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Domingo, 28 de julho de 2019 

Informamos o estimado leitor
que o Jornal PORTA DO SOL

irá de férias.
 

a próxIma edIção saIrá 
a 8 de setembro. 

desejamos a todos 
boas férias!

C
om o tema “Abbá Pai (Romanos 8,15) os 
44 jovens de vários pontos da diocese 
procuram anunciar a Boa Nova de Cris-
to que nos revela Deus como “Abbá Pai”. 
São assistidos por 2 casais e pela equipa 

coordenadora chefiada pelo Padre Ricardo Concei-
ção, responsável diocesano da Pastoral Juvenil. 
Nesta missão de 20 a 28 de julho os jovens do Fé-
4Missão preparam serões abertos à comunidade 
que ajudem a tomar consciência desse amor de pai 

que Deus tem por nós e da missão que cada jovem 
pode realizar. Para isso, na terça-feira organizam as 
“MissioTalks”. Serão partilhas de jovens que reali-
zaram missões no país ou estrangeiro e que levam a 
sério a sua missão quotidiana de anunciar e viver o 
Evangelho. Na quinta-feira a atenção vira-se para as 
famílias que são convidadas a acolher missionários 
para jantar. Na sexta-feira haverá o “Missão 10” para 
celebrar os dez anos de missão com testemunhos de 
jovens que passaram por cada um delas. No sábado 

à tarde a atenção vira-se para os mais novos com um 
peddypaper e à noite será a vigília de oração na igre-
ja paroquial de Fráguas e no domingo participarão 
nas eucaristias dominicais das paróquias. 
Durante o dia os jovens missionários fazem primei-
ro anúncio porta a porta, colaboram na assistência 
aos idosos do centro de dia de Outeiro da Cortiçada 
e com as crianças do clube de férias.  

Fé4Missão leva jovens da diocese a Fráguas, 
Outeiro da Cortiçada e Arruda dos Pisões

A carta pastoral  lança as bases para o novo caminho 
focando-se no próximo ano em particular, como o 
primeiro do caminho e dedicado à vivência da vo-
cação ao batismo e a melhor vivência do papel dos 
leigos na Igreja.

D. José Traquina
Bispo da Diocese de Santarém

Somos
uma missão
nesta terra
Projeto Pastoral 2019-2025
Carta do Bispo da DioceseNomeações para o

ano pastoral 
de 2019 – 2020
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Estamos breves a terminar o Ano 
Pastoral. Iremos começar o mês 
de agosto que, habitualmente, é 

tido como um tempo de maior des-
canso, de reflexão acerca do ano pas-
toral findo e de projeção do novo ano 
que iniciaremos em setembro. 
Também o Jornal Porta do Sol irá ser 
suspenso para um tempo de férias 
para quem colabora assiduamente, 
regressando no dia 8 de setembro.
É tempo de darmos graças a Deus 
pelos contributos que o Porta do Sol 
nos deu ao longo deste ano pastoral, 
trazendo-nos ao conhecimento a vida 
dos santos - através da coluna Cami-
nhos de Santidade -, acompanhando 
o nosso bispo na visita pastoral à vi-
gararia de Alcanena e dando-nos ou-
tras notícias acerca da vida da nossa 
diocese. Também houve lugar para 
as sugestões de cânticos, livros e fil-
mes, obras de arte - pela colaboração 
do Secretariado Diocesano dos Bens 
Culturais da Igreja - e tantos outros 
contributos que, embora não os des-
taque, são de singular importância.
É também hora de me despedir dos 
assinantes e leitores do Porta do Sol. 
Após ter recebido do Senhor Bispo 
o desafio para aprofundar conheci-
mentos na área do Direito Canónico, 
na Universidade Católica Portuguesa, 
tornou-se difícil para mim acompa-
nhar com a exigência necessária quer 
este Jornal, na missão de seu diretor, 
quer o Secretariado Diocesano das 
Comunicações Sociais, na sua coor-
denação. Assim, pedi ao Senhor Bispo 
que me dispensasse destas missões, 
o qual foi aceite e publicado nas no-
meações que damos a conhecer nesta 
edição do Porta do Sol. A Diocese ca-
minha a partir do próximo ano pas-
toral rumo ao seu cinquentenário, 
trazendo novos desafios que exigem 
disponibilidade àquele que dirige este 
Jornal.
Cabe-me então agradecer a todos e 
pedir perdão quando o meu trabalho 
ficou aquém do esperado por vós. Fica 
a certeza de que fiz o que podia, com o 
que sabia, para que o Jornal chegasse 
às mãos de todos. 
Assim, a partir de setembro o nosso 
Porta do Sol surgirá com o seu novo 
diretor. Despeço-me de vós, nesta 
missão de diretor, com uma grande 
ação de graças a Deus pelo tempo que 
passámos juntos nesta missão que me 
foi confiada e acompanhada de perto 
pelos assinantes e leitores do Porta do 
Sol.
Adeus! ‡‡

A Deus
Pe.  Cláudio Rodriguesed

it
or

ia
l Nomeações para o ano pastoral 

de 2019 – 2020
dom JosÉ, por merCÊ de deUs e da sÉ apostóLICa,

bIspo de saNtarÉm
Aos que este Decreto virem Saúde, Paz e Bênção

“Diocese é a porção do Povo de Deus, 
que se confia a um Bispo para que a 
apascente com a colaboração do presbi-
tério, de tal modo que, unida ao seu pas-
tor e reunida por ele no Espírito Santo 
por meio do Evangelho e da Eucaristia, 
constitui uma Igreja particular, na qual 
está e opera a Igreja de Cristo, una, san-
ta, católica e apostólica” CD 16).
No exercício do seu ministério, com-
pete ao Bispo Diocesano, coordenar a 
ação pastoral da missão da Igreja Parti-
cular que lhe está confiada. Neste sen-
tido, atendendo às necessidades das 
comunidades paroquiais e respetivas 
estruturas de ação social, e também a 
alguns organismos diocesanos, depois 
da oração e do diálogo com os presbí-
teros e diáconos respetivos, procedo 
agora às seguintes nomeações:

VIGARARIA DE ENTRONCAMENTO
Padre António José Ribeirinha Bar-
releiro mantem-se Pároco da Paró-
quia de Atalaia, acumulando com o 
ofício de Pároco da Paróquia de Pai-
alvo e outros ofícios não paroquiais; é 
dispensado de Pároco in solidum das 
outras Paróquias da Vigararia do En-
troncamento.

