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o meu obrigada em nome das
comunidades paroquiais onde
desenvolveram o seu trabalho.
Quero exprimir a imensa gratidão pelos enormes serviços
prestados às nossas comunidades, pela vossa ajuda, pela vossa
força interior, pela vossa integridade e alegria, pela forma de
estar, pela amizade que a todos
dedicaram.
O vosso espírito de entrega, a
vossa disponibilidade total, a
coerência demonstrada através
do testemunho de vida simples,
imprimiram nas nossas comunidades um dinamismo contagianNeste momento de ação de gra- te, que nos levou a uma particiças, agradecemos ao Senhor pação ativa nas atividades paseste dia de festa, que só foi torais. A nossa fé tornou-se
possível, devido à disponibilidade demonstrada pelo Sr. Padre
Carlos. Louvamos a Deus por
este dia memorável que hoje
vivemos, pois a presença das
irmãs, muito nos honra e alegra.
As palavras que vou proferir
estão guardadas há 22 anos e
foram ditas na despedida das
irmãs, em julho de 1994. Li e não
ousei encontrar outras.
Para as queridas Irmãs Francis- mais firme e consciente! A adecanas Missionárias de Maria são às vossas mensagens e
aqui presentes e também para propostas, tornou-nos cristãos
aquelas que, embora ausentes, mais comprometidos e empepor cá passaram em missão, vai nhados, na urgente renovação
da igreja.
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Ao longo de oito anos, muito
esforço despenderam nestas
terras de Barroso, muitas horas
de trabalhos e canseiras nos
ofereceram, muitos caminhos
tortuosos trilharam, levando a
Boa Nova aos cantos mais
recônditos. Tudo fizeram de
forma gratuita, com humildade e
muitos sorrisos! Todos os cristãos foram convidados a trabalhar na vinha e fizeram passar a
mensagem de amor, paz, fraternidade e concórdia.
Às Irmãs, missionárias corajosas, dotadas de grande espírito
de abnegação e sacrifício, obrigada mais uma vez, pela persistência, pelos anos da vossa vida
que nos dedicaram. Fostes sal,

fermento... A vossa presença
perdurará para sempre na
lembrança daqueles que conviveram intimamente convosco,
pois é grande a gratidão!
Bem hajam por tudo. Que o
Senhor vos recompense, cumulando-vos de todas as suas
bênçãos.
Linda Alves,
10 de agosto de 2016
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M ATRIMÓNIO

CABRIL

COVELO DO GERÊS

04/08/16: Maria Irene Gonçalves Pires e João 15/08/16: Maria de Fátima Silva Vassalo e
Daniel Alves Teixeira, contraíram matrimónio na Carlos Manuel Barroso Dias , contraíram
Igreja de S. Lourenço de Cabril;
matrimónio na Igreja de Covêlo do Gerês;;
09/08/16: Telma Ariana Sousa Carvalho e Bruno
Miguel Lopes Pereira, contraíram matrimónio na
Igreja de S. Lourenço de Cabril;

STA MARINHA DE FERRAL

12/06/16: Rita e Isaque Manuel Pereira Dias,
12/08/16: Maria Antónia Ribeiro Pereira e Luís contraíram matrimónio na Igreja de S. Pedro
Filipe Silva Costa, contraíram matrimónio na Igreja D’Este - Braga
de S. Lourenço de Cabril;
15/08/16: Daniela Alzira Silva Ferreira e Sérgio
André Marques Vieira, contraíram matrimónio na
Igreja de S. Lourenço de Cabril;

BATISMO

CABRIL

20/08/16: Miguel António Santos Caseiro, filho
de Sónia Santos Caseiro e Ivo Caseiro;

12/03/16: Simão Tiago Delgado Martins, filho de
Sandra Barroso Martins e Rui Martins.
20/08/16: Diogo Ivan Santos Caseiro, filho de
Sónia Santos Caseiro e Ivo Caseiro;
23/07/16: Henrique de Araújo Pereira, filho de
Carla Marlene Araújo e Lino Pereira;
28/08/16: Kevin Ribeiro Dias, filho de Débora
09/08/16: Ricardo Manuel da Silva Macedo, filho Ribeiro e Sérgio Dias;
de Joana Silva Macedo e João Macedo;

