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Boletim da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição – Tabuaço  



PROFISSÃO DE FÉ 

PENTECOSTES 2019 
 

O dia de Pentecostes é sempre 
dia de Festa, pois é uma das soleni-
dades mais importantes para os cris-
tãos. Na nossa paróquia o carácter 
festivo é revestido com a Profissão 
de Fé das crianças do 6.º Ano de Ca-
tequese. 

No dia 9 de junho, Domingo, por 
volta das 10h15, encontrámo-nos 
junto à Capela de Santa Bárbara pa-
ra, em procissão de entrada, seguir-
mos para a Igreja Matriz. 

Após a saudação inicial, foi feita 
a introdução/contextualização da 
celebração. De seguida, os profes-
santes, um a um, dirigiram-lhe à bi-
lha com água batismal, colocada em 
frente ao altar. Molhando os dedos 
na água, benzeram-se, gesto simples 
pelo qual recordaram a primeira 
Profissão de Fé realizada no dia do 
Batismo de cada um, comprometen-
do-se, ainda mais, a ser responsáveis 
pela sua condição de batizados. 

Na homilia, o Sr. Pe. Manuel co-
meçou por lembrar que no mesmo 
dia do ano anterior estes meninos 
tinham celebrado a “Entrega do Cre-
do”, relacionando as duas festas que 
nos colocam diante d’Aquele em que 
acreditamos, o Deus de Jesus Cristo 
que Se faz próximo por ação do Espí-
rito Santo. Cabe-nos identificar-nos 
com Aquele em Quem acreditamos. 
O crer conduz ao ser, ao fazer, a 
comprometer-se no cuidado e no 
serviço aos irmãos, imitando Jesus. 

Depois da homilia, os pais dirigi-
ram-se ao Círio Pascal para acende-

rem as velas usadas no Batismo, en-
tregando-as aos seus filhos. Com as 
velas acesas na mão, os filhos pro-
fessaram solenemente a Fé, renunci-
ando ao pecado, às seduções do mal 
e a Satanás. Disseram crer em Deus 
Pai, em Jesus Cristo e no Espírito 
Santo, na Santa Igreja Católica, na 
comunhão dos santos e na remissão 
dos pecados, na ressurreição da car-
ne e na vida eterna. O Sr. Padre ter-
minou dizendo, em nome de todos: 
esta é a nossa fé. Esta é a fé da Igre-
ja que nos gloriamos de professar 
em Jesus Cristo, Nosso Senhor. 

O Ofertório foi assinalado com 
gestos e símbolos relacionados com 
a Profissão de Fé, tais como a Vela, a 
Luz da Fé; a Bíblia, a Palavra de Deus 
a escutar, ler, meditar e procurando 
que se faça vida; o Pão e o Vinho, 
que se converterão em Corpo e San-
gue de Jesus, alimento até à vida 
eterna e que nos vão configurando a 
Jesus. 

No momento de Ação de Gra-
ças, os professantes, e a comunida-
de com eles, fizeram a consagração 
a Nossa Senhora, a primeira a aco-
lher Jesus e a dá-l’O ao mundo. 

A catequese é um caminho feito 
de inúmeras descobertas, sendo a 
maior de todas o amor que Jesus 
Cristo nos tem, mostrando-nos co-
mo devemos apostar no amor entre 
nós para sermos verdadeiramente 
Seus discípulos. 

Foi uma celebração muito boni-
ta, na qual todos participaram com 
alegria e dignidade. 

Quero agradecer a todos os pais 
o empenho demonstrado e pedir-
lhes que continuem a incentivar a 
prosseguir na catequese comunitá-
ria, acompanhando-nos na vida da 
paróquia, nomeadamente na partici-
pação na Eucaristia, vivendo e teste-
munhando a fé que professaram. 

 

A catequista: Fernanda Cardoso 
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PRIMEIRA COMUNHÃO 

CORPO DE DEUS 2019 
 

No passado dia 20 de junho de 2019, dia da Sole-
nidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, a Igreja 
matriz de Tabuaço foi pequena para acolher a todos 
(catequistas, familiares e paroquianos), os que quiseram 
testemunhar a Festa da Eucaristia das crianças do 3º 
ano de catequese que, pela primeira vez, receberam 
sacramentalmente o Corpo de Cristo. 

As nossas crianças assumiram, connosco, a ani-
mação litúrgica, leituras, salmo, aclamação ao Evange-
lho, oração dos Fiéis e ofertório, destacando-se neste o 
para o Pão e o Vinho, que na celebração se transfor-
mam em Corpo e Sangue de Cristo. 

Antes de se proceder à celebração propiamente 
dita da Comunhão, pudemos viver um momento parti-
cularmente feliz: o Batismo da Helena (que também fez 
a primeira comunhão). Foi, sem dúvida, um ato muito 
significativo, particularmente para a Helena, mas que 
conseguiu congregar em redor da sua felicidade todos 
os amigos que com ela partilharam este momento. 

Foi um dia grandioso!! Foi uma festa de muita ale-
gria, desejada e partilhada que se iniciou com a celebra-
ção da Eucaristia, à qual se seguiu a procissão pública 
que exibe, de forma solene, a Hóstia Consagrada e culmi-
nou numa oração de consagração de todas as crianças do 
terceiro ano, e da comunidade, a Nossa Senhora. 

Agradecemos a todos os que de alguma forma 
contribuíram para que este dia fosse ainda mais belo e 
damos Graças a Deus porque caminha connosco e não 
nos deixa nunca sozinhos. 

  

Pelas catequistas do 3.º ano 
Clara Castro 

COLÓQUIO DECICADO A DANIEL FARIA "Se acender a luz não morrerei sozi-
nho" - receção de Daniel Fa-
ria, a 20 anos da sua morte -, 
realizado em Tabuaço, nos 
dias 8 e 9 de junho. 
No sábado, dia 8, no primeiro 
dia, a celebração da Vigília de 
Pentecostes, na Igreja Matriz 
de Tabuaço, sobre a presi-
dência de D. António Couto, 
tendo a concelebrar D. Carlos 
Azevedo, Presidente do Colé-

gio de Fundadores da Casa Daniel 
e bispo-delegado do Conselho Pon-
tifício da Cultura no Vaticano. A ani-
mação coral esteve a cargo do gru-
po coral da catequese. Presentes 
também os acólitos da paróquia, 
para que a celebração fosse ainda 
mais solene. 

No início da noite, um concerto 
musical - Lado aberto, uma leitura 
musical e intertextual da poesia de 
Daniel Faria. 
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Legenda-fotos (de cima para baixo, da esquerda para a direi-
ta): Finalistas; Encerramento da Catequese; “Despedida” do 
João Miguel; Dia da Família Diocesana; Missa Nova do Diogo 
Martinho, em Tabuaço; Peregrinação ao Recinto de Nossa 
Senhora da Conceição, e Festa de Sta. Bárbara e S. Cristóvão. 


