Bíblia no 4º Ano 
de Catequese. 
 Na nossa Paróquia a Festa da Bíblia foi celebrada no 
passado dia 20 de fevereiro, II Domingo da Quaresma, em 
que Deus nos convida a escutar e seguir os caminhos de 
Jesus.  
 Nesta Eucaristia,  a Bíblia foi levada ao altar por uma 
mãe e quatro crianças do 4º Ano e todos  aclamamos a 
Palavra de Deus cantando com alegria.  
 No momento da Ação de Graças cada criança rece-
beu a Bíblia das mãos do Celebrante e todos se compro-
meteram a ler, celebrar e viver a Palavra de Deus que está 
na Bíblia. 
 A Palavra de Deus é Luz, Alimento, Caminho … 
 
                Irmã Lúcia 

Festa da Bíblia 

Pode consultar o plano anual de catequese em www.paroquiadoamial.pt/catequese 
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Conselho Regional Norte da OFS  

Três irmãos da Ordem Franciscana Secular do Amial foram eleitos para o Conselho Regional Norte da OFS  
 

 No passado dia 21 de fevereiro, na cripta da nossa 
Igreja, realizou-se o Capítulo Eletivo do Conselho Regio-
nal Norte, com a presença de cerca de vinte fraternida-
des do norte de Portugal, assim como todo o seu Conse-
lho ainda em funções. 
 Estiveram presentes, também, o capuchinho frei 
Luís Leitão na qualidade de assistente espiritual da regi-
ão norte, o frei Daniel Teixeira, da OFM, atual assistente 
espiritual nacional e o ministro nacional da OFS, Rui Jor-
ge. 
 O Capítulo iniciou as suas atividades pelas 14h30 
com uma oração e um cântico franciscano, seguido de 
umas palavras de acolhimento dirigidas à assembleia 
pelo ministro nacional Rui Jorge. 
 Presidiu ao Capítulo o vice ministro nacional da 
OFS, o irmão Pedro Nuno da fraternidade de Leiria, após 
agradecer o trabalho desenvolvido pelo Conselho ces-
sante, apelou ao espírito fraterno e ao sentido de missão 
dos irmãos capitulares, para que o Capítulo pudesse de-
correr bem e chegasse a bom termo. Foi, já perto das 

20h00, que se concluíram os trabalhos dos quais resultou na eleição do novo Conselho Regional Norte da OFS, que se 
apresenta infra: 
Ministra Regional: Maria Manuela Cabral Costa Marques Tavares (da Fraternidade do Amial); 
Vice-Ministra: Abigail Cabral Costa Marques Vale Lima (da Fraternidade de Barcelos); 
Secretário: Rui Jorge Gonçalves Lopes (da Fraternidade do Amial); 
Tesoureira: Sara Maria Monteiro Soares (da Fraternidade de Nossa Senhora dos Anjos - Porto); 
Mestre de Formação: Maria Fernanda Sá Vilar (da Fraternidade de S. João da Madeira); 
Conselheiros: Carlos Nuno Teixeira do Vale (da Fraternidade de Leça da Palmeira),  
       Alberto Cândido Alves Baldaque Lobo (da Fraternidade de Nossa Senhora dos Anjos - Porto) 
       Maria de Lourdes Vieira da Cunha (da Fraternidade do Amial). 

A todos os irmãos eleitos desejamos as maiores felicidades e perseverança no desafio que agora começam. 
 

                          Adriano Machado 

Conselho Regional da OFS Norte (na foto falta o Responsável de Formação) 

Festa do Pai Nosso – 2º ano da Catequese   
 
No passado dia 12 de março, na Eucaristia das 16h45, as crianças do 2º ano da Catequese celebraram a Festa do Pai 

Nosso. Ao longo da catequese, estas crianças aprenderam que pelo Batismo fazem parte da família de Deus, a Igreja. E foi 
esta comunidade que se reuniu com elas, nesta Eucaristia, para as ajudar na sua festa.  

Seguindo a Cruz de S. Damião, as crian-
ças do 2º ano, acompanhados dos seus catequistas, caminharam até ao altar segurando oito cartazes, cada um com uma 
frase da oração do Pai Nosso, e a respetiva ilustração; estes permaneceram no altar até ao final da Eucaristia.  

