
AOS PAROQUIANOS DE NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA

1. Assembleia paroquial e Visita Pastoral

Encerrou-se no passado domingo, dia 24 de novembro de 2013, o ano da Fé, proclamado pelo Papa 
Bento XVI para assinalar o cinquentenário do Concílio Vaticano II (11.10.1962 a 8.12.1965) e os 20 anos da 
promulgação do Catecismo da Igreja Católica. Os objetivos de tais efemérides, esses mantêm-se e mais, deverão 
ser cada vez mais apreciados e valorizados. Por isso e obedecendo aos programas elaborados pela nossa 
arquidiocese até 2017, centenário das aparições de Fátima, somos convidados a aprofundar os seus conteúdos 
para reviver, rezar e vivificar a nossa fé.

Neste ano pastoral 2013-2014, o tema proposto é: fé celebrada. Como em todos os casos, porque 
todos somos Igreja, exige-se o sentir de comunidade e de compromisso pessoal para exprimir a fé, sobretudo 
através da oração e do exercício da caridade.

À partida, aproveitando as estruturas existentes, deveremos imprimir mais dinamismo e um ritmo novo 
ao setor da Liturgia (leitores, acólitos e ministros extraordinários da comunhão), bem como às Conferências 
Vicentinas (homens e senhoras).

Neste sentido convido todos os elementos que integram estes ministérios, juntamente com os responsáveis 
das outras associações de fiéis, para uma assembleia a realizar no dia 5 de dezembro às 21h30, no auditório do 
Centro Pastoral. Em agenda estará precisamente este objetivo e ainda a Visita Pastoral do senhor Arcebispo Primaz, 
marcada para 6 de abril de 2014.

Entretanto convém ter em vista, desde já, a celebração dos sacramentos da Unção dos Doentes e do 
Santo Crisma. Para uma e outra celebração deverá ser feita inscrição. As pessoas com mais de 60 anos de idade 
ou de saúde débil poderão receber aquele sacramento que dá vigor espiritual e maior apreço pela vida sobrenatural. 
Atempadamente também será marcado um tempo para o sacramento da Confissão.

Para o sacramento da Confirmação que, juntamente com os sacramentos do Batismo e da Eucaristia 
é um sacramento da Iniciação Cristã, estão naturalmente inscritos os jovens que completaram os dez anos de 
catequese sistemática bem como os que, este ano, frequentam o 10.º ano. Todas as pessoas com mais de 18 anos, 
 que ainda o não fizeram, poderão ser crismadas. Para tal deverão inscrever-se até ao fim do mês de dezembro 
e tomar conhecimento do programa de preparação que, entretanto, será definido.

Neste contexto, peço com todo o empenho que seja dado conhecimento ao pároco das pessoas doentes 
impossibilitadas de se deslocarem à igreja,  para que não se sintam privados dos bens espirituais que lhes são 
devidos, nomeadamente os sacramentos da Confissão, Eucaristia e Unção dos Doentes. As faltas das famílias,  
neste capítulo de assistência espiritual aos doentes, são verdadeiramente preocupantes.

2. Obras de restauro na igreja da Colegiada e Centro Pastoral

No próximo dia 6 de dezembro, às 21h30, vamos assistir à apresentação do órgão de tubos restaurado 
com um concerto pela organista suíça Monika Henking e participação de um coro da Academia de Música Valentim 
Moreira de Sá e do Grupo Coral da Oliveira. TODOS OS PAROQUIANOS SÃO CONVIDADOS. E todos também devemos 
exprimir,  ainda que apenas interiormente, o nosso louvor a Deus, dador de todos os bens.

Esta obra, assim como o restauro do retábulo-mor, cujo custo total atingiu a importância de 465.705,44¤ 

 teve a comparticipação do FEDER; todavia à paróquia de Nossa Senhora da Oliveira coube a responsabilidade  
de suportar o encargo de 30%, ou seja,  139.711,64¤ da faturação de 444.303,44¤ de trabalhos aprovados e mais 
 21.402,00¤ de situações de imponderabilidade no desenvolvimento de alguns trabalhos, elevando, assim, para 
161.113,40¤ o encargo da paróquia.  Foi, de facto, um esforço grande de administração dos recursos da paróquia 
(esmolas), visto que os donativos dados espontânea e expressamente para este fim ficaram muito aquém, 
cifrando-se pelos 16.765,00¤.

