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DE REGRESSO…
De regresso a 
casa e ao trabalho, 
aqui estamos, neste 
início de setembro, 
para iniciar o nosso 
trabalho, viver as 
alegrias e dores do 
regresso dos nossos 
filhos à escola ou a 
“angústia” de os 
“deixar” pela primeira 
vez aos cuidados de 
outras pessoas em quem confiamos… mas, saímos com o coração 
apertadinho… ou viver a “dor” de colocar os nossos pais num lar, onde 
sabemos que vai ser bem cuidado, que vai ser amado, mas teve que 
deixar o “seu lar” para que os filhos possam continuar a trabalhar para 
sustentar as suas famílias e os poderem ajudar… ou viver a “angústia” 
de vir embora do seu trabalho, porque a empresa fechou… 
Tudo isto são vidas e é a vida de cada um de nós? 
Porquê a mim? Perguntamos muitas vezes… Não há respostas. 
O que sei é que iniciamos mais um ano pastoral e laborar onde nos 
iremos dedicar por inteiro aos que “vemos crescer” e aos que vemos 
Deus chamá-los para junto de si. 
Sei que viver e celebrar a Eucaristia, como alimento que alimenta, 
sustenta e reforça a nossa fé. Por isso, e para não nos lamentar-mos 
somos desafiados por Jesus, a segui-l’O pelo caminho da Cruz ou, no 
dizer de São Paulo, a oferecermo-nos “como sacrifício vivo, santo, 
agradável a Deus, como culto espiritual”.   
Comecemos este novo ano com a certeza de que temos que: “Páre 
de se lamentar e comece a agir, faça alguma coisinha para mudar 
e tornar melhor a sua vida” (Papa Francisco)… e já agora, a dos outros 
também. 
No início deste ano reconheçamos a necessidade de transformação do 
nosso coração, da nossa mente e da nossa vida, para seguir a Cristo, 
no caminho da fé… ou seja, tenhamos a coragem de Lhe responder: 
“E tu quem dizes que Eu sou?” 
Onde está o nosso testemunho… de batizados, casados, 
consagrados, catequistas, leitores, acólitos, MEC, cantores, 
trabalhadores, patrões, pai, mãe, filho ou filha, membro da nossa 
Comunidade Católica… para com os outros? 
Estou de volta com saudades de começar… de novo! 



PARÓQUIAS DO SENHOR DA VERA CRUZ DO CANDAL E DE SANTA MARINHA 
VILA NOVA DE GAIA - DIOCESE DO PORTO

9 6:00 horas Saída para a Peregrinação Diocesana e para Évora

9 19:00 horas Há celebração da Missa no Candal

10 9:30 horas Há celebração da Missa em Santa Marinha

10 11:00 horas Há celebração da Missa no Candal

11 21:30 horas Reunião do Conselho Pastoral Paroquial de Santa Marinha

12 21:30 horas Reunião do Conselho Pastoral Paroquial do Candal

15-17 Várias FESTA DO SENHOR DA VERA CRUZ - ver programa

30 10:00 Reunião Geral de Catequistas (Candal e Santa Marinha)
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Vem iniciar um Encontro com 

Aquele que é um Grande 

Amigo, Jesus! 

Inscrições até 30 de Setembro 

Na sacristia  e na secretaria paroquial 

“No início do ser cristão não há uma decisão ética ou 
uma grande ideia, mas o encontro com um 
acontecimento, com uma Pessoa que dá à vida um novo 
horizonte e, desta forma, um rumo decisivo”. A 
afirmação é do Papa Bento XVI, que vai mais longe: “A 
evangelização da pessoa e das comunidades depende 
totalmente da existência ou não deste encontro com 
Jesus Cristo”. Encontro da parte de quem é 
evangelizado e de que, evangeliza… de todos nós! 

Os pais que entenderem que os seus filhos e eles 
próprios devem ter este encontro com Jesus Cristo 
podem fazê-lo através da “catequese organizada” que há 
nas paróquias do Candal e de Santa Marinha. Aberta a 
todos: adultos, jovens, adolescentes e crianças…  
Vinde e vê-de! Obrigado.


