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de peregrinos, somos homens e mulheres em contínua 
vigília. Peregrinos sempre a caminho, à procura.

No início do Outono decidi realizar o grande sonho 
que me acompanhava há mais de três décadas: fazer a 
primeira peregrinação da minha vida. Mochila às costas 
e cajado na mão, parti da Sé Catedral do Porto rumo a  
Santiago de Compostela. Comigo foi um outro caminheiro, 
da minha idade, que tinha o mesmo sonho que eu. Sem 
horários para cumprir nem quilómetros pré-estabelecidos 
para cada um dos dias, lá fomos rumo a Compostela pelo 
caminho da costa. Cruzamo-nos com muitos outros pere-
grinos, uns a pé e outros de bicicleta, de idades variadas  
e línguas diferentes. Já perto de Viana do Castelo, naquela 
quarta-feira invernosa, dormimos no mesmo albergue  
5 peregrinos de 4 línguas diferentes: 2 portugueses,  
1 americano, 1 australiano e 1 irlandês. A todos nos unia 
este desejo: peregrinarmos, estrada fora, até Santiago.

Nesta que foi a primeira peregrinação da minha vida,  
a minha fé veio mais reforçada. Regressei maravilhado 
com a beleza do caminho percorrido, com algumas feridas 

cicatrizadas e, sobretudo, mais cristão-caminheiro, pere-
grino sempre em busca! Aprendi ainda que com os pés 
também se reza…

Caros leitores, boa caminhada de Advento rumo à festa 
do Natal do Senhor. “Bom caminho”!  

* Por decisão pessoal, usando a grafia anterior ao denominado acordo ortográfico. 

Por: Pe. José Ramos

rocharamos58@gmail.com

Caros leitores, quando aos nossos ouvidos chegam dia-
riamente canções natalícias e os apelos ao consumismo já 
invadiram as nossas casas, os cristãos celebram o tempo 
litúrgico do Advento. Tempo de vigília. Tempo de espera  
do Senhor que vem. Isaías (o profeta da esperança), João 
Baptista e Maria de Nazaré far-nos-ão companhia.

Isaías dir-nos-á que o cristão é por excelência o arauto  
da esperança. João Baptista, o profeta da voz de fogo, convi-
dar-nos-á a abrirmos o coração à Palavra de Deus. Maria  
de Nazaré segredar-nos-á que Deus não quer corações  
divididos nem vidas a meias. Ele exige de nós um “sim”  
incondicional.

Mas, se Jesus Cristo já veio, porquê este tempo anual 
de espera (Advento)? Porque Aquele que veio há pouco  
mais de dois milénios é o que há-de vir no fim dos tempos 
como Senhor e Juiz. Por isso, a Igreja vive numa atitude  
de expectativa, em permanente eszpera. Nós, cristãos, além 

Em vigília com Maria de Nazaré

SALMO 37  ·  EM CADA UM DE NÓS VIVE UM OUTRO QUE TAMBÉM É NOSSOSALMO 37  ·  EM CADA UM DE NÓS VIVE UM OUTRO QUE TAMBÉM É NOSSO

Em cada um de nós
há dois seres humanos a falar.

Um diz: confia em Deus;
o outro diz: confia em ti mesmo.

Um diz: a minha felicidade está no Senhor;
o outro diz: sou feliz sozinho.

Um diz: Deus é a minha herança;
o outro diz: basta a minha riqueza.

Um diz: Deus ama a justiça;
o outro diz: eu amo o interesse.

Um diz: Deus tem compaixão dos pobres;
o outro diz: os pobres têm inveja de mim.

Um diz: Deus conhece todos os homens;
o outro diz: eu conheço os meus amigos.

Um diz: é a lei do Senhor que me guia;
o outro diz: quem me guia é o destino.

frei Manuel Rito Dias

O Agrupamento 572- Mindelo, 
do Corpo Nacional de Escutas, 
foi fundado a 17 de Dezembro 
de 1978, na freguesia de 
Mindelo, pelo Senhor Padre 
Joaquim Ferreira e por cinco 
elementos: Albino Rafael, 
Manuel Ramos, Manuel 
Maia, Constantino Fonseca 
e Manuel Rodrigues. Desde 
esse dia, possui um importante 
e reconhecido papel na 
comunidade.