Logo no início desta, as crianças do 2º ano deixaram bem claro que já sabem que Deus é um Pai de Amor e generoso, 
tal como disseram ao Frei Manuel Luís. E, tal como os discípulos, foi a Jesus que pediram para lhes ensinar a rezar, e assim 
aprenderam a falar com o Pai do Céu, dizendo “Pai Nosso que estais no céu…”. 

No final desta Celebração, as crianças receberam, pela mão de cada um dos seus pais, a Oração do Pai Nosso. Com este 
gesto, cada criança recebeu do seu pai da terra a oração dirigida ao Pai do Céu, e assim, não só as crianças se comprome-
teram a rezá-la e vivê-la todos os dias com entusiasmo e alegria, mas também as suas famílias o fizeram. 

Deste modo, estas crianças deram mais um passo na sua caminhada para conhecer Jesus e o amor de Deus Pai. E espe-
ramos que rezem com dedicação esta oração que Jesus nos ensinou dirigida ao Nosso Pai.                      

                           Mafalda Andorinho 
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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 

Meses  Receitas Despesas Saldo Mensal Saldo Total 

Saldo Anterior       39 134,12   

Dezembro 2 554,41        1 966,18   588,23   39 722,35   

Janeiro 4 430,25   3 150,99   1 279,26   41 001,61   

Fevereiro 5 360,68   2 101,88   3 258,80   44 260,41   

Março 6 898,00 3 902,04 2 995.96 47 256,37 

No passado dia 6 de fevereiro, pelas 19h00, realizou-se na Cripta da Paróquia do Amial o Carnaval de 2016, desta vez 
com a organização a cargo da Pastoral Juvenil. 
 Não faltou animação, boa comida, máscaras surpreendentes, música, dança, humor e um ambiente muito agradável 
que a época carnavalesca nos incita sempre. Contamos com vários concursos de eleição da melhor máscara, organizados 
por categorias: infantil, adultos e da Pazjuva, seguidos da entrega de prémios.  

A Comunidade Paroquial juntou-se a nós e fizeram deste Carnaval uma desafiante iniciativa. O valor angariado reverte 
para a presença dos jovens nas Jornadas Mundiais da Juventude, Cracóvia 2016.  

Foi um serão que contou com uma adesão positiva (cerca de 70 pessoas), às quais o grupo agradece por toda a genero-
sidade.                                                           Marisa Silva 

CARNAVAL CAPUCHINHOS - 2016 

Aspeto geral da sala antes do evento                                        Muitos foram os foliões que estiveram a preceito, onde a animação não faltou 

 Nos passados dia 12 e 13 de março realizou-se o retiro do grupo Somos 
Um, do 8º ano da Catequese, um momento intenso para todos os que o vive-
ram, catequizados, catequistas e pais. 
 Um dos lemas do grupo e o seu propósito é caminhar, sendo o tema do 
fim de semana “Caminhando com Francisco”, pois com Ele temos aprendido a 
viver de maneira diferente e está ao nosso alcance marcar a diferença. 
 É importante partir e chegar de coração aberto para os outros, saber 
abrir a Porta do nosso coração, não nos fecharmos e deixarmo-nos tocar pelos 
outros e por tudo o que nos envolve. 
 É importante estarmos próximos uns dos outros e muitas vezes estamos 
longe, devemos conhecer os que nos rodeiam e os que nos parecem estar lon-
ge. 
 É importante sabermos pensar e sentir, devemos saber fazer o equilíbrio, 
saber pensar com o coração e menos com a cabeça, porque muitas vezes somos 
egoístas. 
 É importante sonhar, sem nunca esquecer a realidade, pensarmos qual é 
o nosso sonho e se ele nos vai fazer feliz e aos que nos rodeiam. 
 Cada um de nós é diferente e é importante que saibamos construir união 
para que as nossas diferenças se dissipem. “ Onde houver tristeza, que eu leve a 
alegria” (Francisco de Assis).                                                                   Joana Martins 

 

RETIRO DO 8º ANO DA CATEQUESE 
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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. 

Sarau Solidário angaria fundos para Campo de Férias de Crianças 

 Com o objetivo de angariar fundos para a realização de um 

campo de ferias para as crianças, no passado dia 30 de janeiro, o gru-

po ICTUS, realizou um Sarau Solidário. 

 Iniciando pelas 21h00, e com a presença de aproximadamente 

300 pessoas, o frei Manuel Luis acolheu a todos os participantes e 

presentes com umas breves palavras. De seguida, visualizou-se um 

pequeno vídeo de abertura sobre a solidariedade, uma das causas do 

Grupo ICTUS. A apresentação do Sarau Solidário coube aos elemen-

tos do grupo, Sónia e Henrique, que ao longo do espetáculo iam indi-

cando as atuações dos vários grupos e artistas que participavam. 

