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Boas vindas ao pároco nomeado.
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No passado Domingo, ouvimos na Carta de São Paulo aos
Romanos que “Os desígnios de Deus são insondáveis” (Rom 33, 34),
daí que possamos perceber porque é que cada um, aos olhos de
Deus, tem uma missão ou um dom específico. Porque é que uns são
escolhidos para uma ou outra tarefa, outros para este ou aquele
lugar…
O reverendo padre António Carlos dos Santos Martins foi
nomeado por sua excelência reverendíssima, o nosso bispo, d.
Manuel da Rocha Felício, para ser o prior das nossas paróquias.
Trata-se de uma nomeação que lhe irá trazer, pensamos
nós, um caminho de desafios, dificuldades, dúvidas, mas também,
de encontro e de partilha com as gentes da Serra que são, no
seu âmago, simples, generosas e acolhedoras.
É o próprio Jesus que nos diz: “Não fostes vós que Me
escolheste, fui Eu que vos escolhi e que vos nomeei para irdes e
dardes fruto e o vosso fruto permanecer, de sorte que tudo
quanto em Meu nome pedires ao Pai, Ele vo-lo concederá” (Jo 15,

“Bonitas orações originais e
clássicas para crianças a partir
dos 5 anos, para diversas ocasiões do dia-a-dia. Estas orações
vão ajudar as crianças a praticar a mensagem de Jesus.
Aborda os temas e relacionamentos mais marcantes da vida
quotidiana das crianças, podendo ainda ser utilizado nas diversas ocasiões festivas.”

16).
Ao reverendo padre António Carlos Santos Martins
queremos desejar, em nome de todas as paróquias que agora
lhe foram confiadas, as boas vindas, de forma que movido pela
graça e fortaleza do Espírito Santo, possa ser, entre nós, um
instrumento profícuo do Amor de Deus.
Gina Mendes

Site do mês:
http://www.apela.pt/
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Palavra do pároco nomeado às comunidades.

Breve palavra de saudação às comunidades cristãs que agora me são confiadas:
São Gião, Parceiro, Rio de Mel, Covão, Alentejo, Sandomil, Corgas, Cabeça de Eiras, Aldeia Nova,
Furtado, Vila Cova de Seia, Santiago, Maceira, Folgosa da Madalena, Folgosa do Salvador, Carregosela e Sabugueiro.
Com esperança saúdo-vos na alegria de partilharmos a mesma fé.
Enorme desafio o nosso bispo me pede. Enorme responsabilidade sobre os meus ombros coloca.
Com alegria, com determinação e confiando na graça e presença de Deus me apresento
perante vós como peregrino desta esperança que nos vem de Deus. Caminharemos juntos na
descoberta desta mesma vontade que Deus tem para nós.
Rogo a Deus que a todos nos abençoe e nos motive para O conhecermos e amarmos com
maior firmeza e verdade.
Que a Senhora da Esperança rogue por nós junto do seu Divino Filho e nos sintamos envolvidos neste amor maior que Deus tem sempre por todos e cada um de nós.
Padre António Martins Sacerdote, vosso irmão
À cerca do padre António Carlos.

O padre António Carlos dos Santos Martins, nasceu em Vale
de Azares, concelho de Celorico da Beira, em 4 de abril de 1980. Desde 23 de outubro de 2005 é sacerdote diocesano da Guarda, tendo
estudado na sua terra natal e frequentado os Seminários da Diocese da Guarda. Actualmente é pároco de Alcaria, Pêro Viseu, Capinha
e Três Povos (Salgueiro, Quintãs e Escarigo). É autor do livro “Cem
pensamentos sem sentidos”.
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Palavra do pároco às comunidades,

