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Bodas de Caná 
 

 O Evangelista S. João, no Capítulo segundo, fala-nos dum 

Novo Vinho, abundante em quantidade e qualidade. Este 

Novo Vinho das Bodas de Caná é o símbolo da abundância 

que Cristo tráz para a nossa vida, para que a nossa vida seja 

vivida em Plenitude. 

 Antes de Cristo, tudo era limitado e de má qualidade. 

Jesus veio trazer Vida e Vida em abundância, simbolizada 

pelas seis talhas de pedra cheias de bom vinho. 

 S. Jerónimo diz-nos que o vinho das Bodas de Caná não 

se esgota, nem se avinagra. Cada um de nós pode continuar 

a beber dele, na condição de compreender o significado 

deste sinal (milagre) operado por Jesus. 

 A chave da compreensão deste sinal está no comentário final: “Manifestou a Sua glória e os 

discípulos acreditaram n’Ele”. 

 Se o texto termina dizendo que “os discípulos acreditaram n’Ele”, isto significa que a Glória de 

Jesus é mais importante que o vinho milagroso e de boa qualidade. A Fé em Jesus é imprescindível. 

 O sinal realizado em Caná aumenta a alegria, expressa a abundância e provoca a Fé. 

 É sinal de que a transformação do Homem começou, e segue cada dia. 

 Que cada um de nós saiba apresentar ao Senhor Jesus a água da nossa vida, uma água 

possivelmente turva e suja, para que Ele a transforme e nos ajude a viver uma vida Cristã com 

qualidade. 

 Da água insípida dos nossos dissabores, Ele pode tirar o melhor dos vinhos. 

 Que cada um de nós tenha a coragem de levar a Jesus, por Maria, a pobreza e as limitações das 

nossas vidas, para que o milagre das “Bodas de Caná” continue e a nossa Comunidade Paroquial 

cresça em qualidade. 

 Hoje, mais do que nunca, a qualidade da vida da nossa Comunidade Paroquial deve ser, para 

todos nós, uma inquietação permanente! 

 Com amizade e votos de Bom Ano 2017 para todos,           frei Manuel Luis 

Visite o site oficial da Paróquia 

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

Na noite de 24 de dezembro, com a “Missa do Galo”, e na Eucaristia vespertina do dia 25… aconteceu NATAL no Amial! 

O Grupo ICTUS foi responsável pela dinamização de ambas as Eucaristias, proporcionando a todas as pessoas que 

assistiram momentos de verdadeira vivência do sentido do 

Natal. Entre a declamação do poema de Jorge de Sena “Natal 

de 1970”, passando pela encenação dos momentos que 

antecederam o nascimento de Jesus, interpretado por vários 

membros do Grupo ICTUS, com destaque para a aparição do 

Anjo Gabriel, que anunciou, cantando, de forma magnificente, 

o nascimento do Salvador, e culminando com a leitura do 

poema de José Carlos Ari dos Santos “Quando um homem 

quiser”...aconteceu NATAL no Amial!  

Refira-se, ainda, que no final das Eucaristias dos dois dias, 

os paroquianos presentes foram convidados a juntar-se a um 

simpático "Porto de Honra Natalício" proporcionado pelo 

Grupo ICTUS. Todos se mostraram agradados com o singelo 

ato que, dessa forma, procurou demostrar a "Gratidão 

Capuchinha" da Paróquia do Amial a todos quantos, ao longo 

do ano, sempre se mostram solidários com as atividades 

levadas a cabo. E, assim, como verdadeira "Família Cristã", 

viveu-se NATAL no Amial!           Eduarda Figueiredo 

Encenação de Natal 

Festa do Acolhimento – 1º ano da Catequese 

No passado dia 12 de Novembro, celebrou-se a Festa do Acolhimento na nossa Paróquia, na qual as crianças do 1º ano, 

juntamente com os seus catequistas, familiares e Comunidade, foram acolhidas e comprometidas com a sua missão para 

os próximos anos: seguir Jesus. Foi com base no envolvimento de todos os que intervêm neste caminho de Fé dos mais 

pequenos que a Celebração Eucarística sublinhou a motivação destas crianças e das suas famílias em caminharem juntas 

para afirmarem "Jesus é o meu melhor amigo!". E como eles cantaram, dando graças, "Obrigado, Obrigado, Obrigado 

Senhor"!                    

