UM OLHAR OUTRO

Já se esperava. O país viveu longos dias em suspenso e
atento às notícias. Tratava-se de um dos seus heróis, reconhecido como personalidade única na política e na história
do nosso país. Mário Soares morreu. E o país celebrou luto
nacional. «Canonizado» já na comunicação social e, talvez,
na maioria do coração dos portugueses – que belo é reconhecer, na morte, e privilegiar o que de melhor a pessoa
construiu, enquanto se torna irrelevante o que poderá ter
sido negativo – o tempo se encarregará de trazer à luz do
dia o «filtro» de um olhar equilibrado, mais racional e menos
emocional.
Ao escrever sobre o momento que o país acaba de viver não
pretendo ser mais uma voz. Nem me sinto com o engenho
nem com os conhecimentos históricos ou políticos para um
olhar justo. Interessa-me tão só situar-me num «olhar outro» porque, como todos os portugueses, também eu vivi o
acontecimento.
Reconheço o contributo único e indesmentível de Mário
Soares na construção da democracia portuguesa. E que a
história avança sempre que há homens que saem do nível
do «politicamente correcto», os arranjistas de cada momento, sempre mais interessados em si e no seu grupo do que
no bem comum. Cada um de nós apenas pode imaginar o
que seria o nosso país hoje se não tivesse acontecido Camarate e continuassem, no mundo dos vivos, pessoas e
políticos da têmpera de Sá Carneiro ou Amaro da Costa, o
primeiro nosso ilustre conterrâneo. Mas a História não volta
atrás e os saudosismos, que têm o seu lugar, não podem
impedir de olhar o futuro com esperança.
Destaco a ideia da «diferença» com que Mário Soares lutou
pela liberdade e pelos direitos humanos. Nenhum ser humano pode ser «encaixado» nas «redomas» circunstanciais com
que tantos se impõem sobre os outros. Porque todos somos
diferentes, logo, chamados a, em liberdade, acolhermos as
diferenças dos outros. Destaco a luta pela liberdade religiosa
pela qual ele, não se dizendo crente, lutou convictamente, no
bom senso, aliás, de não repetir os erros da I República.
Discordei e discordo de atitudes e ditos do falecido Presidente. Como ele, não gosto do unanimismo. Acolher as
diferenças é crescer juntos. E este é o grande desafio para
cada ser humano, ao mesmo tempo que reconheço que é
aqui que se encontra a maior beleza de viver em sociedade, uns com os outros e não uns contra os outros. Sempre
considerei desnecessária a sua afirmação pública da sua
condição de «agnóstico e laico», sobretudo quando permitia
interpretar como a melhor maneira de afirmar a sua coerência de princípios, no respeito pelas diferenças. Reconheço,
no entanto, que a sua coerência foi elegante ao prescindir
dos rituais religiosos no seu funeral. Quem dera que muitos
o imitassem para, ao menos na morte, serem coerentes com
a vida que levaram.
Apreciei, também eu, a elevação e a dignidade de um funeral de Estado. Que, ainda que ao de leve, não deixou de «tocar» na «questão religiosa». Seria isso possível num Mosteiro
dos Jerónimos? Lá estava o refeitório dos frades como lugar
da «câmara ardente», lugar em que tantas velas arderam a
iluminar a vida dos frades, que contemplavam os belos azulejos com imagens bíblicas. Como se respirava o sentimento
de pesar colectivo, que levava tantos a benzer-se diante da
urna que passava, enquanto certamente muitos se curvavam respeitosamente com o pensamento de «sicut transit
gloria mundi» (tão transitória é a glória do mundo!). O homem grande que permanece nas nossas memórias está ali,
num caixão igual a tantos outros. Mas desejamos para ele a
eternidade em glória, a glória de Deus, que não é reservada
apenas a alguns. Deus lhe dê o eterno descanso.
O Prior de Barcelos - P. Abílio Cardoso
Tiragem semanal: 1100 ex.
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Centrados em Cristo, nas pessoas ou nas coisas?

