UM OLHAR OUTRO
Talvez com hipocrisia à mistura, todos nós olhamos
com mágoa, e até com saudade de outros tempos, o
descrédito que se atribui à Igreja de Jesus, a que pertencemos. Esquecemo-nos que o nosso olhar nos implica a nós próprios antes de mais.
Teremos coragem de reconhecer que todos contribuímos para a situação actual? É que sendo a Igreja pecadora nos seus membros - não o esqueçamos nunca
- ela é santa na sua cabeça, Cristo, e só centrando a
vida em Cristo é que a Igreja se torna credível. Queres
tu fazê-lo? Anda e traz muitos outros contigo. E verás
uma Igreja mais credível e mais «cristã».
Hoje celebra-se a festa do Baptismo de Jesus, ocasião
para olharmos os baptizados de hoje, em número decrescente, seja pela redução da natalidade, seja pelo
estado actual da sociedade e da Igreja. Vivemos «como
se Deus não existisse», numa sociedade areligiosa, mais
indiferente do que ateia. Compreende-se, por isso, que
os baptizados diminuam.
Se o baptismo de Jesus diz e indica missão, também
o baptismo na fé cristã responsabiliza para a missão:
ser cristão implica compromisso de vida, testemunho
de que somos, de facto, filhos de Deus. Se não vivemos como tal, tornamo-nos indignos de nos dizermos
cristãos.
E não terá sido o abandono do testemunho de vida
(diferente do dos pagãos ou ateus), que compete a
todos os baptizados, que mais contribuiu para o descrédito da Igreja?
Sempre lutei pela afirmação do valor do Baptismo,
a descobrir como feliz condicionante da minha vida
como filho de Deus, como opção livre e comprometendo a vida no seu todo. E parece-me acto indigno de um
pastor sacrificar a verdade do sacramento a formalismos sociais, próprios de quem não fez a descoberta de
Jesus e se nega a fazê-la, exigindo respostas para as
quais se nega a preparar-se. E com o facilitismo reinante chegamos ao estado actual da Igreja: perdeu-se o
miolo ficando apenas a casca superficial, cada vez mais
rejeitada porque não convence ninguém. O que fizemos nós do «tesouro» sacramental da Igreja de Jesus
Cristo? E tudo isto apenas por não querermos ou não
termos coragem de dizer a verdade às pessoas, cada vez
mais «inculturadas» nas propostas mentirosas de uma
sociedade de consumo, onde Deus se torna supérfluo.
Mas, afinal «nem só de pão vive o homem», como dizia
Jesus. Se a Palavra de Deus se dispensa, como não dispensar o ritual que a significa? Para quê baptizar sem
compromisso? Onde está a nossa fidelidade primeira, a
Jesus ou ao baptizando não evangelizado?
Duas situações, no mesmo dia, me alegraram há dias.
Eram duas famílias de Londres, uma numa paróquia
católica inglesa e a outra a frequentar a comunidade
portuguesa. Ambas se casaram na Matriz de Barcelos
e aqui quiseram baptizar os filhos. Não se conhecem
uma à outra. Pediram a Primeira Comunhão para os
filhos, na nossa Igreja Matriz, onde foram baptizados.
O que vai acontecer em Agosto, em dias diferentes.
Como foi bom dialogar com eles e perceber a maneira
como dão testemunho da fé em terras de emigração! E
como foi bom recordar e reconhecer a «semente» que
nelas terei semeado aquando da preparação do casamento, convidando-as a viver como cristãos a sério!
Revolta-me ver como se reduz tudo a zero, numa banalidade total, em vez de nos empenharmos em ajudar
aqueles que querem levar o evangelho a sério. Que os
há, mesmo que em pequeno número e não se apregoem... Que pena gastarmos o nosso ministério a dar
respostas e a ocuparmo-nos de quem nada quer do
verdadeiro Jesus e da verdadeira Igreja!

