
Torne em Missão  

 

 

Convite para o «PEREGRINO»  

 

A vida é uma viagem. Começa quando nasces. Acaba quando morres. Não é 

necessário ser-se cristão para se saber isto. Mas à medida que envelhecemos 
vamos percebendo que há mais caminho atrás de nós do que à nossa frente. 

 

Então, que diferença faz ser-se cristão? Bem, a viagem da vida  que termina 
na morte torna-se uma peregrinação santa que termina em vida. Os cristãos 

acreditam que, em Jesus Cristo, Deus andou neste mundo antes de nós, e que 
com Jesus como nosso companheiro e guia podemos caminhar na vida de for-
ma diferente, ou seja, como Peregrinos. 

 

Este curso foi concebido para te ajudar a descobrir o modo de vida cristão. 

Ele apresenta a mensagem e os ensinamentos básicos da fé cristã, e também 
te mostra como orar e como viver com Jesus. Isto é feito de uma forma refle-
xiva e dialogante. Ninguém te forçará o passo, mas este curso modificará a 

tua perspetiva de vida, e poderá também alterar a tua direção. 

 
 

UM NOVO CURSO VAI INIÇIAR-SE NA NOSSA PARÓQUIA. 

JUNTA-TE A ELE! CONTATA O PÁROCO OU O PRESIDENTE  
DA JUNTA PAROQUIAL.  
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Dois Testemunhos sobre a Caminhada Cristã no Peregrino 
 

«O grupo a que pertenço não é homogéneo em termos de percurso religioso 
dos seus membros, mas está estruturado de maneira a todos andarmos à mes-
ma velocidade de modo a que ninguém fique para trás. O modo como as ses-
sões são orientadas, isto é, com oração e leitura orante das Escrituras, aliado 
à oportunidade da sua contemplação, reflexão e discussão sem tabus e com 
partilha de opiniões, conhecimentos e experiências, é, sem dúvida, útil para o 
nosso caminhar. Peregrinar é isso – explorar o caminho com as pessoas que 
querem explorar a fé connosco.  

 
Os primeiros grupos iniciaram as suas caminhadas entre Setembro de 2015 e 
Fevereiro de 2016 e já terminaram ou estão quase a terminar. É, portanto, al-
tura da constituição de novos grupos. Quem, como dizia o vídeo inicial do cur-
so, não está convencido a fazer o percurso do “Peregrino” deve fazê-lo. Sal-
tem para a nossa carruagem. Estou convencido de que não se vão lamentar». 
 

 José Sequeira, Vila Nova de Gaia, 28 de Janeiro de 2019 
 
 
«Em primeiro lugar vou apresentar-me : chamo-me Maria de Fátima e come-
cei a frequentar a igreja há cerca de dois anos e como membro da Igreja Lusi-
tana Evangélica da Paróquia de S. João Evangelista do Torne estou a frequen-
tar um curso de catequese para adultos que se chama «O Peregrino». 
 

O «Peregrino» é um curso em que nós além do convívio que temos uns com os 
outros estudamos mais a fundo (em vários livros) o que nos diz a oração do 
Pai Nosso, os Mandamentos, as Bem Aventuranças, o Credo e a Bíblia que é o 
livro que estamos a dar neste momento. 
 

Para mim o «Peregrino» tem ajudado muito na minha «caminhada» em dire-
ção a Cristo. 
 

Aconselho vivamente a todos este curso. Aprendemos muito com os exemplos 
dos nossos companheiros de «jornada» e aprendemos a «ser melhores». 
 

Bem haja a todos aqueles que estão a orientar este curso e que Deus os oriente 
na sua missão evangélica. 
 

Aproveito também para pedir a todos os que lerem este texto que nos venham 
conhecer um Domingo às 11h00 na nossa paróquia lusitana de S. João Evan-
gelista, mais conhecida como Igreja do Torne. 