Marisa Santos Silva  
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Natal a Reciclar 

Reciclar é respeitar a vida, é um projeto de educação ambiental para grandes centros urbanos com o objetivo de 

sensibilizar o indivíduo a construir consciência sócio ambiental e, assim, exercer a sua cidadania. Quer ensinar os seus 

filhos sobre a importância da reciclagem para o nosso planeta? É vital iniciar o processo em casa e desde criança. 

Como é conhecimento de todos, a quadra de Natal é mais uma época para reforçar a importância de partilhar, ajudar, 

dar, etc… Mas, muitas das vezes, esquecemo-nos de ajudar a nossa própria casa, a TERRA, reciclando, reaproveitando, 

reduzindo, (…). Este ano, pedimos que os catequizandos, juntamente com os encarregados de educação, fizessem uma das 

partes mais importantes da decoração de natal: o presépio. No entanto, este teve que ser feito com materiais reciclados, 

com o objetivo de promover um natal mais solidário com a natureza. O nosso objetivo com esta atividade foi promover a 

reciclagem, mas, também, realizar uma exposição e demonstração de como se pode utilizar materiais que já pensávamos 

não ter utilidade nenhuma e, com isso, fazer coisas úteis e decorativas. Esta atividade pôde contar com todos os anos da 

catequese, pois a educação ambiental não tem idades. 

Desde já, queremos agradecer a todos os catequizandos, pais e catequistas, pela ajuda na realização desta atividade. 

P.P. 

O Presépio e o seu significado 

A celebração do Natal remonta aos primeiros séculos da Igreja, como a “festa em torno do berço” para assinalar o 

nascimento do Salvador… Mas foi em 1223 que São Francisco de Assis criou o primeiro presépio vivo, com personagens 

reais. As personagens (o Menino Jesus numa manjedoura, Nossa Senhora, São José, os Reis Magos, os pastores e os anjos) 

foram representados pelos habitantes da aldeia de Grecio. Este piedoso costume medieval espalhou-se rapidamente. Só 

mais tarde, surgem os primeiros presépios com imagens… Nestes, há também a estrela “a estrela que guiou os três reis de 

Oriente que vieram venerar o Salvador do mundo”. Os três Reis Magos (Gaspar, Belchior e Baltazar) simbolizam o conjunto 

dos povos da terra. E o anjo relembra o cântico angélico “Glória a Deus nos Céus e paz na terra aos homens de boa 

vontade” de que nos falam as Escrituras. 

Continuando este espírito de celebração em” torno do berço”, o grupo bíblico voltou, este ano, a construir, para toda a 

Comunidade, o presépio.  

Façamos um presépio dentro do nosso coração para que nasça dentro de todos nós Este Menino e nos traga a Paz. 

  Grupo Bíblico 

Mais informações sobre a Paróquia em www.paroquiadoamial.pt 
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Visite a sua Paróquia em www.paroquiadoamial.pt e o facebook em  www.facebook.com/paroquiadoamial 

 A Exposição de Presépios de Natal do pólo de S. Tomé esteve aberta à 

comunidade, durante o mês de dezembro/16, das 10h00 às 12h00 e das 15h00 

às 18h00. 

A exposição foi composta por 36 presépios de várias cores, tamanhos e 

feitios, elaborados a partir da reutilização e reciclagem de materiais diversos, 

pelos utentes e técnicos das valências de ATL, Creche e Centro Comunitário. 

De enaltecer o facto de termos contado com mais de 100 visitantes, desde 

crianças, adultos e idosos de várias instituições da comunidade, sem esquecer a 

presença do Presidente do CSPA. 