JUBILEUS DE CASAMENTO em 2019
Temos já uma lista de 24 casais, que vão
celebrar os seus jubileus de casamento em
2019. Se alguma informação estiver incorrecta agradecemos no-lo façam saber.
Damos a conhecer os seus nomes, até para
que tal constitua um estímulo aos filhos
para não deixarem de assinalar esta data
homenageando os seus pais. A Paróquia
providenciará uma festa para todos a 29 de Dezembro, domingo. São eles:

60 anos:

Manuel Oliveira Torres e Maria Júlia Carvalho Rodrigues (26-04-1959)
António Paulo Costa e Ilídia Carmo Figueiredo Costa (10-10-1959)
Augusto A. Gonçalves Figueiras e M.ª Teresa Duarte Ribeiro (01-11-1959)
Francisco I. Amaral Arantes e M.ª Teresa Carvalho Matos (07-11-1959)

50 anos:

Domingos da Silva Matos e M.ª Arminda Fernandes da Costa (16-02-1969)
Adelino Jardim Campinho e Ana Pereira da Silva (16-02-1969)
Adelino Torres da Silva e Ana Maria Correia da Silva (09-03-1969)
Eduardo Ferreira e Maria de Fátima Lopes Silva (21-06-1969)
Alfredo Gonçalves da Silva e Maria Júlia C. Sousa Silva (28-06-1969)
Abílio Pereira Vilas Boas e Maria da Glória Rodrigues da Costa (09-08-1969)
Manuel de Castro Lopes e M.ª Gabriela A. G. V. Castro Lopes (09-08-1969)
Alberto Fernandes Santos e Maria do Céu da Silva Santos (14-09-1969)
Manuel Dores Pereira e Maria da Conceição Silva Durães (21-09-1969)
Armando E. Sá Gonçalves e M.ª Isabel Fernandes da Cunha (27-09-1969)
António M. Gonçalves da Costa e M.ª Eufélia Silva Domingues (27-10-1969)

25 anos:

Rogério F. Evangelista de Lima e M.ª Paz A. Moura da Silva (26-03-1994)
Pedro H. C. Silva Moreira e M.ª Fátima P. Fernandes de Sousa (21-05-1994)
José Andrade Arantes e Isabel Maria Oliveira Carvalho (28-05-1994)
João Martins da Cunha e Isabel Barros Dias Cunha (09-07-1994)
Manuel Oliveira da Fonseca e Idalina C. Oliveira Fonseca Mariz (21-08-1994)
António Gomes Macedo e Maria de Fátima Fonseca Vilas Boas (10-09-1994)
Fernando Manuel Martins Silva e Maria Alzira Cruz Ferreira (10-12-1994)

BAPTIZADOS 2018

Ao longo do ano foram baptizados na nossa Paróquia 6 meninos e 6
meninas: 10 são paroquianos.
1. Ana Teresa da Costa 7. Duarte Luís Simões CorOliveira, filha de Hélder Filipe reia Miranda, filho de Paulo
Sousa Oliveira e Ana Luísa Branco César Gil Correia Duarte Miranda e
Costa. Baptizada a 11 de Fevereiro. de Marlene Sofia Simões Miranda.
2. Margarida Gomes da Baptizado a 15 de Julho.
Costa Fernandes Barros, 8. Maria Antónia Amaral
filha de Marcos Filipe da Silva Neco Durães, filha de José MiFernandes Vilas Boas Barros e de guel Rodrigues Durães e de Flora
Margarida Maria Gomes da Costa. Alexandra Amaral Neco. Baptizada a
15 de Agosto.
Baptizada a 2 de Abril.
Santiago
Alexandre
3. Simão São Bento Matos, 9.
filho de Nelson Hugo da Costa Ma- Leitão da Cunha, filho de Mantos e de Sandra Marlene Gomes uel Adriano Ferreira da Cunha e de
São Bento. Baptizado a 15 de Abril. Liliana Alexandra Vila Verde Leitão.
4. Joana Amaral Figueire- Baptizado a 15 de Agosto.
do, filha de José António Faria 10. Afonso Mendes SalgueFigueiredo e de Sofia Alves Ama- iro, filho de Sérgio Alexandre Amaro Salgueiro e de Diana Alexandra
ral. Baptizada a 29 de Abril.
5. Rita Ferreira Martins, Pereira Mendes. Baptizado a 01 de
filha de Paulo Arlindo Adão Alves Setembro.
Martins e de Maria Bárbara Faria 11. Martim Silva Correia, filFerreira. Baptizada a 27 de Maio. ho de Ricardo João Barbosa Correia
6. Ester Azevedo Carreira, e de Raquel Cristina Marques da Silfilha de José Manuel Lopes Carrei- va. Baptizado a 08 de Setembro.
ra e de Teresa Alexandra da Silva 12. Samuel Pereira Cardoso,
Pimenta Azevedo. Baptizada a 13 filho de Hélder José Loureiro Carde Junho (nascida e falecida no Hospital de doso e de Patrícia Fernanda Lopes
O Prior de Barcelos - P. Abílio Cardoso São João - baptizada em situação de urgência). Pereira. Baptizado a 30 de Setembro.

