
Agenda Paroquial 
Ano Pastoral 2013 - 2014

Imersos na 
V i d a  d e  D e u s
O título do livro do frade dominicano Timothy Radcliffe, 
Imersos na vida de Deus - Viver o Batismo e a Confirmação,  
editado pelas Paulinas, em junho de 2013, serviu de mote para 
o ano pastoral 2013-2014, que iniciamos.

Tendo presente a nota pastoral dos nossos Bispos - RENOVAR 
A PASTORAL EM PORTUGAL - e sentindo a necessidade de 
responder aos anseios de muitos católicos que vivem na 
Comunidade, decidimos, ao longo deste ano pastoral:

• Proporcionar o “termo” da INICIAÇÃO CRISTÃ a 
TODOS os membros da COMUNIDADE paroquial, ou 
seja, quem ainda não recebeu estes Sacramentos (Batismo, 
Eucaristia, Confirmação), que se prepare para o fazer.

Para que tal possa acontecer iremos ter 16 encontros de 
preparação, de acordo com as datas já assumidas, propondo-
nos aprofundar a nossa relação com Deus e com a Igreja.

• Desenvolver e aprofundar a CATEQUESE com 
ADULTOS de forma a assumirem: “o grande mistério da 
nossa fé”: o Batismo e “tornar-nos virtuosos”: pelo Espírito 
Santo que nos é dado na Confirmação.

Desta forma “julgamos” responder ao 1.º pedido dos nossos 
Bispos, que pedem: “Uma Igreja permanentemente em estado 

de ORAÇÃO, FORMAÇÃO, RENOVAÇÃO e MISSÃO, cada 
vez mais atenta a todas as pessoas e aos sinais dos tempos”.

Só assim, responderemos ao segundo pedido: “Uma Igreja 
mais dinâmica e participativa, discipular e missionária, 
próxima e acolhedora, ao estilo de Jesus Bom Pastor, e das 
primeiras comunidades cristãs admiravelmente retratadas nos 
Atos dos Apóstolos” (Act 2, 42-47; 4, 32-35; 5, 1-15).

Queremos ser uma Comunidade “intensamente marcada pela 
prática da caridade fraterna”, indo ao encontro dos irmãos; 
“companheira de viagem dos jovens, sempre atenta aos seus 
sonhos, anseios e problemas”; “que sinta, viva, partilhe e se 
empenhe a ajudar a resolver os inúmeros problemas que 
assolam as famílias”, sempre com “o empenho e a 
participação de todos”.

Por tudo isso, queremos “formar comunidades que sejam 
autênticas escolas de vivência da fé e da comunhão, gerando 
entre todos os seus membros laços de fidelidade, de 
proximidade e de confiança, que se traduzam no serviço 
humilde da caridade fraterna”.

Basta querer sentar-se no banco da escola...

O vosso pároco



Preparação para receber os 
sacramentos da iniciação cristã
Imersos na vida de Deus

Dando expressão à necessidade de 
formar os adultos para a receção dos 
sacramentos da iniciação cristã 
(batismo, eucaristia e confirmação), 
propomos os seguintes encontros, 
sempre aos domingos, às 17:30 
horas, na cripta da igreja.

Curso Bíblico
Tirar boas novas

Vamos continuar neste ano pastoral o 
Curso Bíblico.

Os encontros serão à sexta-feira, às 
21:30 horas, na cripta da igreja.

Mês Dias

novembro 3, 10

dezembro 15, 22

janeiro 12, 26

fevereiro 2, 23

março 9, 23

abril 6, 13

maio 4, 18

junho 1, 8

Mês Dias

outubro 11, 18, 25

novembro 15, 22, 29

dezembro 6, 13, 20

janeiro 10, 17, 24, 31

fevereiro 7, 21, 28

março 7, 14, 21, 28

Um Kilo + Um Litro
Partilhar com quem precisa

Vamos continuar a nossa 
campanha do “Kilo e Litro”. 
Além de manter a “Arca do 
Amor” sempre aberta, faremos 
a recolha, das dádivas colocadas 
sobre o altar, nos seguintes fins 
de semana.

