UM OLHAR OUTRO

Foi «jovem» o meu passado fim de semana. Ao serão, perguntei aos
crismandos que «imagens» de Igreja se destacavam nos seus ambientes de escola. Negativas, como já esperava. Depois, dialogámos sobre a
«verdade» ou «mentira» de tais imagens, isto é, reflectimos sobre o que
eles próprios dizem da Igreja. E o meu objectivo era claro desde o início
porquanto, tratando-se de gente a entrar no estado adulto da fé, importa que tenham ideias claras do que é ser cristão hoje, num mundo
em profunda transformação e em confronto permanente, de ideologias
contrastantes a reivindicarem o «espaço» outrora ocupado pelo religioso.
Propus-lhes passar das imagens dos outros - tais como as que referiram:
uma farsa, marcada por interesses, dinheiro, rituais, valores apenas humanos, dinheiro do Vaticano, celibato e pedofilia nos padres, outros que
se aproveitam da Igreja para estatuto pessoal, para se mostrarem... - à
realidade que importa que vivam. E convidei-os a olhar para a Igreja a
partir de dentro: TU ÉS IGREJA. Quando isto acontece, entra-se na liberdade responsável e comprometemo-nos com o bem e o mal que nos
rodeiam para tranformarmos o mundo que olhamos como mau.
O diálogo foi interessante, apesar da densidade das questões e do vazio
espiritual que os atinge. E os que vêm à Igreja supostamente ainda são
aqueles que procuram seriedade e constroem um futuro responsável, a
partir dos valores recebidos em família e continuados na Igreja. Logo de
seguida, acompanhei um grupo de jovens, que se organizam e querem dar
sinais de uma Igreja jovem. No meu íntimo, enquanto lhes dava uma palavra de orientação, pedida como pároco e como adulto, eu agradecia a Deus
por os ver ao meu lado, num sábado à noite em que a maioria dos seus
colegas de estudo estariam porventura noutros ambientes bem diferentes.
Na segunda-feira eis que sou procurado por um jovem de 19 anos. Também ele vinha, justamente, com a cabeça cheia de interrogações e punha
os seus porquês, muito próprios mas, ao mesmo tempo, também muito
comuns aos da sua idade. E fiquei algo surpreendido perante o quadro
negro, bem negro, da sua escola. Lembrei-me dos tempos em que, professor de Educação Moral e Religiosa Católica durante cinco anos, sofri
a dor de ter de lutar por uma proposta de valores humanos e cristãos
àqueles que, às vezes apáticos e totalmente desinteressados, já manifestavam o ambiente de desagregação familiar. Estávamos na década de
oitenta. Muita coisa mudou. Para melhor, certamente em muitas coisas.
Mas penso que para bem pior no que ao ambiente escolar diz respeito.
Aquele jovem, a quem foi diagnosticada uma doença de certa gravidade,
questiona-se porquê a ele, que vai à missa: «a mim tudo me aparece». E,
encontrando-me acolhedor e sem pressa, lá desfiou o rol das suas queixas, bem razoáveis, aliás.
Fez-me ele «acordar» para a realidade da juventude de hoje, dispersa e
vazia, sem horizontes e procurando escapes, vale-lhes ao menos o estímulo de um curso universitário pelo qual lutam. Claro que lembro aqui
os esforços, tantas vezes julgados erradamente inglórios, de tantos pais
e mães que não desistem de uma presença permanente a cuidar do futuro dos filhos, enquanto sentem uma vontade forte de desânimo diante
de uma sociedade que não educa para valores, mas que apresenta um
mundo demasiado fácil em que os direitos se impõem sobre os deveres
e a vida «não custa a ganhar». De facto, são muitas as situações em que
os pais se sentem apenas com deveres, obrigações muito duras, que os
sujeitam a muitos esforços para conseguirem um mínimo capaz de dar
o «máximo» ao seu filho, que se julga no direito de tudo exigir dos pais
«como os colegas de pais ricos».
No dia anterior, uma notícia de primeira página do JN (19FEV) alertava
para o consumo do «comprimido da inteligência» que duplicava entre
os jovens alunos, alguns deles pelos nove anos. Que défice de atenção é
esse que alimenta a indústria farmacêutica? Que geração é esta que, tão
cedo, se torna dependente de medicamentos, como se fossem já velhos
que precisam de compensações para os seus órgãos debilitados por uma
vida de canseiras e fadigas? E, não é que este jovem me confirmava o
ambiente escolar de indiferença dos adultos, professores até, perante
a agressividade crescente entre adultos? E de droga e de outras coisas
afins? Num diálogo tão frutuoso, acabei por lhe dizer obrigado pelo que
partilhou comigo e felicitá-lo por ter uma mãe que se preocupa e não o
«larga».
Tiragem semanal: 1000 ex.
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Corremos - Para onde? Fugimos - De quê?

