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Caros bougadenses e paroquianos, estimadas famílias e amigos, queridas crian-
ças, jovens, idosos, doentes e todos os que viveis com dificuldade ou provação: a bênção 
de Deus esteja com todos(as). 

No início de mais um ano pastoral dirijo a minha palavra como pároco de Bouga-
do (Santiago) para desejar a todos(as) um ano pastoral de 2019/2020 abençoado, vivido 
na fé, na esperança e na caridade, com renovado empenho e compromisso missionário na 
edificação do Reino de Deus, da Igreja e da nossa comunidade paroquial.  

Ao longo deste ano pastoral seguiremos o lema diocesano: “Como os Ramos na 
Videira: Todos filhos de Deus”. Este lema foi proposto pelo nosso bispo, Dom Manuel Ro-
drigues da Silva Linda, e há-se ser a força inspiradora da nossa programação pastoral 
diocesana e paroquial até ao ano pastoral de 2022, ano em que se realizará a Jornada 
Mundial da Juventude, em Lisboa.  

Somos então desafiados pelo nosso pastor diocesano, Dom Manuel, a cuidarmos 
das próprias raízes da fé e da vida cristã dos «de dentro», pois, como refere o Papa Fran-
cisco, “o mandamento missionário do Senhor inclui o apelo ao crescimento da fé [e] o pri-
meiro anúncio deve desencadear um caminho de formação e de amadurecimen-
to” (Evangelii Gaudium, 160). Será também um tempo para dar uma particular atenção aos 
jovens, acompanhando-os e ouvindo-os, de modo a promover uma renovada iniciação 
cristã, unitária, coerente, aprofundada, em íntima ligação com os sacramentos e com o 
mistério de Deus. Evidentemente, em simultâneo, queremos dar corpo a um sério e coeso 
processo de catequese e formação para adultos, dirigido a todos os cristãos e famílias, 
mas de uma maneira especial a quantos sentem necessidade de dar um fundamento sóli-
do à sua fé e à sua adesão à Igreja. Será também nosso objetivo principal desenvolver o 
sentido comunitário da fé, a experiência familiar da pertença eclesial como parte integrante 
da vida cristã, do testemunho e da evangelização. 

Este desejo de crescer na fé batismal, através de uma renovada iniciação cristã, 
num caminho de formação e amadurecimento na fé será sobretudo a nossa missão ao 
longo deste ano pastoral de 2019 / 2020, onde teremos oportunidade de viver este lema 
nas nossas celebrações, nos encontros de formação, nos momentos de oração e convívio 
nas diversas atividades da liturgia, da evangelização e da caridade. Para esta ação pasto-
ral contamos com todos (as)! Todos os paroquianos e suas famílias, as crianças e os jo-
vens, os adultos e anciãos, os doentes e frágeis, ricos e pobres, cultos e humilhados…E 
sobretudo, contamos com os vários grupos, movimentos apostólicos e confrarias da nossa 
comunidade.  

Para a missão de bem evangelizar, celebrar e conviver, a nossa paróquia conta 
também com um vasto património edificado, algum do qual a precisar de urgentes obras 
de requalificação! Estamos a cuidar dessa dimensão tão necessária! Por isso, ao longo 
deste ano a nossa paróquia adquiriu a “Casa Padre Serra”, junto à Igreja Matriz, local on-
de já se realizam muitas atividades pastorais. Esta decisão de compra foi motivada pela 
importância histórica e pastoral que esta casa tem para toda a comunidade. Por isso, tive-
mos que rever novamente o novo projecto do Centro Paroquial e Pastoral de Santiago de 
Bougado e residência paroquial, de modo a fazer as alterações e adaptações necessárias, 
porque muitos dos espaços já existem na Casa Padre Serra, que precisará, certamente, 
de alguns melhoramentos e cuidados. Tudo isto leva o seu tempo! E por isso, pedimos a 
compreensão de todos (as). Todo o tempo de espera se deve a muita reflexão e pondera-
ção, às várias fases de construção do projeto e alterações necessárias, para que estas 
obras possam ser úteis, eficazes, e respondam às expectativas de todos(as).  

Bem sabemos que estas obras são necessárias e fundamentais para a nossa 
paróquia. Haverá espaços para todos: crianças, jovens, famílias, e sobretudo os idosos. 
Esta obras integrarão todos os serviços da pastoral, como o cartório, salas de arquivo e 
arrumos, salas de atendimento, salas de catequese, salão polivalente, salas de convívio, 
bar, cozinha, casas de banho, museu paroquial, biblioteca e lugar de arquivo, residência 
paroquial e espaço para acolhimento e lazer para os idosos. Teremos espaços polivalen-
tes, o que exigirá de todos nós, das instituições e empresas presentes na paróquia, e dos 
movimentos e grupos paroquias uma abrangente corresponsabilização, envolvimento e 
generosidade na sua concretização.  