Mês Dias Mês Dias

outubro 26 e 27 abril 26 e 27

novembro 23 e 24 maio 24 e 25

dezembro 28 e 29 junho 28 e 29

janeiro 25 e 26 julho 26 e 27

fevereiro 22 e 23 agosto 30 e 31

março 29 e 30 setembro 27 e 28

Fundo Paroquial - Côngrua - Sustentar a nossa Igreja

Caro (a) Paroquiano (a)
O mês de novembro é, por tradição, o mês da recolha da “Côngrua” ou dos “Direitos Paroquiais”. Assim, uma vez mais, vimos 
pedir a sua oferta para o Fundo Paroquial  referente ao ano de 2013. Esta oferta anual  (também conhecida por côngrua ou 
oblata), segundo a tradição da Igreja, deverá corresponder ao valor de um dia de trabalho ou ao rendimento pessoal de um dia.É a 
maneira de cada católico, de acordo com as suas possibilidades económicas, contribuir para a honesta sustentação do seu Pároco 
e as demais necessidades da Paróquia (ordenados, água, luz, limpeza... atividades paroquiais e sociais...).
Em novembro será colocada à sua disposição uma ficha, que pedimos que preencha, sem se esquecer de colocar o seu número de 
contribuinte. Coloque-a num envelope  com o dinheiro ou cheque (à ordem  de Paróquia do Candal) e entregue na igreja 
(sacristia, secretaria ou no ofertório da missa). Também poderá fazer a oferta por transferência bancária, para o NIB: 
0035.0172.0000.0001.330.55 - FIPSVCCandal, e comunicar-nos para o e-mail: geral@paroquiacandal.org.pt
Pedimos a Deus que abençoa a sua generosidade, certos de que a contribuição de todos fortalece a nossa comunhão.
Obrigado e um bom ano pastoral 2013-2014 cheio de esperança e entrega ao Senhor.

O Conselho Económico

mailto:geral@paroquiacandal.org.pt
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Vida Católica
Quando não caminhamos, paramos. 

Quando não construímos sobre pedra sólida, que acontece? 

Acontece o mesmo que às crianças que constroem castelos de areia na praia: vem tudo 
abaixo; é algo sem substância.

Papa Francisco, 14 de março de 2013

Setembro - Entrar D S T Q Q S S

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

D S T Q Q S S

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

D S T Q Q S S

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

7 a 15 Festa do Senhor da Vera Cruz

15 11 Missa solene 
com a participação dos doentes

18 21:30 Reunião de Catequistas

26 21:30 Reunião Sec.º da Catequese

28 13 - 20 Encontro diocesano de catequistas

Outubro - Missão

4 21:30
Reunião só para os pais das crianças 

que entram pela 1.ª vez para a 
catequese

5 15:00 Início da catequese para todos

19 15:00 Encontro com os pais para dar a 
conhecer a Catequese com Adultos

27 17:30 Oração de vésperas pelas Missões

Novembro - Esperança

2 21:30 Palestra: “A minha Irmã morte”

9 10 - 12 Caminhada pela Esperança
Vamos apoiar o IPO - Porto

17 17:30 Oração de vésperas 
pelos Seminários

24 19:00 Encerramento do Ano da Fé

“A esperança apresenta-se, numa primeira abordagem, como a capacidade de avaliar 
tudo e ficar com o melhor de cada coisa. De discernir.”
“Onde há esperança, há alegria.”

Papa Francisco



Vida Cristã
A vida cristã é dar testemunho com alegria, como Jesus fazia.

Papa Francisco

D S T Q Q S S

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
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29 30 31

Dezembro - Luz

8 17:30 Vésperas da Imaculada Conceição

21 21:30 Concerto de Natal - Coros

26, 27 e 3026, 27 e 30 Não há missa 

29 19 Celebração da LUZ

Janeiro - Anúncio

2 e 3 2 e 3 Não há missa

11 21:30 Vamos cantar as janeiras
3 coros + 3 percursos

18 21:30 Oração pela Unidade dos Cristãos

25 21:30 Palestra: “Desafios do Anúncio...”