CINZAS

NÃO DEIXE DE LER:
•http://www.diocese-braga.pt/media/contents/contents_A16CHm/MSG_02_2017.03.01_Quaresma.pdf
•http://rr.sapo.pt/artigo/76912/pedofilia_na_igreja_ficar_e_limpar?utm_medium=email&utm_
source=newsletter
•http://www.actuall.com/economia/la-izquierda-sinargumentos-esto-es-lo-que-el-estado-le-debe-a-laiglesia-en-espana/
•http://leiria-fatima.pt/images/Materiais_Pastoral/2015-17/2017-02-20_retiropopular.pdf

RECOLEÇÃO DA QUARESMA
O CESM/Centro Espírito Santo e Missão - no Seminário
da Silva - promove, no próximo sábado, dia 4, a recolecção da QUARESMA/2017 – aberto àquelas/es que
gostariam de fazer uma paragem e preparar melhor a
celebração da Grande Festa da Páscoa.

PROGRAMA

Orientador: P. Agostinho Tavares, CSSp
09h15: Acolhimento, seguido de Laudes
10h00: Meditação: «CONVERSÃO DO OLHAR»
10h45: Intervalo-Café
11h00: Tempo pessoal
12h00: EUCARISTIA, seguida de almoço
14h30: VIA-SACRA
MENSAGEM DA QUARESMA/2017
16h00: Adoração Eucarística, Tempo de atendimento por sacerdotes e Vésperas
17h00: Conclusão
INSCRIÇÃO: Comunicar a presença (individual ou de
grupo) para os seguintes contactos, até 1 de Março
(quarta-feira). A inscrição inclui almoço e café. Contribuição monetária: 10,00euros.
Tlm. 917300778 / E’mail: silvacesm@gmail.com

CATEQUESE SOBRE A MISSA

No próximo domingo, todas as crianças da catequese,
incluindo as do 1º ano que têm as sessões de catequese na Casa do Menino Deus, são convidadas para
uma participação especial na Missa da comunidade
paroquial: o Prior vai aproveitar a liturgia do primeiro
domingo da Quaresma para dar uma explicação sobre
a Missa, de modo que as crianças (e os adultos) possam
O Prior de Barcelos - P. Abílio Cardoso apreciar tão grande tesouro da fé católica.