Conto com todos em futuras iniciativas, peditórios e angariação de fundos. O po-
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vo de Bougado sempre foi generoso, mesmo nos momentos difíceis! E todos juntos con-
cretizaremos este sonho antigo, presente e futuro de termos espaços dignos para todos.    
 Informo também que a nossa paróquia está presente nas Redes Sociais. Para po-
dermos chegar a todos (as), em especial aos que estão longe, mas que se fazem presen-
tes pela internet. Podem sempre visitar o nosso site da paróquia 
(www.paroquiadebougado.pt) e a nossa página da paróquia no Facebook. Estes espaços 
na Web constituem-se num excelente meio de comunicação, comunhão e de evangeliza-
ção, bem como uma excelente forma de consulta, formação e acompanhamento de toda a 
nossa atividade e vida paroquial. De igual forma pedimos também que toda a informação 
que necessitem pedir, todas as sugestões de melhoria ou opiniões construtivas que acha-
rem oportunas partilhar connosco, façam-no através do nosso e-mail 
(paroquiadesantiagodebougado@ gmail.com).   

Aproveito também para recordar – como é habitual a partir deste momento do ano 
até à Pascoa – que todos (as), conforme as suas possibilidades, devem moralmente aju-
dar a paróquia com uma oferta monetária, ou seja, a Oblata (“Direitos paroquiais”) - Côn-
grua Paroquial. Como sabem é uma contribuição anual que todos os paroquianos são 
convidados a dar livremente para as várias despesas da paróquia. O pároco e o Conselho 
Económico (Comissão Fabriqueira) têm por missão gerir todos os seus recursos humanos, 
espirituais e económicos da paróquia. Por isso a gestão de uma paróquia trás consigo 
encargos e despesas, como a manutenção de toda a atividade pastoral, as despesas com 
pessoal (ordenado do pároco e do secretário), as despesas de secretaria, do culto divino, 
da formação dos agentes de pastoral, da liturgia, da evangelização, da catequese, bem 
como as várias despesas de manutenção e conservação dos espaços (eletricidade, limpe-
za, água, etc), as despesas em ações de caridade, etc...Precisamos, então, da ajuda e da 
generosidade de todos(as)!  

Para o pagamento da Côngrua paroquial ou os direitos paroquiais pode ser efec-
tuado presencialmente no cartório paroquial ou por transferência bancária para o seguinte 
I-BAN (Fábrica da Igreja): PT50 0007 0605 00113510003 06 (enviando depois uma notifi-
cação para o seguinte e-mail: paroquiadesantiagodebougado@ gmail.com,  com os dados 
da família para se emitir o recibo) ou através deste folheto, usando o impresso e preen-
chendo os dados da família. Depois colocam o respetivo contributo e enviem para a mora-
da indicada neste folheto. Agradecemos desde já toda a vossa boa compreensão, boa-
vontade e partilha. 

Na mesma altura que se deslocarem ao cartório paroquial podem e devem tam-
bém proceder à marcação de intenções de Eucaristia pelos vossos entes queridos. É um 
dever de caridade espiritual e sufrágio para com aqueles(as) que já partiram para Deus!   

Por último, agradeço a todas as pessoas dedicadas, aos grupos, movimentos, 
confrarias, mordomos e aos membros das várias comissões de festas da nossa paróquia 
por toda a dedicação, compromisso e serviço paroquial, desinteressado, leal e responsá-
vel. Obrigado! 

Não quero terminar sem deixar de agradecer aos bougadenses! Os paroquianos 
de Santiago sempre foram generosos, daí que nos chamem de “Bougado Grande”. Conti-
nuo a contar com essa generosidade! Desejo que sejamos sempre uma igreja viva, fecun-
da e generosa! Uma comunidade que se empenha na fé, na esperança e caridade, que 
procura viver na comunhão e corresponsabilidade com o seu pastor, ajudando-o a cumprir 
a missão que Deus lhe confia. Por isso, a lealdade, a comunhão, a generosidade, a pre-
sença, o respeito, a amizade e a oração, serão sempre o os pilares da nossa ação e mis-
são.    

 “Como Ramos na Videira queremos estar unidos ao Senhor! Dar fruto abundante, 
permanecer no Seu amor!” Seja este o nosso grande compromisso, como batizados e fi-
lhos de Deus! Com a intercessão da Mãe de Deus, de São Miguel Arcanjo e São Tiago 
Maior, alimentados pelo Amor de Deus, proclamemos as maravilhas do Senhor!  

Bom ano pastoral e Deus nos abençoe! 
 

O vosso pároco, 
Pe. Bruno Ferreira. 
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