Fevereiro - Alegria

9 17:00 CaFÉ a dois: o que é Namorar?

22 21:30 Apresentação da Lumen Fidei

“O que é o espírito natalício? Ao longo dos anos o mundo da cultura tentou expressá-lo 
de mil maneiras e conseguiu aproximar-nos do espírito Cristão. Quantas histórias de 
Natal nos aproximam dele?”

Papa Francisco



Deus
O que mais importa a Deus é que sejamos seus amigos.

Papa Francisco

D S T Q Q S S
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Março - comPaixão

1 21:30 Festa da Alegria
Baile de máscaras

5 21:30 Celebração das Cinzas

29 21:30 Via-Sacra

Abril - comVida

1 21:30 Confissões em Santa Marinha

3 21:30 Confissões no Candal

5 21:30 Palesta: “Semana Santa e 
Compasso”

20 Domingo de Páscoa 
- só há missa às 19:00 horas

28 a 3028 a 30 Não há missa

Maio - comMaria

1 e 21 e 2 Não há missa

1 7:00 Peregrinação dos Acólitos

3 21:30 Palestra: “Tempo Pascal”

31 21:30 Encerramento do mês de Maio

“Nossa Senhora é quem melhor transmite aos fiéis a alegria da Palavra de Deus que 
primeiro a encheu a ela de prazer.
Maria é perita em escutar.”

Papa Francisco



Escutar
Nem sempre é fácil escutar. Por vezes, é mais cómodo fazermo-nos surdos, 
pormos o walkman para não ouvir ninguém. Com que facilidade substituímos o 
escutar pelo e-mail, pelo SMS, pelo chat, e assim nos privamos da realidade dos 
rostos, dos olhares, dos abraços.

Papa Francisco
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31

Junho - Festa

14 15:00 Encerramento do Ano Catequético
seguido de Arraial

15 11:00 Profissão de Fé

22 11:00 Primeira Comunhão

Julho - Verão

13 19:00
Última celebração da missa ao 

domingo às 19:00 horas

Retomamos no dia 21 de setembro

20 9:30 Missa no Candal

20 11:00 Missa da Festa de Santa Marinha

Agosto - Lazer

“Uma pessoa que trabalha deve tirar tempo para descansar, para estar com a família, 
para se distrair, para ler, ouvir música, praticar desporto. Quando o trabalho não dá 
espaço ao ócio saudável, ao repouso reparador, escraviza.”

Papa Francisco

Todo o mês Secretaria Paroquial 
está encerrada

18 a 29 Não há missa à semana



Grupo de Leitores - Proclamar com alma

O grupo de Leitores tem mais de 10 anos de existência. A sua criação dependeu do impulso e do empenho do 
nosso Pároco, que lançou as bases e criou as condições para a sua formação, poucos meses após assumir os 
destinos da nossa Comunidade.
A formação inicial tem sido objeto de ajustamentos ao longo dos anos, em função das disponibilidades dos 
seus elementos, das circunstâncias própria de cada momento e das necessidades decorrentes da vida da 
Comunidade; no entanto alguns elementos mantêm-se desde a sua fundação.

A missão dos elementos deste grupo é a proclamação da Palavra de Deus, à qual se dedicam, com Fé, humildade, espírito de 
serviço, entrega e alegria cristã.
Fortalecidos e enraizados na Palavra colocam os seus “talentos” ao serviço dos irmãos, e, através da sua voz, tornam-se 
“mensageiros” da Palavra do Senhor, ajudam a “embelezar e enriquecer” as celebrações, de modo particular, a Eucaristia.
Para bem desempenhar e viver esta missão é fundamental a entrega e a disponibilidade, na simplicidade e no Amor, bem como 
em comunhão com todos os outros grupos Paroquiais. Esta missão é, também, um testemunho de vida cristã, alegria e amor ao 
próximo.
Neste momento o grupo tem cerca de 40 elementos e reúne mensalmente, normalmente, na primeira quinta-feira de cada mês.
As “suas portas” estão sempre abertas para acolher e integrar todos aqueles que queiram “engrossar as suas fileiras” e tenham 
vontade de aprender, crescer e “fazer comunhão” de Vida e de Amor em Comunidade. Para experimentar basta “Vir e Ver”.