ADORAÇÃO E CONFISSÕES

A queixa é comum e diária: como o tempo passa! Será que estamos a disfrutar
NO SENHOR DA CRUZ
bem do tempo que Deus nos dá? Parece que não. São tantas e tantas as situações de desabafo e de angústia, de Como fruto do Ano da Misericórdia, o Ardescontentamento e de impotência, ciprestado de Barcelos institui um serviço
diante da roda do tempo, que corNo dia 1, quarta-feira, começa a re veloz diante dos nossos olhos e de confissões às quintas-feiras, no Senhor
Quaresma, com um forte dia de Pen- nós, marginais, a vê-la passar sem da Cruz, das 10.30 às 12.00, habitualitência: Jejum (uma só refeição prin- coragem de corrermos com ela! Na mente com a presença de dois sacerdotes,
cipal) e abstinência (de «carne»... sig- margem admiramos e lamentamo- de entre os que trabalham no Arciprestado. Este serviço vai iniciar-se já na próxnificando luxos, excessos, vícios...).
nos. Quando nela, sentimo-nos de- ima quinta-feira e será interrompido no
Lembra-se a quarta-feira de Cinzas vorados por ela. Que se passa então?
como dia “favorável” e «único» para Ao menos nós, os cristãos, temos Verão, possivelmente entre 15 de Agosto
acertarmos o passo na caminhada direito e obrigação de parar para e 15 de Setembro.
penitencial e quaresmal e ocasião de contemplar e decidir. O Domingo é o Após a missa das 9.00 será exposto o
meditação da Palavra de Deus, con- «nosso» tempo: Dia do Senhor é dia Santíssimo à adoração particular dos fiéis,
forme a orientação do Papa e dos bis- meu e teu. Para, juntos, louvarmos o que terminará com a bênção às 12.00.
pos nas suas mensagens.
Senhor e tomar consciência feliz de que somos num tempo que o Senhor nos dá para
Haverá bênção e imposição das cinzas o saborearmos e fazermos render.
nos horários habituais das Eucaristias. E o Senhor nos ensina a SER mais que a TER. Porque «não podemos servir a Deus e
ao dinheiro». Servir o dinheiro: eis a maior degradação do homem. Porque o dinheiro é que se destina a servir o homem e não o
contrário. Mas todos sabemos como é fácil cairmos na tentação de passarmos de senhores a escravos do dinheiro.
Não vos preocupeis e tende confiança: eis o que a Palavra de Deus, de muitas maneiras, nos vai repetindo. Deus é um Pai que CAMINHADA QUARESMAL
cuida de cada um de nós. A cada um basta a
NA IGREJA MATRIZ
sensatez de ser responsável por cada dia que
passa, vivendo-o em comunhão de irmãos
uns dos outros, baseado na certeza de que É uma realidade feliz na nossa
a aventura humana tem um sentido, que se Paróquia a catequese semanal de
Mãe
torna cada vez mais claro dia a dia, até nos adultos frequentada por umas 70
admirável
encontrarmos um dia com o Criador. Nada de pessoas, aberta a toda a gente que
«atrapalhar» e «atropelar» os dias: no trabalho queira parar para crescer na fé.
Rogai por nós
ou no descanso, na agitação ou na contem- O tempo da Quaresma é um «tempo
plação, ou até em ambas, cada dia deve ser, favorável» para esta Qparagem.
por si ou por arte de cada um, um dia azul, Na próxima quinta-feira os dois grubem azul, onde até as nuvens têm a sua gra- pos vão reunir-se em conjunto na
ça. É que, de facto, como diz o Profeta Isaías, Igreja Matriz para um momento es«mesmo que uma mãe, por desnaturada que fosse, abandonasse o seu filhinho, Eu pecial de reflexão/oração, seguindo
não te abandonarei» (Is 49, 14-15). É nesta certeza, a da mão protectora de Deus que a «caminhada» que a liturgia propõe:
nos cuida, que se passa a vida e a experiência do crente, não isenta de provações, mas os textos de cada domingo serão
baseada na certeza meditados, rezados para se tornarem
LECTIO DIVINA NA IGREJA DO TERÇO de que o Sol, mes- vida. Todos podem participar, mesmo
Durante o tempo da Quaresma haverá Lectio Divina na Igreja mo que tarde, há- que não frequentem a catequese de
do Terço. Será às 21.00 todas as quartas-feiras, a começar de voltar a ser mais adultos: das 21.00 às 22.30. Vamos
na de Cinzas e a terminar na Semana Santa, sendo vários os forte que as nuvens. fazer a experiência?
Num mundo onde
animadores.
Neste tempo bem estruturado, o grupo (entre 15 e 20 pes- tudo é suposto estar bem organizado, mesmo até robotizado,
soas), vai escutar o evangelho de cada domingo, para, de- pensado e programado, sem deixar lugar para a surpresa, eis que
pois, o entender, meditar e rezar, terminando com um com- a sabedoria do crente encontra, na tranquilidade e serenidade
interiores, o «espaço» da surpresa de Deus, porque põe a priopromisso de vida.
Quem desejar fazer esta experiência, mantendo a assidui- ridade da sua vida, o centro da sua vida, na procura do «Reino
dade, deve comparecer na próxima quarta-feira às 21.00 na de Deus e da sua justiça». Diz Jesus que «a cada dia basta o seu
Igreja do Terço, em que se darão informações e se começará cuidado», e quem não Lhe reconhece sabedoria?
a aprender a saborear a Palavra de Deus.
O Prior de Barcelos - P. Abílio Cardoso

