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EDITORIAL
POR PADRE MIGUEL ABREU

Em tempo de pandemia, há mil
caminhos que se percorrem para

informar e evangelizar. 

Sim à Família

Na vida, há realidades essenciais e importantes. Umas são estruturantes da vida em sociedade e, por isso
essenciais, outras são importantes, porque ajudam e valorizam a vida, tornando-a mais digna. Por isso, essas
realidades não têm o mesmo peso na vida e organização da sociedade. Facilmente se compreende a atenção
distinta que merecem, quer umas quer outras, por parte de quem tem a nobre missão de governar. Quando
colocamos tudo no mesmo patamar, pode ser sinal de um minimalismo que é perigoso, ou sinal de um
conceito anárquico de vida que nos leva ao subjetivismo e relativismo que é igualmente perigoso.
Uma das realidades essenciais e estruturantes da vida é a
família. Quando falamos da família, queremos dizer base e
fundamento da sociedade. E aqui não falamos de um conceito
uniformista da família, mas sim daquela célula humana, base
para a estabilidade harmoniosa da pessoa. Aliás, o Papa
Francisco na Exortação “Alegria do Amor”, diz-nos que hoje há
muitos conceitos de família. Para além dos conceitos que se
tenham da família, a família não deixa de ser o que é e o que
representa. A família bem merece toda a atenção e carinho
pastoral por parte da Igreja e todo o apoio sócio económico
por parte do Estado.
Com tudo isto, não queremos ignorar as dificuldades várias
pelas quais, quer no passado, quer, sobretudo, no presente a
família se confronta e que, por vezes, pode levar ao desânimo
e à própria fuga. Daí que todo o apoio nos vários campos e 
setores, nunca seja demais. Demo-nos as mãos para que as famílias possam cumprir bem a sua missão. Todos
somos precisos, pois a família bem o merece!
O Papa Francisco, no X Encontro Mundial das Famílias afirmou que «cada uma das vossas famílias tem uma
missão a cumprir no mundo, um testemunho a dar» e ainda, segundo ele, a família não tem uma missão
impossível. Sim, quantos testemunhos podemos receber de tantas famílias que são verdadeiros livros abertos
de vida, de disponibilidade, de entrega, de simplicidade e de amor, às vezes, heroico. 
Um casal português que participou no Encontro deixa-nos este testemunho: «As famílias, muitas vezes, não se
apercebem de que na simplicidade do seu exemplo, da sua perseverança e de estarem disponíveis para os
outros e para a sociedade é importantíssimo porque demonstra a grande proximidade que há entre todos nós».
Termino este pequeno apontamento com um desejo/apelo que vem de tantos quadrantes: valorizemos a
beleza da família como princípio de tudo e defendamos convictamente os valores da família!
                                                            Padre Miguel
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AGRUPAMENTO 1351

No passado dia 29 de maio, o nosso Agrupamento
participou na Concentração Regional realizada em
Oliveira de Frades. Esta atividade reuniu 29
agrupamentos da Região de Viseu e contou com
cerca de 1100 jovens com idades compreendidas
entre os 6 e os 24 anos de idade. 
A Concentração, que teve como tema a vida do
Papa Francisco, iniciou-se no Campo Escutista do
agrupamento local (1313), com a celebração da
eucaristia pelo nosso Assistente Regional, P.e
Geraldo Morujão. Depois, as secções organizaram-
se em pequenos grupos que juntaram dois ou três
agrupamentos e partiram para o grande jogo
composto por vários pontos distribuídos pela vila e
arredores. Um mar de cores escutistas foi
invadindo as ruas da vila, à medida que os grupos
foram circulando de ponto em ponto, para
aprender mais sobre o Papa Francisco, um dos
nossos modelos de vida, para pôr em prática a
formação escutista já adquirida e conhecer a vila
que tão bem acolheu esta atividade. Após dois
anos de interrupção, forçada pela pandemia, este
convívio era aguardado por todos com grande
expetativa e foi vivido em ambiente de grande
animação. 
Na “hora do adeus”, tivemos “a cereja no topo de
bolo”:  o grupo do nosso Bando Preto destacou-se
com o 1º lugar, na secção dos Lobitos e o grupo da
nossa Patrulha Pantera distinguiu-se com o 3º
lugar, na classificação dos Exploradores!
Estão também de parabéns os nossos Chefes que
dinamizaram o ponto relativo ao socorrismo. 
Bravo, 1351! Juntos, ajudamos a escrever a história
da região!