MARCHA PELA PAZ
Largas centenas de pessoas participaram na Marcha da Paz, que
decorreu no sábado passado, uma iniciativa do nosso paroquiano
Hugo Fernandes, que presidiu à organização. Os slogans e cartazes
apelavam à paz e repudiaram a violência e os atentados à justiça e
à paz. Foram lidas várias mensagens e declamados poemas pela paz.
Apresentamos um excerto de
D. Francisco Senra, bispo auxiliar de Braga: Como vosso conterrâneo
sinto alegria e orgulho cristão pela iniciativa e por isso felicito os
seus mentores e a sua organização. Queremos construir juntos a
casa de todos que é o nosso planeta e dar as MÃOS a todos os que
defendem a dignidade da pessoa humana e a ecologia da Paz. Com
Madre Teresa de Calcutá ou com Mahamad Ghandi e Martin Luter
King nós acreditamos na força da NÃO VIOLÊNCIA.
E de Sheik Munir, da Comunidade Islâmica de Lisboa: Os muçulmanos
valorizam a Paz, mas infelizmente ha alguns que desrespeitam esse
princípio básico. Estamos convosco nesta marcha e nas muitas outras, só pela Paz. “Quem salvou uma vida salvou toda a humanidade
e quem matou um inocente matou toda a humanidade” esta frase
vem mencionada no Sagrado Alcorão. “Paz é a Palavra do Senhor”.
Devemos estender as nossas mãos para com aqueles que querem
contribuir pela Paz, independentemente do credo, cor ou região.

Rosalina Cardoso Ferreira Esteves
Faleceu Rosalina Cardoso Ferreira Esteves, de 90 anos,
a 9 de Janeiro, ela que era viúva de Rogério Alberto Pereira Esteves. O funeral foi celebrado na passada
quarta-feira, dia 11, com missa às 10.00 na Igreja da
Misericórdia. A missa de 7º dia será celebrada na próxima segunda-feira, dia 16, e a de 30º dia será a 9 de
Fevereiro às 19.00, na Igreja Matriz.
Que descanse em paz.

Semana de Oração
Quem é o centro da tua vida? O que te faz sonhar e até correr?
pela Unidade dos Cristãos
Estas perguntas têm sido feitas de vários modos pelo Papa Francisco nas celebrações
18-25 de Janeiro