Agradecemos ao Jardim de Infância, ATL e Centro de Dia de S. Tomé da Obra 

Diocesana de Promoção Social (ODPS) ao ATL e CAO da Associação Nova Aurora 

na Reabilitação e Reintegração Psicossocial (ANARP) e à Legião da Boa Vontade. 

A todas estas entidades endereçamos o nosso convite e todas elas se 

organizaram no sentido de visitarem o nosso trabalho. 

Bem hajam! 
 

“Não há nada mais inteligente no ser humano que o exercício da partilha” 

(Wilton Júnior) 

 

     Gabinete de Comunicação do CSPA 

 

No dia 26 de novembro, iniciamos o período litúrgico 

do Advento: período de 4 semanas de preparação para o 

Natal. Com o objetivo de assinalar este inicio, e dando 

corpo a um pedido/desejo do nosso Pároco, foi feito o 

restauro de um presépio já existente na Igreja, e que há 

vários anos não era exibido na Paróquia. Neste primeiro 

Domingo de Advento, foi colocado junto à escadaria da 

entrada principal da nossa Igreja. Colocado no exterior, e 

sujeito aos rigores climáticos, remete para as dificuldades 

e falta de conforto por que passou a Sagrada Família. 

Visível para todos os que passam na rua, chama atenção 

para o período que vivemos e a boa nova que 

aguardamos. Que a presença deste presépio nos ajude a 

refletir sobre a Sagrada Família, e nos ajude a refletir 

sobre a nossa família. Chegados a este ponto, eu deixo 

uma interrogação: até que ponto estamos dispostos a 

viver e acolher no nosso natal o exemplo da família 

representada no presépio? Enfim..., que a presença deste 

presépio nos ajude a sermos mais família todos juntos. 

Manuel Luís 

Presépio Exterior 

Exposição de Presépios de Natal  
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Aconteceu a 25 de novembro, presidida pelo frei 

Manuel Pires, pelas 21:15, na Igreja de Nossa Senhora de 

Fátima do Amial, a Celebração Penitencial.  

Foi uma cerimónia que coincidiu com o início do 

Advento, na qual fomos incentivados a refletir sobre a 

preparação do Natal.  

Mais do que preparar a festa e as decorações natalícias, 

temos que preparar os nossos corações. O frei Pires fez 

uma analogia entre o simbolismo de acender a vela em 

cada Domingo do Advento e de acendermos uma luz no 

nosso coração, em busca de sentimentos nobres, em busca 

do que é preparar o Natal e como se faz essa mesma  

preparação.  Enquanto aguardamos o nascimento de Jesus, 

devemos repensar as nossas atitudes, as nossas 

prioridades, os nossos valores. O Advento é tempo de 

arrependimento, é tempo de penitência, é tempo de 

encontrar a paz no nosso coração.  

A cerimónia foi concluída com as confissões e o 

momento de reconciliação.  

Maria Luís 

Celebração Penitencial 



Natal 2016 com os Vicentinos da nossa Paróquia 

Estimados Paroquianos, 

“As obras de misericórdia corporal e espiritual constituem até aos nossos dias a verificação da 

grande e positiva incidência da misericórdia como valor social. Com efeito, esta impele a arregaçar 

as mangas para restituir dignidade a milhões de pessoas que são nossos irmãos e irmãs, 

chamados connosco a construir uma «cidade fiável». 

O mundo continua a gerar novas formas de pobreza espiritual e material, que comprometem a 

dignidade das pessoas. É por isso que a Igreja (que somos nós) deve permanecer vigilante e pronta 

para individuar novas obras de misericórdia e implementá-las com generosidade e entusiasmo. 

Assim, ponhamos todo o esforço em dar formas concretas à caridade e, ao mesmo tempo, 

entender melhor as obras de misericórdia. 

