SEMANA MISSIONÁRIA – VALE DE CAMBRA
A semana Missionária, na vigararia de Vale de Cambra, decorreu de 27 de fevereiro a 04 de março deste ano
de 2018. Proposta pelo Secretariado Diocesano das Missões, foi acolhida com entusiasmo pelos Párocos das
nove paróquias envolvidas.
Nela participaram 13 missionários/as, distribuídos dois a dois pelos vários espaços de missão. Cada equipa
poderia exclamar com o Salmista:
“Na partilha foram-me destinados lugares aprazíveis e é preciosa a herança que me coube” (Sl 16,6).
À minha equipa - o Pe. Osório (espiritano) e eu - foram destinadas as paróquias de Carregosa, Chave e Vila
Cova do Perrinho. Carregosa é zona urbana, uma das 12 freguesias do Concelho de Oliveira de Azeméis.
Pertence à Diocese do Porto, com 11,82km2 e 3419 habitantes. Situada no nordeste do Concelho faz fronteira
com os concelhos vizinhos de Vale de Cambra (a este) e de Arouca (a norte).
Esta Vila, plantada num ameno e fértil vale regado pelo rio Antuã, mantém ainda
um vasto património cultural. Nela abundam capelas, cruzeiros, quintas. Mas
o que a distingue e credencia é o seu original Santuário de Nª Senhora de
Lourdes, situado no Parque da Quinta da Costeira, o primeiro consagrado a Nª
Sª de Lourdes, em Portugal.
A indústria da região baseia-se na metalúrgica. É de salientar que ali nasceu a
arte da lataria, que veio mais tarde a expandir-se para Vale de Cambra.
Os nossos trabalhos começaram na terça feira, dia 27, com a Eucaristia do
envio missionário. Uma celebração solene, bem preparada e participada.
Pudemos constatar ser uma terra com grandes vozes e coros organizados.
O Pároco, Pe. José Joaquim Santos, ordenado há três anos, é grande músico e
compositor.
Foi ele que ganhou o concurso para o hino do centenário de Fátima.
Nesse mesmo dia tivemos um encontro com todas as forças vivas das três paróquias, com o tema da Diocese:
«A Missão no coração da Igreja». Apesar da muita chuva, participaram oitenta e duas pessoas. Alegrámonos com esta participação.
O inicio correu muito bem. Os outros dias foram preenchidos com:
* Visita aos doentes. Notámos que existe a pastoral do enfermo muito bem organizada. A relação doente e
visitador é muito interessante. E outro aspeto que nos deixou felizes foi ver os doentes muito bem cuidados
pelas suas famílias.
* Encontro de catequistas, na quarta feira ás 21 horas, com o tema “a missão do catequista”. Participaram
45 catequistas. Foi um encontro muito animado; encerrou com um convívio muito fraterno.
* Missão nas escolas. As aulas foram divididas pelas diferentes equipas. Quinta feira foi o nosso dia. Tivemos
as turmas do 9º ano. Vimos que são alunos muito bem dinamizados e motivados, visto os seus professores
já terem estado em missão na Guiné.

Na noite deste 1º dia, quinta feira, tivemos um encontro no Santuário, em Vale de Cambra, com elementos
das nove paróquias. Povo! Podemos dizer que foi um “encontrão”,
terminado com um salutar tempo de Adoração. Sentimo-nos em
momentos de Tabor.
Na sexta feira é de destacar a Via Sacra
preparada pelos jovens. Os temas eram
da atualidade. Guerra, alterações
climáticas, droga, violência doméstica,
fome …
A Igreja de Carregosa tornou-se
pequena para acolher tanta gente. A Via
Sacra foi preparada para ser no exterior, mas, com o mau tempo que se fazia
sentir, seria impossível realizá-la.
O sábado foi preenchido com as catequeses. Grande encontro com todas as
crianças. A manhã, com os mais pequenos, tornou-se em aventura ao ver
um salão cheio de crianças animadas. Mostrei o filme: “sou menino como
tu”. Foi interessante o feedback, as crianças recontaram toda a história do
filme e aplicaram à vida.
Pela tarde, o encontro foi com os mais crescidos. Com entusiasmo participativo, correu muito bem.
Pelas 21 horas, os jovens das nove paróquias juntaram-se no Santuário de Vale de Cambra para o seu
encontro. Foi uma alegria ver tanta juventude junta, todos unidos pelo mesmo ideal.
E a nossa semana chegou ao fim.
No domingo, o encerramento deu-se no
Gimnodesportivo de Vale de Cambra.
A Eucaristia foi presidida por Dom António
Augusto, Bispo auxiliar do Porto. Na homilia
destacou:
“Nesta celebração festiva a minha primeira
palavra é de ação de graças pela iniciativa
desta semana missionária e pelos
missionários aqui presentes. Damos graças
pelas nossas comunidades paroquiais que
souberam responder a esta iniciativa.
Esta celebração também nos convida a uma
entrega à missão. Como Jesus, também
queremos entregar as nossas vidas. A Igreja
do nosso tempo precisa de uma conversão
missionária. A Igreja do nosso tempo
precisa de sair e ir ao encontro do mundo. Esta semana missionária ajudou a descobrir o Deus da Missão.
É esse amor de Deus que vos move, queridos missionários. A nossa Diocese está-vos grata pelo vosso trabalho.
Contamos convosco para continuarem a levar o Deus da Missão a todos os cantos da nossa Diocese”.

Apesar da chuva intensa, o Ginásio encheu-se de povo para a celebração, tornando-a tão calorosa.
É de salientar que o nosso dia começava com a oração de Laudes, com todo o povo de Deus. Um bom grupo
faz da oração de Laudes a sua oração cotidiana. Louvado seja Deus!
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