diárias e até em frente às multidões. E convida a reconhecer que só a pessoa de Jesus
pode ser centro daquele que se afirma cristão. De facto, o cristianismo, «religião do fazer De 18 a 25 de Janeiro, decorre,
e não só do dizer» é uma Pessoa (Jesus Cristo) e não uma doutrina. E só a relação de um como habitualmente, a Semana de
eu com um tu dá o nós: o meu eu com o tu que é Jesus dá o cristão. S. Paulo dizia que não Oração pela Unidade dos Cristãos,
vivia mas era Cristo a viver nele. Se não este ano subordinada ao tema UniCONVITE A TODOS OS GRUPOS nos situarmos convictamente à volta dos no ensinamentos dos apóstolos,
da Pessoa de Jesus, tudo corre o risco na comunhão fraterna e nas orações
A Rosa Adelaide Monteiro, nossa paroqui- de não passar de folclore religioso.
(cf. Actos 2, 42) e preparada peana, empenhada em vários grupos apostólilos cristãos de Jerusalém. Estes,
Nos
textos
da
liturgia
de
hoje,
facilcos (coral, catequese de adultos, MEC’s de
buscando a unidade no meio de
mente
se
percebe
que
Jesus
foi
identique é presidente...) acaba de ver falecer a
sua mãe querida. O funeral ocorreu em Re- ficado pela comunidade cristã primiti- dificuldades, «mostram-nos que o
bordões-Santo Tirso na sexta-feira passada. va como o Servo Deus que, sofrendo e apelo à unidade pode ser mais do
Convidamos todos os grupos da Paróquia a carregando as culpas de todos, se mos- que meras palavras e que, de facto,
participar na missa de 7º dia: próxima quin- tra pacificado e sereno. Como Servo de pode orientar-nos para um futuro,
Deus Ele salva, refaz a Humanidade e no qual antecipamos e ajudamos a
ta-feira às 19.00 na Igreja Matriz.
construir a Jerusalém celeste». O
torna-Se luz para o mundo.
Jesus é o «Cordeiro» que tira o pecado do mundo, tal como O apresentou João Baptista no tema que escolheram apela ao reinício da sua vida pública. Quando, no Jordão, João aparece a «preparar os caminhos do gresso às origens da primeira IgSenhor», a atrair para si as multidões de modo que estas pudessem abrir o coração àquele reja de Jerusalém, à renovação e ao
retorno ao essencial da fé, à evoque se aproximava, viu o Espírito descer e permanecer sobre Aquele que ele baptizava. cação do tempo em que os cristãos
João, o evangelista, escreve, como é seu timbre, viviam unidos. Ao mesmo tempo,
dizendo que João, o Baptista, viu e deu testemu- recorda os marcos da Igreja das
nho de que Ele é o Filho de Deus.
origens, essenciais à comunidade
Este Jesus é o único que vale a pena «tocar» sem cristã em qualquer tempo e lugar: a
medo mas de coração aberto, porque o contágio palavra anunciada pelos apóstolos,
com Ele é sempre salvador da pessoa, retirando-a a comunhão fraterna, a eucaristia
Mãe
dos fossos em que ela tantas vezes se encontra. A (fracção do pão) e a oração.
puríssima
vida é um permanente desafio a não nos deixarRogai por nós
mos abater pelo seu peso, pelas relações humanas falhadas, pelas feridas do coração que
sangram, duram e desgraçam a vida. Mas sempre Jesus, para o crente, Se apresenta como
Aquele que dá a mão, que não engana mas que salva. Os evangelistas, quando escrevem
o seu texto, deixam perceber que estão «tocados» por Alguém, Jesus, que os faz falar sem
medo, com entusiasmo mesmo sob ameaça e que tentam dar às suas palavras a força da
Palavra de Jesus.
Dá pena ver como tantos que se dizem cristãos, apenas «cheiraram» superficialmente o odor de Cristo mas não quiseram investir numa relação de profundidade com Ele. Limitam-se a gestos religiosos, tantas vezes repetindo paganismos ancestrais
ou fórmulas doutrinais sem alma. Falta
Rezar a Palavra e contemplar o Mistério entusiasmo à nossa prática religiosa,
medida, calculada de modo a não «pisar
Senhor Jesus, Cordeiro de Deus, manso e humilde de coração,
o risco». Mas ser cristão não é calculisQue limpas o meu pecado e o de todo o mundo com a água viva do Batismo
mo, é ousadia que aprende mesmo com
e o ministério da reconciliação,
os próprios erros. Um cristianismo de
Recebe o meu canto de louvor pela força regeneradora do Fogo que transforma
braços cruzados, carregado de descule renova a missão.
pas porque a vida não nos vai de feição
És bom, Senhor, porque vens ao meu encontro, desces ao meu tempo
não presta e Deus rejeita-o. Passemos
e tocas o meu espaço
para além das aparências, pregava João
Num convite constante a permanecer fiel ao amor
e a tornar-me templo do Teu Espírito de Vida.
Baptista.
Senhor Jesus, não Te conheço verdadeiramente, mas vejo-Te em mim e na história
e grito de alegria que és o Filho de Deus que vens ao nosso encontro para nos salvar! O Prior de Barcelos - P. Abílio Cardoso

SERVIÇO LITÚRGICO DA SEMANA
A VIDA DO POVO DE DEUS TORNADA ORAÇÃO
II DOMINGO DO TEMPO COMUM

Segunda, 16 - Leituras: Hebr 5, 1-10
		
Mc 2, 18-22
Terça, 17 - S. Antão
Leituras: Hebr 6, 10-20
		
Mc 2, 23-28

INFORMAÇÕES
Eu venho, Senhor,
para fazer a Vossa vontade.