Tiragem semanal: 1000 ex.

Ano XV - Nº 2 - 13 de Janeiro de 2019
Rua D. António Barroso, 116, 4750-258 Barcelos. Tel. 253 811 451, Telm. 966 201 411, email: paroquiadebarcelos@sapo.pt
Web: paroquiadebarcelos.org - Facebook: www.facebook.com/paroquiadebarcelos/

Baptizado para ser discípulo missionário
Eis-nos no rio Jordão. Ali onde o povo de Deus termina a sua errância pelo deserto e
se faz à conquista, finalmente, da Terra Prometida.
João está a baptizar. A sua palavra tinha «tocado»
o coração de muitos israelitas, conhecedores da
Escritura e ansiosos pela realização das promessas
que os pais contavam aos filhos. Promessas que
Deus fizera e que eles desejam ver cumpridas. Após
Semana de Oração
o «toque» da Palavra, após serem «evangelizados»,
ei-los agora na fila dos que se decidiram a ser «to- pela Unidade dos Cristãos:
cados» pela água, arrependidos dos pecados.
«Para unir-se é preciso amar-se. Para
Surpreende-se João com o «intruso» na fila. Era o seu primo, a Palavra de que ele era amar-se é necessário conhecer-se. Para
o eco. Também Ele quer «entrar» na fila para ser «tocado» pelo pecado dos pecadores conhecer-se é obrigatório ir ao encontro
e, assim, os libertar, os salvar. E o Céu abriu-se e o Pai falou: «Este é o meu filho. um do outro.»
Escutai-o».
18 a 25 de Janeiro realiza~se ano a
GRIPE - AO CENTRO Agarrando o pecado de todos, ou «agarrado» De
ano a Semana Ecuménica, de oração e
pecado de todos, Jesus convida a todos gestos concretos pela unidade dos crisDE SAÚDE ANTES DE pelo
a seguirem atrás dele para aprenderem o tãos. No dia 24 de Janeiro, quinta-feira,
Caminho, a Verdade e a Vida, a grande am- pelas 21h00, a Basílica dos Congregados
IR À URGÊNCIA
bição daquele que se diz crente.
O pedido de informação vem-nos da Ei-lo Jesus, agora afiançado pelo Pai, enviado acolhe uma celebração ecuménica.
O tema da Semana de Oração pela UniAdministração do nosso Hospital:
em missão para perdoar, curar, salvar, conso- dade dos Cristãos deste ano inspira-se
a) Os utentes, antes de recorrerem lar. Filho de Deus, Jesus convida a participar
ao Serviço de Urgência do Hospital, da sua própria condição de filho. E a sua en- numa passagem do Livro do Deuteronódevem contactar a Linha de Saúde trega à missão não conhece limites: vai até à mio (16, 18-20): “Procura a justiça e só
a justiça”.
24 , através do nº 808 24 24 24, morte de cruz.
onde serão atendidos por profis- Porque sabemos o desfecho final, muitos O momento de oração conta com a presionais de saúde qualificados, que recusam-se a entrar «no caminho de Je- sença de D. José Sifredo Teixeira, Bispo
os encaminharão, de acordo com o rusalém», visto como caminho de morte, da Igreja Metodista e de D. Jorge Ortiga,
seu estado de saúde, para o Centro apesar de transformado, de uma vez por todas, Arcebispo Primaz. Estarão também presentes o Pastor Emanuel Dias, a Pastora
de Saúde ou Hospital.
em caminho de ressurreiçao, de vida nova.
b) A vinda ao Serviço de Urgência E eis que hoje, cada um de nós é convidado Eunice Alves, ambos da Igreja Metodista
não deve ocorrer em situações não a seguir no mesmo processo de morte para o e o Pe. Dmitriy Tkachuk da Igreja Ucraurgentes, o que a acontecer impede pecado, para o que há de menos bom em nós, niana Ortodoxa do Patriarcado de Kyev.
uma resposta adequada a quem e de ressurreição para uma vida nova. É isto mesmo que faz o Baptismo cristão hoje: de
mais precisa.
criaturas passamos a filhos de Deus, participando na mesma missão de Jesus, o Mestre
c) De forma a proporcionar uma que ensina o caminho da Verdade que liberta.
alternativa à vinda ao Serviço de Assim, não pode haver cristão que não seja discípulo de Jesus. E não pode haver discípulo
Urgência, foi alargado o horário de de Jesus que não seja missionário, enviado a todas as periferias da existência humana a
atendimento do Centro de Saúde de convidar a todos ao encontro com o Salvador.
Barcelos, que passa também a fun- Como Jesus, missionário entre a teofania do Jordão (baptismo na água) e a teofania da
cionar aos sábados, domingos e fe- cruz (baptismo de
riados, entre as 8 h e as 20 h.
sangue) também a Rezar a Palavra e contemplar o Mistério
nossa missão de testemunho se situa entre o baptismo e a Senhor, dá-nos um entendimento claro para reconhecermos,
com honestidade, as nossas falhas.
nossa morte/ressurreição, o encontro na glória de Deus.
O Prior - P. Abílio Cardoso Ajuda-nos a fazermos memória da promessa do Teu amor.
Inspira e orienta a nossa vontade para discernirmos
qual é a verdadeira Vida.
PEDITÓRIO PARA BOLETIM
Dá-nos o Teu Amor e a Tua Graça!
Dado o défice com a publicação do boletim - cerca de
Viver a Palavra
12.000 euros - o Prior apela à generosidade de todos
num peditório especial: no próximo domingo, no fim Nesta semana, recordo o meu batismo, renovando as promessas
de seguir a Tua Luz, sem medo, de modo que resplandeça em mim
das missas. Desde já agradece a colaboração de todos. a Vida divina.