VENDA NOVA

11/08/16: Rodrigo Sousa Martins, filho de Cátia
Sousa e Roberto Pereira;
15/05/16: Ana Fernanda Figueiredo Pereira,
12/08/16: Matias Ribeiro da Silva, filho de Maria filha de Catarina Figueiredo e Paulo Pereira.
Pereira e Luís Costa;
24/07/16: Rafael Ribeiro Carvalho, filho de Cris13/08/16: Beatriz Filipa Morais Pereira, filha de tina Ribeiro e Manuel Carvalho;
COVELO DO GERÊS
Cláudia Morais e Luís Pereira;
13/08/16: Lucas Isaaque Freitas Afonso, filho de
03/07/16: Rodrigo Afonso Ribeiro 13/08/16: Mara Sofia Pereira Carvalho, filha de Vitorina Freitas e João Afonso;
Durão, filho de Mariana Ribeiro e Rogério Cristina Pereira e Diamantino Carvalho;
Durão.
14/08/16: Joni Emanuel Pereira Azevedo, filho de 28/08/16: Maria de Lurdes Coelho Afonso, filha
Sónia Pereira e Vasco Azevedo;
de Susana Coelho e Nuno Afonso.

P AR TIR AM AN TE S DE NÓS
Maria Alice F. Pereira, 64 anos.
Natural Venda Nova e a residir na
França. Faleceu a 18/07/16 e foi
sepultada no cemitério de Ruivães.

João Damaceno Barreira da Silva,
78 anos. Natural de Vassal e a residir
em Covêlo. Faleceu a 18/07/16 e foi
sepultado no cemitério de CovÊlo.

Maria Benta Dias Ferreira, 79 anos.
Natural de Cabril e a residir na Peneda do Meio. Faleceu a 04/08/16 e foi
sepultado no cemitério da Peneda.

Domingos Fernandes Delgado, 83
anos. Natural e a residir em Codeçoso. Faleceu a 26/07/16 e foi sepultado no cemitério da Venda Nova.
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continua o dialogo, como ministro de uma igreja
acolhedora.
Podemos interrogarmo-nos se tem sentido um
cristão dizer que é católico não praticante, isto
é, que não faz comunidade com os outros e não
participa na Eucaristia. A resposta é simples:
não basta ter a etiqueta de católico para o ser
de facto.

O Aniversário de
Maria
No dia 8 deste mês de Setembro, 9
meses após a solenidade da Imaculada Conceição de Maria, celebra-se a
festa da Natividade de Maria.
Nasceu em Nazaré da Galileia, que era uma
aldeia pobre e desprezada pelos judeus. Os
seus pais, segundo a tradição, chamavamse Joaquim e Ana.
Neste dia do seu aniversário natalício,
merece que a proclamemos ditosa, coroando-a com dez estrelas.
Maria é a Imaculada, concebida sem pecado.
Um privilégio devido ao facto de ser a escolhida para mãe de Jesus. Homem e Deus.
Maria é a cheia de graça, a muito amada por
Deus. Assim foi saudada pelo Anjo Gabriel
quando lhe levou a alegre notícia da sua
maternidade.
Maria é a mulher crente, aquela que confia
em Deus, mesmo sem saber aquilo que a
espera. Foi saudade pela prima: ”Feliz és tu
porque acreditaste!”
Maria é a mulher obediente, sempre disponível para fazer a vontade de Deus. Por isso,
exclamou:” Eis a serva do Senhor. Faça-se
em mim segundo a tua palavra!”
Maria é a contemplativa. Observava todos
os acontecimentos relacionados com o seu
filho Jesus e “ guardava tudo no seu coração”.
Maria é a mulher serviçal. Foi ter a casa de
Isabel, sua prima, que estava para ser mãe.
Ficou em casa dela três meses para a ajudar em tudo.
Maria é a mulher sensível ás alegrias e tristezas do seu povo. Por isso, nas bodas em
Caná, tudo fez para que Jesus transformas-

se a água em vinho, para alegria dos noivos.
Maria é a mulher forte. Quando o seu filho
Jesus foi levado para o Calvário e crucificado, ela permaneceu junto dele de pé e recebeu o seu corpo nos braços.
Maria é a orante. Costumamos representála com as mãos erguidas, pois vivia em sintonia com Deus.
Maria é a mulher que, terminada a sua vida
neste mundo, foi elevada ao Céu em corpo e
alma. Precede-nos assim na glória, indicando a meta da nossa peregrinação.

