Os Senhores Bispos, têm a preocupação de visitar cada Paróquia da Diocese de uns 5 em
5 anos.
No próximo ano de 2017, desde Fevereiro a Maio, irão visitar todas as Paróquias do
Arciprestado de Barcelos.
No nosso caso, o Sr. Bispo Auxiliar D. Francisco Senra Coelho virá visitar as Paróquias
de Pereira, Pedra Furada e Remelhe nos dias 16 a 19 de Fevereiro, ou seja, Quinta, Sexta, Sábado
e Domingo. Se acharmos conveniente, também virá na Quarta-feira.
É evidente que não vem comprar votos. Também não vem castigar nem dar prémios.
Como Bispo que é, o D. Francisco tem uma visão mais alargada do conjunto da Igreja de
Cristo. Nos dias que vai estar connosco, ele vai dizer-nos que neste ponto devemos avançar mais
depressa, naquele mais vale parar, naqueloutro devemos ir como vamos…
É claro que ele irá visitar todas as igrejas e capelas e centros paroquiais e residências
paroquiais. Não temos nada a esconder.
Irá ver os livros da sacristia e da secretaria. Porque não?
Sobretudo, irá conversar, calma e amigavelmente, com o maior número possível de
pessoas, sobre tudo quanto vamos fazendo e planeamos fazer.
Na prática, acaba por ser um saudável exame de consciência que todos vamos fazer como
parcela da Igreja de Cristo que somos. Só para nosso bem. Era o que faltava não estarmos
interessados em acertar, cada vez melhor, a nossa vida paroquial por Jesus Cristo.
No Sábado de tarde e no Domingo, irá presidir às Eucaristias dominicais, nos horários
habituais.
Em algum dia e hora, irá encontrar-se, ou até almoçar/jantar, com o Conselho Económico.
Mostrou vontade de se encontrar com todos os Catequistas e Catequisandos.
Haverá um encontro com todos quantos prestam algum serviço na Paróquia. E até mais
quem quiser.
Está disponível para visitar os doentes acamados. Para os outros doentes e idosos, haverá
uma celebração especial na igreja, com a administração do Sacramento da Unção do Enfermos.
Tinha a sua lógica haver a celebração do Sacramento do Crisma durante estes dias.
Todavia, apenas por razões práticas, ele pediu para não haver. Não haverá.
Mesmo assim, irá encontrar-se com os Crismandos do 10º ano e com os jovens já crismados
nos últimos anos.
O Reino de Deus, porém, é maior do que tudo quanto disse.
Ele gostava de visitar também as Escolas, as Fábricas, os Centros Sociais, as Sedes de
Junta de Freguesia e tudo o mais onde haja gente a trabalhar para o bem comum. É só informarme e ele vai, no dia e hora a combinar.
Não gasteis dinheiro em prendas, nem tempo em tapetes ou enfeites.
Apresentemo-nos como somos e isso basta.
Lá para meados de Setembro, haverá, em cada Paróquia, a reunião habitual do Conselho
Pastoral Paroquial. Nessa altura, acertaremos mais pormenores.
Depois, apresentarei o programa pormenorizado.
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