“ A semente é palavra de Deus e semeador
é Cristo”
A paz esteja contigo!
Dirijo-me a todos vós, no dia em que conheceis, a minha nomeação para o serviço de pároco no arciprestado de Trancoso, nesta diocese da Guarda.
No dia 21 deste mês (segunda-feira), encontrei-me com o nosso bispo, onde ele me fez este convite. Foi um diálogo interessante entre um pai e um filho. Cerca de 24 horas depois, após
direção espiritual, confissão, e oração, a minha reposta foi: sim.
Neste momento desejo saudar a todos, e a cada um de vós, que semeais a alegria e a esperança nas comunidades de Freches, Carnicães, Torres (Torres e Frechão), Vila Garcia (Vila Garcia e Freixial), Vale do Seixo (Vale do Seixo, Ameal, Carigas), Cogula e Falachos: o reverendo padre
Celso Rocha Marques; o reverendo padre João André Gomes Marçalo; o reverendo padre Manuel
Fernando Presa Valente; cooperadores mais próximos do pároco; autoridades académicas, civis, e
militares; homens e mulheres de boa vontade, em especial os doentes, os pobres e os marginalizados. Na base da promoção da dignidade da pessoa, permiti que trabalhe convosco; na construção
de um mundo mais justo e solidário e por isso melhor.
De São Gião (São Gião, Rio de Mel, Parceiro, Covão, Alentejo), Sandomil (Sandomil, Aldeia Nova, Cabeça de Eiras, Corgas, Furtado) e de Vila Cova de Seia; levo nas mãos aquilo que fui capaz de
dar; nos ouvidos os conselhos que falei; na visão os olhares de que me compadeci; no paladar o alimento que partilhei; no olfacto o perfume com que ungi e sim no coração o que amei. Perdão pelo
bem que convosco não semeei e bem-haja pelos frutos que Deus concede.
Peço-vos a vossa oração para que seja testemunha do lema que escolhi para o meu ministério presbiteral “Alegrai-vos sempre no Senhor” Fil 4,4.
Entrego-me à protecção de Nossa Senhora do Rosário de Fátima e invoco para todos a
bênção de Deus.
Hugo Martins – padre
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Pa l av r a d o P re s i d e nte d a Fre g u e s i a d e
Sandomil
A Junta de Freguesia de Sandomil vem, pelo presente e em nome de todos os paroquianos, prestar ao nosso pároco Hugo Martins,
que agora nos deixa, um afectuoso agradecimento por termos o privilégio de ter partilhado e usufruído da sua entrega e do seu trabalho
a Deus e a esta simples comunidade.
Foram cinco anos que ficarão, para sempre, registados na
nossa memória, pela obra física, mas, também, pela obra espiritual
junto desta comunidade cristã.
Padre Hugo Martins, tenha a certeza que ficará sempre em
nossas mentes, pela grandeza da sua humildade, pelo seu coração,
pelos seus gestos e pelos seus ensinamentos.
Desejamos-lhe as maiores felicidades no futuro.
Miguel Coimbra

« C h e g ou a h ora do ad eu s … No a bra ço d ad o e m
D e u s , va mo - n o s d e s p e d i r »

Férias jovens em 2014 — Sandomil

“Pelo Nosso pároco e pelas
suas intenções, para que
o Senhor, o bom pastor, o
recompense

dos

seus

trabalhos e lhe dê os dons
do Espirito Santo, para

«Chegou a hora do adeus… No abraço dado em Deus, vamo-nos despedir»

continuar

a

servir

a

Palavras de uma canção escutista, que nos dão hoje, razão para
esta hora.

Igreja, na fidelidade à sua
vocação.” Oremos irmãos.

Queremos dizer a vossa reverência, senhor prior, que este abraço
“dado em Deus”, nos torna presente na sua vida.
É hora dolorosa, esta, mas confortamos a ideia, o sentimento profundo, que vai continuar a sua missão, que teve tão presente no dia da sua
ordenação sacerdotal. Estas experiências de vida que se vão acumulando,
também com a dor, são, e vão ser, temos a certeza, força e coragem, para
que a fidelidade à sua vocação, seja cada vez mais forte e eficaz, junto
daqueles que o Senhor lhe vai confiando e ponto no seu caminho, e lhes vai
abrindo o caminho da graça.
Não queremos pensar que vai partir. Queremos sim, estar presentes
neste “abraço” e apesar da saudade, sentir que não nos pertence o direito
de o sentir fisicamente na nossa paróquia.
Ficamos unidos fraterna caridade nos corações Deus e sua mãe, que
vão ser, temos a certeza, aqueles de quem há-de receber todas as bênçãos
com a sabedoria, alegria, a força, a coragem, a santidade com os outros
dons do Espirito Santo. Os paroquianos de Vila Cova, confiam-no à protecção do coração de Jesus e de Nossa Senhora, para sempre.
Maria Olimpia Cunha Sério