        
 Maria de Fátima Duarte, Vila Nova de Gaia, Janeiro de 2019 



 

Bolsa Diogo Cassels celebra 25 anos de ajuda solidária 
 

 Por feliz coincidência de datas e aniversários, a Bolsa Diogo Cassels 
está a celebrar 25 anos de existência no contexto dos 150 anos da Igreja e Es-
cola do Torne. Este fundo benemérito agora na sua 25ª edição, apoiou já cen-
tenas de crianças, jovens e famílias através de apoios monetários para a área 
social e da educação. Cada apoio é devidamente analisado na sua necessidade 
e enquadrado no contexto da Igreja do Torne e da Associação das Escolas do 
Torne e Prado.  

 

 A Bolsa tem sido mantida graças ao apoio generoso e solidário de mui-
tas pessoas que através da sua oferta mantem vivo o espírito benemérito de 
Diogo Cassels. Está pois a decorrer a sua 25ª Edição para a qual solicitamos o 
contributo generoso de todos. 

 
 
 
 

 

Reparação dos Vitrais da Igreja do Torne quase concluída 
 
 
 Tem decorrido conforme o planeado a recuperação dos 7 vitrais da 
Igreja que está a ser feita por especialistas. O processo implicou a verificação 
e desmontagem de cada um dos vitrais que foram tratados num atelier especia-
lizado situado em Leiria. Os vitrais foram alvo de reparação e manutenção cui-
dada que compreendeu entre outras tarefas a colagem de vidros, repintura de 
partes descoloridas, reforço do chumbo existente. 

 

 Também as molduras em madeira de todas as peças e redes de proteção 
foram substituídas. 

 

 Em ação de graças pelo trabalho realizado os vitrais serão rededicados 
ao serviço da Igreja e de Deus no decorrer do Culto Eucarístico de 17 Março 
cuja coleta reverterá para ajudar a custear os trabalhos realizados. 

 
 

                    

 
  



Dia 3- João Carlos Teixeiras Morais 

Dia 4 - Simão Pedro Santos Silva 

Dia 7 - João Augusto Dias Pinto de 
Almeida 

Dia 9 - Marta Waszczuk Pina Cabral 

Dia 13 - Amândio António da Silva 
A. Vasconcelos 

Dia 15 - Nuno Miguel Pestana Santos 
Silva 

Dia 16 - Celso Albuquerque Reis 

Dia 18 - Pedro Miguel Dinis Massa  

Dia 22 - Maria Paula Afonso Almeida 

Dia 23 - Mafalda Eduarda Teixeira 
Carvalho 

Dia 24  - Palmira Rodrigues Canedo 
Alvarez 

Dia 25 - Tiago Afonso de Pina Cabral 

Dia 27 - José Joaquim Dias da Cunha 

Dia 27 - Maria Cândida Coelho Gue-
des da Silva Pinto 

FEVEREIRO - CELEBRAÇÕES E ATIVIDADES 

Paróquia de S. João Evangelista (Torne) 
www.igrejadotorne.org 

torne@igreja-lusitana.org 
 

Pároco: Sr. Bispo D.Jorge de Pina Cabral  
Tels.:223754018(ILCAE) 918521990 (Tlm) 

 

Junta Paroquial, Presidente: Leitor Engº Jaime Dias  
915601983 (Telemóvel) 

sitas Domiciliárias 
Por favor contactar o Pároco ou algum membro da Junta 

Todos são bem-vindos! 
 

Igreja Lusitana - Comunhão Anglicana http://www.igreja-lusitana.org 

Domingos ás 11h00   
Culto Eucarístico e Escola Dominical para crianças 

 

Quartas-feiras às 9h00   
Oração da manhã 

 

Grupos do “Peregrino” : 
Sábados às 18h00 (quinzenal); 

Segundas-feiras às 21h00 - para jovens (quinzenal) 
 

3 de Fevereiro 
 Entrega de Cabazes aos nossos irmãos mais carenciados  

6 de Fevereiro 
Reunião do Arciprestado Norte na Igreja do redentor 

 

21 de Fevereiro, às 21h30 
Oração com a Comunidade Católica da Serra do Pilar, no Torne 

 

2 de Março 
Sábado a tarde, - Oração do dia Mundial da Oração 

ANIVERSARIANTES  EM  FEVEREIRO 