 Numa noite inesquecível, com a Cripta praticamente completa 

e com um numero variadíssimo de atuações, os grupos atuaram com 

grande alegria, dando também o seu melhor pela causa proposta e a 

que se disponibilizaram de imediato. Esta iniciativa, cujo balanço foi 

bastante positivo, leva o Grupo a estar sempre pronto para novos 

desafios, no sentido de, com o apoio e participação dos paroquianos 

e outros convidados, conseguir alcançar o objetivo de organizar um 

Campo de Férias para crianças. De facto, sem estas iniciativas e sem o 

apoio de todos, tal não será possível. O Grupo ICTUS deixa os seus 

agradecimentos a todos os participantes, nomeadamente a Orques-

tra Comunitária de Campanhã, os Bfree Dance, ao Coral da Universi-

dade Sénior do Porto, aos ADN Dance, Todos em Cena, Rita Costa, 

André Gonçalves, Supremo e Ana, Drop e a sua banda. Especial agra-

decimento ao amigo Drop pela sua participação durante todo o even-

to, que foi fundamental. Agradecimentos, ainda, a todos os apoios e a 

todos os presentes por se solidarizarem por esta nobre causa: a reali-

zação de um campo de férias para crianças.                          Paulo Pinto 

Atuação do grupo de Dança Bfree 

Momento de humor entre apresentadores, Paulo e Marina 

No dia 30 de Janeiro de 2016 assisti e também atuei num Sarau organi-

zado pelo Grupo Ictus do Amial em que as receitas eram a favor de uma 

causa muito nobre... Ajudar crianças! Louvo todo o esforço físico, psico-

lógico e emocional e também a dedicação de todos os que com muito 

carinho e amor ao próximo despenderam umas boas horas das suas 

vidas a fim de proporcionar uma boa soirée para os mais de 250 espec-

tadores que ali se deslocaram para assistir aos vários shows de canto, 

dança, teatro, etc. Foi uma experiência muito enriquecedora tanto para 

nós espectadores / artistas mas de certeza que para eles (Grupo Ictus) 

pois demonstraram a sua versatilidade na organização do evento mas 

também pelo motivo do mesmo: amor, ajuda, solidariedade ao próximo, 

valores esses que todos devemos demonstrar no nosso dia a dia. Para-

béns mais uma vez e um bem hajam a todos.       Soraia Vieira 

Testemunho de uma participante 

Orquestra Comunitária de Campanhã em concerto 

Grupo ADN em atuação 
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 AMOR à ARTE 

 O grupo do 10º ano da Catequese (Aprendizes d´Assis) dinamizou, no dia 13 de fevereiro, na Cripta da Paróquia do 

Amial, um espetáculo de dança designado "Amor à Arte". 

 O objetivo era celebrar a época festiva de S. Valentim, angariando fundos para completar o valor necessário da via-

gem de todos os adolescentes a Santiago de Compostela, nos dias 1, 2 e 3 de Abril.  

 A noite resumiu-se a um "mar de gente", que lotou todas as cadeiras disponíveis, situação pela qual o grupo não se 

cansa de agradecer aos presentes, por toda a generosidade. 

 Com atuações muito talentosas  de jovens apaixonados pela dança (Bang! Bang! Crew; Bang! Bang! Kids Crew; One 

Size Crew; Evoluxion Fame; Oliveira Dance; Five C; Lil`Monsters; Carolina Santos, Joana Ascensão, Sofia Fowitz), a noite foi 

sem dúvida de enriquecimento cultural e que deixou ainda espaço para um "convívio muito doce" (com as iguarias que 

tínhamos à disposição).  

 Gostaríamos, também de  uma palavra de agradecimento e carinho aos pais e familiares dos adolescentes que tanto 

se envolveram, com eles, na preparação e dinamização desta atividade. 

 Bem-hajam!                             Marisa Silva 

Aspeto geral da Cripta Grupo do 10º ano, organização do evento Grupo de Dança em atuação 

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. 

“Grupo de Oração no Amor de Padre Pio” 
presente nas 24 horas de Adoração ao Santíssimo 

  

 

 

 “Diviníssimo Espírito, ilumina-me e inflama-me na meditação sobre a Pai-

xão de Jesus. 