Padre Luciano Natal Brasil Oliveira 
mantem-se Pároco das Paróquias da 
cidade do Entroncamento (Sagrada 
Família e Nª Sª de Fátima), acumu-
lando com os outros ofícios não paro- 
quiais; é dispensado de Pároco in so-
lidum e moderador das outras Paró-
quias da Vigararia do Entroncamento.

Padre Paulo André Gaspar Marques 
mantem-se Pároco das Paróquias 
de Moita do Norte, Praia do Ribate-
jo, Tancos e Vila Nova da Barquinha, 
acumulando com os outros ofícios 
não paroquiais; é dispensado de Pá-
roco in solidum e de Vigário Paroquial 
das outras Paróquias da Vigararia do 
Entroncamento.

VIGARARIA DE RIO MAIOR
Padre João de Sousa Ramos Ramalho 
Ribeiro é nomeado Pároco das Paró-
quias de Arruda dos Pisões, Fráguas, 
e Outeiro da Cortiçada; é dispensado 
de Vigário Paroquial de Alcobertas e 
Gançaria.

Padre Pedro Filipe Cândido Dioní-
sio, é dispensado de Pároco das Paró-
quias de Arruda dos Pisões, Fráguas, 
e Outeiro da Cortiçada; mantem os 
outros ofícios.

VIGARARIA DE SANTARÉM
Padre Aníbal Manuel Vieira é no-
meado Pároco da Paróquia de Nossa 
Senhora de Marvila de Santarém; é 
dispensado de Pároco in solidum de 
Alcanhões, Póvoa de Santarém e Vale 
de Figueira, acumulando com os ou-
tros ofícios.

Padre Francisco António Clemente 
Ruivo mantem-se Pároco das Paró-
quias de Santa Iria da Ribeira de San-
tarém e de São Nicolau; é dispensado 
de Pároco in solidum, moderador, das 

Paróquias do Divino Salvador (Sé) e de 
Nª Srª de Marvila da cidade de Santa-
rém; mantém os outros ofícios.

Padre João Luís Correia Fanha da 
Graça é dispensado de Vigário Paro-
quial das Paróquias de Casével, São 
Vicente do Paúl e Vaqueiros; mantém 
os outros ofícios.

Padre João Rodrigues Brites Moita é 
nomeado Vigário Paroquial das Paró-
quias de Casével, São Vicente do Paúl 
e Vaqueiros e Assistente Espiritual 
Adjunto do Agrupamento de Escutei-
ros de Santarém.

Padre Joaquim Augusto Nunes Ga-
nhão mantem-se Pároco da Paróquia 
do Divino Salvador (Sé) de Santarém; 
é dispensado de Pároco in solidum, 
das Paróquias de Nª Srª de Marvila, 
Santa Iria da Ribeira Santarém e de 
São Nicolau da cidade de Santarém, 
mantém os outros ofícios.

Padre Tiago Alexandre Asseiceira 
Moita mantém-se Pároco das Paró-
quias Alcanhões, Póvoa de Santarém e 
Vale de Figueira.

VIGARARIA DE TOMAR
Padre Herlander Joaquim Pala Alves 
Meda Limão é nomeado Pároco in so-
lidum da Paróquia de Asseiceira, em 
acumulação com o ofício de Pároco da 
Paróquia de São Pedro de Tomar.

VIGARARIA DE TORRES NOVAS
Padre Bruno José Martins Domingos 
é nomeado Pároco de Pedrógão, em 
acumulação com o ofício de Pároco 
das Paróquias de Chancelaria e Paço.

Padre Edvaldo Ramon Matos Vergas-
ta é nomeado Vigário Paroquial das 
Paróquias de Chancelaria e Paço; é 
dispensado de pároco da Paróquia de 
Pedrógão.

Padre Luís Maurício Cardoso Lemos 
é dispensado de Pároco in solidum, 
moderador, da Paróquia de Pedrógão.

ORGANISMOS DIOCESANOS
Padre Bruno José Martins Domingos 
é dispensado de Assistente Espiritual 
Diocesano do Movimento “Convívios 
Fraternos”.

Padre Cláudio Jorge Nunes Rodri-
gues é dispensado de membro da 
equipa e moderador do Secretariado 
Diocesano das Comunicações Sociais, 
mantendo os outros ofícios.

Padre Francisco António Clemente 
Ruivo é nomeado Diretor do Secreta-
riado Diocesano da Pastoral Familiar, 
em acumulação com os outros ofícios.

Padre João de Sousa Ramos Ramalho 
Ribeiro é nomeado Ecónomo Adjunto 
da Diocese, em acumulação com os 
outros ofícios.

Padre João Rodrigues Brites Moita 
é nomeado Membro do Secretariado 

Diocesano das Comunicações So- 
ciais, em acumulação com as outras  
nomeações.

Padre Ricardo Alexandre Ferreira 
Conceição é nomeado Coordenador 
do Comité Organizador da Diocese de 
Santarém da Jornada Mundial da Ju-
ventude 2022 e Assistente Espiritual 
Diocesano do Movimento “Convívios 
Fraternos”; é dispensado de Diretor 
do Secretariado Diocesano da Pasto-
ral Familiar, em acumulação com os 
outros ofícios.

DIÁCONOS PERMANENTES
Os Diáconos Permanentes exercem 
o seu ministério em estreita colabo-
ração com os respetivos párocos, no 
âmbito das seguintes comunidades:

Diácono José Manuel Bernardo 
Branco mantém o serviço na paró-
quia de Achete; é dispensado da no-
meação para as Paróquias da zona 
norte da Vigararia de Santarém.

Diácono Manuel Brás Pepino Vieira 
Branco mantém exercício do minis-
tério nas Paróquias de Tremez e Azoia 
de Cima; é dispensado da Paróquia de 
Achete.

Diácono Pedro Fernando Narciso 
Madeira mantém o exercício do mi-
nistério nas Paróquias de Póvoa da 
Isenta e Vale de Santarém; é dispen-
sado da nomeação para as Paróquias 
da zona sul da Vigararia de Santarém.