Irmandade de São Pedro em Vila Cova
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Pa l av r a d a c o mu n i d a d e d e C o rg a s e m S a n d o m i l .
Excelentíssimo senhor padre Hugo.
É com muita saudade que hoje nos despedimos do nosso pastor, esta mudança de sacerdote. foi muito rápida, pois já alguns anos que estava na nossa paróquia, mas como vinha raras
vezes celebrar connosco, na nossa igreja de Corgas, parece menos tempo para nós, mas a gente
compreende que não lhe era possível, porque o trabalho era muito, porque não era só Sandomil,
mas também as outras paróquias. Agradecemos-lhe toda a sua boa vontade, estava sempre bem
disposto com todo o seu esforço, quando vinha celebrar a Eucaristia.
A nós, paroquianos de Corgas, é com estas duas palavras que lhe desejamos: muita saúde
e muitas felicidades, que tudo lhe corra pelo melhor, nunca nos irá esquecer, continuaremos a
rezar por si, como até aqui. Sempre que lhe seja possível faça-nos uma visita, que a gente agradece.
Muito obrigado a comissão da Igreja em nome de todos.

Avé Maria, Senhora

do Vosso Ventre, Jesus!

Nas horas de alegria

Virgem Mãe Imaculada

No silêncio é que Deus acende

Ou nas que são, também de dor,

Escutai, nesta hora,

a luz mais fácil, para entrar

Nos caminhos da noite ou do

A nossa oração singela,

dentro de Nós.

Dia.

Vós que sois Sol e Aurora

A prece das angústias não tem Vós que sois Fonte de Amor

Entre todas a mais Bela…
Bendita sois vós, Maria,
Entre as Mulheres da Terra
e a Vossa alma só encerra
doce imagem de alegria.
Mais radiante que a Luz
e bendito, oh Santa Mãe
é o fruto que provém

voz…

Protegei, hoje e sempre

Ditosa Santa Maria,

O reverendo padre Hugo, nosso

Vós que sois a Mãe de Deus

prior,

e que morais lá nos céus,

Rogai por nós, oh Maria

orai por nós cada dia.

Rogai por nós ao Senhor.

Ensinai-nos a dizer o Sim

(inspirado numa oração de Fer-

E a aceitar os desígnios do Senhor

nando Pessoa – Avé Maria)
Gina Maria Mendes

Página 6

Voz da Estrela

Uma imagem vale mais que mil
palavras…
Contatos úteis
Centro de Saúde de Seia
Tel.: 238 315 715
Hospital N.ª Sr.ª da Assunção Seia
Tel.: 238 320 700
Bombeiros Voluntários de Seia
Tel.: 238 310 310
Bombeiros Voluntários de S. Romão
Tel.: 238 310 220
Guarda Nacional Republicana Seia
Tel.: 238 310 300
Junta de Freguesia de Vila Cova
Tel.: 238 393 605
Casa Paroquial de Sandomil
Tel: 238 903 246
Junta de Freguesia de Sandomil
Tel.: 238 903 566
Farmácia do Alva – Sandomil
Tel.: 238 902 538
Extensão de Saúde de Sandomil
Tel.: 238 902 876
Associação Humanitária de Sandomil
Tel: 238 900 020
Centro de Saúde de Oliveira do Hospital
Tel.: 238 600 250
Guarda Nacional Republicana - Posto
de Oliveira do Hospital
Tel.: 238 604 444
Bombeiros Voluntários de Oliveira do
Hospital
Tel.: 238 602 707
Junta de Freguesia de São Gião
Tel.: 238 691 377
Intoxicações e Envenenamentos
Tel.: 808 250 143
Número de Emergência Nacional
Tel.: 112
Cúria Diocesana da Guarda
Tel.: 271 212 959

