
 «CRISTO VIVE» 
 

– Exortação Apostólica para os jovens e todo o povo de Deus  
 

1.“CRISTO, NOSSA ESPERANÇA, ESTÁ VIVO e é a mais formosa juventude 
deste mundo. Tudo aquilo que Ele toca torna-se jovem, faz-se novo, enche-se de 
vida. Então, as primeiras palavras que quero dirigir a cada um dos jovens cristãos 
são: Ele vive e quer-te vivo!” 
31. Jesus não vos ilumina a vós, jovens, à distância ou a partir de fora, mas a 
partir da sua própria juventude, que Ele partilha convosco. É muito importante 
contemplar Jesus jovem, que os Evangelhos nos mostram, porque Ele foi 
verdadeiramente um de vós, e nele se podem reconhecer muitos aspetos dos 
corações jovens 
64. Não podemos dizer apenas que os jovens são o futuro do mundo. São o 
presente, estão a enriquecê-lo com o seu contributo. Um jovem já não é uma 
criança, está num momento da vida em que começa a assumir diversas 
responsabilidades, participando com os adultos no desenvolvimento da família, 
da sociedade e da Igreja. No entanto, os tempos mudam, e ressoa esta pergunta: 
como são os jovens hoje, que se passa com eles agora? 
135. Deus é o autor da juventude e atua em cada jovem. A juventude é um tempo 
abençoado para o jovem e uma bênção para a Igreja e para o mundo. É uma 
alegria, um cântico de esperança e uma bem-aventurança. Apreciar a juventude 
implica ver esse período da vida como um momento valioso e não como uma 
etapa de passagem onde os jovens se sentem empurrados para a idade adulta. 
277. […] chegar-te-ão muitas propostas maquilhadas, que parecem belas e 
intensas, mas que, com o tempo, só te deixarão vazio, cansado e sozinho. Não 
deixes que isso te aconteça, porque o turbilhão deste mundo te força a uma 
corrida sem sentido, sem orientação, sem objetivos claros, e assim se malograrão 
muitos dos teus esforços. Procura, antes, esses espaços de calma e de silêncio que 
te permitam refletir, orar, olhar melhor o mundo que te rodeia, e então sim, com 
Jesus, poderás reconhecer qual é a tua vocação nesta terra. 
299. Queridos jovens, ficarei feliz vendo-vos correr mais rápido do que os lentos 
e temerosos. Correi «atraídos por esse Rosto tão amado, que adoramos na 
Sagrada Eucaristia e que reconhecemos na carne do irmão sofredor. Que o 
Espírito Santo vos empurre nesta corrida para a frente. A Igreja precisa do vosso 
entusiasmo, das vossas intuições, da vossa fé. Fazeis-nos falta! E quando 
chegardes onde nós ainda não chegámos, tende paciência para esperar por nós». 
 

     

  Da Encíclica do Papa Francisco sobre a família 
 “Amoris Laetitia”  

 
 
 
 

 Queridos irmãos e irmãs! 

 
 
 
 

31. O bem da família é decisivo para o futuro do 
mundo e da Igreja. Inúmeras são as análises feitas 
sobre o matrimónio e a família, sobre as suas 
dificuldades e desafios atuais. É salutar prestar 
atenção à realidade concreta, porque «os pedidos e os apelos do 
Espírito ressoam também nos acontecimentos da história» através 
dos quais «a Igreja pode ser guiada para uma compreensão mais 
profunda do inexaurível mistério do matrimónio e da família». 
65. A encarnação do Verbo numa família humana, em Nazaré, 
comove com a sua novidade a história do mundo. Precisamos de 
mergulhar no mistério do nascimento de Jesus, no sim de Maria ao 
anúncio do anjo, quando foi concebida a Palavra no seu seio; e 
ainda no sim de José, que deu o nome a Jesus e cuidou de Maria; na 
festa dos pastores no presépio; na adoração dos Magos; na fuga para 
o Egipto, em que Jesus participou no sofrimento do seu povo 
exilado, perseguido e humilhado; na devota espera de Zacarias e na 
alegria que acompanhou o nascimento de João Baptista; na 
promessa que Simeão e Ana viram cumprida no templo; na 
admiração dos doutores da lei ao escutarem a sabedoria de Jesus 
adolescente. E, em seguida, penetrar nos trinta longos anos em que 
Jesus ganhava o pão trabalhando com suas mãos, sussurrando a 
oração e a tradição crente do seu povo e formando-Se na fé dos seus 
pais, até fazê-la frutificar no mistério do Reino. Este é o mistério do 
Natal e o segredo de Nazaré, cheio de perfume a família! É o 
mistério que tanto fascinou Francisco de Assis, Teresa do Menino 
Jesus e Charles de Foucauld, e do qual bebem também as famílias 
cristãs para renovar a sua esperança e alegria.                       (V.s.f.f.) 