No passado Dezembro, 
festejamos 40 Anos de 
existência que significam 
as Bodas de Esmeralda 
simbolizando o  amor eterno. E 
é esse amor a esta causa que 
nos fez percorrer caminhos 
mais íngremes, travar lutas 
que julgávamos impossíveis de 
vencer e continuar a crescer 
na união, na entreajuda 
e na amizade, que são as 
principais caraterísticas do 
Agrupamento 572 - Mindelo. 
Passamos por alguns 
momentos menos bons, mas 
muitos mais, cheios de alegria, 
sorrisos e companheirismo. 
Quarenta anos volvidos, 
percebemos a importância 
da nossa existência e o 
acompanhemento dos 
mindelensese é uma 
revelação clara que o 
nosso Agrupamento ocupa 
um lugar fundamental no 
crescimento dos jovens e na 
nossa comunidade.

Nestes 40 anos de serviço 
voluntário o Agrupamento 
mantem-se continuamente 
empenhado e dedicado 
na educação e formação 
integral das crianças e jovens, 

pertencentes às freguesias 
do nosso concelho. É notório 
o grande crescimento que 
o Agrupamento tem vindo 
a revelar ao longo destes 
anos de existência. Temos 
observado o seu efetivo de 
crianças e jovens escuteiros 
a crescer de ano para ano, 
contando atualmente com 
160 elementos (30 Lobitos, 40 
Exploradores, 30 Pioneiros, 25 
caminheiros e 35 Dirigentes), 
que lhes são confiados pelas 
suas famílias e às quais o 
Agrupamento agradece o 
seu apoio incondicional.

Ao longo de todos estes anos, 
temos realizados inúmeras 
atividades a destacar a 
presença nos ACANUC, 
ACAREG, ACAGRUP e 
ACANAC. Também ao nível de 
secções já fomos aos Açores, 
Madeira, Espanha (Caminhos 
de Santiago), Piinéus e mais 
recentemente, em Agosto 
passado, tivemos o nosso 
ACAGRUP na Suíça, mais 
propriamente no KISC (Centro 
Internacional Escutista de 

Kandersteg). Foi a atividade 
escutista das nossas vidas: em 
agrupamento e em secção 
podemos viver experiências 
únicas, muitas aventuras, 
intercâmbios e sobretudo de 
um espírito escutista difícil de 
igualar. 

O sonho é maior quando 
somos mais a lutar, a acreditar 
e sobretudo a sonhar. Por isso, 
vamos voar, sempre, bem 
mais alto, livres sem alforge 
e amando este mundo, 
convictos que juntos podemos 
fazer mais e melhor pela 
sociedade.

Acreditamos que o caminho 
se faz caminhando e o nosso 
objetivo é o de ultrapassar todo 
e qualquer obstáculo. Não 
tememos o desconhecido, 
porque confiamos na nossa 
vontade de vencer todas 
as barreiras. Confiamos que 
estamos no bom caminho 
e que somos peças de algo 
maior. Somos vida, somos 
história somos 40 anos de 572 
Mindelo!

existência que significam 

que lhes são confiados pelas 

porque confiamos na nossa 

as barreiras. Confiamos que 
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13 MANDAMENTOS
SOBRE RELAÇÕES HUMANAS

CUMPRIMENTE AS PESSOAS

Não há coisa mais agradável que um cumprimento afectuoso.
SORRIA

São necessários 72 músculos para franzir a testa e somente 14 para sorrir.
CHAME AS PESSOAS PELOS SEUS NOMES

O som mais agradável para o ouvido de qualquer pessoa é o do seu nome.
SEJA AMIGO E COOPERADOR

Se deseja ter amigos tome a iniciativa.
SEJA CORDIAL

Fale e actue como se cada coisa que faz pelos outros fosse algo de realmente novo.
INTERESSE-SE PELAS OUTRAS PESSOAS

Pode ser agradável a toda a gente pondo o seu egoísmo de parte.
SEJA GENEROSO E MODERADO

As suas opiniões e críticas poderão contribuir nesse sentido.
SEJA PONDERADO

Será apreciado se tiver em conta os sentimentos dos outros.
SEJA CUIDADOSO NAS SUAS OPINIÕES

Há 3 factores para uma discussão: a sua opinião, a dos outros e a correcta.
ESTEJA PRONTO PARA AJUDAR

O que conta na vida é o que fazemos pelos outros.
NÃO CRITIQUE SADICAMENTE

Ajude a resolver os problemas do seu semelhante.
SEJA VERDADEIRO

Não faça com que percam a confiança que merece.
CONTROLE-SE

Perante situações delicadas, pense 10 vezes naquilo que vai fazer.