 Ajuda-me a penetrar neste mistério de amor infinito e de dor de um 

Deus que, revestido da nossa humanidade, sofre, agoniza e morre por amor 

aos homens!...  

 O Eterno, o Imortal que desce e se humilha para sofrer o mais imenso 

martírio, a ignominiosa morte na cruz entre insultos, ofensas e desprezo, para 

salvar a criatura que O ofendeu e que se chafurda na lama da culpa. 

 O homem com a sua culpa e Deus, pelo pecado, se entristece, dor e suor 

de sangue, entre terríveis agonias espirituais. Não, eu não posso apresentar-

me nesse abismo infinito de amor e dor, se não me abraçares com a Tua graça. 

 Faz com que eu possa penetrar na intimidade do Coração de Jesus para 

compreender a essência das Suas amarguras quando ali, no jardim, eles o 

transformaram num moribundo; faz com que eu posso consola-Lo com o meu 

amor e em abandono do Pai e dos seus filhos. 

 Faz com que eu possa unir-me a Ele para pagar com Ele. 

 Maria, Mãe das Dores, uni -me a Vós, para seguir Jesus e participar das 

Suas tristezas e das Tuas dores... Anjo-Custódio, assisti as minhas faculdades e 

as tenha concentradas em Jesus, para que não me afaste d’ Ele. Assim seja.”                      

                                    

                Padre Pio   

                                         Texto enviado por Márcia Sousa 
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Visite a sua Paróquia em www.paroquiadoamial.pt e o facebook em  www.facebook.com/paroquiadoamial 

XXII Semana Bíblica do Porto 

 Foi no passado mês de fevereiro, entre os dias 15 e 19, que decorreu 

a “XXII Semana Bíblica do Porto”, sempre encarada com muita atenção pela 

nossa Paróquia, quer quanto à sua organização, quer quanto à sua divulga-

ção.  
 Este ano, foram chamados vários grupos da nossa comunidade a co-

laborarem na realização da Semana Bíblica, ao invés de anos anteriores, em 

que era, quase exclusivamente, o Grupo Bíblico a assumir essa tarefa. Fo-

ram, ainda, convidados os grupos corais da nossa Paróquia, que diariamen-

te nos presentearam com cânticos alusivos à misericórdia. É sempre bom o 

envolvimento de todos num evento destas características, cuja finalidade 

uma melhor compreensão da Palavra de Deus. 

 Certamente que as cerca de 100 pessoas que diariamente estiveram 

presentes saíram mais enriquecidas. 

 O “Deus da Misericórdia”, foi o tema central desta edição. Os conferen-

cistas, todos eles frades franciscanos capuchinhos (frei Herculano Alves, frei 

Luís Leitão e frei Acílio Mendes), desenvolveram ao longo da semana os vá-

rios olhares sobre a Misericórdia.  

 Tendo como ponto de partida vocábulos hebraicos, o frei Herculano 

Alves demonstrou que a Misericórdia já estava presente no Antigo Testa-

mento. Referiu, aliás, que a Bíblia é o livro da Misericórdia, uma vez que a 

sua Palavra é já um ato de misericórdia. Falou-nos, também, da parábola do 

filho pródigo que encerra em si a essência do Evangelho de Jesus Cristo e 

revela-nos o rosto misericordioso do Pai.  

 O frei Luís Leitão lembrou-nos a ação social da Igreja ao longo dos 

séculos, no apoio aos mais pobres e aos enfermos.  

 Já o frei Acílio Mendes disse-nos que a Igreja é chamada a ser verda-

deira testemunha da misericórdia de Deus. 

 A semana encerrou no dia 20 de fevereiro com a Eucaristia das 

19h00, presidida pelo frei Manuel Pires, que, nesta Paróquia, empresta o 

seu saber com a sua presença junto do Grupo Bíblico, nos encontros quin-

zenais com a Palavra de Deus.                                        Adriano  Machado 

O frei Herculano Alves com a plateia sempre atenta 

Frei Luis Leitão, ao fundo, numa das suas conferências 

O frei Acílio Mendes em conferência 

À esquerda, a Bíblia sempre presente, Fonte de Misericórdia.  
À Direita, frei Acílio com frei Manuel Luis que esteve presente em todas as conferências. 