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

Segunda, 27 - Leituras: Sir 17, 20-28
		
Mc 10, 17-27
Terça, 28 - Leituras: Sir 35, 1-15
		
Mc 10, 28-31

INFORMAÇÕES
Só em Deus descansa, ó minha alma

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

Segunda, 27 - Maria Júlia Tabarra (5º aniv.)

CORO DA COLEGIADA

Terça, 28 - Paula Maria Lopes Lourenço

O coro da Colegiada procura instrumentistas VOLUNTÁRIOS para iniciar um Quarta, 1 - Flávia Décia Amaral Neiva
Quarta, 1 - CINZAS
novo projecto musical.
Procuram-se instrumentistas de sopro Quinta, 2 - Intenções colectivas:
Leituras: Joel 2, 12-18
		
2 Cor 5, 20-6, 2 metais e madeiras, cordas e organistas. - José Joaquim Martins Loureiro
Mais informações ou inscrições através
		
Mt 6, 1-6. 16-18 do correio electrónico: corocolegiada- - Maria Luísa de Sousa Nunes e familiares
- Domingos Ferreira da Cruz (5º aniv.)
barcelos@gmail.com
- Delfim Cunha, Rosa Silva Rosa e familiares
Quinta, 2 - Leituras: Deut 30, 15-20
- António Medeiros e Sara Santos
		
Lc 9, 22-25
- Gracinda da Conceição Gonçalves Correia (30º dia)
Sexta, 3 - Leituras: Is 58, 1-9a
Mt 9, 14-15
Sábado, 4 - Leituras: Is 58, 9b-14
		
Lc 5, 27-32
DOMINGO, 5 - I DA QUARESMA
Leituras: Gen 2, 7-9 - 3, 1-7
Rom 5, 12-19
		
Mt 4, 1-11

Sexta, 3 - Devoção em honra do Sagrado Coração de Jesus (Irmãos La Salle)
Sábado, 4 - Intenções colectivas:
- João da Silva Fortes
- Dra. Clementina Rosa Rego Graça Esteves
- António Ribeiro Monteiro, pais e irmãos
- João Faria Martins
- Ana Maral (aniv. nascimento) e marido
Domingo, 5 - 11.00 - Missa pelo povo
19.00 - Pelos irmãos vivos e falecidos,
				