FORMAÇÃO MENSAL DOS CATEQUISTAS

OS SACRAMENTOS

No ano pastoral 2019 / 2020, estamos a dar continuidade 

aos encontros mensais de formação dos catequistas da viga- 

raria Trofa / Vila do Conde, na última semana do mês:  

às quartas-feiras no salão paroquial de Árvore; às quintas-

feiras, no salão paroquial de Alvarelhos, às 21 horas:

23 / 24 de Outubro (1)

27 / 28 de Novembro

18 / 19 de Dezembro (2)

29 / 30 de Janeiro

19 / 20 de Fevereiro (3)

25 / 26 de Março

29 / 30 de Abril

(1)	 Porque	a	última	quinta-feira	coincide	com	a	véspera	de

	 de	Todos	os	Santos.	

(2)	 Porque	a	última	quarta-feira	coincide	com	o	dia	de	Natal.

(3)	 Porque	a	última	quarta-feira	coincide	com	Quarta-Feira 

	 de	Cinzas.

Formação para os MEC:

Salão paroquial de Guilhabreu, no dia 11 de Dezembro 

de 2019, às 21 horas. E no salão paroquial de Guidões, no 

dia 8 de Janeiro de 2020, às 21 horas.

Formação para os coros, salmistas, directores 

de coro e instrumentistas:

Igreja de Gião, no dia 12 de Fevereiro de 2020, às 21 horas. 

E na igreja matriz de Santiago do Bougado, no dia 11 de 

Março de 2020, às 21 horas.

Domingo da Palavra As periferias existenciais
Pio G. Alves de Sousa, Bispo Auxiliar Pe. José Ramos

A palavra é um meio fundamental que Deus pôs à nossa disposição 
para comunicarmos uns com os outros; para enriquecer e nos enri-
quecermos como comunidade humana.

No Seu diálogo connosco, Deus quis também deitar mão deste 

 recurso: para nos falar, para abrir as portas da Sua intimidade, para 
tornar possível a nossa resposta de amor. 

A Sagrada Escritura, a Bíblia (Antigo e Novo Testamento), é esse 
grande livro – obra de Deus com colaboração humana – das conversas 

 de Deus connosco. E porque é obra de Deus, é de sempre, para sempre, 
para todos, para todas as circunstâncias.

Consciente desta imprescindível centralidade, a Igreja sempre  
venerou e assumiu a Sagrada Escritura como fonte de Revelação,  
juntamente com a Tradição.

Em tempos mais recentes, são claros exemplos disso, entre outros: 
o documento do Concílio Vaticano II Constituição dogmática sobre  
a revelação divina (Dei Verbum); a exortação apostólica A Palavra  
de Deus (Verbum Domini), de Bento XVI; e, ainda mais recentemente 
(30. 09. 2019), a carta apostólica Aperuit illis, do Papa Francisco.

É para este documento para o qual gostaria de chamar especialmente 

a atenção. Com efeito, além de úteis considerações que retomam ideias 

de documentos anteriores, o Santo Padre fixa no terceiro domingo 
do Tempo Comum (2020: 26 de janeiro) o Domingo da Palavra. Este 
domingo, que deverá servir para uma especial atenção à Palavra de 
Deus, tinha sido criado, em 20.11.2016, pelo mesmo Papa Francisco, 
na carta apostólica Misericordia et misera (n. 7), no termo do Jubileu 

Extraordinário da Misericórdia. Só que, então, o dia tinha ficado  
à livre decisão de cada comunidade. 

Agora, além da referida fixação, o Santo Padre, especialmente nos 
números 2 e 3, deixa-nos uma série de sugestões que poderão ajudar 
a sublinhar a centralidade da Palavra de Deus na vida das pessoas 
e das comunidades. Entre outras, a importância da formação de lei-
tores: trabalho sempre necessário e que nunca estará concluído, tam-
bém nas nossas comunidades. E, acrescento eu, se ainda se for a tempo 
para este ano, por que não fazer nesse dia, com a catequese, a Festa 
da Palavra?

A leitura deste documento, fácil de localizar, por exemplo, no site do 
Vaticano, é um excelente meio que, como nos sugere o Plano Diocesa-
no de Pastoral, nos ajudará a sentir-nos e a viver mais intensamente 
Como os ramos da Videira. Todos filhos de Deus.