Reuniões no Centro Paroquial, às 21:30 horas
	
 3 out  +  7 nov  +  5 dez  +  2 jan  +  6 fev  +  6 mar  +  3 abr  +  8 maio  +  5 jun  +  3 jul

Grupo de Acólitos do Candal - Servir com alegria

Jesus não nos chama só uma vez. Ele vai-nos chamando muitas vezes por meio de muitos acontecimentos e 
pessoas. Os acólitos também são chamados por Jesus a servi-Lo no altar da eucaristia.

O acólito, desde o princípio até ao fim da missa, acompanha, ajuda e serve o próprio Jesus. Ele não O vê com 
os olhos, mas a fé diz-lhe que é assim. Cada acólito vai descobrindo e sendo ajudado a descobrir mais estas 
verdades da fé.

Reuniões no Centro Paroquial, às 21:30 horas
4 out  +  1 nov  +  6 dez  +  3 jan  +  7 fev + 7 mar  +  28 mar  +  11 abr  +  9 mai  +  6 jun  +  4 jul

Confraria do Senhor da Vera Cruz do Candal - Para louvor do Senhor

A Confraria do Senhor da Vera Cruz é uma das mais antigas instituições da Paróquia, anteriormente Capelania 
do Candal. Existem registos dos primeiros estatutos com data de 1889.
Segundo os actuais estatutos, a Confraria tem, entre outras, tem como primeira finalidade promover o culto 
público ao “Senhor da Vera Cruz”.
A direcção da Confraria reúne sempre que necessário por convocatória do seu presidente. O plenário dos corpos 
sociais reúne na primeira segunda-feira após o dia 15 de cada mês.

Ministros Extraordinários 
da Comunhão
Presença que fortaleçe

O grupo dos Ministros da Comunhão têm 
como missão principal e fundamental levar 
a comunhão a todos os doentes da nossa 
paróquia que se encontram em suas casas. 
Também levam, em união com os Diáconos 
Permanentes, aos utentes do Lar Padre 
Alves Correia.

Colaboram nas celebrações das eucaristias.
No primeiro domingo de cada mês e todas as quintas-feiras 
expoêm o Santíssimo Sacramento, na Capela, das 17:00 às 
19:00 horas. Reúnem uma vez por mês.

Pastoral da Saúde
Presença que anima

O grupo da pastoral da saúde pretende 
ser uma presença que anima todos os 
doentes que estão em suas casas, junto 
das suas famílias.

Além de tudo isso, irá organizar o “Dia 
do Doente” com a administração do Sacramento da 
Unção dos Doentes, pensar em ir a Fátima com eles, 
suas famílias e paroquianos, além de os “trazer à 
igreja” uma vez por mês e na festa do Senhor da Vera 
Cruz. É assim que se anima... 
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Douro Canta
Terças-feiras, às 21:30 h, na igreja

O Douro Canta nasceu da junção de 
coros resultante da dedicação da nova 
Igreja Paroquial do Sr. da Vera Cruz 
do Candal, sendo esta celebração a 
primeira que foi animada por este 
coro. Hoje em dia ensaiamos uma 
vez por semana, com a colaboração 
do Cónego F. dos Santos, e temos 

como responsabilidade principal animar as celebrações mais 
importantes da comunidade paroquial como é o caso da Missa do 
Galo, Tríduo Pascal, Senhor da Vera Cruz... De registar ainda a 
nossa passagem pelo Coliseu do Porto e ainda diversos concertos 
realizados sob direção do Cónego Ferreira dos Santos.