Coral dos irmãos Franciscanos Capuchinhos 

Aspeto geral da XXII da Semana Bíblica do Porto 
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 O grupo de jovens “Jovens Felizes” iniciou em nome da Paróquia do Amial 
há 21 anos a Peregrinação a Fátima a Pé. Todos os anos a partida acontece no 
domingo de Páscoa e este ano não foi exceção.  
 Partimos do Porto no dia 27 de março à noite e chegamos a Fátima no dia 
2 de abril, sendo que ficamos em Fátima até Domingo (3 de abril), para assistir 
às cerimónias desse dia.  
 Nesta 21ª peregrinação 48 peregrinos cumpriram da melhor forma a sua 
promessa, chegando até à Mãe de todos nós. 
 O caminho fez-se durante a noite, com o apoio na estrada de 4 carros, 
sendo um de enfermagem. Nos carros toda a alimentação necessária e apoio 
incondicional dos elementos da organização, sempre disponíveis a dar uma pa-
lavra de consolo e acompanhar em caso de necessidade. No final da etapa um 
autocarro, com um motorista incansável conduzia os peregrinos até ao Hotel 
Cabecinho, em Anadia. Lá a equipa de massagem e enfermagem esperava de 
braços abertos os peregrinos que necessitavam de um miminho e curativos. De-
pois dos tratamentos os peregrinos almoçavam e faziam o seu descanso. Ao fi-
nal da tarde, participávamos na missa e terço, e logo a seguir o jantar, para recu-
perar forças para nova caminhada. Um pequeno encontro, com partilha de ima-
gens e partilhas pessoais antes da partida e de volta ao local onde parávamos. 
 No sábado, chegados a Fátima, celebramos e dinamizamos a missa na Ca-
pelinha das Aparições. A tarde foi de descanso e depois uma última surpresa do 
grupo organizador.  
 No domingo assistimos e participamos na missa e fizemos a viagem de 
regresso. Foi desta forma que demos por encerrada a 21ª peregrinação a Fátima 
a Pé…  
 No sítio onde tudo começou há uma semana atrás, deixamos aos pés da 
Nossa Senhora o ramo que carinhosamente foi entregue à equipa da organiza-
ção, por uma peregrina. 
 Os elementos voluntários desta organização, agradecem a todos os pere-
grinos que nos acompanharam nesta semana cheia de emoção, carinho, amiza-
de e Fé… 
 Que Nossa Senhora esteja sempre presente na vossa vida e nos vossos corações...        Isabel Jesus 

Peregrinação a Fátima 



Amial em Ação                           9  

Pede ler este jornal no site oficial da Paróquia do Amial em www.paroquiadoamial.pt 

 Teve lugar no Colégio dos Salesianos, 
no passado dia 27 de fevereiro, o Encontro 
da Vigararia para a adolescência. 
 O encontro subordinado ao tema: 
“Desafia-te a sair do quadrado”, contou com 
a presença de mais de 250 jovens e mais de 
50 catequistas, das paróquias da Vigararia 
Porto - Nascente (Santo Ildefonso, Areosa, 
Amial, Antas, Bonfim Igreja, Montebelo, Sale-
sianos, Paranhos, Azevedo, Campanhã, Cal-
vário e Senhora da Conceição). 
 A nossa Paróquia reuniu cerca de 27 
jovens do 7º ao 10º ano, que participaram 
ativamente no acolhimento e posteriormen-
te nas oficinas que abordaram 4 temáticas: 
 “Solidariedade e Voluntariado”, Perdão e 
Dialogo”, “Não há indiferença” e “Fé” (Como 
Jesus, o rosto da misericórdia, evangelizaria 
hoje). 
 Por fim, os jovens reuniram-se para a 
Celebração da Palavra que terminou com a Oração da Santa Faustina, tendo no final sido entregue, a cada um, a Carta do 
Papa Francisco para o Jubileu dos Adolescentes. 
 A origem deste encontro, assim como os temas abordados, visaram a Celebração do Ano Santo da Misericórdia. 
 O Santo Padre transmitiu-nos de forma simples a sua vontade para este santo ano: “Desejo-lhes um bom ano, pleno 
da misericórdia de Deus, que perdoa tudo. Tudo...! Abram o coração a esta misericórdia, escancarem o coração, para que 
exista a alegria, a alegria do perdão de Deus (…)”                                                                                                             Tânia Campos 

Encontro para Adolescentes na Vigararia Porto Nascente 

A vivência da Via Crúcis pela Paróquia na Quaresma 2016   
 
 