COLABORAÇÃO COM O SANTUÁRIO 
DE FÁTIMA, DIOCESE LEIRIA-FÁTI-
MA
Padre Joaquim Augusto Nunes Ga-
nhão - em resposta ao pedido do Bis-
po de Leiria - Fátima, Cardeal Dom 
António Marto, e em conformidade 
com os Estatutos do Santuário de 
Fátima, aprovados pela Conferência 
Episcopal Portuguesa - foi autorizada 
a sua nomeação para o Serviço Pasto-
ral do Santuário de Fátima; mantém 
os ofícios para que está nomeado na 
Diocese de Santarém.
Os Presbíteros cessam a sua jurisdi-
ção no serviço em que se encontram, 
com a tomada de posse do seu suces-
sor. As dispensas de Párocos in soli-
dum, as mudanças e as tomadas de 
posse, deverão ocorrer até ao dia 30 
de setembro de 2019.
Conto com a oração dos fiéis da Dio-
cese, a quem peço a melhor receção 
destas nomeações.
Entrego à intercessão de Nossa Se-
nhora da Conceição, nossa Padroei-
ra, a missão de todos os Presbíteros 
e Diáconos Permanentes da Nossa 
Diocese.

Santarém e Casa Episcopal, 16 de ju-
lho de 2019, solenidade da Dedicação 
da Igreja Catedral.

L.S. 
+ José Traquina, Bispo de Santarém

P. António José de Brito Antunes, 
Chanceler
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“Dois amores fundaram, 
pois, duas cidades, a 
saber: o amor-próprio, 
levado ao desprezo de 

Deus, a terrena; o amor de Deus, le-
vado ao desprezo de si próprio, a ce-
lestial” (S. Agostinho - A Cidade de 
Deus, XIV, 27).
O problema do homem talvez não 
esteja em amar pouco. Talvez, o pro-
blema do homem esteja em amar de-
mais… o seu umbigo. Cada um tem 
preocupações e cada um é absorvido 
de um modo maior ou menor pelas 
suas preocupações. Cada um tem 
medos e cada um é absorvido de um 
modo maior ou menor por eles. Cada 
um tem sonhos e o mesmo aconte-
ce. Poderíamos continuar e a lista de 
coisas às quais reagimos de nos ab-
sorvem de modo diferente, é supe-
rior a quantas pessoas há no mundo.
O que pode diferenciar a grandeza de 
cada um, ao que o Senhor nos cha-
ma, é talvez o centro do problema. 
No centro do problema pode estar a 
própria pessoa. A pessoa pensa em 
função do que é benéfico. Cada pes-
soa age a partir do que vê como bom, 
ainda que por um momento possa 
seR visto como justo, mas na verdade 
possa vir de alguma vingança, vaida-
de, preguiça… Mas no centro do pro-
blema também pode estar o outro. 
Neste caso, vemos muita gente a des-
gastar-se e a entregar-se para o ou-
tro, para lhe dar o que ele precisará, 
aparentemente. Vemos a necessidade 
do outro e temos a generosidade ou o 
voluntarismo de o socorrer qual bom 

samaritano, como diríamos popular-
mente.
Contudo, a Palavra que neste dia o 
Senhor nos coloca à frente procura 
purificar as motivações das nossas 
ações, de modo a colocar no centro 
a vida segundo o espírito. A Palavra 
fá-lo atacando fortemente a nossa 
prisão ao terreno e a nossa fuga do 
espiritual.
Em Cohelet, o Senhor desafia a co-
locarmo-nos diante das nossas ver-
dadeiras motivações para fazer algo. 
A beleza que procuramos tenta rela-
xar a grandeza da realidade ou pro-
cura que esta fuja do que é? Aí será 
vaidade… O ato de caridade procura 
ajudar sem que saiba a mão direita o 
que faz a esquerda, ou procura fazer- 
-me sentir que sou bom ou melhor, 
por ajudar? Talvez todas estas moti-
vações requeriam hoje na Igreja uma 
purificação grande, pois são elas que 
geram conflitos. Talvez os conflitos 
que tenhamos na nossa vida derivam 
de as nossas ações não serem vistas 
com Jesus no centro, com o Reino de 
Deus no centro. Pode acontecer que 
apesar da pincelada religiosa que 
porventura damos às nossas ações, 
em verdade, procuramos acumular 
tesouros na terra, procuramos que o 
Senhor nos resolva os problemas da 
terra e não os do céu, procuramos 
viver como criaturas da terra e não 
do céu. Talvez sobre a nossa “patine” 
religiosa haja, em cada um, alguma 
vaidade a requerer purificação. Que 
o Senhor nos dê a graça de não des-
perdiçar o seu convite à purificação.

É comovedor o diálogo entre 
Abraão e Deus, procurando 
salvar a cidade de Sodoma da 

destruição, devido aos vícios perver-
sos que nela abundavam.
Abraão intercede, esforçando-se 
por convencer a Deus de que um 
pequeno punhado de justos pode 
salvar toda uma grande cidade, por 
mais pecados que nela se cometam. 
Deus aceitou as razões apresenta-
das por Abraão. É a justa imagem do 
verdadeiro Deus que adoramos, que 
está mais interessado pelo nosso 
bem, mais ainda que nós mesmos. 
Como diz Santo Agostinho, «a ora-
ção é a força do homem e a fraqueza 
de Deus».
Por vezes, damos demasiada impor-
tância a relatar os vícios e escânda-
los que abundam num grupo, numa 
cidade, numa nação. Melhor será in-
vestir na melhoria de cada um de nós, 
pois se formos melhores salvaremos 
a nossa família, comunidade, nação.
S. Paulo sublinha que Deus perdoa 
a sério, reduzindo a zero as nos-
sas dívidas para com Ele: «Anulou o 
documento da nossa dívida, com as 
suas disposições contra nós; supri-
miu-o, cravando-o na cruz». Ou seja, 
as dívidas, que nós deveríamos pa-
gar pelos nossos pecados, pagou-as 
Ele com o preço elevadíssimo da sua 
cruz. Somos uns privilegiados por 
ter como Senhor a Jesus Cristo que, 