Concentração Regional - Oliveira de Frades
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Paróquia de Nossa Senhora do Viso

Caríssimos Pais e Encarregados de Educação: 
Estão abertas as inscrições para a Catequese 2022-2023 na Paróquia de Nossa Senhora do Viso!
O link para inscrição estará disponível na nossa App Android, bem como no Facebook e no nosso site. Mais
abaixo, deixamos os endereços por onde podem aceder.
Pedimos a vossa leitura atenta das notas que deixamos no início do formulário para que possam ficar
devidamente esclarecidos do processo de inscrição.
Sempre que surja uma dúvida podem deixar a vossa mensagem no WhatsApp da Paróquia, com o vosso
nome e entraremos em contacto assim que possível, ou se preferirem para paroquiaviso@gmail.com
Vai ser um ano fantástico certamente! Contamos convosco!

Link inscrição catequese:
https://forms.gle/k1q25jLqKtZ7TqeV9
Apoio à inscrição (via WhatsApp - 939041528):
https://wa.me/message/BPTHLUYVVHGVO1
App Android na Play Store:
https://tinyurl.com/n8rmfxfn
Facebook:
https://www.facebook.com/paroquiaviso
Site:
https://senhoradoviso.diocesedeviseu.pt/
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Sardinhada Festeira
No próximo domingo,
dia 26, vai realizar-se
uma sardinhada
organizada pelos
Festeiros. 
Haverá o almoço que
terá como prato forte a
sardinha acompanhada
dos ingredientes
habituais, em que não
faltará o caldo verde e
a sobremesa. 
De tarde haverá
diversão (cinema) para
os mais novos,
concertinas, etc.
A sardinha continua
durante a tarde, onde
não faltarão várias
surpresas. Apareça!

Festeiros 2022



Desapego!
O caminho liberta!
Quando Jesus disse: “tenho sede”, esperava dos seus a fé na
salvação dos Homens.
Nos evangelhos, por cinco vezes Jesus diz “ter sede”. Três delas são
no encontro com a mulher Samaritana, quando diz que “todo aquele
que beber da água que eu lhe der nunca mais voltará a ter sede”; no
discurso do pão da vida: “quem crê em mim jamais terá sede”; e no
último dia da festa: “Quem crê em mim que sacie a sua”.
Em nenhuma destas passagens, Jesus se refere a uma sede física. Ele
próprio pede água à mulher Samaritana, porque tem sede: A sede da
salvação. Do encontro com o Pai. De um bem-estar espiritual. Do
cumprimento da sua obra.
O nosso Caminho, é ele também um caminho que buscamos,
insaciáveis, pelo bem- estar espiritual. Que desafia as nossas forças
físicas, mas que desafia, sobretudo, a capacidade de cumprir com a
sede de Jesus. Que nos faz refletir sobre a nossa existência, as
nossas certezas, fraquezas e intolerâncias, sobre a forma como
perdoamos o mais terrível dos pecados ou nos arrependemos de
erros irremediáveis, ou a importância que damos ao património 
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No Caminho, não podemos permitir que o acessório se transforme em essencial e que o essencial passe a
algo superficial. Cabe-nos a todos, sem exceção, fomentar a importância do desapego…
Não é essencial o que comemos, nem sequer o que bebemos. Onde dormimos e nas condições em que o
fazemos. Não é essencial suportar as dores físicas da caminhada, como não são essenciais as canções que
cantamos…
Mas é essencial o companheirismo e a tolerância para quem está mais alterado ou com dores, mesmo que
sejam apenas da alma. É essencial partilhar o que é de cada um, passando a ser de todos. Que nos libertemos
do ódio, dos rancores e da impaciência, esses monstros que nos corroem a alma. Que saibamos que cada
viagem tem as suas dores e as suas alegrias e que nenhuma delas é definitiva, deixando que escorram por
entre cada passo, porque isso é a vida feita de sabedoria. Que se perceba que cada peregrino é também
nosso irmão e a música que levamos e partilhamos, sirva para lhes dar alento e alegria como dá a cada um de
nós. Que se perceba que a felicidade está ali, ao alcance de um sorriso, de uma palavra ou de uma canção.
Que não precisamos de grandes feitos ou realizações para a felicidade; que afinal o sentido da vida,
provavelmente, é feito de coisas simples, fáceis e despojamento.

acumulado que nos atravanca a consciência.