 A Via Sacra (também chamada Via Crúcis) não é mais do que um exercício espiritual no qual se revive a paixão e 
morte de Jesus. Durante os sábados da Quaresma, foi dinamizada pelos diferentes grupos desta paróquia, no período que 
antecede a Missa vespertina. 
 Todos fomos convidados a percorrer, mentalmente, a caminhada de Jesus a carregar a cruz desde o Pretório até o 
monte Calvário, a recordar os seus últimos momentos de vida na terra, a compreender melhor a pessoa de Jesus e o amor 
que teve por nós ao ponto de se deixar matar.                                    Maria Luis 

Horário das Eucaristias e Confissões 
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A caminho de Santiago de Compostela … 

Pede ler este jornal no site oficial da Paróquia do Amial em www.paroquiadoamial.pt 

 O grupo do 10º ano de catequese (Aprendizes 
d´Assis) iniciou uma jornada de três dias rumo a Santiago 
de Compostela, entre os dias 1 e 3 de Abril. 
 A partida, marcada por uma celebração de envio 
muito sentida na Capela Branca da nossa Paróquia condu-
zida pelo Frei Manuel Luís, fez-se pelas 8h45 do dia 1 de 
Abril, sendo que, de camioneta fomos conduzidos até Va-
lença.  
 A partir daqui iniciamos a pé uma parte do Caminho 
Português de Santiago, atravessando a ponte que liga Va-
lença a Tui, cruzando o rio Minho, e seguindo caminho por 
cerca de 10 km. Ao longo deste caminho estivemos muito 
perto da Natureza e de paisagens inspiradoras, refletindo e 
perspetivando muitas memórias e muitas vivências da nos-
sa Fé entre músicas e silêncios. Todo este caminho é reves-
tido de conchas de vieira, símbolo do peregrino de Santia-
go.  
 A camioneta apanhou-nos após este percurso a pé; 
seguindo-se viagem para almoço e dirigindo-nos até Mon-
tegozo. Aqui começamos nova etapa de 5km, desta vez 
parte do Caminho Francês, seguindo até ao Parque de San-
to Domingo de Bonaval, ao Convento de São Francisco, à 
Praça do Obradoiro e à Catedral de Santiago de Composte-
la. Com um longo dia percorrido rumamos ao hotel para o 
jantar, sendo que a noite terminaria com uma visita notur-
na à cidade.  
 Dia 2, após um merecido descanso, logo pela manhã 
rumamos ao centro de Santiago de Compostela conhecen-
do mais em pormenor a Praça da Quintana, a Igreja de São 
Bento do Campo, o Convento de Santo Agostinho, a Igreja 
das Almas e a Praça dos Abastos até à visita ao Museu das 
Peregrinações agendada para as 11h. 
 De seguida, participamos na tradicional Missa do Pe-
regrino na Catedral. No final da Eucaristia assistimos a um 
momento indescritível, com a tradição do Botafumeiro, as-
sistindo ao movimento pendular deste incensário gigante 
pela nave lateral do Altar Maior da Catedral. Ao início da 
tarde, e decorrido o almoço, tivemos tempo livre para os 
“Recuerdos”. Seguimos estrada até às Rias Baixas, sendo 
que aqui ainda conseguimos visitar (após o jantar) um pou-
co de Sanxenxo. A noite seguiu-se com uma emotiva e pro-
funda oração da noite, terminando com diversão e conví-
vio. 
 No dia 3, Domingo, logo pela amanhã viajamos em 
direção a “O Grove”, iniciando um cruzeiro em Catamaran 
nas Rias Baixas onde assistimos, entre outras explicações, à 
forma como as vieiras são produzidas em cordas. Ainda 
existiu tempo para visitar a Ilha de La Toja, nomeadamente 
a lindíssima Capela das Vieiras e a Exposição/Fábrica dos 
Sabonetes. Após o almoço cruzamos viagem até Portugal, 
passando por Valença, e desta vez fazendo paragem na 
cidade escondida atrás de muralhas. A viagem terminaria 
com uma oração de agradecimento juntamente com as 
famílias já na cripta da nossa Paróquia. 
 Esta viagem permitiu aos nossos jovens do 10º ano 
vivenciar caminho, oração, emoções, convívio e expressar a 
sua Fé em Deus, que tanto nos ensina a viver, pelo exem-
plo de Jesus. 
 Gostaríamos de deixar uma enorme palavra de agra-
decimento à comunidade em geral que tanto nos ajudou 
na angariação de fundos para que esta viagem fosse possí-
vel fazer desta forma; e aos pais e aos familiares dos ado-
lescentes que tanto se envolveram na preparação desta 
longa jornada. A todos, um enorme bem-haja. 
 Seguimos caminho, todos juntos, com uma Fé reno-
vada!                                                                           Marisa Silva 
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PARÓQUIA DO AMIAL CELEBRA A SEMANA SANTA 

 No passado dia 20, Domingo de Ramos, iniciaram as Celebrações da Semana Santa na nossa Paróquia. 