 
 

 Catequese 

Encontram-se a funcionar todos os centros catequéticos e já a 
decorrer Festas diversas próprias dos diferentes anos catequéticos. 
Também a funcionar o grupo de adultos inscritos para o Crisma. 
(ver site da paróquia).  

 
 
 
 
 

 

 aCademia da Fé - 
 

Na sequência doa anos anteriores estudaremos os primeiros livros 
da Sagrada Escritura. Duas Vezes por mês; (P. Alfredo). Depois no 
segundo semestre daremos lugar ao Direito Matrimonial – A Família. (P. 
Carlos Lages). 

Datas previstas: P. Alfredo: 14/11; 28/11; 13/12; 
09/01; 23/01; 13/02. 

 
 
 

 adORaÇÃO euCaRistiCa 
 

 CAPELA DE S. PEDRO 
Em Todas as quintas-feiras desde as 16.00 horas até às 18.30 
horas adoração particular. Das 18.30 até ao início da Eucaristia 
(19.00 horas) adoração coletiva orientada por diversos 
movimentos. No final a Eucaristia. 
 

CAPELA DO BONFIM: Domingos das 16.00 horas - 17.00 horas 
com vésperas seguida de Bênção do Santíssimo.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 ORaÇÃO taiZé: última sexta-feira de cada mês, em S. 
Pedro, 21.00 horas. 

 apOstOladO de ORaÇÃO: Possível revitalização do 
Movimento. 

 mOvimentO de Fátima: Aprofundamento e espiri-
tualidade do mesmo. 

 via saCRa 
 

*Via Sacra da Catequese – 27 Março – 21H00. 
 
 

 enCenaÇÃO (paixÃO de Jesus) 
 

 

* Em dia a combinar o Grupo Cénico de Cidade Rodrigo Espanha fará a 
representação da Paixão de Jesus na escadaria da Sé Catedral. 

 COnFissÕes 
Igreja de S. Vicente: Depois da missa da manhã (08.40 
horas nas 2ªs, 4ªs e 6ªs); 17.30 Horas - 2ªs, 3ªs e 4ªs 
feiras. 

 

Sé Catedral: Todas sextas-feiras, meia hora antes da 
eucaristia das 18.00 horas. 
 
 
 

Todas as primeiras sextas-feiras. Igreja da Misericórdia:  
 

10.30 Horas - 12.30 horas; 14.00 horas- 16.00 horas. 
 

 pastORal FamiliaR 
 

 A Equipa do C.P.M. faz acompanhamento de casais 
novos a partir de janeiro. 

 
 
 

CPM – Noivos – Encontro de Noivos Centro de S. José. 
      Duas datas possíveis:  

      07 e 08 de março - 2020. 
      09 e 10 de maio - 2020. 
 

 Cne – CORpO naCiOnal de esCutas 
Sede: Rua da Paz 

 Atividades aos sábados (14.30 horas às 17.00 horas). 
 Animação da Eucaristia - Sé catedral 11.00 horas. 

(1º Domingo do mês). 
 

 JOvens 
 Constituição e acompanhamento de grupos Juvenis. 

 
 

 CaminHada (data a definir) 
 
 
 
 
 

(Saída do Tintinolho, 8.00h – até à Senhora do Carmo - Aldeia Viçosa) 
 

Almoço. (Inscrição prévia, obrigatória) - – 
 
 CentRO sOCial 

 
 
 
 
 
 

- SAD (Serviço de Apoio Domiciliário);    

- CENTRO DE CONVÍVIO – Paço do Biu. 
 
- (Site: paroquiassesvicente.org) 


