
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Estamos a celebrar a Páscoa 2010 
 

 

O Pároco de Santa Cristina da Meadela deseja a todos os paroquianos, a todos os 

Meadelenses e a quantos são leitores desta Informação Pastoral a continuação de Uma Santa 

e Feliz Páscoa 2010. 

 

Que todos sintais em vossas vidas a força da Ressurreição do Senhor vivendo, também, 

como verdadeiros ressuscitados para que experimenteis a verdadeira felicidade de viver. 

São os votos amigos e cheios de estima do Pároco que a todos serve e ama. 

 
 

 

HINOS  DE GRATIDÃO PELAS OBRAS REALIZADAS 
NA IGREJA PAROQUIAL 

 
Nesta hora, e neste dia, em que nos sentimos mais acolhidos e com mais bem-estar na nossa 

Igreja Paroquial de Santa Cristina da Meadela, sinto necessidade de cantar hinos de gratidão ao 
Senhor e a todos vós que sois o motivo deste acolhimento e deste bem-estar neste templo do Senhor, 
Casa de reunião e de encontro de todos os Filhos de Deus desta Comunidade Paroquial de Santa 
Cristina da Meadela. 

Quero, portanto, agradecer ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia, ao Arquitecto Rui Torre e 
aos Membros do Conselho Paroquial para os Assuntos Económicos que várias vezes me 
acompanharam para conseguir do Estado através do Governo Civil uma comparticipação para as 
obras que realizamos. 

Tantas vezes caminharam comigo em tantos passos dados para esta obra e para o que ainda 
temos que fazer! A todos estes junto o Sr. Presidente da Câmara pela Oferta prometida e pelo apoio 
e o entusiasmo que sempre nos deu. 

Fica aqui, publicamente, a minha gratidão de pároco. 
Quero, também, agradecer a todos os elementos do Conselho Paroquial para os Assuntos 

Económicos que sempre me animaram e sempre me deram as mãos com entusiasmo e alegria. 
A minha gratidão vai ainda, e com muita estima, para todos os que fizeram as suas ofertas e 

que as vão continuar a fazer para que se possam pagar todos os gastos e ainda realizar as obras que 
faltam. 

A minha gratidão, também, para Todos os que já tanto se sacrificaram  e que vão continuar a 
sacrificar-se em busca das vossas ofertas, porta a porta mês a mês pós mês. 

À Firma José Abreu Enes da Lage & Irmão, Lª. quero, também manifestar a minha gratidão, 
assim como a todos os seus operários e ainda por todo o trabalho tido em ajudar-me a realizar 
todas as outras que não estavam nos compromissos assumidos no concurso. Muito e muito 
obrigado. 

Mas quero ainda manifestar a minha gratidão por todos quantos fizeram muito outros 
trabalhos que se realizaram desde o arranjo e pinturas dos altares, de vários santos aqui venerados 
pelo trabalho tido no coro da Igreja Paroquial e na porta de entrada da mesma. Portanto, a minha 
gratidão a Filipe Freitas e a seus operários. 

À Electro Industrial por todo o trabalho de electricidade e do ar condicionado e aquecimento, 
aos que colocaram os caleiras em toda a Igreja e aos que trabalharam nas coberturas que foram 
substituídas e no soco  da nave central e a todos os que trabalharam na limpeza e arranjo de toda a 
Igreja e na colocação dos cortinados; que parte foram oferecidos; e, por isso, para todos aqui fica 
também a minha gratidão; À Britagodo que emprestou gratuitamente o armazém onde estiveram e 
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foram arranjados todos os altares da Igreja Paroquial, quero manifestar, também a minha gratidão 
e a de toda a paróquia. 

Não posso esquecer ninguém. Se, porém, acontecer é porque a memória me atraiçoou. 
Para terminar quero dizer-vos que a página da Internet da paróquia de Santa Cristina da 

Meadela começa hoje a funcionar. Podeis procurar assim: www.paroquiameadela.pt 
Esta página foi montada e é da responsabilidade do João Lima Abreu, filho do Eng. Abreu e da 

Profª Maria Lima. É oferta sua à paróquia de Santa Cristina da Meadela. Com ele colaborou na 
angariação de dados o Secretariado Permanente do Conselho Pastoral Paroquial da Meadela. 

Aqui fica também para estes e para os que com eles colaboraram a nossa profunda gratidão. 
Quisemos propositadamente que esta página coincidisse com a abertura da nave central da 

nossa Igreja que esteve fechada para obras desde o dia 14 de Setembro de 2009. Pois, queremos ser 
Igreja de Cristo aberta às novas tecnologias para ficarmos mais perto de todos vós e de todo o 
mundo. 

Muito obrigado, João Abreu, pelo teu serviço de jovem e esta Igreja que com a tua ajuda se 
torna mais Igreja porque mais comunicativa e, portanto, mais evangelizadora. Que o Senhor 
abençoe os teus caminhos para que O possas servir mais e melhor no exercício da tua vida 
profissional e seres cada vez mais feliz 

Continuamos a precisar muito de ti e de quem contigo tanto colaborou e continuará a 
colaborar. 

A esta gratidão acrescento o Arquitecto Rui Torre que sempre e em todos os momentos desta 
obra sempre esteve presente e a quem sempre todos pedimos opinião para que tudo ficasse bem 
feito. 

Termino mas fico convencido que por mais que vos agradeça, a todos e a cada um, fico muito 
longe de tudo quanto mereceis e continuareis a merecer por tudo o que realizamos já e, por tantas 
outras coisas que ainda iremos realizar. 