SERVIÇO LITÚRGICO DA SEMANA
A VIDA DO POVO DE DEUS TORNADA ORAÇÃO
BAPTISMO DO SENHOR

Segunda, 14 - Leituras: Hebr 1, 1-6
		
Mc 1, 14-20
Terça, 15 - Leituras: Hebr 2, 5-12
		
Mc 1, 21-28
Quarta, 16 - Leituras: Hebr 2, 14-18
		
Mc 1, 29-39

INFORMAÇÕES
O Senhor abençoará o seu povo na paz

Intenções das missas a celebrar na Matriz

(Segunda a Sábado: 19.00 / Domingo: 11.00 e 19.00)
Segunda, 14 - António Carlos da Costa Ferreira (1º aniv.)
Terça, 15 - Manuel Celso da Silva Cunha, pais e avós

Quarta, 16 - Maria da Paz Miranda da Silva e marido António L. R. da Silva

Quinta, 17 - S. Antão
Leituras: Hebr 32, 7-14
		
Mc 1, 40-45

Quinta, 17 - Intenções colectivas:

Sexta, 18 - Leituras: Hebr 4, 1-5. 11
		
Mc 2, 1-12

Sábado, 19 - Intenções colectivas:
- Manuel Rosa Batista da Costa e filho
- Maria Alice Duarte Santos
- Jorge Martins da Silva Correia
- Manuel Pereira de Sousa Monteiro, esposa M.ª Amélia e familiares
- Fernando Araújo Pinto, Maria da Paz e Fernandinha
- José Ferreira, esposa Isaura e filho José Luís

Sábado, 19 - Santa Maria
Leituras: Hebr 4, 12-16
		
Mc 2, 13-17
DOMINGO, 20 - II DO TEMPO COMUM
Leituras: Is 62, 1-5
1 Cor 12, 4-11
		
Jo 2, 1-11

Sexta, 18 -

A Eucaristia das 12h15
do próxiimo Domingo, no
Templo do Senhor da Cruz
será animada pelo Coral de
Galegos (São Martinho).