Uma boa notícia, também neste âmbito de obras, é o restauro do altar de São Nicolau, custeado pela 
respetiva Irmandade, o restauro do altar de Santa Ana pago pela generosa zeladora, D. Maria da Conceição Castro 
Vaz e o restauro do altar da Santíssima Trindade,  suportado por uma benemérita que quis ficar no anonimato. O 
primeiro ficou por 10.650¤ e os outros dois por 10.000¤ cada um. Em cada um dos casos foi pago o IVA (Imposto 
de Valor Acrescentado) que, entretanto, já foi devolvido.

Brevemente entrará em obras de restauro o altar da Imaculada Conceição (10.000¤+IVA) e já está em 
curso a reconstrução do soalho da sacristia (15.925,23¤ com IVA incluído). Aguardamos autorização do organismo



da tutela para completar a obra de beneficiação da Capela de Santa Cruz: a acrescentar aos 7.100,00¤  já pagos, 
a obra custará 4.400,00¤+IVA.

Mais uma vez damos graças ao Senhor que faz render maravilhosamente o pouco que Lhe oferecemos.

À espera de melhores dias e reconhecimento da responsabilidade por parte do Estado, dado que a igreja 
é Monumento Nacional, fica o salvamento dos túmulos dos Pinheiros no piso térreo da torre sineira e o corpo da 
capela-mor.

3. Obras no Centro Pastoral 

O Centro Pastoral D. António Bento Martins Júnior é suporte e complemento da ação paroquial: é 
residência do pároco; da comunidade religiosa das irmãs da Aliança de Santa Maria; tem um auditório e instalações 
para as diversas atividades pastorais e paroquiais; serviços de atendimento ao público, secretaria e Secretariado 
Regional de Catequese. Com as instalações do Patronato de Nossa Senhora da Oliveira ocupa uma área coberta 
de 1.378,32m2 distribuída em rés do chão e dois pisos em dois terços do edifício. E esta área foi construída há mais 
de cinquenta anos. É fácil de perceber, portanto, que os custos de manutenção são elevados. De imediato teremos 
de gastar 35.000¤ em soalhos e caixilharias. 

Um pequeno esforço de todos é muito importante para uma obra que, afinal, é de todos.

De recordar ainda que muito recentemente, em 2009,  foram gastos no Centro Pastoral, em obras,  
101.821,43¤

4. Ação sociocaritativa: Conferências Vicentinas

Mais do que as obras e intenções atrás mencionados, merecem a nossa particular atenção as pessoas 
e famílias mais carenciadas.

Em 4.02.1944   foram fundadas as Conferências Vicentinas (homens e senhoras) na nossa paróquia. De 
forma discreta, ao longo dos tempos, uma chuva de bênçãos foi amenizando a vida de pessoas e famílias inteiras. 
Recordamos as visitas frequentes feitas pelos vicentinos e vicentinas que levavam bens alimentares e/ou donativos: 
a secção de berços para remediar carências de jovens-mães e até a oferta de fármacos, obtidos através de dádivas 
de médicos; recolha e distribuição de roupas usadas; colónias de férias para crianças, etc. O suporte financeiro 
era constituído pelas quotas dos subscritores e pelas ofertas dos membros da Conferência que, assim, completavam 
a sua oblação a Deus e ao próximo. Embora, com ritmos diferentes, as Conferências Vicentinas continuam o seu 
trabalho e assinalável empenho. Nos tempos mais recentes têm-se encarregado também da distribuição dos bens 
provenientes do Banco Alimentar Contra a Fome.

Vivemos dias muito difíceis. E há um aspeto da crise que compete a cada um de nós resolver: é a dádiva 
de um pouco do nosso tempo a tantos irmãos e irmãs da nossa comunidade, que vivem sós; deverá ter lugar 
também a manifestação da nossa solidariedade perante os seus problemas e faltas de afetos; uma abertura 
generosa, diria obrigatória, das famílias e, naturalmente, um serviço organizado para respostas a dificuldades 
concretas.

Na anunciada assembleia de 5 de dezembro vamos procurar encarar e procurar solucionar estes 
problemas.

Estamos no tempo litúrgico do Advento. É a alegria da Encarnação do Verbo de Deus, o Mistério do Natal 
que vamos celebrar!

Não esqueçamos: Jesus veio, fez-Se homem e é,  em cada pessoa, particularmente nos mais débeis e 
carenciados,  que nós O havemos de reconhecer.

Santo e Feliz Natal

Monsenhor José Maria Lima de Carvalho
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