 Assim, como é habitual, a Procissão de Ramos, com bastantes participantes que traziam os ramos de oliveira, ale-

crim e folhas de palmeira saiu da Capela do Amial rumo à Igreja Paroquial, onde decorreu a Eucaristia de Domingo de Ra-

mos. Nesta Eucaristia, durante o Evangelho, foi representada a Paixão de Cristo, com encenação dos principais momentos 

a que o Filho de Deus viveu no caminho até à crucificação. 

 Já na quinta-feira Santa, a Eucaristia em que recordamos de modo especial a Última Ceia e o Lava-pés teve uma 

grande presença da Comunidade Paroquial, que ano após ano não deixa de participar nas celebrações da Paixão de Cristo. 

 Coube aos jovens do 10º ano da Catequese participar no momento em que o frei Manel Pires, presidente da Celebra-

ção, lavou os pés à imagem do que Jesus Cristo fez aos seus discípulos. 

 Após a Eucaristia iniciou-se a adoração ao Santíssimo Sacramento, com a participação dos vários grupos da Paróquia 

que, em vigília, adoraram o Corpo do Senhor, na Capela da Paroquial, tal como havia acontecido no ano anterior. Esta vigí-

lia realizou-se durante toda a noite, sem interrupção, até às 15h00 de sexta feira. 

 Na sexta-feira Santa teve lugar a Celebração da Paixão do Senhor e Adoração da Cruz.  

 A Liturgia da Palavra, Oração Universal, Adoração da Cruz e Rito da Comunhão são os momentos mais significativos, 

que, com a Igreja Paroquial praticamente cheia, permitiram aos paroquianos cantar e adorar a Cruz do Senhor, meditando 

no Seu grande Amor. 

 No sábado Santo celebrou-se a Vigília Pascal, como disse Santo Agostinho, a mãe de todas as vigílias. A Igreja Paro-

quial, no início da Celebração estava às escuras iniciando-se a vigília com a Bênção do Fogo Novo e também do Círio Pas-

cal. Seguidamente, proclamou-se a Páscoa através do canto do Precónio Pascal. Após diversas leituras, que relembram 

toda a história da salvação, desde Adão até o relato dos primeiros Cristãos, entoou-se o Glória e o Aleluia, pelo Coral da 

Imaculada. Durante a Eucaristia houve lugar ao Batismo de duas jovens e à 1ª Comunhão de quatro adultos, que se prepa-

raram durante toda a Quaresma. A Celebração encerrou com a Eucarística que não se havia celebrado desde quinta feira 

Santa. 

 No Domingo de Páscoa realizou-se a Eucaristia da Ressureição, celebrada pelo frei Manuel Luis, Pároco da Comuni-

dade do Amial, e, pelas 15h00, saíram as cruzes para a visita Pascal pelas ruas da Paróquia do Amial, ao som de cânticos; 

Ressuscitou! Ressuscitou! Aleluia! Aleluia!.  

 Pelas 19h00, realizou-se a Eucaristia com a chegada das Cruzes do anúncio Pascal, em que participaram os grupos 

paroquiais, com a alegria de levar Cristo Ressuscitado a casa dos paroquianos. A Semana Santa, momento mais importan-

te de todo o ano, foi intensamente vivida pela Comunidade de Nossa Senhora de Fátima do Amial, permitindo a vivencia 

profunda do grande mistério do Amor de Deus pelos Homens, bem como da Alegria de Jesus.                     Germano Guedes 

Foto Galeria 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Liturgia_da_Palavra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vig%C3%ADlia_Pascal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santo_Agostinho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fogo_Sagrado
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrio_Pascal
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrio_Pascal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ad%C3%A3o_e_Eva
https://pt.wikipedia.org/wiki/Primeiros_crist%C3%A3os
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%B3ria_(ora%C3%A7%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Aleluia_(ora%C3%A7%C3%A3o)&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Eucaristia
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CSPA acolhe Visita Pascal 
 

 Celebrando-se no Domingo, dia 27 de março, a 
Páscoa do Senhor, o Centro Social Paroquial do Ami-
al (CSPA) recebeu também a visita Pascal. 