O carácter social da misericórdia exige que não permaneçamos inertes mas afugentemos a indiferença e a hipocrisia para 

que os planos e os projetos não fiquem letra morta. Que o Espírito Santo nos ajude a estar sempre prontos a prestar de forma 

efetiva e desinteressada a nossa contribuição, para que a justiça e uma vida digna não permaneçam meras palavras de 

circunstância, mas sejam o compromisso concreto de quem pretende testemunhar a presença do Reino de Deus…”    
 

Da Carta Apostólica - Misericórdia et misera do Santo Padre Francisco 
 

Ao longo de todo o ano, os Vicentinos, com os vossos donativos, tentaram minorar a carga dos paroquianos mais 

necessitados. Também nesta quadra natalícia conseguiu-se, com os donativos de todos os paroquianos e da recolha de 

géneros e bens da escola dos Miosótis, do colégio Luso Francês, da Catequese, da Venda de Natal e da Junta de Freguesia, 

entregar um cabaz de Natal com os bens indispensáveis adequados à época. Tudo só possível com a colaboração de todos 

vós. Os Vicentinos agradecem, assim, todas as vossas dádivas. 
 

“Termina o Jubileu e fecha-se a Porta Santa. Mas a porta da misericórdia do nosso coração permanece sempre aberta de par 

em par. Aprendemos que Deus Se inclina sobre nós (cf. Os 11, 4), para que também nós possamos imitá-Lo inclinando-nos sobre 

os irmãos. A saudade que muitos sentem de regressar à casa do Pai, que aguarda a sua chegada, é suscitada também por 

testemunhas sinceras e generosas da ternura divina. A Porta Santa, que cruzamos neste Ano Jubilar, introduziu-nos no caminho 

da caridade, que somos chamados a percorrer todos os dias com fidelidade e alegria. É a estrada da misericórdia que torna 

possível encontrar tantos irmãos e irmãs que estendem a mão para que alguém a possa agarrar a fim de caminharem juntos. ”  
 

Da Carta Apostólica - Misericórdia et misera do Santo Padre Francisco. 

Conferência Vicentina de Nª Srª do Amial  

Mais informações sobre a Paróquia em www.paroquiadoamial.pt 
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FESTA DE NATAL DA CATEQUESE  

No passado dia 17 de dezembro, realizou-se, mais uma vez, a Festa de Natal da 

Catequese. 

Este ano, as crianças do 1º ao 6º ano trouxeram-nos várias atuações que nos 

foram mostrando o verdadeiro significado do Natal. 

Já os adolescentes do 7º ao 10º ano, com a ajuda de catequistas e pais, 

encenaram um Auto de Natal, que contava a história do pastor Daniel e dos seus 

amigos, que juntamente com a avó Bitá, se preparavam para uma grande festa, 

anunciada pelo Anjo: o Nascimento de Jesus! 

Obrigada a todos os que ajudaram a tornar esta festa possível. 

Mais uma vez, esta Festa de Natal veio mostrar que a catequese é um local de partilhas, onde todos aprendemos, e 

neste caso, todos podemos dizer que tanto com a atuações dos anos da infância como com o auto encenado pela 

adolescência, aprendemos que o Natal é um tempo de amor, união, generosidade, partilha, amizade, e acima de tudo 

alegria, afinal de contas Jesus Nasceu!                       Mafalda Andorinha  



Convívio de Natal no Pólo de S. Tomé do CSPA 

Foi com grande espírito natalício que, no dia 22 de dezembro de 2016, se realizou o Convívio de Natal entre pais, 

funcionários e utentes das três valências no Pólo de S. Tomé, do Centro Social Paroquial do Amial. 

O convívio contou com a presença dos utentes das valências de 

Creche e ATL e, ainda, com os utentes do Centro Comunitário, pais, 

encarregados de educação e funcionários, numa participação numerosa 

de grande confraternização. 

No início, todos puderam visitar, na entrada, a exposição de 36 

presépios elaborados pelos utentes das várias valências daquele Pólo, 

seguindo-se o convívio, que se realizou no espaço polivalente. Aí, 

decorreu uma apresentação em vídeo das atividades que as crianças 

desenvolveram naquele Pólo na semana natalícia. Com a presença dos 

pais e encarregados de educação, houve lugar a um lanche onde todos 

participaram, destacando-se a participação das Confeitarias Boca Doce e 

Divinal que, com as suas ofertas, proporcionaram um lanche muito 

generoso e familiar. 