Domingo, 20 - 11.00 - Missa pelo povo
19.00 - Pelos irmãos, vivos e falecidos,
				
da Confraria das Almas

CASAMENTOS 2018
No ano de 2018 houve 33 casamentos na paróquia de Santa Maria Maior

1. Manuel Alberto Brito Magalhães,
de Aborim, casou com Rosália da Silva
Coutada, de Lijó, a 17 de Fevereiro.
2. Rui Daniel Pereira Morgado, de Rio
Covo, casou com Ana Cândida F. da
Silva, de Rio Covo, a 7 de Abril.
3. Pedro M. Amaral Matias, de V.F.S.Martinho, casou com Ana Cristina R. Saraiva, de V.F.S.Martinho, a 12 de Maio.
4. Geraldo M. Maia Ferreira, de Arcozelo, casou com Clara S. Fernandes de
Brito, de Arcozelo, a 19 de Maio.
5. José Rui Gonçalves Casimiro, de
Trofa, casou com Martinha Laranjeira
da Costa, de Várzea, a 26 de Maio.
6. Carlos Alberto Ferreira Fonseca, de Pereira, casou com Ana Judite
Faria Gomes, de Alvelos, a 6 de Junho.
7. João P. Gonçalves Rodrigues, de
S.Veríssimo, casou com Luciana A.
Mendes Miranda, de Roriz, a 9 de Junho.
8. Humberto José Duarte Rodrigues,
de Vila Verde, casou com Marta S. Reis
da Silva, de Vila Verde, a 16 de Junho.
9. Rodrigo Silva Maciel, de Barcelos, casou com Tânia Cristina Duarte
Gonçalves, de Barcelos, a 23 de Junho.
10. Diogo Miguel M. Pereira, de Viseu,
casou com Marta R. Dias F. de Sousa,
de São Veríssimo, a 23 de Junho.
11. José M. Correia Coelho, de
V.F.S.Martinho, casou com Ana Rita R.
Sousa Rocha, de Carapeços, a 7 de Julho.
12. Bruno A. Rodrigues Gonçalves,
de Arcozelo, casou com Gisela M. P.
Coelho, de Arcozelo, a 7 de Julho.
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13. João P. M. Ferreira Barreto, de
Cambeses, casou com M.ª Céu Miranda
Borges, de Bastuço (São João), a 14 de Julho.
14. Hélio F. da Cunha Araújo, de Carapeços, casou com Paula Cristina Barbosa da Cunha, de Oliveira, a 28 de Julho.
15. Edgar A. Martins Fernandes, de
Fonte Coberta, casou com Catarina I.
Pereira Faria, de Moure, a 28 de Julho.
16. Daniel José Gonçalves Cibrão, de
Barcelos, casou com Joana Miranda
Lopes, de Barcelos, a 11 de Agosto.
17. Cláudio A. Miranda da Silva, de
Barcelos, casou com Daniela Sofia Alves
da Silva, de Barcelos, a 14 de Agosto.
18. Henrique Joel Lopes Salgueiro, de
França, casou com Marie Céline Bail, de
França, a 17 de Agosto.
19. André Araújo Mendes, de V.F.S.Martinho, casou com Filipa Miranda Barbosa, de Carapeços, a 18 de Agosto.
20. Marco André Vieira Novais, de Gilmonde, casou com Vânia E. Atouguia
da Costa, de Gilmonde, a 19 de Agosto.
21. Márcio André da Silva Martins, de
Londres, casou com Cristel Adelina Rego
Araújo, de Londres, a 25 de Agosto.
22. Sérgio Nuno O. da Silva, de
V.N.Famalicão, casou com Vanessa F.
Cardoso, de Esposende, a 1 de Setembro.
23. David J. Gomes Castelo Afonso, de
Chaves, casou com Melissa de Fátima
B. Sobral, de Suiça, a 07 de Setembro.
24. Ricardo J. Barbosa Correia, de Alvito
(S. Pedro), casou com Raquel C. Marques
da Silva, de Alvelos, a 08 de Setembro.