Peregrinos de Santiago
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É essencial perceber que os problemas têm a dimensão que lhes quisermos
dar. Se lhes dermos pouca importância, ficamos com a simplicidade do
desapego e sem amarras.
O caminho é libertador. O caminho é desapego. O caminho é relativizar. O
caminho são mãos que se dão, para nunca mais se largarem. O caminho
faz-se passo a passo, não só em direção a Santiago, mas todos os dias em
direção a um final glorioso.
O caminho é a sede em Jesus…
                                                                     José Chaves

Dia da criança

No passado dia 4 de junho realizou-se o evento denominado “Dia da Criança”, um momento dedicado à
comunidade, em particular às crianças, e que contou com a presença de várias entidades de âmbito
desportivo, escolar, de segurança pública, de proteção e socorro e de defesa nacional. Com a presença de
elementos e meios de mais de uma dúzia de Entidades que disseram sim ao convite dos “Festeiros 2022”
tornou o momento único e inesquecível, recebendo rasgados elogios por muitos que por ali passaram.
Certo é que, a maior gratificação veio da alegria sentida no pular e no sorrir por parte das nossas crianças.
Os Festeiros 2022 agradecem a toda a comunidade que aderiu ao evento e marcou a sua presença,
proporcionando também um momento único para nós enquanto organização. 
O Festeiro 
Adriano Resende 
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ENCONTRO DE CATEQUISTAS

O Encontro de catequistas decorreu na nossa Paróquia, no passado dia 18 de junho. Foi um dia muito sentido
e vivido em louvor a Deus e de plena ação de graças a um ano de árduo trabalho, esforço e dedicação, com
especial atenção à nossa Terra Mãe, cuja preservação e valorização é um tema cimeiro nos 

tempos atuais. Cantámos, sorrimos, orámos, saltou uma lagrimita ou outra, de
emoção e alegria! Abraçámos este dia no olhar atento da missão que Deus
nos confiou, unidos na firme certeza de que tudo o que fazemos por Amor às
nossas crianças e adolescentes não é em vão e trará frutos nas suas vidas! 
Queremos congratular todos os catequistas envolvidos na organização deste 

belíssimo e abençoado dia, bem como entregar um abraço a todos os colegas pela presença, disponibilidade,
entrega, entusiasmo nas dinâmicas realizadas e ajuda nas tarefas operacionais (preparação do almoço, salas,
etc). 

Enviamos também um forte abraço de gratidão ao maravilhoso grupo de
jovens “vespertinos” pelo acompanhamento durante todo o dia, em todas
as atividades desenvolvidas, que com as suas vozes maravilhosas e
inspiradoras transformaram este nosso dia num momento único e
inesquecível de louvor à Vida, à amizade, à união e compromisso na
entrega ao novo ano que se aproxima.

Por último, um agradecimento muito sentido ao Agrupamento 1351 dos
escuteiros, que com muito boa vontade e dedicação nos ajudaram na confeção
das lembranças que entregámos como símbolo do nosso encontro. Tão bonito o
intercâmbio de ajuda, como comunidade viva que caminha em mil caminhos,
mas na mesma direção!

Que fique nas nossas memórias um lema do dia:
É NA PARTILHA DO QUE SOMOS E SENTIMOS QUE NOS
ENCONTRAMOS. NA VERDADE, É NA DIVISÃO DOS NOSSOS
ANSEIOS, DOS AFETOS QUE DISTRIBUIMOS, DOS SORRISOS QUE
ENTREGAMOS, QUE A VIDA ATINGE A PLENITUDE NO SEU
GENUINO SENTIDO.

                                           Patrícia Lopes
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Vida Paroquial

Encerramento do Ano Pastoral

No passado dia 19 de Junho, a Paróquia, durante a Eucaristia, celebrou o encerramento do Ano Pastoral.
Os vários grupos fizeram-se representar e na oração dos Fiéis, acompanhados dos respetivos símbolos,
agradeceu-se o ano que está a terminar, com a manifesta vontade de construir mais e melhor
Comunidade. Durante a homilia, houve a partilha de alguns testemunhos do muito que aconteceu ao
longo do ano.

- Atividades pastorais:

30 de junho – Reunião do Conselho Pastoral Paroquial
01 de julho – Reunião da Direção do Agrupamento 1351
02 de julho – Encontro das Equipas de Nossa Senhora do Setor de Viseu
09 e 10 de julho – Acaver do Agrupamento1351
09 e 10 de julho – Venda de Doces e Salgados

OBRIGADO POR LER A NEWSLETTER
Se conhece alguém que gostaria de receber a

nossa publicação, faça-nos chegar o seu endereço
de correio eletrónico! 