Santa Clave 
Quartas-feiras
às 21:30 h, na igreja

Semanalmente, ao domingo às 
19h00, celebramos a Eucaristia 
da famílias. Esta Eucaristia é 

animada por um coro de 50 e poucas vozes: o Santa 
Clave. Este coro tem o objectivo de, com alegria, 
ajudar a assembleia a participar na Eucaristia através 
de cânticos simples mas bonitos. Assim o nosso 
principal lema é a alegria: a alegria do encontro com 
Jesus na Eucaristia, a alegria da música na Eucaristia 
e a alegria de poder participar cantando na Eucaristia.

Senhor da Vera Cruz 
Quintas-feiras, às 21:30 h, no Centro

O Grupo Coral Senhor 
da Vera Cruz, foi 
criado há mais de 60 
anos numa iniciativa 
do Sr. Oliveira e da 
sua esposa, D.ª Elisa 
Oliveira. Foi depois 
dirigido durante cerca 

de 50 anos pela D. Maria Delfina Barquinha Luz,  
e actualmente é regido pelo Eng.º Mota e Sá. 
É um coro polifónico, que anima, desde sempre, a 
Eucaristia das 11:00 horas de Domingo.
A sua composição tem rondado os 20 a 25 
elementos e nesta altura encontra-se aberto a 
novas adesões.

Vespertinus
Sábados, às 17:30 h, no Centro

Sempre fomos conhecidos pelo grupo coral das 
19 horas de sábado, mas mercê de alguma 
insistência do Padre Barbosa decidimos dar-lhe o 
nome de “Vespertinus”, por estarmos associados 
a essa Eucaristia.

Não somos, nem é essa a nossa pretensão, um coral na verdadeira 
aceção da palavra. O nosso grande objetivo é encontrarmo-nos ao final 
da tarde de sábado no Centro de Convívio, fazermos o nosso momento 
de oração, que obrigatoriamente antecede um breve ensaio e depois de 
forma alegre e bem-disposta participar na Eucaristia vespertina.
Somos poucos e a maioria já de idade avançada e isso nota-se nos 
problemas de saúde que vão afetando de uma forma ou de outra os 
elementos mais idosos, mas de uma coisa todos poderão ter a certeza, 
estaremos todos os sábados por volta da 17:30 horas no centro de 
convívio e se alguém se quiser juntar a nós será sempre bem-vindo.

PARÓQUIA DO SENHOR DA VERA CRUZ DO CANDAL
Rua Tenente Valadim, 99 - 4400-322 Vila Nova de Gaia
Telefone: 223 772 040   -   Fax: 223 772 041   -  Telemóvel: 939 013 287  -   E-mail: geral@paroquiacandal.org.pt   -   www: paroquiacandal.org.pt

Grupo de oração “Vera Cruz”
A nossa força

O grupo de oração reúne às 
segundas-feiras, pelas 21:30 
horas, no Centro Paroquial. 
Sendo que, na primeira 
segunda-feira de cada mês, a 

reunião é feita na Capela do Santíssimo, na igreja, 
com Ele exposto.
Celebrarão o seu 8.º aniversário no dia 9 de junho 
de 2014, às 19:00 horas.

Pastoral da Família
O nosso sustento

A Equipa da Pastoral da Família, constituída, por 
cinco casais, desenvolve ações e acompanha a vida 
paroquial na área da família, em comunhão com 
cada grupo, mas cada vez mais a nível da Vigararia 
e a nível Diocesano.
Informa sobre os Cursos de Preparação para o 

Matrimónio, bem como organiza o Dia Diocesano da Família. 
Na paróquia propõe ações de ajuda familiar, tais como, a “celebração 
da Luz” no domingo da Sagrada Família, a “Semana da Vida” e os 
“caFÉs com...”, sem nunca esquecer “quem” nos sustenta!
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