generosissimamente, salda todas as 
nossas dívidas.
S. Lucas insiste muito no tema da 
oração, apresentando-nos sete ve-
zes Jesus a rezar. Aliás, porque os 
discípulos viram Jesus a rezar é que 
Lhe pediram para os ensinar a re-
zar. Além disso, recordam que João 
Batista ensinava os seus seguidores 
a rezar. A força do exemplo é a mais 
convincente.
Jesus ensina-nos a tratar o seu Pai 
como sendo também o nosso Pai, 
porque de facto o é, não por nosso 
mérito, mas por pura graça. A palavra 
original usada por Cristo é «Abba», 
Paizinho, o termo familiar com que 
as crianças tratam o seu pai. Deve-
mos estar eternamente agradecidos 
por termos acesso direto a Deus, 
sempre e a toda a hora, num clima de 
intimidade familiar. Cristo excedeu- 
-Se ao ensinar-nos a rezar assim.
O Evangelho apresenta-nos a história 
de alguém que, às tantas da madru-
gada, importuna um seu amigo para 
que lhe empreste uns pães, a fim de 
matar a fome a um seu hóspede que 
chegou tarde. Assim nos recomenda 
para usarmos este modo de proceder 
com Deus na oração. Cristo desafia- 
-nos a importunar a Deus, porque 
nos ama desmedidamente e terá todo 
o gosto em nos atender. Que maravi-
lhosa notícia que Cristo nos dá sobre 
o seu Pai e Pai nosso!

À mesa 
da palavra

Dom, 28 – Domingo XVII do Tempo Comum – Ano C
Gn 18, 20-32 / Slm 137 (138), 1-3.6-8 / Cl 2, 12-14 / Lc 11, 1-13

Dom, 4 – Domingo XVIII do Tempo Comum – Ano C
Co (Ecle) 1, 2; 2, 21-23; Sal 89 (90), 3-4. 5-6. 12-13. 14 e 17ac; Col 3, 1-5. 9-11; Lc 12, 13-21

In Boa Nova para cada dia, Revista Mensageiro do Coração de Jesus, junho 2019

Sugestão de Cânticos
XVIII Domingo – Tempo Comum – Ano C XIX Domingo – Tempo Comum – Ano C

ENTRADA
Deus, vinde em meu auxílio
F. Silva ( NCT 87)
Vinde, Senhor, vinde em meu 
auxílio
A.Cartageno (CEC II, p. 89-90)

OFERTóRIO
Acumulai tesouros no céu
C. Silva (LHC, 213)
Aceitai, Senhor, o pão e o vinho
Az. Oliveira (IC, p. 374)

COMuNHãO
Buscai o alimento que
permanece
M. Luís (NCT 393)
Saciastes o vosso povo
F. Silva (CEC II, p. 90)

Pós-comunhão
Não vivamos para nós
Az. Oliveira (34.º ENPL, 22)

FINAL
A messe é grande
C. Silva (IC, p. 363)

ENTRADA
Lembrai-Vos, Senhor, da vossa 
aliança
Az.Oliveira(CEC II, p. 96-97)
Servi o Senhor com alegria
B. Sousa (NCT 228)

OFERTóRIO
Acumulai tesouros no céu
C. Silva (LHC, 213)

COMuNHãO
Eu sou o pão da vida
M. Luís (NCT 261)
Estai preparados com as lâmpa-
das acesas
F. Santos (CEC I, p. 11)

Pós-comunhão
Louvarei para sempre
F. de Freitas (IC, p.471)

FINAL
confiarei no meu Deus
F. Silva (IC, p. 417)

Fontes: CEC - Cânticos de Entrada e de Comunhão – SNL |  NCT – Novo Cantemos Todos |  IC – A Igreja Canta, CBM | ENPL – Encontro Nacional da Pastoral Litúrgica | LHC – Liturgia das Horas. Edição para Canto, TC
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Uma boa dose de emoção foi experienciada 
por todos quantos participaram na Missa 
Nova do recém ordenado Padre João Brites 
Moita, das Marruas, Torres Novas. Na Pra-

ça dos Claras, no domingo, dia 21, um dia que o novo 
Presbítero dificilmente esquecerá, pois contou com 
uma numerosa participação na Missa Nova, de um 
grande número de membros da comunidade cristã, 
de muitos amigos e familiares, não se esquecendo 
porém que “Apenas uma coisa é necessária”, como 
inspira o Evangelho do dia. 
No arranque da celebração o bispo de Santarém, 
D. José Traquina, marcou presença e agradeceu ao 
jovem padre e à sua família, por este ter abraça-
do a sua vocação. E a diocese, disse o bispo, «bem 
precisa». D. José Traquina agradeceu de forma pe-
nhorada aos pais do jovem Padre e em especial à 
sua comunidade paroquial e vigararia. Os agrade-
cimentos estenderam-se depois ao Patriarcado de 
Lisboa, pela contribuição que deram na formação 
do Padre João Moita e por muitos outros da diocese 
que por ali passam para se instruir.
João Moita dirigindo-se à comunidade, família e 
amigos, agradeceu as manifestações de carinho de 
que tem sido alvo, exclamando perante a assem-
bleia «como é bom estarmos aqui. E tudo porque 
Deus tocou o coração de um jovem. Espero que to-
que no coração de muitos mais», disse convidando 
as pessoas a associar-se às suas orações.
Já na homilia explicou que a escreveu porque teria 
receio de ser traído pela memória. E lembrando as 
palavras do Evangelho, no episódio daquele Do-
mingo, Jesus repreende Marta, por esta andar cheia 
de afazeres. Já a sua irmã, Maria, «percebeu que 
apenas uma só coisa é necessária, ou melhor, só al-
guém é necessário: Jesus». E o que podemos apren-
der do Evangelho, questionou? Este episódio surge 
logo depois do “Bom Samaritano” e fala-nos do que 
é realmente necessário nas nossas vidas, «O amor 
e a entrega de cada um». Mas como amar como o 
“Bom Samaritano” o fez? Para isso, explicou, «há 
apenas que tentar ser como Maria, a irmã de Marta, 
e centrar-nos no que é realmente essencial. É que 
Marta, por andar sempre ocupada, dispersou do es-
sencial». E continuou, «Porque é que Deus bate à 
nossa porta? Porque quer ser acolhido por nós». E 
Jesus «leva a sério a nossa liberdade» e por isso não 
força a entrada.
O lema por si escolhido, “Fazer-me tudo por todos, 
para todos alcançar”, encerra a vontade do jovem 

padre de ter uma atitude missionária. E tudo por-
que, recordou ainda e outra vez, «Afinal de contas 
uma só coisa é necessária».