Intenções das missas a celebrar na Matriz
(Segunda a Sábado - 19.00; Domingo - 11.00 e 19.00)

Segunda, 16 - Rosalina Cardoso Ferreira Esteves (7º dia)
Terça, 17 - Silvina Almeida Gonçalves e marido António
Quarta, 18 - Jorge Martins da Silva Correia

Quarta, 18 - Leituras: Hebr 7, 1-3. 15-17
		
Mc 3, 1-6
Quinta, 19 - Leituras: Hebr 7, 25-8, 6
		
Mc 3, 7-12
Sexta, 20 - S. Fabião e S. Sebastião
Leituras: Hebr 8, 6-13
Mc 3, 13-19
Sábado, 21 - S. Inês
Leituras: Hebr 9, 2-3. 11-14
		
Mc 3, 20-21
DOMINGO, 22 - III DO TEMPO COMUM
Leituras: Is 8, 23b-9, 3
1 Cor 1, 10-13. 17
		
Mt 4, 12-23

Quinta, 19 - Intenções colectivas:
- Maria Alice Duarte Santos
- Maria do Carmo Silva Costa
- Manuel Augusto Fitas Peres Filipe (1º aniv.)
- Rosa Saldanha (7º dia)
Sexta, 20 - Manuel Rosa Batista da Costa e filho
Sábado, 21 - Intenções colectivas:
- José Ferreira, esposa Isaura e filho José Luís
- Licínio Santos
- Manuel de Sousa Monteiro e esposa Amélia da Silva
- Fernando Araújo Pinto, esposa Maria da Paz e Fernandinha
- Manuel Ferreira Magalhães
- Angelina dos Santos Vilas Boas (30º dia)
Domingo, 22 - 11.00 - Missa pelo povo
		
19.00 - Pelos irmãos, vivos e falecidos,
					da Confraria das Almas

À beira de um mundo sem verdade?

1. O paradoxo da «pós-verdade» é que ela, não sendo verdade, chega a ser tida como verdade.
A «pós-verdade» é um eufemismo que pretende apresentar a mentira como um (descontraído) sucedâneo da verdade.
2. A repetida enunciação deste conceito como que já sugere um subtil apelo a que nos habituemos a ele.
Não estará a «pós-verdade» a abrir caminho para um mundo sem verdade?
3. É sabido, como já Aristóteles tinha notado, que a verdade repousa na realidade.
Em princípio, passa-se o mesmo com a «pós-verdade».
4. Acontece que a realidade em que assenta a «pós-verdade» não é, necessariamente, a realidade verificada.
É, cada vez mais, uma realidade fabricada.
5. O critério para aferir a verdade já não é apenas o contacto imediato com a realidade.
É, crescentemente, um contacto mediado pela comunicação.
Concretizando, para nós, a verdade não é tanto o que experimentamos, mas o que nos é comunicado.
6. No fundo, a «pós-verdade» também está em conexão com a realidade.
Mas com a realidade da comunicação.
As pessoas tendem a tomar como verdadeiras as informações veiculadas pela comunicação social e pelas redes sociais.
7. Só que estas são «verdades» cada vez mais provisórias.
Invariavelmente, chegamos a um momento em que o que era garantido acaba por ser desmentido.
Mas o efeito – positivo para alguns e tremendamente negativo para muitos – já foi alcançado.
8. O que aconteceu nas recentes eleições nos Estados Unidos dá bastante que pensar.
Alguém terá inundado as redes sociais com notícias falsas sobre um dos candidatos.
9. O problema é que o debate não foi indiferente a essas falsidades, que não poucos tomavam por verdades.
A «revolução da conectividade» (Mark Zuckerberg) que lugar reserva para a verdade?
Estando conectados uns com os outros, será que estamos todos conectados com a realidade?
10. É suposto que a comunicação se baseie na realidade.
Mas não é cada vez mais notório que é a realidade que se baseia na comunicação? Que tempo – e que disponibilidade
– existe para olhar para lá da rede? Mas talvez seja isso que urge fazer.
Regressemos, como pedia Edmund Husserl, às coisas mesmas, ou seja, à realidade.
Sem filtros. E com o ar puro da verdade!
João António Pinheiro Teixeira, In DM 10.01.2017
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RESIDÊNCIA PAROQUIAL

DONATIVOS:

