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Por uma Igreja Sinodal

Dia 1 - Eucaristia de Sufrágio pelos Irmãos de S. Geão, às 18h00
Dia 2 - Apresentação do Senhor
 - Benção das Crianças, Velas e Mães Grávidas, às 18h00, 
Dia 4 - Primeira Sexta-feira.
 - Exposição do Santíssimo e Eucaristia, às 15h00
Dia 5 - Primeiro Sábado, 9h00
 - Reunião de Jovens, às 15h00
Dia 6 - Inicio da Catequese, às 10h00
Dia 7 - Eucaristia de Sufrágio pelos Irmãos de SS. Salvador, às 18h00
Dia 8 -  Eucaristia na Capela de Santo António, às 17h30
Dia 11 -  Celebração do Dia Mundial do Doente, 14h30.
Dia 12 - Reunião de Jovens, às 15h00
Dia 17 - Eucaristia na Capela de N. S. da Ajuda, às 18h00.
Dia 20 - Entrega das Bem Aventuranças, 7º ano de catequese, 11h00.
 - Rumo à JMJ, no Sé de Lamego, às 15h00
Dia 27 - Interrupção da catequese

Agenda Pastoral

toda a informação em
www.paroquiadepenajoia.pt

O que é um Sínodo?
A palavra tem origem no grego “syno-
dos” e significa: caminho feito em con-
junto. Foi traduzida para o latim como 
“concilium”, que quer dizer: assembleia.
O Sínodo dos Bispos é uma instituição 
permanente, instituída pelo Papa Paulo 
VI em 1965. O Papa instituiu este or-
ganismo após a realização do II Con-
cílio do Vaticano a respeito da colegiali-
dade episcopal, dando uma mais ampla 
e efetiva participação do episcopado no 
governo e condução da Igreja universal.
Em 2018 o Papa Francisco renovou 

profundamente o Sínodo dos Bispos, incluindo a sinodalidade como dimensão 
constitutiva da Igreja. A realização do Sínodo acontece em três fases: a fase pre-
paratória (Diocesana), em que se consulta a Igreja no seu todo a respeito de 
um determinado tema proposto pelo Papa. A fase celebrativa em que Bispos se 
reúnem em Assembleia em Roma com o Papa. A fase de atuação em que as indi-
cações saídas da Assembleia dos Bispos e confirmadas pelo Papa são recebidas 
e efetivadas na vida da Igreja.

O porquê de uma Assembleia sinodal sobre a sinodalidade?
Com esta convocação, o Papa Francisco convida a Igreja inteira a interrogar-se 
sobre um tema decisivo para a sua vida e a sua missão: «O caminho da sinodali-
dade é precisamente o caminho que Deus espera da Igreja do terceiro milénio» 
(Papa Francisco, Discurso, 17/10/2015). Este itinerário, que se insere no sulco da 
“atualização” da Igreja, proposta pelo II Concílio do Vaticano, constitui um dom 
e uma tarefa: caminhando lado a lado e refletindo em conjunto sobre o caminho 

Muitas vezes a vida coloca-nos diante de situações que não entendemos 
e parecem sem solução. Rezar, nesses momentos, significa deixar que o 
Senhor nos mostre a coisa certa a ser feita. De fato, muitas vezes é a oração 
que faz nascer em nós a intuição do caminho de saída. Como resolver aquela 
situação. Queridos irmãos e irmãs, o Senhor nunca permite um problema 
sem nos dar também a ajuda necessária para enfrentá-lo. Ele não nos coloca 
ali no forno sozinhos. Não nos mete no meio dos animais ferozes. Não. O 
Senhor quando nos faz ver um problema ou revela um problema, dá-nos 
sempre sua ajuda, sua presença para sair, para resolvê-lo. (...) Na vida faze-
mos experiência de perigos que ameaçam nossa existência ou a de quem 
amamos. Nessas situações, rezar significa escutar a voz que pode fazer nas-
cer em nós a coragem de José para enfrentar as dificuldades sem sucumbir.
O medo também faz parte da vida e ele também precisa da nossa oração. 
Deus não nos promete que não teremos mais medo, mas que, com sua 
ajuda, o medo não será o critério de nossas decisões. José experimenta o 
medo, mas Deus também o guia através do medo. O poder da oração ilumina 
as situações sombrias.

(Audiência do Papa Francisco, 16/01/2022)



Dia Mundial dos Doentes

Benção das Crianças

No dia 11 de fevereiro, sexta feira, celebraremos a Comemoração do Dia Mun- 
dial do Doente. Neste dia iremos rezar e celebrar, na Igreja Paroquial, com todos 
os doentes e pessoas idosas através da Eucaristia e Sacramento da Santa Unção.  
O programa será o seguinte:

  14h30 - Confissões
  15h30 - Eucaristia e Santa Unção
Nota: Haverá transporte organizado para os que têm dificuldade de se deslocar. 
Contatar o pároco.