No final, as crianças da Creche entregaram as prendas aos colegas do 

ATL, e depois foi a vez das Crianças do ATL entregarem as prendas às 

crianças da Creche, numa partilha de emoções e grande alegria natalícia. 

Um Natal antecipado para quem vê as crianças/utentes felizes e para 

elas mais um dia de confraternização e alegria que o CSPA lhes pôde 

proporcionar. 

  Gabinete de Comunicação do CSPA 

Para mais informações sobre o CSPA consultar www.cspamial.pt 
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Menino Jesus nasceu no edificio Sede do CSPA 

Como é tradição, o Centro Social Paroquial do Amial (CSPA) realizou o almoço de Natal na Sede da Instituição, no 

passado dia 23 de dezembro, com a participação dos utentes das várias valências a que este pólo dá resposta. 

 À semelhança de outros eventos promovidos pela Direção, o almoço de 

Natal é uma iniciativa que pretende exponênciar o sentido de pertença a uma 

casa comum, bem como evidênciar as cordenadas de solidariedade e apoio à 

comunidade que definem o CSPA.  

 Além dos utentes que habitualmente almoçam na Instituição, foram 

convidados os utentes do Serviço de Apoio Domiciliário, que fazem parte desta 

família do CSPA, e os funcionários que, depois de servirem a refeição aos 

utentes, almoçaram também com eles. A Direção do CSPA marcou igualmente 

presença. 

 A tarde foi animada com o ‘coro natalício’ do CSPA, composto por 

funcionários e diretores, que cantaram temas de Natal e encantaram os idosos 

presentes, que também eles, participaram cantando e dançando. 

 No final, foi entregue a cada utente uma prenda, singela, mas que a Direção 

do CSPA faz questão de oferecer como recordação do convívio de Natal na 

Instituição. 

 Celebrar o nascimento de Jesus no Centro Social Paroquial do Amial, é, para 

a Instituição a ´cereja no topo do bolo´, pois o Seu nascimento é um 

rejuvenescer de esperança e vida para com aqueles que mais precisam da nossa ajuda. 

Gabinete de Comunicação do CSPA 



No crepúsculo invernal, frio, dourado e a pedir lareira e aconchego, das 19 horas do dia 8 de dezembro de 2016, 

quarenta e sete anos, feitos neste dia, de vozes afinadas do Grupo Coral da Imaculada da Igreja dos Franciscanos 

Capuchinhos, paróquia do Amial, Porto, mais as do Grupo Coral de Santiago de Areias, que se veio associar à festa, e as de 

muitas centenas de corações inflamados de devoção à Virgem Mãe de Jesus Cristo, que encheram completamente os 

amplos bancos abrigados pelos largos e subidos arcos ogivais que encabeçam e cobrem o belo templo, como se de um 

manto de proteção divina se tratasse, entoaram, a plenos pulmões, o cântico de entrada da Eucaristia solene da festa da 

Imaculada Conceição, padroeira desta igreja: “Eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, de junto de Deus, 

qual esposa adornada para seu esposo”. 

O frei Fernando Cabecinhas, ministro provincial dos irmãos capuchinhos, deu-nos a honra de ocupar a cátedra da 

presidência desta nossa e tão nossa celebração festiva, centro de convergência de gerações de um povo crente que aqui se 

desloca, de perto e de longe, há muitas dezenas de anos, para louvar, sempre com a mesma alma, aquela que, com o seu 

incondicional “Sim”, nos trouxe, na pureza da sua profunda intimidade, o centro da nossa fé: Jesus Cristo. É Nele e por Ele 

que esta festa tem sentido. É Nele e por Ele que o louvor à Virgem Santa e Imaculada adquire a sua plenitude: ”Fazei tudo o 

que Ele vos disser”. 