As ofertas recebidas vão abatendo, semana a semana, à dívida de
98.000, tornada pública aquando
da inauguração. Reforça-se o apelo
a todos os paroquianos e benfeitores.
- Família n.º 583 - 5,00
- Família n.º 138 - 10,00
- Família n.º 332 - 10,00
- Família n.º 129 - 20,00
- Família n.º 926 - 20,00
- Família n.º 75 - 30,00
- Família n.º 78 - 50,00
- Família n.º 240 - 50,00
- Família n.º 1188 - 100,00
TOTAL: 295,00 euros
A transportar: - 72.797,70 euros
ESCOLA BÍBLICA NOS CAPUCHINHOS
- Amanhã, como todos os meses às segundas-feiras às 21.00, reúne um grupo
de estudo da Bíblia no salão da Igreja de
Santo António. Recomenda-se vivamente
o amor ao estudo da Palavra de Deus. O
tema é sobre o Evangelho de S. João.

penitencial, que se realizará no
domingo seguinte, na missa das
11.00.
CURSO TEOLÓGICO PASTORAL - Vai ser retomado em 6
de Fevereiro, agora em segundo semestre, o Curso Teológico-Pastoral, promovido pelo Arcipresatdo, às segundas-feiras,
das 21.00 às 23.00 em Pereira,
alternando os temas da Sagrada
Escritura com os da Catequese.
As sessões sobre a catequese,
de quinze em quinze dias, vão
começar a 13 de Fevereiro e
serão ministradas pela Dr.ª Isabel Azevedo Oliveira (UCP-Porto), responsável pela catequese
na diocese do Porto.
O Prior faz um convite especial
aos catequistas para participarem. Pelo que ouvi na exposição
que a Dr.ª Isabel fez aos padres
do Arciprestado, nenhum dois
nossos catequistas pode faltar a
tão maravilhosas propostas para
tornarmos a nossa catequese
desejada pelas crianças e apreciada pelos pais. Que ninguém
falte às segundas-feiras. Em
Pereira às 21.00.

DIA MUNDIAL DOS LEPROSOS - Vai
acontecer no dia 29 o 64º Dia dos Leprosos, pelo que a Associação Portuguesa Amigos de Raoul Follereau lança a
campanha de recolha de donativos para
ajudar a curar as pessoas atingidas pela ARCA DE EMPREGO - PRECIlepra, uma doença com cura mas que o SAM-SE: (FONTE DO “I.E.F.P.”):
egoísmo humano alimenta.
-Funcionário p/”Call Center” em
ADORAÇÃO EUCARÍSTICA - No pró- Gondomar, refª 588 732 040;
ximo sábado, das 16.30 às 17.30, haverá -Assentadores de revestimentos
adoração eucarística na Igreja do Terço, p/Barcelos, refª 588 732 317;
-Cozinheiro/a p/Oliveira, refª 588
a cargo dos ministros da comunhão.
731 468;
REUNIÃO DE PAIS - No próximo sá- -Costureiras/os p/Carapeços (refª
bado, às 19.00 nas salas de catequese, 588 731 404) e Abade de Neiva
haverá reunião de pais dos meninos do (refª 588 730 521);
-Cabeleireiro/barbeiro p/Arcozelo,
2º e 3º anos de catequese.
refª 588 731 013;
CRISMANDOS - O grupo dos crisman- -Motorista de veículos pesados p/
dos vai reunir-se no próximo sábado, às Gilmonde, refª 588 731 060;
-Operador de caixa p/Oliveira, refª
21.00 nas salas de catequese.
Falar-se-á sobre confessar-se: liberta- 588 730 618;
-Ajudante de cozinha p/Silveiros,
ção desejada ou proposta ridícula?
Catequese sobre o verdadeiro sacramen- refª 588 730 664.
to da Reconciliação e vai preparar-se PRECISAM-SE (DIVERSOS):
uma intervenção especial no momento -Comissionista p/venda de fios
p/a indústria de malhas; resposOFERTAS PARA BOLETIM ta à Redação do jornal “Barcelos
Popu-lar”(nr.898-A).
Pedimos a colaboração generosa -Operadores de estamparia c/expara com o Boletim, que é distribuí- periência p/empresa em Barcelos
do gratuitamente.
(turno da tarde); contacto: 253
108 886.
- Família n.º 4 - 10,00
-Pasteleiro p/empresa na área de
- Família n.º 120 - 20,00
Barcelos; contacto: 96 573 5671.
- Idobar - 25,00
-Operador de corte têxtil c/experiência p/empresa da área de
TOTAL DA SEMANA - 55,00 euros
Barcelos; contacto: 96 8478 401.
A transportar: 9.080,70 euros
-Serralheiro/soldador p/empresa
Despesas até agora: 19.033.03 euros de Barcelos; contacto: 965450672.

