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Todo o poeta verdadeiro é imortal
pelo que antevê

pelo que pressente
pelo que redescobre

todo o poeta é imortal
no seu amor à humanidade

pela recusa da injustiça
pela recusa da malvadez
pela recusa da covardia

pela institucionalização do amor
pelo sonho construído pela raiz do pensamento

pela liberdade de todos os seres
todo o poeta é imortal

pela redenção da chuva e do calor
pela lealdade com todos

pelo que semeou
no coração dos homens

pelo que realizou ontem e hoje
e pelo que fará em todos os futuros

todo o poeta é imortal!

“In Memoriam de Fernando Morais poeta e antigo aluno da Escola do Torne”
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No passado domingo, 5 de ja-
neiro, realizou-se uma celebração 
com uma liturgia especial para as 
crianças da Escola Dominical. Ce-
lebrou-se a Festa da Epifania que 
incluiu uma bonita projeção de 
um vídeo sobre a visita dos Reis 
Magos ao Menino Jesus. A men-
sagem apresentada impele para a 
importância do anúncio alegre da 
presença do menino Jesus na vida 
de cada um. Após o culto hou-
ve um almoço fraterno para as 

crianças, famílias e membros da 
paróquia, seguindo-se da parte 
da tarde uma ida ao cinema que 
proporcionou às crianças verem o 
filme de animação “Armados em 
Espiões”.

Foi um tempo de especial 
atenção às crianças e famílias e 
que permitiu um convívio muito 
agradável entre todos. Começou-
-se assim o novo ano juntos no 
contexto da família da Igreja.

Escola Dominical  começa o novo ano em 
convívio
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No passado dia 8 de janeiro de 
2020 houve a tomada de posse 
dos órgãos sociais da Associação 
de Escolas do Torne e do Prado 
(AETP) para o mandato 2020-
2023. Vários membros da nossa 
paróquia foram eleitos para fun-
ções da IPSS.

Esta é a lista completa dos 
membros dos órgãos sociais:

Direção
Presidente – José Jorge Tavares de 
Pina Cabral
Vice-Presidente – José Serafim Filipe 
Sequeira
Tesoureiro – Sérgio Filipe de Pinho 
Alves
Secretária – Sara Lia Pereira Duarte
Vogal – Joana dos Santos de Pina 
Cabral

Mesa da Assembleia Geral
Presidente – José Paulo Ferreira de 
Sá Couto
1º Secretária – Letícia Sousa Monteiro 
da Silva
2ª Secretária – Diana Vanessa Freitas 
de Melo
Conselho Fiscal
Presidente – Fernando Rui Morais 
Soares
Vogal – Manuel Cândido Almeida e 
Silva
Vogal - Luís Alexandre Dinis Massa

A tomada de posse contou 
com a presença da União de Fre-
guesias de Santa Marinha e S. 
Pedro da Afurada, na pessoa do 
vogal Exmo. Sr. Agostinho Viana 
e foi seguida de um jantar de reis 
com todos os funcionários e cola-
boradores da AETP no Centro Co-
munitário do Bom Pastor.

Tomada de posse da AETP
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Celebração com  Renovação 
dos Votos Matrimoniais

Os casais presentes na Euca-
ristia realizada a 19 Janeiro re-
novaram através de rito próprio 
os seus votos matrimoniais. Este 
expressivo ato de amor e de fi-
delidade foi enquadrado pelo 
pároco no Evangelho proclama-
do e alusivo ao milagre de Jesus 
nas Bodas de Caná. No segui-
mento da renovação foi também 
elevada a Deus uma oração por 

todos aqueles e aquelas que no 
contexto da sua relação matri-
monial são vítimas de violência 
doméstica. Com muita alegria 
também a comunidade reunida 
acolheu ainda uma breve parti-
lha e testemunho sobre o matri-
mónio do nosso irmão Samuel 
Apura.
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Encontro Ecuménico com a Serra do Pilar

Na noite de quinta-feira, 23 
de janeiro, integrada na Sema-
na de Oração pela Unidade dos 
Cristãos (SOUC), reuniu-se, em 
Oração, a comunidade da Serra 
do Pilar com a nossa paróquia.

Dirigiram o serviço o sr. Bispo 
D. Jorge, o sr. Padre Arlindo e o 
Rev. Diácono Jaime, com a pre-
sença de cerca de 40 irmãos, 
incluindo o sr. Padre Batista, de 
Coimbrões.

Com base no tema da SOUC, 
refletiu-se sobre a forma como 
foram tratados Paulo e os de-
mais companheiros após o nau-
frágio ocorrido na ilha de Malta, 
de acordo com o relato dos dois 
últimos capítulos do livro dos 
Atos dos Apóstolos: “Os habi-
tantes da ilha trataram-nos com 

uma amabilidade fora do co-
mum”. 