Como a grei de um povo se faz das muitas manifestações que brotam do seu sentir, o melodioso timbre e 

extraordinária afinação da voz impregnada de fé da Profª Ana Ferreira, em perfeita ambiência litúrgica e acompanhada à 

guitarra e à viola, entoou dois belíssimos fados a Nossa Senhora. Foi um momento de grande emoção e meditação. Unir 

duas das maiores marcas do “ser português”, o fado e a devoção à Imaculada Conceição, fez elevar ao rubro o coração e o 

entusiamo daquele povo tão crente. Sentiu-se no ar um silêncio profundo, que não foi mais que um sinal orante do grito 

íntimo de cada um: “Hossana, hossana, rainha de Portugal!”. 

Ao Evangelho, num momento de pausa da narrativa, um duo de vozes angelicais de duas Anas, a Ferreira e a Paula, 

acompanhadas ao órgão pelo Pedro Simão, entoou magnificamente o cântico com que o anjo Gabriel saudou Nossa 

Senhora na sua casa de Nazaré: “Avé Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui in mulieribus et benedictus frutus 

ventris tui, Jesus!”. Com que cuidado, carinho, brio e fé prepararam este cântico em tua honra, Virgem Mãe! 

Para tão bela festa, justo é agradecer a todos os que nela e para ela colaboraram. Para além dos já acima referidos, não 

podemos esquecer o pároco, P. Manuel Luís; os vários concelebrantes; o frei Clemente e todos os que zelaram pela 

coloroção floral dos altares e embelezamento de toda a igreja; os leitores; os acólitos; o grupo ICTUS, pelo apoio prestado; 

o Germano, pela reportagem fotográfica efetuada; os irmãos Dias, Joaquim e Amadeu, pela preparação técnica da 

sonoplastia; o povo que tão entusiasticamente participou na celebração; os que prepararam o convívio após a eucaristia; 

enfim, todos os que não foram nomeados, mas que de forma mais direta ou indireta, mais visível ou mais anónima, 

ajudaram a que tudo corresse bem e em paz e harmonia. 

Que a Virgem Mãe, Imaculada Conceição, vos abençoe e proteja com o seu manto tecido de luz! 

João Teixeira  

Festa da Imaculada Conceição de 2016  

Mais informações sobre a Paróquia em www.paroquiadoamial.pt 
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Jornal Amial em Ação em edição on-line em www.paroquiadoamial.pt 

Iniciativas para angariação de fundos para as obras da Igreja 
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Visite a sua Paróquia em www.paroquiadoamial.pt e o facebook em  www.facebook.com/paroquiadoamial 

No passado dia 8 de outubro, o grupo de jovens "Aprendizes d´Assis" dinamizou uma celebração em honra de S. 

Francisco de Assis, na Capela do Santíssimo Sacramento, na nossa Paróquia. Num ambiente enraizado com o espírito 

franciscano não só louvamos o Senhor pelas graças que ele opera em todos nós como ficamos a conhecer melhor as 

passagens da vida deste jovem Francisco, que abdicou de uma vida de luxo em prol dos mais pobres e necessitados, nos 

indicando o caminho do amor aos outros. Uma celebração que não deixou ninguém indiferente e nos uniu a todos neste 

espírito de harmonia, irmandade e fraternidade.                                      

Marisa Santos Silva 

Vigília a S. Francisco 

Dia 13 de novembro, celebrou-se, mais uma vez, o Magusto na nossa Paróquia, organizado pela Pazjuva, grupo de 

jovens da Pastoral Juvenil. Na Casa do Parque, pelas 16h, tínhamos o ambiente preparado para receber todos aqueles que 

pretendessem juntar-se a nós e ao espírito de comunidade com a angariação de fundos para ajuda das obras da nossa 

Igreja. Várias iguarias, castanhas, boa música com o grupo académico da FEUP "Murchan Murchan" e muitos doces foram o 

mote para um fim de tarde/início de noite repleto de magia. O valor conseguido (200€) reverte integralmente para ajuda 

das obras. Bem-haja aos presentes e a todos os envolvidos.                             

