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(25 de janeiro a 1 de fevereiro de 2015)

outras informações
Testemunho e preces

Todos sentimos a morte do P. José Miguel, pá-
roco de Apúlia e Rio Tinto. O nosso Arciprestado
ficou mais pobre. A Igreja bracarense ficou apa-
rentemente mais pobre. Mas é também da po-
breza que nasce a Igreja. E essa pobreza vivida
é um testemunho que nos faz crescer e ser evan-
gelizadores.

No funeral o senhor Arcebispo sublinhou o si-
lêncio que se faz sentir desde a passada quarta-
feira, data do falecimento do P. José Miguel. “Um
silêncio que nos faz sentir pequenos diante do
mistério sempre inquietante da vida e nos rouba
as palavras que consideramos preciosas para
acalmar a dor de quem sente a partida”.

O senhor Arcebispo frisou que a vida do P.
José Miguel  foi breve, mas plena. “Deu-se até
ao fim, amou até ao fim. Tudo está consumado e
agora vive ressuscitado. Que isso nos inspire, nos
conforte e nos una na mesma fé e nos diga que,
por Deus, a alegria do Evangelho deve chegar
a todos”.

O Arcebispo pediu ainda ao P. José Miguel
para que tomasse conta da Arquidiocese.  “Toma
conta de nós e continua a amar-nos com o teu
coração sacerdotal e faz com que em todos os
sacerdotes e cristãos da Arquidiocese se intensi-
fique o gesto de estar com Jesus para, depois,
alegre e corresponsavelmente, o darmos a quem
tem sede d’Ele, ainda que não o diga”.

Nesse intensificar o gesto de “estar com Je-
sus” acolhamos a nova realidade e ajudemos os
sacerdotes. Pedíamos, desde já, a compreensão
de todos para algumas alterações que teremos que
fazer, tendo em conta a nova realidade do serviço
pastoral paroquial agora alargado a Apúlia e Rio
Tinto, na certeza que estamos convosco para con-
tinuarmos a caminhar trilhando o caminho  do
P. José Miguel.

Um abraço amigo a cada um de vós.
P. Delfim Fernandes e  P. José António

Contactos:
P. Delfim – 962601317
P. José António – 919944521

Missas de 7.º Dia pelo P. José Miguel
Domingo, dia25, 15h30, em Rio Tinto
Segunda, dia 26, 19h00, em Apúlia
Terça, dia 27, 19h00, em Belinho

especial



Em jeito de crónica:
quem matou afinal o padre José Miguel?

Por Manuel Vieira
em http://www.novofangueiro.com

A notícia da morte do Pe José Miguel Torres
Pereira, encontrado caído na cozinha da resi-
dência paroquial de Apúlia, trouxe-me à memó-
ria a imagem “O desterrado”, do escultor portu-
guês Soares dos Reis.

Como vivem, atualmente, os párocos?
Será o padre-pároco um desterrado?
Toda a gente fala do que fazem, não fazem,

devem fazer e … sei lá o quê. Mas ninguém ousa
perguntar como vivem os padres das paróquias
e que estilo de vida é este que a igreja continua a
“pedir”, ao ponto de não terem tempo para “es-
tar doentes”, como se essa situação esteja fora
de hipótese e seja apenas um privilégio de Deus!

Poderá um pároco dizer que durante um, dois,
três fins de semana não vai celebrar as eucaris-
tias na paróquia ou paróquias por se encontrar
doente? A hierarquia considera esta possibilida-
de e os paroquianos serão capazes de a tolerar e
aceitar?

O que pede a igreja a um padre, senão que
seja um desterrado?

Que deixe a família de procedência e não

pense em criar uma; que deixe a sua terra e vá
para onde o mandarem; que seja de todos e não
tenha ninguém a seu lado; que habite numa casa
vazia cheia de tudo mas vazia de afetos; que faça,
além do seu trabalho pastoral, as suas ativida-
des domésticas ou, então, que coma sempre em
restaurantes, contrate serviços de apoio ao do-
micílio e peça à mãe que cuide das roupas, caso
não tenha uma irmã nem queira viver numa co-
munidade, ao estilo dos monges e outros religio-
sos das congregações.

Em tempos, e olhando à falta de sacerdotes,
começou a dizer-se que os padres idosos esta-
vam a morrer e os novos a matar-se.

A morte do Pe José Miguel parece confirmar
estas palavras.

Esteve doente, provavelmente não teve opor-
tunidade de se desligar das suas obrigações, teve
de garantir que as suas paróquias continuassem
a ter o ritmo habitual, regressou ao trabalho
mesmo que não totalmente curado, até cair só,
porque o padre é uma pessoa só, no chão de uma
cozinha.

Quem matou afinal o Padre José Miguel?
Insisto, como se a questão transpirasse ainda
mistério embora transporte protesto.

Supostamente, o Padre José Miguel podia não
ter morrido tão jovem…

E questiono-me: será que alguma coisa vai
mudar?

Afinal, quanto vale uma vida?
Quem se interessa, verdadeiramente, pela

vida de um padre e ousa mudar as regras do
jogo?

Rapidamente alguém vai garantir os servi-
ços pastorais das paróquias até que seja nomea-
do um novo pároco.

Infelizmente, a vida continua a ser medida
pelo critério da utilidade, mesmo na Igreja.

informações gerais
De acordo com o que o senhor Arcebispo determinou.

para já, e anunciou na Igreja Matriz de Apúlia, no funeral
do Padre José Miguel, as paróquias de Apúlia e Rio Tinto
ficam a cargo dos Padres Delfim Fernandes e José António
Andrade, sendo estes Párocos in solidum (ambos são
párocos das duas paróquias).

Porque a situação não é ainda definitiva e porque tam-
bém não houve tempo para nos inteirarmos das paróqui-
as, pedíamos a Vossa compreensão e ajuda. Assim, para
esta semana definimos que não haveria missa durante a
semana, a não ser as missas de 7.º dia pelo Padre Miguel,
conforme marcadas. Nos dias e locais em que habitual-
mente tinham a celebração da Eucaristia, podem e de-
vem continuar a fazer a Celebração da Palavra.

Como ainda não conseguimos saber as intenções das
missas que estavam marcadas, as que seriam celebradas
esta semana, mesmo que não anunciadas são celebradas
na Missa Vespertina de Sábado, dia 31, com a seguinte
horário:

Rio Tinto – 17h30
Apúlia – 19h00
No Domingo, dia 1 de Fevereiro, mantemos o horá-

rio habitual:
Criaz – 07h30
Rio Tinto – 09h00
Matriz de Apúlia – 10h30
Na Missa de Rio Tinto e na Matriz de Apúlia celebra-

remos já (antecipando a Senhora das Candeias) a bên-
ção das velas.

Durante esta semana procuraremos começar a “arru-
mar a casa” para depois vos podermos servir melhor. Por
isso, deixem-nos sossegar um pouco. Todos os assuntos
que possam esperar para serem resolvidos, como festas,
casamentos ou batizados, não nos venham falar já, pois
ainda não poderemos dizer nada.

As Comissões (de Festas  ou outras) mantêm-se como
estão. E se já estavam a trabalhar, continuem a trabalhar
com as orientações que tinham do P. Miguel, das quais
nos iremos inteirar e queremos respeitar.

Todos os outros assuntos que sejam urgentes, pro-
curaremos resolver sempre em diálogo com as Fábricas
da Igrejas, que se mantêm em funções até nova determi-
nação.