Catequese

Reunião de Jovens

A Igreja celebra no dia 2 de fevereiro, quarta feira, a Festa da Apresentação 
do Senhor. 

Na celebração da Apresentação do Senhor queremos também associar a bên- 
ção da “luz”, a bênção das crianças e a bênção das mães grávidas. A celebração 
da Eucaristia, será às 18h00, na Igreja Paroquial, em Molães.

No mês de Janeiro, não foi possível dar início à catequese por causa do au-
mento de casos de Pandemia nas nossas crianças. Agora parece-nos que estare-
mos em condições de podermos de retomar os nossos trabalhos, no próximo dia 6 
de fevereiro, às 10h00 catequese e 11h00 Eucaristia.

Durante os Mês de Fevereiro os nossos jovens terão as seguints reu-
niões: 

 dia 5 de fevereiro - reunião de jovens, às 15h00
 dia 12 de janeiro - reunião de jovens, às 15h00
 dia 20 de janeiro - Rumo a JMJ 2023, Sé de Lamego, às 15h00

percorrido, com o que for experimentando, a Igreja poderá aprender quais são os 
processos que a podem ajudar a viver a comunhão, a realizar a participação e a 
abrir-se à missão. Com efeito, o nosso “caminhar juntos” é o que mais implementa 
e manifesta a natureza da Igreja como Povo de Deus peregrino e missionário. 
(Documento Preparatório, 1)

FASE DIOCESANA
Esta é a fase marcada principalmente pelo dinamismo de escuta. Grande parte da 
riqueza desta fase de escuta virá de discussões entre paróquias, movimentos la-
icais, escolas e universidades, congregações religiosas, comunidades, ação 
social, movimentos ecuménicos e de outros grupos. No entanto, deve-se criar 
sempre espaço para a escuta das periferias, dos mais afastados ou daqueles 
cuja voz poucas vezes ou raramente é escutada no interior da Igreja. Esta 
fase diocesana é uma oportunidade para as paróquias e dioceses se encontrarem, 
experimentarem e viverem juntos o caminho sinodal, descobrindo ou desenvolv-
endo instrumentos e caminhos sinodais mais adequados ao seu contexto local, 
que acabarão por se tornar o novo estilo das Igrejas locais no caminho da sino-
dalidade.

O que se pretende?
Este Sínodo não espera apenas respostas que possam ajudar a Assembleia do 
Sínodo dos Bispos, que terá lugar em Roma, em outubro de 2023, mas deseja 
também promover e desenvolver a prática e a experiência de ser sinodal durante 
o processo e depois dele, progredindo.
«O Sínodo é um caminho de discernimento espiritual, de discernimento eclesial, 
que se faz na adoração, na oração, em contacto com a Palavra de Deus [...]. 
A Palavra abre-nos ao discernimento e ilumina-o». (Papa Francisco, Homilia, 
10/10/2021)

Metodologia
Cada paróquia terá uma equipa local que animará a reflexão e partilha em vista do 
caminho sinodal. Esta equipa local receberá formação, no dia 29 de janeioro, para 
cultivar um espírito verdadeiramente sinodal nas paróquias e grupos. Em seguida, 
promover-se-ão, nas paróquias e comunidades, reuniões para oração, reflexão e 
partilha a respeito de perguntas que são propostas. A questão fundamental que 
se coloca, de acordo com o Documento preparatório, é: «Uma Igreja sinodal, ao 
anunciar o Evangelho, “caminha em conjunto”. Como é que este “caminho em 
conjunto” está a acontecer hoje na vossa Igreja local? Que passos é que o Espírito 
nos convida a dar para crescermos no nosso “caminhar juntos”?».
Ao sermos convocados para estas reuniões e reflexões sejamos capazes de par-
ticipar com alegria, entusiasmo dando o nosso contributo para uma Igreja mais 
Viva, Dinâmica e Próxima de todos.

Dia 5 - Eucaristia Vespertina, SS. Salvador, às 17h00.
Dia 6 - Valclaro às 9h00, S. Geão às 10h00 e Molães às 11h00
Dia 12 - Eucaristia Vespertina, S. Geão, às 17h00.
Dia 13 - SS. Salvador; às 9h00, Valclaro; às 10h00 e Molães às 11h00
Dia 19 - Eucaristia Vespertina, Valclaro, às 17h00.
Dia 20 - S. Geão às 9h00; SS. Salvador às 10h00 e Molães às 11h00.
Dia 26 - Eucaristia Vespertina, SS. Salvador, às 17h00.
Dia 27 - Valclaro às 9h00, S. Geão às 10h00 e Molães às 11h00

Celebrar a Fé