A minha profunda gratidão de Pároco a todos e a cada um.      
Pe. Vilar 
 
 

DATAS IMPORTANTES DACOMUNIDADE PAROQUIAL 
 
 
  Abril  
08 – 21,30h – Adoração ao Santíssimo pelas Vocações e Sacramento da Reconciliação 
08 a 11 – Jornadas Internacionais do C.P.M. em Fátima 

09 – 21h – Adoração Nocturna Masculina 
10 – Aniversário Natalício de D. José Augusto, Bispo de Viana do Castelo 
         9h – Formação Básica “Voluntariado em Pastoral da Saúde no Centro Paulo VI, em Darque 

        15h – Reunião do M.E.V. (Viúvas) 
10 e 11 – 100º Concentração Nacional – Comemoração do Centenário do Guidismo no Mundo –  

Associação Guias de Portugal. 

11 – Segundo Domingo da Páscoa – Domingo da Divina Misericórdia 

        9h – Reunião de Catequistas 
        15h – Festa da Acies do Comitium e das Curiaes da Legião de Maria em Stª Marta de Portuzelo, 

Viana do Castelo. 
        17,30h – Adoração ao Santíssimo 
        21h – Conversas com Deus no Seminário Diocesano de Viana do Castelo 

13 – 21,30h – Reunião do N.A.A.V. 
15 – 21º Aniversário do Grupo de Casais de Stª Maria, Bom Pastor 
        15h – Adoração Diurna Masculina 
16 – 83º Aniversário Natalício do Papa Bento XVI 

17 – Início do 3º Período da catequese 
         Formação Básica “Voluntariado em Pastoral da Saúde” no Centro Paulo VI em Darque 

         15h às 18,30h – Encontro de Formação Espiritual para os pais dos meninos(as) da catequese do 

1º ao 10º no salão do Centro Paroquial, com lanche          

21h – Vigília de Oração Vocacional, no Seminário Diocesano 

         21,30h – Reunião de Casais de Stª Maria, grupo STª Cristina 



18 – Terceiro Domingo da Páscoa 

          Em todas as Dioceses de Portugal – Começa a XLVII Semana de Oração pelas Vocações 
Consagradas 

 9h – Início do C.P.M. no colégio do Minho, para todos os noivos de 2010 

         9,30h às 13h – Encontro de Formação Espiritual para os pais dos meninos(as) da catequese do 1º 

ao 10º no salão do Centro Paroquial, com almoço.          

 15,30h – Ordenação na Sé de Viana do Castelo 
        21h – Reunião dos delegados da Catequese do Arcisprestado de V.Castelo da zona 1,2 e 3,  no 

Centro Paroquial da Meadela. 

19 – 5º Aniversário da eleição do Papa Bento XVI 

21 – Reunião dos elementos do Coro paroquial no fim do ensaio. 

        27º Aniversário do Movimento Diocesano – LIASE 
22 e 23 – Jornadas de Direito Canónico em Fátima 

23 – Dia Litúrgico de S. Jorge (Patrono da 2ª secção do Escutismo-Exploradores) 

        21,30h – Reunião do Grupo Casais de STª Maria, (Grupo Nª Sª da Ajuda) 
24 – 5º Aniv.  da Solene Inauguração do Pontificado do Papa Bento XVI( 2005) 
        Encontro Nacional de Escolas dos Cursilhos de Cristandade em Fátima 

        09,30h – Formação Básica Voluntariado em Pastoral da Saúde, no Centro Paulo VI em Darque 

        09,30h – 2ª Assembleia do Conselho Pastoral Diocesana no Centro Paulo VI em Darque 

        16,15h – Sacramento da Reconciliação para Escuteiros e Guias a preparar o Dia de Piedade. 
        18,30h – Celebração da Eucaristia da Celebração do Bom Pastor com todas pessoas que 

participaram nos grupos da visita pascal e com todas as pessoas de todos os grupos e movimentos 

de apostolado da paróquia e com todos os que servem a paróquia em todos os serviços necessários 

para  a Comunidade Paroquial, seguida de convívio no Centro Paroquial. 

24 e 25 – Peregrinação Nacional do MEV a Fátima. 

25 – Quarto Domingo da Páscoa – Domingo do Bom Pastor 
         Dia Mundial de Oração pelas Vocações 
         Na Diocese de Viana do Castelo – Ofertório para o Instituto Especial do Clero. 
         14,30h – Encontro Diocesano de Animadores Vocacionais em Monção 

26 – 21,30h – Reunião do Grupo de Casais de STª Maria (Grupo Bom Pastor). 

28 – Aniversário Natalício do Sr. Pe. Dr. Sequeiros 
29 – 21h – Encontro de Formação para Dirigentes dos Cursilhos de Cristandade no Salão de 

Conferências do Centro Paroquial da Meadela. 

 

Maio 
 
01 – Início do Mês de Maio – Mês de Maria 
        Festa de S. José Operário 
        28º Aniv. da Fundação da Conferência de S. Vicente de Paulo da Meadela 
        15h – Reunião do MEV (Viúvas). 
        21,30h – Reunião do Grupo de Casais de STª Maria (Grupo Nª Sª da Ajuda). 
01 e 02 – Fátima Jovem – Pastoral Juvenil em Fátima 

02 – Quinto Domingo da Páscoa 

         Dia da Mãe 
         10,30h – Celebração do Dia da Mãe com todos os meninos(as) da catequese do 1º ao 10º da 

catequese e com a participação das Mães. 

         15h – Reunião de Noivos. Todos os que vão casar-se nos próximos três meses. 

         16h – Reunião do A.O. Zeladores(as) 
         17,30h – Adoração ao Santíssimo em Mês de Maio 
         21h – Conversas com Deus no Seminário Diocesano 
 
 