Emoção e encanto

Viveu-se ao longo de toda a cerimónia um estar 
estado de encanto. Por ser a “Missa Nova” de um 
padre novo e não só. A comunidade disse “presen-
te” neste momento tão significativo, que reuniu no 
altar muitos padres e diáconos. Claro que as ins-
tituições locais também se fizeram representar, 
como a Câmara, através do seu presidente Pedro 
Ferreira, da Misericórdia, através do Provedor, An-
tónio Gouveia, e de muitas mais associações e ins-
tituições. Quase todas quiseram marcar presença. 

Há já algum tempo que Torres Novas não “dava” à 
diocese um Padre e a cerimónia ganhou mais relevo 
por isso.
Entre os participantes da assembleia foram vários 
os que se emocionaram no momento em que o Pa-
dre João Moita se dedicou a Nossa Senhora. Muita 
gente tirou o lenço do bolso para enxugar a lágrima, 
ao testemunhar aquele momento tão íntimo, mas 
ao mesmo tempo vivido ali em público.

Outro destaque obrigatório vai para o coro, um 
pouco mais “crescido” em número de participantes, 
contando também com a colaboração de músicos 
da Escola do Choral Phydellius, o que ajudaram a 
tornar a celebração muito mais solene.

no final
O Padre João Moita no final agradeceu à “mãe 
igreja”, diocese, aos seminários por onde passou, 
aos seus companheiros de caminhada e, de forma 
particular, «à família por tudo» o que lhe deu. Fez 
questão ainda de agradecer a «todos os que torna-
ram esta festa possível», recordando que a “Missa 
Nova” não é só a festa do novo padre, mas sim, «de 
toda a comunidade». Disse ainda o Padre João que 
agora irá sair de cá, porém, «sei muito bem qual é a 
minha terra». Agradeceu ao «extraordinário e gran-
de coro», bem como ao seu maestro, Padre Ricardo 
Pinto, esperando levar de cá bem estudada a lição 
que para chegar ao coração de todos «apenas uma 
só coisa é necessária».
Seguiu-se a cerimónia do beijar das mãos ao novo 
padre, sendo primeiro beijado pelos irmãos presbí-
teros e diáconos, seguindo-se a família e os mem-
bros da comunidade que o desejaram fazer. E fo-
ram muitos, o que obrigou o Padre João Moita ainda 
a estar muito tempo sem poder aparecer na festa 
convívio que lhe prepararam no Salão Paroquial de 
S. Pedro. Por fim lá apareceu e pôde confraternizar 
um pouco. Felicidades no seu ministério Padre João 
Brites Moita. ‡‡

Missa Nova do Padre João Moita
emocionou a comunidade Torrejana 

“Fazer-me tudo por todos, 
para todos alcançar”
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Continuação do artigo da capa

Fé4Missão leva jovens da diocese a Fráguas,
Outeiro da Cortiçada e Arruda dos Pisões

O nome deste projeto missionário da Pas-
toral Juvenil da nossa diocese mostra o 
objetivo: a fé que se forma para missão. 
Surgiu como resposta aos jovens que 

mostraram o desejo de fazer missão durante o 
verão. Tem por base a dinâmica de “aprender fa-
zendo” e pretende ajudar os jovens a serem prota-
gonistas da missão de anunciar o Evangelho e se 
estar ao serviço das comunidades cristãs. Reali-
zam atividades com crianças, jovens, voluntariado 

em lares, centros de dia, visita a idosos e doentes, 
missão porta a porta, momentos de oração, etc. 
Pretende-se com este projeto ajudar os jovens a 
desenvolver capacidades para se colocarem ao 
serviço das suas comunidades cristãs e realizar a 
sua missão quotidiana. 

Nos seus dez anos de existência já passou pelas pa-
róquias de: 
São Vicente do Paúl (2010);  

Vila Chã de Ourique, Vale de Santarém e Póvoa da 
Isenta (2011);
Muge e Granho (2012);
Alcanede (2013);
Junceira e Olalhas (2014);
Torres Novas (2015);
Ulme, Chouto, Parreira e Semideiro (2016);
Alpiarça (2017);
Serra (2018).

O que é o Fé4Missão?

Para hoje fazer missão, tive um enorme exemplo 
de fé que num momento muito custoso, a sua fé 
no Pai era grande e persistente. Através desse 
exemplo, consegui abrir os olhos e perceber que 
não estou sozinha neste mundo, mas tenho Deus 
comigo 24/7. Ao fazer missão lembro-me sempre 
desse exemplo e com isso tenho força para não 
desistir do Pai e do irmão a meu lado. Nesta se-
mana sinto-me sempre tão pequena ao ouvir o 
testemunho de vida dos outros, mas sempre com 
o coração a transbordar de alegria e amor, vendo 
assim o rosto de Cristo na pessoa a meu lado e 
por isso faço missão.

Testemunhos dos jovens missionários

O Fé4Missão é uma oportunidade única para 
sermos rostos de Cristo para uma comunidade e 
para vermos Cristo nos rostos das pessoas dessa 
mesma comunidade. É uma semana em que se 
aprende fazendo e, através do serviço aos outros, 
crescemos individual e coletivamente na Fé.

Sair em missão é uma experiência de maturação 
da fé cristã. É aprender e experienciar, duran-
te uma semana, que a fé em Cristo Ressuscita-
do nos convida a estar em ação e em comunhão 
com os que nos rodeiam. Para mim, é encontrar 
Jesus à minha espera em cada um dos irmãos a 
quem O quero levar. É, por isso, uma experiência 
de encontro – comigo, com Jesus e com os meus 
irmãos.  

A primeira vez que me entreguei à missão foi à 
um ano atrás, onde aprendi a abrir o meu cora-
ção aos outros, a dar mais de mim do que a rece-
ber, e também a estar mais atenta a tudo e a todas 
as pessoas que me rodeiam. Foi um dos primei-
ros passos que fiz com a certeza de que Cristo 
caminhava comigo, e à medida que os dias vão 
passando, principalmente em missão vou fican-
do cada vez com mais certeza de que a minha fé 
está a crescer, e que tal como todas as relações, 
também a minha com Cristo está a tornar-se 
mais forte a cada dia que passa.