Desde o começo do seu pontificado, Francisco, o Bispo de 
Roma vindo “quase	do	fim	do	mundo”, tem insistido e tornado 
a insistir neste tema: as periferias. O Papa argentino quer que  
a Igreja vá ao encontro das periferias existenciais: os margi- 
nalizados, os doentes, os mais velhos, as crianças sem escola,  
os sem esperança… Numa palavra, ao encontro dos dependu-
rados nas escarpas da vida!

Como escrevia há dias José Matias, na revista “Fátima Mis-
sionária”, “os	desafios	para	ir	para	lá	são	muitos.	Desafio	do	 
encontro	com	a	injustiça,	que	reclamará	a	profecia	da	denúncia.	 
Grito	interior	da	consciência	que	chamará	a	comprometer-se	em	 
favor	do	excluído.	Sentir	o	aguilhão	interior	de	se	ver	incapaz	 
de	 resolver	 e	 pôr	 um	 pouco	 de	 luz	 em	 tantos	 problemas	 e	 
angústias	das	pessoas.	Mas	é	precisamente	nesses	lugares	que	 
o	Espírito	quer	que	se	anuncie	Jesus	Cristo”.

Caros leitores, cada vez mais o mundo exige que as nossas 
comunidades cristãs sejam espaços nos quais as pessoas se  
sintam fraternalmente acolhidas, escutadas, amadas. Por isso, 
o Papa Francisco tem insistido nesta ideia: a missão da Igreja é 
lutar para que todas as periferias da existência se convertam 
em Reino de Deus.

No Evangelho de São Lucas (19, 1-10), somos convidados a 
olhar para um homem de baixa estatura, de nome Zaqueu, 
que colaborava com o opressor romano, um pecador público e, 
por isso, excluído pela religião judaica. Certo dia, os seus pas-
sos cruzaram-se com os do Messias. Zaqueu queria “ver	Jesus”. 
Estando em cima duma árvore para o “ver” Jesus, este disse-lhe: 
“desce	depressa”, e foi hospedar-se em casa de um pecador, um 
excluído. Isto provocou um grande mal-estar naqueles que se 
consideravam puros e santos. No fim Zaqueu ouviu aquilo que 
tanto desejava ouvir: “Hoje	entrou	a	salvação	nesta	casa”. 

Zaqueu tinha um enorme desejo de “ver” o Mestre, uma  
vontade firme de encontrar algo novo. Vence os obstáculos, sobe 
a uma árvore. Vê Jesus. E Jesus vê Zaqueu! O Mestre viu-o e  
valorizou o seu gesto de amor.

Há hoje, nesta sociedade trepidante e estonteada, muitos 

homens e mulheres dependurados nas escarpas da vida 
querendo “ver” Jesus. Por isso, é tão oportuno o grito do Papa 
Francisco: lutemos para que todas as periferias da existência  
se convertam em Reino de Deus!

DECÁLOGO FAMILIAR

  1º Respeita a pessoa do outro como mistério.
 

  2º Esforça-te por compreender as razões do outro.
 

  3º Toma sempre a iniciativa de perdoar e de dar.

  4º Sê transparente com o outro e agradece-lhe a sua 

 transparência para contigo.

  5º Escuta sempre o outro, sem encontrares pretexto para  
 te fechares ou fugires dele.

  6º Respeita os filhos como pessoas livres.

  7º Dá aos teus filhos razões de vida e de esperança, junta- 
 mente com a tua esposa (ou o teu marido).

  8º Deixa que os teus filhos te questionem e sê capaz de  
 discutir com eles.

  9º Pede a Deus, em cada dia, um amor maior.