Marisa Santos Silva 

Magusto 2016 
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No passado dia 19 de novembro jovens da 

Pazjuva e dos Aprendizes d´Assis juntaram-se às 

outras paróquias da nossa Diocese para se 

'despedirem' do Ano da Misericórdia e (re)

descobrirem, mais uma vez, como ficamos mais ricos 

depois de acolhermos cada obra de misericórdia. 

Além disso, relembrou-se como a fé deve ser vivida 

com (muita!) alegria e em comunhão com os outros, 

pois só assim a viveremos em plenitude! 

Marisa Santos Silva  

Atividade Vicarial: “Desafia-te à 
Misericórdia” 

7 de dezembro, 21:15, e uma vontade imensa de louvar Nossa Senhora, numa celebração introspetiva, meditativa e 

muito familiar. Uma celebração que já vem sendo um (bom) hábito, ao ser enquadrada nas comemorações da Padroeira 

da Nossa Igreja (a Imaculada Conceição). A organização esteve a cargo do Grupo de Jovens da Pastoral Juvenil. Maria, nossa 

mãe e mãe da Igreja esboçou-nos a todos um sorriso sincero pela forma como unidos, nesta mesma fé, a louvamos. E nós, 

de coração aberto, guardamos este mesmo sorriso, esperando que ela nos ilumine sempre o caminho. 

Marisa Santos Silva 

Louvores a Maria 

Jornal Amial em Ação em edição on-line em www.paroquiadoamial.pt 
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CONTAS DA PARÓQUIA DO AMIAL – Ano 2016  

Nota: Está ainda em débito a 3ª tranche das obras da Igreja de cerca de 40.000€ 

Concelho Económico 

Receita 60.431.56€ 

Despesa 101.877.70€ 

Saldo -41.445.14€ 

Saldo do ano anterior 89.403.10€ 

Saldo para o próximo ano 47.956.96€ 

RECEITAS PARA AS OBRAS DA IGREJA – Ano 2016  

Nota: Estes valores estão incluídos na receita das contas da paróquia 

  Concelho Económico 

DONATIVOS BOLOS MEALHEIROS     

11.627.01€ 5.664.48€ 665.29€     

      TOTAL 17.166.66€ 

No dia 6 de jameiro de 2017, 

a Direção do CSPA organizou um 

evento dedicado aos 

funcionários da Instituição. Esta 

iniciativa contou com dois 

momentos: primeiro, um lanche 

convívio seguido da entrega de 

lembranças de Natal; segundo, 

reunião geral de trabalhadores. 

Com esta actividade a 

Direção procurou agradecer 

todo o, precioso, trabalho dos 

funcionários do CSPA e 

apresentar os desafios que se 

colocam no ano de 2017. 

 

Gabinete Comunicação CSPA 

CSPA inicia 2017 com momento dedicado aos 
funcionários 



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 

enviar o seu testemunho para o e-mail amialemacao@gmail.com 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 no segundo aniversário do 

grupo ICTUS 
 

Para quem ainda não me conhece, eu sou a Bruna. Venho da Paróquia Nossa Senhora da Encarnação, de Torre de 

Dona Chama, onde frequentei a catequese, fiz o Crisma e exerci durante anos a função de acolita. Hoje pertenço ao grupo 

ICTUS da Paróquia dos Capuchinhos que me recebeu, e que hoje está de Parabéns pelo segundo aniversário do qual me 

orgulho de fazer parte. Desde já o meu muito obrigada por me recolherem para a continuação de vivência e seguimento a 

Jesus Cristo. Bem hajam. Feliz Aniversário ICTUS.                                                    Bruna Tomé 
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Foi no passado dia 26 de novembro de 2016 que o grupo ICTUS festejou o seu 2º aniversário. Mais um ano de 

dedicação à causa mais nobre que  pode mover um cristão: o  amor ao próximo e a Deus, 

servindo a Igreja e a Comunidade, de uma forma gratuita e desinteressada. Como não podia 

deixar de ser, o ponto mais alto foi a celebração da Eucaristia, onde todos os elementos 

presentes (que foram a grande maioria) participaram de uma forma alegre e ativa, tornando-a, 

assim, mais apelativa e memorável. 