Fazer missão é ter a oportunidade de encontrar 
Cristo vivo e ressuscitado em todas as pessoas 
que encontramos durante esta semana. O que 
me leva a querer ver e encontrar este Cristo é a 
vontade de anunciar e mostrar que uma vida com 
Ele é melhor e mais completa, é a vontade de es-
palhar e colher histórias e sorrisos, e deixar um 
pouco de Deus através de nós em cada terra por 
onde passamos. 

Inês Barreiro
Vale de Santarém 

Maria Rodrigues
Achete

Catarina Salvador
Santarém

Ana Lopes
Vale de Santarém

Francisco Sousa
Santarém 



6

   
   

   
28

 ju
lh

o 

PORTA DO SOL

Pelo terceiro ano consecutivo a paróquia de Al-
canede realizou o Campo de Férias “Ca’JUS. 
Assim aconteceu na Quinta do Castilho em 

Vale de Figueira, de 30 de junho a 6 de julho.
Cerca de 90 jovens e adolescentes participaram 
animadamente neste Campo com o tema “Vós sois 
o Sal da terra e a Luz do mundo”, em sintonia com 
plano pastoral da diocese e em ano missionário na 
igreja portuguesa. 
Sem dúvida um momento alto e muito esperado por 
todos da pastoral juvenil, só possível com a ajuda e 
generosidade de muitos.
A paróquia agradece a todos, particulares e em-
presas, que abriram o coração a esta iniciativa tão 
importante e marcante na vida dos nossos mais no-

vos. Obrigado pela confiança dos pais na equipa de 
animadores. 
Asseguramos, assim, um futuro mais promissor!
Dias antes do começo do campo estava ansioso... 
Inquieto... Saudoso de ver os animadores que não 
via há imenso tempo. Fui cheio de vontade e alegria 
pois o objetivo do campo é fortalecer a minha rela-
ção com Deus! E Deus é o meu melhor amigo!
E digo a todos vós, a semana passou extremamente 
rápido, mas após cada dia que passava o meu co-
ração e alma estavam mais presentes. Apesar de 
já ter visto a maioria dos lugares como a praia do 
Tejo, tive a oportunidade de ver a alegria na cara 
dos mais novos ao viver tudo pela primeira vez 
e relembrei tudo o que já tivera feito durante os  

 3 anos de campo. Todos os dias super preenchidos 
e cheios de animação, jogos e muitas surpresas, 
catequeses e partilhas, mas o ponto alto é sempre 
a eucaristia, habitualmente celebrada pelo nosso 
pároco padre Vicente, o “PV”, assim chamado por 
todos.
Um Campo de Férias sem telemóveis e computa-
dor, sem redes sociais e internet, mas todos mais 
ligados do que nunca… sobretudo conectados com 
Deus e com a natureza. Uma semana mágica e 
marcante para a vida. Sim quero ser Sal e Luz do 
mundo! E não percorro assim o meu caminho para 
a santidade sozinho! ‡‡

Guilherme Reis

Campo de Férias Ca’jus 2019
“Vós sois o Sal da terra e a Luz do mundo”

Completaram-se 25 anos no dia 16 de julho 
desde que, na Catedral, D. António Francisco 
perguntava ao Pe. Ganhão se estava dispos-

to a “assumir a graça do ministério sacerdotal e a 
gastar toda a (…) vida ao serviço do Evangelho, na 
fidelidade e na obediência a Ele e aos seus suces-
sores”, como recordou o sacerdote. Ao olhar a sua 
vida, afirma viver “a alegria de quem aceita e assu-
me ser servo por causa de Jesus e se enche de ânimo 
no ministério que lhe é confiado pela misericórdia 
de Deus”, consciente que o caminho feito é dom de 
Deus que sempre está presente.
Ao recordar o seu ministério evocou as palavras 

do Salmo 115: “como agradecerei ao Senhor tudo 
quanto Ele me deu?”. Neste ambiente, agradeceu, 
na Eucaristia celebrada na Catedral pelo Bispo dio- 
cesano, à família, recordando com carinho o seu 
pai e o seu testemunho de fé, os bispos que tanto 
nele confiaram e com ele colaboraram, bem como 
ao restante presbitério diocesano. Aqui recordou as 
missões que o Senhor lhe confiou na Igreja e todos 
com quem se foi encontrando, desde o acompanha-
mento dos seminários, às paróquias onde serviu e 
serve a Igreja, bem como aos diversos grupos que 
as compõem, aos que colaboraram nos diferentes 
projetos que foi abraçando, à equipa de casais que 

o acompanha e, de um modo especial, aos que co-
laboram e moram consigo na casa episcopal e sa-
cerdotal. Agradeceu também todo o caminho feito 
institucionalmente e relacionamento com a Santa 
Casa da Misericórdia de Santarém e a Câmara Mu-
nicipal de Santarém. Por fim, agradeceu a confiança 
do Bispo de Fátima pela nova nomeação ao serviço 
da Liturgia no Santuário de Fátima e confiou-se ao 
amor materno de Maria.
À celebração da eucaristia segui-se um jantar fes-
tivo no Convento de S. Francisco no qual vários 
membros das diferentes comunidades foram parti-
lhando algo da sua experiência com o Pe. Ganhão. ‡‡

Igreja celebrou os 25 anos de sacerdócio do Pe. Ganhão
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Associação de Imprensa
da Inspiração Cristã

julho

Dia 26
21h30 – Encontro com os Crismandos na Paróquia

de Asseiceira (Tomar)

Dia 28
17h00 – Crismas na Paróquia de Asseiceira (Tomar)

agosto

Dia 04
12h00 – Missa em Vila Nova da Barquinha
16h00 – Missa em Limeiras (Praia do Ribatejo)

Dia 11
12h00 – Missa em Fráguas (Rio Maior)

Dia 15
11h30 – Missa em Alcobertas (Rio Maior)

Agenda 
do Bispo
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Estatuto Editorial
O «Porta do Sol» é o jornal quinzenal da 

Diocese de Santarém, propriedade de «Pro-
gresso e Vida – Empresa Tipográfica e Jorna-
lística, Lda. ». 