10º Esforça-te por ser para o outro e para os filhos dom e 

 testemunha de Deus.
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Foi no dia 26 de outubro de 2019 que as comunidades paroquiais 
de S. Mamede, S. Romão e S. Cristóvão do Muro uniram-se para celebrar 
as bodas de ouro sacerdotais do Pe. Manuel Domingues dos Santos. 
Após um período de preparação, sempre necessário no contexto destas 
celebrações, a igreja paroquial S. Mamede do Coronado estava devi-
damente ornamentada para o momento festivo e solene que decorreu 
durante a tarde desse mesmo sábado. O Padre Manuel chegou à igreja 
paroquial por volta das 17.45 horas e foi recebido pelas três comissões 
fabriqueiras das três comunidades paroquiadas, por D. Pio Alves, pelas 
autoridades civis ali presentes e com a presença da fanfarra de Alva-
relhos, que animou a sua chegada. Nesse dia a comunidade paroquial 
S. Mamede do Coronado inaugurou um pequeno quadro em sua hom-
enagem que foi colocado na sacristia da igreja paroquial. De seguida, 
todos os padres presentes, diáconos, e D. Pio Alves dirigiram-se ao 
salão paroquial, onde se paramentaram para dar início à celebração 
eucarística. A procissão de entrada foi composta por alguns grupos  
paroquiais, nomeadamente, o juiz da cruz, os grupos de acólitos de  
S. Mamede do Coronado, S. Romão do Coronado e S. Cristóvão do Muro 
e, de seguida, todo o corpo sacerdotal.

Todos os fiéis presentes prepararam-se e escutaram a palavra de Deus 
na eucaristia das 18:15 horas com a presença do nosso Bispo Auxiliar 
D. Pio Alves, juntamente com alguns padres da nossa vigararia Trofa/
Vila do Conde e com alguns diáconos. D. Pio Alves aproveitou a ocasião 
para uma breve reflexão sobre as leituras do dia e sobre a festa sacer-
dotal do Pe. Manuel, afirmando que: “Temos de dar graças ao Senhor 

pela vida do nosso amigo e Padre Manuel que hoje celebra cinquenta 

anos dedicados à vida sacerdotal”. No fim da eucaristia, todos os  
paroquianos, convidados e familiares foram cumprimentar o Pe. Manuel  
como um gesto de agradecimento pela sua dedicação e entrega.

Jantar de comemoração
Depois da celebração eucarística, as comunidades prepararam 

também um jantar de comemoração sacerdotal nos pavilhões novos  
do TransMaia. O jantar contou com cerca de 470 pessoas, entre elas  
autoridades, familiares do Pe. Manuel, paroquianos, Diáconos e Párocos 
de diferentes paróquias que quiseram marcar presença neste dia tão 
grande na vida do nosso Padre Manuel Domingues.

Bodas de Ouro Sacerdotais

do Pe. Manuel Domingues

À conversa com o Padre Manuel
No decorrer das celebrações sacerdotais do Pe. Manuel também foi 

promovido na comunidade S. Cristóvão do Muro um pequeno encontro 
de convívio e conversa com o Padre Manuel, que teve a disponibilidade 
de contar um pouco mais sobre a sua vida, as suas histórias, os seus 
desafios, as suas alegrias e também as suas tristezas ao longo da sua 
vida. O encontro decorreu no salão paroquial de S. Cristóvão do Muro, 
no dia 23 de outubro, pelas 21.00 horas, e contou com a presença de 
vários paroquianos.

Vigília de Oração pelas Vocações e em ação de graças 
pelos 50 anos sacerdotais do Pe. Manuel

No dia 24 de outubro a comunidade S. Mamede promoveu uma 
vigília de oração, na igreja paroquial, em ação de graças pela vida 
sacerdotal do Pe. Manuel e por todas as vocações. A vigília foi presidida 
pelo Pe. Manuel e pelo Pe. Rui que, juntamente com a comunidade, 
rezaram o terço missionário, tendo sempre presente as vidas religiosas 
e consagradas da Igreja.  

João Lima



II

Vida do Pe. Manuel
O Padre Manuel Domingues dos Santos nasceu a 11 de abril de 

1943 em Lavra (Matosinhos).
Entrou no seminário com 12 anos. Iniciou o seu percurso no Colégio 

de Ermesinde, mais tarde pelo Seminário de Vila Nova de Gaia,  
a seguir Vilar e, finalmente, entrou para o Seminário da Sé, onde 
realizou as ordens menores. A sua ordenação realizou-se no dia 
26 de outubro de 1969, na presença de D. António Ferreira Gomes.  
Estagiou em Aldoar como Diácono.

Após a sua ordenação foi, durante alguns meses, coadjutor, na 
paróquia de Bonfim. De seguida, foi pároco de S. Miguel de Canelas  
e S. Martinho de Espiunca, em Arouca, durante 10 anos. Mais tarde,  
assumiu as paróquias de S. Mamede de Coronado e S. Cristóvão  
do Muro, onde as serviu ao longo dos 33 anos. Durante esse período  
assumiu, durante alguns meses, a paróquia de Santa Maria de  
Alvarelhos e ainda S. Romão do Coronado (cerca de 6 anos).