A mensagem foi dirigida pelo 
sr. Padre Arlindo e versou a 
amabilidade com que devemos 
tratar os outros, nomeadamente 
os mais necessitados, bem como 
sobre a força da Igreja (povo de 
Deus) e da oração na libertação 
dos povos. No final, o nosso ir-
mão Joaquim Francisco dirigiu 
algumas palavras aos presentes, 
numa interessante reflexão so-
bre Malta e os malteses, fruto da 
sua estadia profissional naquela 
ilha entre 2007 e 2017.

No final e no contexto do 
tema realizou-se um convívio 
fraterno entre as duas comuni-
dades no qual predominou uma 
amabilidade comum.
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Junta Paroquial aprova contas de 2019
No passado dia 17 de Janeiro 

esteve reunida a Junta Paroquial 
do Torne. O ponto principal da 
agenda foi a análise das Con-
tas Paroquiais relativas ao ano 
de 2019. No capítulo das receitas 
destaca-se o aumento das cole-
tas dominicais e uma redução das 
contribuições mensais dos mem-

bros da comunidade. Significati-
vo foi também o montante das 
coletas especiais recolhidas para 
fins específicos ao longo do ano 
nomeadamente no apoio à Igre-
ja em Moçambique. O resultado 
final das contas paroquiais está 
equilibrado. A Junta Paroquial 
aprovou as contas apresentadas 

Atualização «Cantarei Teu Nome»
Em celebração dos 140 anos 

da Igreja, seguindo o plano de ac-
tividades sinodal, o SJIL - Secre-
tariado Juvenil da Igreja Lusitana, 
vem atualizar o livro de cânticos 
«Cantarei Teu Nome».

Gostaríamos de poder contar 
com a ajuda de todos!

Para isso, cada um poderá en-
viar a sugestão de cântico(s), até 
21 de Fevereiro, com o assunto 
“+Louvor (CTN)” para o endereço:

secretariadojuvenil@igreja-lusitana.org
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Todos os Domingos (11:00) – Celebração Eucarística e Escola Dominical para crianças
Todas as Quartas-feiras (9:00) – Oração da manhã
20 fevereiro (21:30)- Oração Ecuménica na Serra do Pilar
21, 22 e 23 de Fevereiro - Retiro Espiritual dos Jovens

Eventos

pelo Tesoureiro Luís Massa que 
serão agora remetidas à Tesoura-
ria Diocesana. Ficou também de-
cidido apresentar de uma forma 
ilustrativa e acessível, as contas 
de 2019, no sentido de um maior 

compromisso de mordomia por 
parte de toda a comunidade. O 
Orçamento para 2020 bem como 
a eleição de uma nova Junta Pa-
roquial serão assuntos a tratar em 
nova reunião.

Funeral de Fernando Morais

Sob a presidência do pároco, 
Bispo Jorge Pina Cabral, reali-
zou-se na manhã de sábado, 25 
de Janeiro, na nossa paróquia, o 
funeral de Fernando António de 
Almeida Morais. Fernando Morais 

como era conhecido, faleceu com 
84 anos e foi um antigo aluno da 
Escola Primária do Torne, nas-
cido no Bairro de Diogo Cassels 
ao qual retornou no final da sua 
vida. Homem dedicado à cultura, 
foi autor de diversos livros na área 
da poesia. Na homilia de funeral 
o pároco não deixou de sublinhar 
a estreita relação existente entre 
a espiritualidade e a poesia refe-
rindo que a poesia é um exercício 
espiritual. À família enlutada, e de 
um modo particular à sua esposa 
Angelina Morais, exprimimos as 
nossas condolências sustentadas 
na esperança da Ressurreição em 
Jesus Cristo.
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Pároco: 
Sr. Bispo D. Jorge de Pina Cabral 
Tels.:223754018(ILCAE) 918521990 (Tlm)

Junta Paroquial:
Presidente: Rev. Diácono Engº Jaime Dias 
Tlm: 915601983.
 
Igreja aberta todos os dias das 12h30 às 
13h00.

Para visitas Domiciliárias por favor contactar 
o Pároco ou algum membro da Junta .

Igreja Lusitana—comunhão anglicana 
http://www.igreja-lusitana.org 
 

Composição: Hugo Rios

Paróquia de S. João 
Evangelista (Torne)

www.igrejadotorne.org
torne@igreja-lusitana.org

3 João Carlos Teixeira Morais

4 Simão Pedro Santos Silva

7 João Augusto Dias Pinto de Almeida

9 Marta Waszczuk Pina Cabral

13 Amândio António da Silva A. Vasconcelos

15 Nuno Miguel Pestana Santos Silva

16 Celso Albuquerque Reis

18 Pedro Miguel Dinis Massa

22 Maria Paula Afonso Almeida

23 Mafalda Eduarda Teixeira Carvalho

24 Palmira Rodrigues Canedo Alvarez

25 Tiago Afonso de Pina Cabral

27 José Joaquim Dias da Cunha

27 Maria Cândida Coelho Guedes da Silva Pinto

Aniversários
fevereiro