Pretende ser uma porta que se abre para 
informar, esclarecer, fomentar o diálogo e 
abrir horizontes.  Há muitos acontecimentos 
e iniciativas de interesse nas várias células da 
Diocese que podem estimular ao crescimento 
e renovação, há muita riqueza humana e cristã 
para pôr em comum. 

Quer ajudar a formar opinião e a inter-
pretar os acontecimentos e a vida, fomentan-
do a cultura.  Não tanto a cultura erudita, mas 
sobretudo a cultura do povo, feita de discer-
nimento, de valores e de referência que dão 
orientação e sabedoria à vida. 

O «Porta do Sol» terá sempre presente a 
sua vocação evangelizadora.  Pretende trans-
mitir as propostas e notícias dos Secretariados, 
Movimentos e Paróquias a todos, vencendo o 
isolamento em que, por vezes se encontram. 

Sendo um órgão de comunicação social 
da Diocese, não se dirige apenas para o inte-
rior da Igreja.  Abre-se também para o mun-
do, para conhecer e ser conhecido, para dar 
e receber notícias, para aprender e iluminar.  
Nada do que seja humano e justo lhe será 
estranho. 

O «Porta do Sol» assume o compromisso 
de respeitar os princípios deontológicos da im-
prensa e a ética profissional, de modo a não 
poder prosseguir apenas fins comerciais, nem 
abusar da boa-fé dos leitores, encobrindo ou 
deturpando a informação. 

mês de julho e agosto 2019  

Dia de Deserto nas oficinas de oração e Vida

PARóquIA DE MEIA VIA

Na paróquia da Meia Via, Vigararia de Torres Novas 
concluiu-se no final do Ano Pastoral, um conjunto 
de quinze sessões de Oração e Vida que culminaram 

com um dia de Deserto, na Ermida de Santa Marta, em Moi-
tas Vendas no concelho de Alcanena.
Em dias de agitação social é premente “aprender a orar para 
aprender a viver”. É este o lema das Oficinas de Oração e 
Vida, um serviço eclesial, fundado em 1984 por Frei Inácio 
Larrañaga, sacerdote capuchinho e aprovado pela Santa Sé.
As Oficinas são consideradas uma nova forma de evangeli-
zação e destinam-se a todos os que a desejem frequentar, 
contribuindo para o fortalecimento do indiviíduo e da família 
através da oração. A última sessão é reservada ao Deserto, 
um tempo forte de orações, no silêncio do coração e na inti-
midade com Deus, onde todos os presentes saem fortaleci-
dos no seu caminho para procura do “eu” e do “eu com Deus”.
Esperamos que de futuro a experiência se volte a repetir. ‡‡

Maria do Céu Oliveira e Margarida Esteves 
Guias das Oficinas de Oração e Vida

Meus bons amigos e amigas da diocese de Santarém 
quero dar-vos a notícia de que no fim do mês de 
agosto vou regressar às Filipinas, para uma nova eta-

pa missionária da minha vida. Os nossos superiores de Roma 
pediram-me para colaborar na formação de novos missio-
nários combonianos das Filipinas e do Vietname, como pa-
dre mestre do noviciado de Manila, nas Filipinas. Aceitei este 
desafio com fé e com boa vontade de ajudar jovens asiáticos 
a seguir o exemplo do nosso fundador, S. Daniel Comboni. 
Aproveito este meio do nosso jornal diocesano para dizer 
obrigado e bem-haja a todos vós pela amizade e carinho com 
que sempre me receberam nas vossas casas e nas vossas co-
munidades cristãs. Convosco partilhei a alegria da nossa fé e 
a responsabilidade do nosso compromisso missionário. Con-
vosco cresci no amor a Deus, à Igreja e à missão. Por tudo isto 
a diocese de Santarém continuará sempre no meu coração.
Como sabem as Filipinas já não são novidade para mim. Foi 
lá que fiz a minha primeira experiência missionária fora de 
Portugal por cerca de 15 anos, e que recordo com alegria e 
entusiasmo. E desta experiência falei e partilhei com tantos 
e tantas de vós, pelas várias terras por onde tenho passado 
das dioceses de Santarém, Patriarcado de Lisboa, sobretudo 
na zona do Oeste, de Castelo Branco, etc… nestes 10 anos 
que passei agora na comunidade de Santarém. Até as crian-
ças das escolas e das catequeses aprenderam comigo que as 
Filipinas têm 7,108 ilhas… um número que as deixava de boca 
aberta! Procurei também trazer um pouco do conhecimento 
da Ásia, este enorme continente onde vive a maior parte da 
população mundial, e onde Cristo ainda é muito desconhe-

cido. As Filipinas, juntamente com Timor, são o único país 
católico naquele imenso continente. O saudoso Papa e Santo 
João Paulo II dizia que o grande desafio para a Igreja neste 
século era a Ásia, e de facto continua a ser. No seu tempo  
S. Daniel Comboni dizia que ‘era a hora da África’; estou con-
vencido que se ele pudesse falar hoje a nossa linguagem diria 
com a mesma paixão de então… que ‘agora é a hora da Ásia’.
Parto com alegria e esperança, e levo-vos a todos e todas no 
coração. Não é fácil deixar a minha mãe e toda a família, e 
a todos vós; os momentos que passámos juntos e a amiza-
de marcam. Mas tenho a certeza que Deus cuidará de vós e 
de mim. Como eu costumo dizer ‘rezem uma Ave-Maria’ por 
mim de vez em quando, que eu também prometo lembrar- 
-me de todos e todas vós nas minhas orações… e vamos con-
tinuar em contacto e comunhão.
Até logo ‡‡

P. Victor Dias

Regresso às Filipinas
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Grande Silêncio” é o primeiro filme sobre 
a vida interior da Grande Chartreuse, 

casa-mãe da Ordem dos Cartuxos, uma me-
ditação silenciosa sobre a vida monástica. 
Dezassete anos depois de ter pedido auto-
rização para filmar no mosteiro, é dada au-
torização para o realizador entrar na vida in-
terior dos monges cartuxos. Gröning faz do 
cinema um convento, o olhar do espectador 
torna-se contemplação, como o monge que 
reza em silêncio, na sua cela solitária ou na 
floresta. Sem música à exceção dos cânticos 
do mosteiro, sem entrevistas, nem comen-
tários, ou artifícios. Evocam-se unicamente 
a passagem do tempo, das estações, os ele-
mentos repetidos incessantemente durante 
o dia ou as orações. Mas é outro tempo que 
se vive e respira neste filme sobre a presen-
ça do absoluto e a vida de homens que dedi-
cam a sua existência a Deus. O filme ganhou 
os Prémios de Melhor Documentário no Fes-
tival de Sundance e nos Prémios Europeus 
do Cinema.