50 ANOS DE VIDA
E DE ENTREGA A DEUS

Celebração das Bodas Sacerdotais do Pe. Manuel como 
desafio às comunidades, para o despertar das vocações 
sacerdotais no seio familiar.

“Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu: sermos 
chamados filhos de Deus, o que de facto somos!” 1 João 3:1-2 

A celebração das bodas de ouro sacerdotais do nosso Padre Manuel 
faz-nos pensar e refletir a questão das vocações ao longo destes últimos 
anos. A vida de um padre é, muitas vezes, de sacrifício, de compaixão  
e de entrega ao outro. Um Padre tem nas suas costas a responsabilidade 
de se dar às comunidades, de se dar às famílias e de estar sempre pre-
parado para responder ativamente às necessidades das paróquias.

É neste seguimento, que olhamos para o Padre Manuel e vemos 
que ao longo dos seus 50 anos de sacerdócio viveu e que se entregou  
de corpo e alma às várias comunidades que assegurou. É com amor, 
simplicidade, orgulho e fé que todos nós devemos tomar a vida do  
Padre Manuel como exemplo de vida e de decisão.

Ser Padre é um desafio, é aceitar o chamado do Senhor, saber que 
ele nos chama para o servir cada vez mais e melhor. Na conversa com 
o Padre Manuel, foi feita a seguinte pergunta: “Padre Manuel, hoje sa-
bendo o que sabe, passando por tudo aquilo que passou, voltaria a 
tomar a mesma decisão que tomou a 50 anos atrás de ser padre?” O 
Padre Manuel, como resposta a esta questão, esboçou um pequeno sor-
riso respondendo que sim, que voltaria a acolher este chamado de Jesus 
no seu coração.

As famílias são o motor de arranque para a vida cristã
As famílias têm um papel preponderante no despertar das vocações 

sacerdotais. O seio familiar é um seio de amor e de confiança para o 
despertar dessas vocações. A instrução dos pais, na fé, é de extrema 
importância para que os jovens estejam abertos ao convite de Deus. 

Sabemos que hoje várias famílias estão cada vez mais longe da voz 
de Deus, vivem numa correria, não têm tempo para ter tempo. Deste 
modo, é possível observar que são cada vez menos as famílias que vivem 
profundamente na fé e que estejam abertas e alertas ao chamado do 
Senhor. É na família que nascem os primeiros ensinamentos cristãos, o 
testemunho de amor e de entrega à Igreja e às vocações, a transmissão 
de valores, a realização dos sacramentos e a vida de oração em família. 
Estes aspetos contribuem em muito para a construção de seu caráter 
vocacional na vida de tantos jovens de hoje em dia. 

Mensagem do Papa para vocações sacerdotais de hoje?
Sublinhando agora as palavras do Papa Francisco na mensagem 

para o 56º dia mundial de oração pelas vocações, o Papa escreve o 
seguinte: “a chamada do Senhor não é uma ingerência de Deus na 
nossa liberdade; não é uma «jaula» ou um peso que nos é colocado 
às costas. Pelo contrário, é a iniciativa amorosa com que Deus vem ao 
nosso encontro e nos convida a entrar num grande projeto, do qual 
nos quer tornar participantes, apresentando-nos o horizonte dum mar 
mais amplo e duma pesca superabundante.”

Vigararia Trofa / Vila do Conde

ENCERRAMENTO DO ANO MISSIONÁRIO 

Das 13 horas de sábado, dia 26 de Outubro, até domingo, 
dia 27, às 16 horas, as comunidades de Trofa/Vila do Conde  
estiveram em permanente oração, uma hora em cada uma das 
28 paróquias da vigararia.
No domingo, às 16 horas, na igreja nova da Trofa, o Sr. D. António 
Taipa presidiu à eucaristia de encerramento do ano missionário, 
tendo concelebrado 9 sacerdotes e 2 diáconos. 
Na homilia, D. António Taipa acentuou a dimensão missionária 
da Igreja: “A oração leva sempre consigo uma vertente eminen-
temente missionária”. Depois lançou às cerca de duas centenas 
de fiéis este apelo; “Deixemo-nos envolver pelo amor de Deus. 
Somos obra de Deus. Existimos nele. Peçamos-lhe que faça  
de nós homens e mulheres que em comunidade o glorifiquem, 
sempre fiéis à Sua Palavra”.