BAPTIZADOS 2016
Ao longo do ano foram baptizados na nossa
Paróquia 12 meninos e 6 meninas:
13 são paroquianos.
1. Carlota CÂmara Chaves Fernandes,
filha de Manuel Carlos Gonçalves da Rocha
Fernandes e de Sílvia Chaves Fernandes, baptizada a 10 de Abril.
2. Bruna Martins Maia, filha de Marco
Aurélio de Sousa Maia e de Ana Paula Viamontes Martins, baptizada a 22 de Maio.
3. Filipa Martins Maia, filha de Marco
Aurélio de Sousa Maia e de Ana Paula Viamontes Martins, baptizada a 22 de Maio.
4. Rodrigo Manuel Barros Branco, filho de Norberto António Macedo da Silva Branco e de Raquel Sofia Pereira Vilas Boas Barros,
baptizado a 4 de Junho.
5. Dinis Azevedo Carreira, filho de José
Manuel Lopes Carreira e de Teresa Alexandra da
Silva Pimenta Azevedo, baptizado a 4 de Junho.
6. Maria Ramião Maciel, filha de Jorge
Fernando Barroso Maciel e de Maria João Lemos Costa Ramião, baptizada a 26 de Junho.
7. Tiago Fernandes Azevedo, filho de
António Pedro Simões Azevedo e de Carla Sofia
Pereira Fernandes, baptizado a 2 de Julho.
8. Martim Moreira Rodrigues, filho de
Luís Filipe da Silva Rodrigues e de Lúcia Diana
Gonçalves Moreira, baptizado a 9 de Julho.
9. Dinis Eduardo Pires Lopes, filho de
José Eduardo Esteves Lopes e de Sónia Alexandra Pinheiro Pires, baptizado a 23 de Julho.
10. Inês Carolina Barbosa Loureiro,
filha de Nuno Alexandre Oliveira Calçada Loureiro e de Teresa da Conceição Martins Barbosa,
baptizada a 30 de Julho.
11. Ricardo Padrão Macedo, filho de Ricardo Miguel Barbosa Macedo e de Margarida Maria Campinho Padrão, baptizado a 15 de
Agosto.
12. Simão Morais Vilas Boas, filho de Alberto Bruno Rocha Vilas Boas e de Andreia Maria Marques Morais, baptizado a 27 de Agosto.
13. Dinis Azevedo dE Sousa Alves
Quintas, filho de Rui Xavier Alves Quintas e
de Fabiana Margarida Azevedo Sousa, baptizado a 8 de Outubro.
14. David Manuel Cunha Flores, filho de Luís Manuel Moita Flores e de Marlene
Alexandra Fernandes Cunha, baptizado a 23 de
Outubro.
15. João Francisco de Sá Campinho
Carreiras Gonçalves, filho de João Paulo Carreiras Gonçalves e de Maria José de Sá
Campinho, baptizado a 23 de Outubro.
16. Gabriel Lopes Silva, filho de Vitor
Nuno Brandão Silva e de Raquel Maria Fernandes Lopes, baptizado a 17 de Dezembro.
17. Mariana Peixoto Carvalho Paredes, filha de Carlos António de Sousa Paredes
e de Ana Carina Carvalho Faria, baptizada a 18
de Dezembro.
18. Gonçalo Lopes Pereira, filho de João
Filipe Barbosa Pereira e de Márcia Laurinda
Lopes Briote, baptizado a 31 de Dezembro.
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