 De forma a assinalar este momento tão especi-
al, os funcionários de CSPA, a pedido da Direção, pre-
pararam um tapete de flores para a receção a Cristo 
Ressuscitado. 

 O tapete de flores, do portão à entrada do edi-
fício, onde figurava a Cruz de Cristo, não representa-
va apenas um tapete de passagem, mas uma verda-
deira via aberta e um convite de boas vindas a Cristo 
Ressuscitado. A visita Pascal ao CSPA, que leva o 
anuncio da Ressureição de Jesus a todos os utentes 
da Instituição, foi assim particularmente acolhida. 

 A Direção do CSPA, bem como certamente to-
da a Comunidade Paroquial, agradecem aos funcio-
nários do CSPA que permitiram esta receção ao Sal-
vador do Mundo.    Direção do CSPA 

Pede ler este jornal no site oficial da Paróquia do Amial em www.paroquiadoamial.pt 

Centro Social Paroquial do Amial celebra a 2ª Edição da Festa do Idoso 

 Nos passados dias 10, 11, 12 e 13 de março, o Centro Social Paroqui-
al do Amial (CSPA) celebrou a FESTA do IDOSO, que completou, assim, a 
sua segunda edição. 

 Este evento insere-se na missão do CSPA, enquanto Instituição multi-
geracional, que pretende valorizar o que tem de mais precioso: 

 Os seus utentes e, neste caso, particularmente os mais Idosos. 

 O programa incluiu um conjunto de atividades de animação, organi-
zadas com muito carinho e dedicação para os nossos gerontes, através de 
uma logística muito bem definida, envolvendo todos os sectores da Institui-
ção, a Paróquia do Amial, comunidade envolvente e voluntários. Ao longo 
destes quatro dias, os utentes mais idosos tiveram oportunidade de enri-
quecer a rotina do dia-a-dia, convivendo com as crianças da Creche, do 
ATL, grupos da comunidade, sem esquecer a família, os Funcionários e a 
Direcção do CSPA. 

 A FESTA DO IDOSO não consubstanciou, apenas, a celebração do DIA 
DO IDOSO na Instituição, procurando ser, verdadeiramente, um momento 
de exceção na vida do CSPA, marcado pelas coordenadas fundamentais da 
intergeracionalidade, do envolvimento comunitário e da celebração da Ins-
tituição na sua globalidade. 

 Esta iniciativa, que abriu o calendário de grandes iniciativas transver-
sais promovidas pela Direção do CSPA – Festa do Idoso, Festa da Criança, 
Início do Ano Letivo e Quadra Natalícia e busca efetivar e materializar o 
desígnio da Instituição, “Servir no Amor”, demonstrando que apenas é pos-
sível Servir na União, que apenas é possível Amar na Partilha.     

                                                 Gabinete de Comunicação do CSPA (GC*CSPA) 

 

Ajude o Centro Social Paroquial com o IRS 
 

 

 Decorrendo até 30 de abril a entrega do Modelo 3 da 

Declaração de IRS, em papel e pela internet, o Centro Social 

Paroquial do Amial apela a que todos participem na consigna-

ção do imposto através do preenchimento do Quadro 11 da 

folha de Rosto, tal como explicado nos cartazes afixados no 

átrio da Igreja. Na declaração de IRS, independentemente do 

valor descontado, pode “doar” ao CSPA parte do Imposto que 

vai para o Estado. Esta ação, designada consignação do impos-

to, não implica qualquer custo para o contribuinte. 

 Em 2016, o seu IRS pode também “Servir no Amor” e aju-

dar o Centro Social Paroquial, que desde já, agradece a sua 

generosidade. No ano de 2015 e graças ao empenho e partici-

pação dos paroquianos, o CSPA recebeu de consignação de IRS 

mais de 7.000€, valor que este ano se pretende ultrapassar.  

Muito obrigado a todos. 

O Centro Social Paroquial do Amial está expressamente registado para rece-

ber o seu donativo—Artigo 32, nº 6 da Lei nº 16/2001, de 22 de junho.  

                                                     Gabinete de Comunicação do CSPA (GC*CSPA) 