25. Nelson José Rodrigues Ribeiro,
de Amares, casou com Daniela Patrícia Loureiro Vilas Boas, de Galegos, a
05 de Outubro.
26. André Tiago Guerra Marques
Mosca, de Cantanhede, casou com
Ana Filipa Casanova Varzim, de Paradela, a 06 de Outubro.
27. Olavo José Barros Carneiro, de
Ponte de Lima, casou com Ana Sofia
Coelho Ferreira Gomes, de Lama, a 06
de Outubro.
28. Rui Miguel Oliveira da Rocha, de
Alfena, casou com Ana Neiva Oliveira
do Carmo Cerejo, de Póvoa de Varzim,
a 12 de Outubro.
29. Filipe Cardoso, de Alemanha, casou com Larissa Pereira Loureiro, de
Pousa, a 19 de Outubro.
30. Igor Emanuel Coelho da Encarnação, de Feira, casou com Ana Rui
Faria de Queiróz, de Arcozelo, a 27 de
Outubro.
31. Nelson Filipe Fernandes da Cruz,
de V.F.S.Martinho, casou com Tânia
Marina Barbosa Peixoto, de Creixomil, a 08 de Dezembro.
32. Duarte Martins de Carvalho, de
Póvoa de Varzim, casou com Eduarda
Filipa Ferreira Araújo, de Esposende,
a 22 de Dezembro.
33. Ricardo Marcelo Soares Campos,
de Carvalhas, casou com Liliana Marina da Costa Fernandes, de Silveiros, a
31 de Dezembro.

Outrora, eu não acreditava
na força do Rosário...
Natural da província de Cebu, nas Filipinas, Cecille Paschner, 51 anos, é uma editora, hoje aposentada. No auge da sua carreira (25 anos de lida), ela dirigia a
edição de diversas revistas locais. Mãe de três filhos, um dia, emigrou para os Estados Unidos. Porém, esta mudança de vida e de cultura havia-lhe enfraquecido
muito do que lhe restava, em termos de fé. “Eu não tinha nenhuma relação com
Deus, porque, nos Estados Unidos, precisamos trabalhar muito para sobreviver e
não temos tempo para Ele”, lembra-se ela.
Em março de 2013, os médicos encontraram um enorme tumor maligno no seu
seio direito. O diagnóstico: câncer de mama, estágio três. Recusando a quimioterapia e a radioterapia, Cecille retornou a Cebu, decidida a não morrer longe do seu
país natal. “Retiraram o tumor, mas o câncer provocou a metástase, em novembro
de 2015, atingindo o meu fígado e os ossos sob o dorso, disse ela.
Foi naquele momento que Cecille Paschner retornou ao Senhor, assistindo à missa
quotidiana e abraçando os sacramentos. “Meu medicamento quotidiano era a Eucaristia. Antes, eu não acreditava no Rosário, porém, com o terço nas mãos, passei a
dormir melhor. O Câncer é uma viagem muito dolorosa, mas eu não tomo nenhum
remédio para a dor, pois, eu tenho o meu terço”, testemunhou.
No dia 24 de março de 2018, seu oncologista declarou que o câncer havia desaparecido! “O câncer é uma palavra pavorosa, aterradora. Porém, se nela colocardes Cristo, podeis tudo fazer!” concluiu Cecille.
Rona Joyce T. Fernandez, Sun Star

OFERTAS PARA BOLETIM
Pedimos a colaboração generosa para
com o Boletim, que é distribuído
gratuitamente.
- Anónimo - 10,00
- Anónimo - 20,00
- Família n.º 120 - 30,00
TOTAL DA SEMANA - 60,00 euros
A transportar: 15.928,40 euros
Despesas até agora: 27.955.10 euros