O grupo coral que habitualmente anima as Eucaristias Vespertinas , esteve no seu melhor, 

selecionando cânticos não só alusivos ao I Domingo do Advento, como também ao aniversário 

do grupo a que pertence. 

Terminada a Eucaristia, seguiu-se o jantar convívio, que se realizou na “Casa do Parque” 

cedida, uma vez mais, tão generosamente, pelos Irmãos Capuchinhos. Tivemos direito a um 

delicioso menu, que incluiu, entradas, sopa, vitela assada, filetes de pescada, sobremesas, 

bebidas, café e bolo de aniversario. 

Depois de muito convívio, danças e cantares populares fizemos um brinde à continuidade 

deste Grupo. 

“Sentimo-nos muito felizes por fazer parte do ICTUS,  que mais que um grupo de pessoas 

que se juntaram por uma causa tão nobre, é uma Família, que sabe acolher, partilhar e ajudar. 

Que este aniversário seja o segundo de muitos.” 

Beatriz, Ricardo e Isabel  

2 anos a servir-Te 



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

Horário das Eucaristias e Confissões 

É já no próximo mês de Fevereiro que o grupo ICTUS 

levará a cabo mais uma das suas iniciativas. Desta vez, com o 

objetivo de angariar fundos para o restauro da nossa igreja 

paróquial. A atividade a concretizar será a 2º edição do Sarau 

Solidário, a realizar-se no dia 18 de Fevereiro, pelas 21:00, na 

cripta da Paroquia de Nossa Senhora de Fátima do Amial. O 

bilhete terá o valor simbólico de 2€. Nessa noite, pelo palco 

passarão diversas atuações, de algumas caras quem sabe 

talvez conhecidas. Estamos à vossa espera para este 

magnífico espetáculo, onde as artes e a cultura serão as 

estrelas da noite.               ICTUS 

Obras da Igreja - Sarau Solidário 

Nas primeiras quintas-feiras de cada mês (exceções em 

determinados meses) a Pazjuva dinamiza os momentos de 

Adoração ao Santíssimo, repletos de espírito jovem, na 

Capela do Santíssimo Sacramento. E, desde Outubro, 

todos os meses na Capela do Amial, em dia a 

anunciar, existem momentos de oração dinamizados pelo 

grupo de jovens da Pastoral Juvenil, em articulação com o 

ICTUS e os Aprendizes d`Assis, tornando-se fontes 

inspiradoras para seguirmos o caminho de Jesus. Saímos 

todos mais enriquecidos, sem dúvida. Apareçam!  

Marisa Santos Silva 

Adoração ao Santíssimo e Oração Taizé 

És cristão/ã?, Gostas de cantar? Queres dar um contributo pela nossa comunidade cristã? Sim? Ótimo!!!  

Então vem e junta-te ao grupo Coral ICTUS. Somos um grupo coral ainda muito recente, ainda que tenhamos já dois 

aninhos. 

Somos constituídos por 10 a 15 pessoas muito diferentes mas unidas pelo mesmo sentimento de pertença à nossa 

Comunidade Cristã do Amial. 

Somos ainda crianças, contudo tentamos, com a ajuda de Deus, dar o nosso melhor. 

Costumamos animar a Eucaristia vespertina das 19h de sábado. 

Os ensaios costumam ser às sextas-feiras a partir das 21h15-21h30, e aos sábados às 18 horas junto à cripta. 

VEM junta-te ao grupo, precisamos de ti.  

JUNTOS SOMOS REFLEXO VIVO DE CRISTO NA NOSSA PARÓQUIA, NA NOSSA SOCIEDADE, NO MUNDO.   

Tiago Pinto  

Vozes precisam-se!!! 
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