Cristãos NÃO praticantes
Dizer que se é cristão não praticante é uma
afirmação muito comum. Mas será que
podem existir, com verdade, cristãos não
praticantes?
Os noivos vão ter com o Sr. Padre para pedir o
sacramento de matrimónio. São acolhidos cordialmente e, a um certo momento, o padre
interroga o noivo à cerca da sua religião. Ele
responde timidamente: -Sou católico não praticante.
O padre, habituado a ouvir esta expressão,

Fazei isto
Jesus, durante a última ceia ao instituir a Eucaristia, disse expressamente aos seus discípulos
que fizessem o mesmo: “fazei isto em memória
de mim”.
A partir de então, no primeiro dia da semana os
seguidores de Jesus passaram a reunir-se para
se encontrarem com o Ressuscitado, presente
de modo especial na Palavra e no Pão.
Inicialmente, reuniam-se nas casas uns dos
outros. Nos tempos de perseguição, a celebração fazia-se nas catacumbas de Roma. Quando
eram descobertos e levados ao tribunal sem
medo exclamavam: “não podemos viver sem
o Domingo”.
A participação na Eucaristia Dominical faz parte
do ADN do Discípulo de Jesus, é essencial para
se poder orgulhar de ter o nome de cristão.
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Caminhada Solidária em Cabril

AGENDA PASTORAL

A paróquia de Cabril organizou, no passado dia 6 de
Agosto, uma caminhada solidária, com o objectivo da
angariação de fundos para a recuperação da Igreja
paroquial.
Os mais de 120 participantes tiveram, assim, oportunidade de contemplar as paisagens culturalmente mais ricas
do Gerês Barrosão.
O Presidente da Câmara Municipal de Montalegre, Orlando Alves, que integrou o lote dos participantes, estava no
final visivelmente satisfeito e aconselha “todas as freguesias ou associações culturais do concelho a fazerem
o mesmo”, já que “ não faltarão nunca aderentes a aproveitarem estas oportunidades de participarem em projectos ou propósitos como os que o Padre Carlos implementou em Cabril e que têm o condão de nos darem a
conhecer melhor a nossa terra”.
Texto retirado do jornal “Planalto Barrosão, nº 2 08/10

Domingo XXIII do Tempo Comum

Dom 04

8:00h - Sta. Marinha
9:00h - Venda Nova
10:00h - Cabril
11:00h - Covêlo - Festa

A comunidade paroquial de S. Lourenço de Cabril, agradece a todos os participantes . Ficamos mais enriquecidos, conhecendo melhor o nosso belo território e também por contribuir para uma causa nobre - o restauro
da nossa Igreja Paroquial.
Esta caminhada solidária foi inserida nas atividades que
a comissão de obras está a organizar. Aproveitamos
também para comunicar que foram angariados
1080,00€; Tudo isto graças a pessoas de boa vontade.
Bem haja a todos!

Dia 08
10:00h - Ferral
11:00h - Lapela - Festa
Dia 10
11:00h - Peneda
15:00h - Pincães
16h - Vila Nova - Sidrós
17h - Fafião
Domingo XXIV do Tempo Comum

Dom 11

9:30h - Covêlo
10:30h - Venda Nova
11:45h - Sta. Marinha - Festa
15:00h - Lapela - Festa
Dia 15

11:00h - Chelo - Festa
17:30h - Codeçoso
18:00h - Venda Nova
Domingo XXV do Tempo Comum

Dom 18

8:30h - Covelo
9:30h - Sta Marinha
10:30h - Venda Nova
11:45h - Cabril
Domingo XXVI do Tempo Comum

Dom 25

SEG TER QUA QUI SEX SÁB DOM

8:30h - Covelo
9:30h - Sta Marinha
10:30h - Venda Nova
11:45h - Cabril
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Domingo XXVII do Tempo Comum

CALENDÁRIO E ANIVERSÁRIOS
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Outubro
Dom 02

Dia 05 - Silvia A. (CL)
Dia 08 - Natividade de Maria
Dia 07 - Manuel Afonso (SAD)
Dia 11 - Domingos Dias (1937)
Dia 15 - Fernanda Silva (CL)
Dia 21 - Maria Lopes (SAD)
Dia 22 - Ivone (CL)

8:00h - Covelo
9:00h - Sta Marinha
10:00h - Venda Nova
11:00h - Cabril