PROCISSÃO DE PASSOS - A equipa
que, em nome da Paróquia, a prepara, este ano a 17 de Março (com a do
Silêncio na véspera), vai reunir amanhã, dia 14 às 21.30, no Cartório.
MINISTROS EXT. DA COMUNHÃO
- Vão reunir na próxima terça-feira,
às 21.00, nas salas de catequese.
PALESTRA ARCIPRESTAL - Os padres do Arciprestado de Barcelos vão
reunir, em palestra mensal, na próxima quarta-feira, às 9.30, na Casa de
Nazaré, em Carapeços. Entre
outros assuntos vão reflectir
sobre o património religioso
que todos devemos cuidar.
De tarde reunirá o Conselho
Arciprestal.
JORNADA SOBRE O SÍNODO - Os padres de Braga vão
reunir em manhã de estudo
sobre o Sínodo dos Jovens na
próxima terça-feira, das 9.30
às 12.30, em Braga.
FORMAÇÃO CRISTÃ DE
ADULTOS - Na próxima quinta-feira, às 21.00 nas salas de
catequese, teremos nova sessão de catequese de adultos.
ORAÇÃO AO RITMO DE
TAIZÉ - Será no próximo
sábado, na Igreja do Terço,
animada pelo Grupo de jovens
Miryam, das 15.30 às 16.30.
PULSEIRA ENCONTRADA Foi encontrada na Igreja Matriz uma pulseira com uma
inscrição - João Pedro.

Deus esconde-Se de nós?
Ou não seremos nós que nos
escondemos de Deus?
1. A vida é tingida pelo enigma e nimbada
pelo mistério. Quem tem fé espera – legitimamente, aliás – não sofrer ou vencer o
sofrimento.
2. Nem sempre isso acontece, porém.
Como explica Michael Paul Gallagher, «a fé
não tira a dor, carrega-a». Na fé, não deixamos de sofrer; sofremos de maneira diferente. A felicidade não está longe da dor
e a dor não está necessariamente longe da
felicidade.
3. Eternos insatisfeitos, ficamos pensativos com certas palavras e intrigados
com muitos silêncios. Sucede que Deus é
perito na Palavra e imensamente subtil no
silêncio.
4. Como notou Michael Paul Gallagher,
«Cristo é uma Palavra entre dois grandes
silêncios». Antes e depois da Palavra, é o
silêncio. Não subestimemos, pois, o silêncio e aprenderemos a dar mais valor às
palavras.
5. Quando falamos da realidade de Deus,
acabamos por pensar na nossa realidade
acerca de Deus. Era bom, por isso, que nos
deixássemos surpreender pela aparente
«irrealidade de Deus».
6. É o que propõe Michael Paul Gallagher.
É quando parece mais irreal que Deus Se
torna mais real. A suposta irrealidade de
Deus significa que Ele não Se acomoda à
realidade que acerca d’Ele construímos. É
imperioso passar da nossa realidade «acerca de» Deus ao acolhimento da genuína
realidade «de» Deus.
7. No fundo, a tão invocada «abscondidade de Deus» (François Varone) acaba por
ser uma projecção da «abscondidade do
homem» em relação a Deus.
Quando achamos que Se esconde de nós,
ponderemos se não somos nós que estamos a esconder-nos de Deus.
8. Os nossos arquétipos, os nossos
pré-conceitos e o nosso agitado imediatismo «escondem-nos» de Deus. Não nos
abrem a Deus que até está presente onde
parece estar mais ausente. É que Deus,
quanto mais Se esconde, mais Se revela.
Enfim, deixemos que Deus seja Deus.
9. O problema de Tomé não foi a dúvida;
foi a certeza: foi a certeza de considerar
impossível a Ressurreição.
É por isso que o teólogo Michael Paul
Gallagher alerta: «O oposto da fé não é a
dúvida; é a certeza errada».
10. A dúvida é um estádio da procura. O
problema são as nossas certezas – e seguranças – equivocadas.
A fé leva-nos a viver a partir de Deus. São
muitas das nossas certezas que nos aprisionam em nós. Libertemo-nos da tirania
do eu. Tomé também se libertou.
João António Pinheiro Teixeira, In DM 08.01.2019
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