S u G E S T Ã O  L I V R O

S u G E S T Ã O  F I L M E

O grande silêncio 
Autor: Philip Gröning, 1995

Duração: 169 min.

A história começa com a notícia de alguém, 
com pouco mais de 40 anos, está prestes 

a perder a memória. E isso é o mote para 
uma longa viagem de encontros e desencon-
tros relatados nas páginas de um diário.
Eugénia Kraft trata de sabermos recomeçar, 
trata da vida quando ela vai a meio e trata 
sobretudo do difícil encontro entre a fé e 
a razão. Um livro sobre recomeços para o 
tempo de descanso.

Eugénia Kraft
Autor: Nuno Tovar de Lemos 

Editora: Frente e Verso

N
a passada semana a diocese viveu de 
um modo intenso o encerramento 
do ano pastoral com a ordenação do  
Pe. João Moita no dia 14 e a celebra-
ção do aniversário, dedicação da Sé e 

lançamento da nova carta pastoral. Estas celebra-
ções foram programáticas no sentido de procurar 
para onde o Bispo diocesano quer caminhar e quais 
os caminhos pelos quais acredita que o Espírito 
Santo quer conduzir a diocese.
Na ordenação, vivida com «júbilo, exultação e forte 
estímulo de ação de graças», D. José Traquina de-
safiou os padres a aprofundarem o seu ministério 
em três dimensões. O padre como servidor da Pa-
lavra de Deus, a partir da qual também deve ajudar 
a comunidade a caminhar. O padre como “homem 
do altar” que serve a celebração litúrgica de toda a 
Igreja, a qual não lhe pertence, mas que deve con-
tribuir para a sua beleza e verdade de modo que 
os crentes possam encontrar nela a presença de 
Cristo. O padre como “homem da proximidade e 
da caridade pastoral” ilustrado por D. José com a 
parábola do Bom Samaritano, na qual este, ao ver 
o homem caído no caminho, «se encheu de com-
paixão. É ele que, aproximando-se, expressa o que 
é realmente importante: a vida humana e o amor, 
ao serviço da vida (…) Que coisa maior pode um 
homem fazer do que cuidar da vida humana?». Na 
mensagem pessoal ao novo padre, o bispo desejou 
que nunca faltasse “o acolhimento e a compreensão 
dos padres mais velhos” e desafiou-o a cultivar o 
“sentido de fraternidade sacerdotal no contexto do 
(…) presbitério diocesano”.
No dia 16, festejando o 44.º aniversário da Dioce-
se, D. José convidou a Igreja de Santarém a olhar-
se em conjunto, a pensar que caminhos trilhar e 
para onde caminha. A chave de leitura foi a Exor-
tação Evangelii Gaudium do Papa Francisco, donde 
destacou o convite a “todo o cristão, em qualquer 
lugar e situação que se encontre, a renovar hoje 
mesmo o seu encontro pessoal com Jesus Cristo”  
(EG 3), com vista a abandonar a tristeza individu-
alista que se alastra na sociedade. D. José parte da 
beleza do significado da igreja Catedral como igre-
ja-mãe que une toda a diocese. Refletindo sobre 
o texto de Neemias proferido na celebração, nota 
como “com um espaço e ambiente bem preparados, 
e a Palavra bem escutada e explicada, o povo perce-
beu quanto tinha perdido ao longo de anos, quanto 
mal aconteceu, por estar afastado da Palavra profé-
tica”. Inspirada pela Palavra do Senhor que quis uma 
igreja organizada, partindo da igreja Catedral, a di-
ocese de Santarém é nesta região o desejo de Cristo 
para o seu Povo. Ela desenvolve-se “promovendo a 
participação e escutando as diferentes sensibilida-
des”, pelo que o dinamismo da sua missão “depende 
da união espiritual e da unidade na diversidade de 
carismas e iniciativas”.
No meio das preocupações diversas que assolam a 
comunidade hodierna, a Igreja de Cristo em San-

tarém é chamada a viver e a propor o Evangelho de 
Cristo numa missão cujo êxito depende de todos. 
Neste sentido, o bispo diocesano, tendo consulta-
do os seus conselhos, propõe a todos os diocesanos 
um caminho de seis anos até ao ano jubilar de 2025, 
no qual a Diocese celebrará 50 anos. O lema “Somos 
uma missão nesta terra” (cf. EG 273) é o grande con-
vite feito pelo Bispo diocesano para o caminho que 
se vai percorrer e assumir-se como lema do percur-
so. O objetivo “Diocese de Santarém: Igreja missio-
nária que se renova e agradece” mostra o desejo de 
ação de graças pelas maravilhas que Deus faz e fez 
ao longo destes anos, mas também, sem ficar preso 
no passado, mostra a necessidade de criar uma cul-
tura de renovação espiritual permanente em cada 
um (cf. Rm 12,2) até que Cristo se forme totalmente 
em nós (Gl 4,19).
A carta pastoral - lançada já para permitir às pa-
róquias planearem o seu funcionamento sem coli-
dir com as datas diocesanas – lança as bases para 
o novo caminho focando-se no próximo ano em 
particular, como o primeiro do caminho e dedicado 
à vivência da vocação ao batismo e a melhor vivên-
cia dos papel dos leigos na Igreja. Representa isto o 
aprofundamento do chamamento primeiro de cada 
um a ser discípulo do Senhor, acompanhados por 
S. Inácio de Loyola, procurando inspiração na vi-
vência da ‘humildade’ e no verbo ‘acolher’. Ajuda-
rá a diocese a viver este ano o Encontro Nacional 
de Leigos que decorrerá em Santarém no dia 23 de 
novembro. «Ouviremos falar sobre isso ainda outra 
vez» (At 17,32). ‡‡

um projeto de futuro:
Ordenação, aniversário e carta pastoral

“Somos uma missão 
nesta terra”

(cf. EG 273)