da Confraria do Santíssimo Sacramento

No tempo do «light» e do «like»
1. A cultura do nosso tempo dá sinais de gravitar apenas em torno de dois eixos: o «light» e o «like».
Numa época em que tudo se afigura «light», nada parece satisfazer mais que um «like».
2. Dá, com efeito, a impressão de que a humanidade entrou em litígio com o que é perene, convincente e sólido.
Daí que se resigne ao que se mostra deslizante, fugidio, leve e ligeiro.
3. Em algumas instituições universitárias, já vai havendo quem proponha a supressão de filósofos como Descartes
ou Kant. Conseguirá a reflexão profunda resistir ao combate que lhe é movido pela tempestade de vulgaridades que
nos asfixia?
4. Para a «civilização do ligeiro» – segundo a terminologia de Gilles Lipovetsky –, o ideal supremo é ser leve.
Longe vão os tempos em que «a gordura era formosura».
Hoje em dia, é a magreza que decide os padrões de beleza.
5. Numa altura em que quase ninguém faz jejum por razões de ordem espiritual, é espantoso ver tanta gente a fazer
dieta para manter a elegância corporal.
É a leveza que define a estética e confere o êxito. Os corpos leves são corpos ágeis. Movimentam-se melhor e, nessa
medida, podem triunfar mais.
6. Os dispositivos tecnológicos, que pautam o quotidiano da nossa existência, reflectem esta leveza.
Numa minúscula «pen drive» tanto cabe o esboço de um pequeno texto como o conteúdo de uma tese ou de um
orçamento do Estado.
7. Acontece que esta leveza entranha-se no próprio espírito.
As pessoas sentem uma dificuldade cada vez maior em suportar o peso da vida. Mais do que repousar, o que pretendem é relaxar.
8. Não admira que, num ambiente destes, até os sonhos e as utopias tendam a ser «light».
A ambição de muitos já não passa tanto pelos valores ou sequer pela profissão. O maior desejo de não poucos aparenta ser a acumulação de «likes» no «facebook».
9. Coleccionar «gostos» em série corresponde a uma ânsia desmedida de aplauso imediato.
Há quem se mostre desligado do que ocorre no mundo real para estar obsessivamente conectado com o que vai
sucedendo no mundo virtual.
10. Tudo isto, que é mera evanescência, abre caminhos rápidos para uma popularidade fácil.
Mas que ajuda pode vir da popularidade fácil para uma vida que é tão difícil?
João António Pinheiro Teixeira, In DM 21.02.2017
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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 655 - 10,00
- Família n.º 663 - 10,00
- Família n.º 77 - 25,00
- Família n.º 906 - 30,00
- Família n.º 190 - 60,00
TOTAL: 135,00 euros
A transportar: - 69.837,70 euros
ESTANDARTES DA QUARESMA/PÁSCOA - Na próxima quarta-feira devem ser
colocados nas varandas os estandartes da
Quaresma, mostrando a parte roxa.
ADORAÇÃO E CONFISSÕES - Na próxima quinta-feira no Senhor da Cruz haverá
missa às 09.00, adoração
às 10.00 e confissões às
10.30.

ESCUTEIROS - Os escuteiros do Agrupamento 13 da nossa Paróquia têm a
sua reunião de piedade na próxima
sexta-feira, às 22.00 (Caminheiros).
LOC/MTC - Vai reunir no próximo sábado, às 16.30, nas salas de catequese.
MENSAGEM DE FÁTIMA - No próximo sábado, das 16.30 às 17.30, haverá
celebração em honra de Nossa Senhora, na Igreja do Terço, referindo-se à
mensagem de Fátima no Centenário
das aparições (reflexão e oração).
CRISMANDOS - Os grupos de preparação para o Crisma têm formação
permanente em conjunto no próximo
sábado, às 16.00 nas salas de catequese. O tema será sobre o tempo da Purificação catecumenal, catequese sobre
o Dia do Senhor, seguindo o esquema
das catequeses da iniciação cristã. No
domingo, na Missa
das 11.00, haverá o
compromisso de ir à
Missa todos os domingos.

ABSTINÊNCIA
DAS
SEXTAS-FEIRAS - Em
CPM - O curso de
todas as sextas da Quapreparação para o
resma é dia de abstinênmatrimónio terá início
cia: que a «carne» não
no próximo sábado,
comida signifique atenção aos outros, discipli- À entrada da Igreja Matriz, do às 19.00, e decorrerá
na interior e abertura a lado direito, figura agora uma aos sábados, ao longo
de seis semanas, no
Deus no quotidiano.
placa informativa, tendo em Colégio La Salle.
conta sobretudo os que nos
MISSA NA CASA DO visitam. Deve-se ela à gentileza
MENINO DEUS - Como da Junta de Freguesia de Bar- VIA SACRA NA
vem acontecendo nas celos, que muito agradecemos. FRANQUEIRA
Como
habitualmente
primeiras sextas-feiras,
haverá Via Sacra, prono dia 3 será celebrada a Eucaristia na
capela da Casa do Menino Deus às 18.00, movida pela Confraria da Franqueira,
em todos os domingos da Quaresma,
aberta ao público.
às 15.00. No primeiro domingo, habiDEVOÇÃO AO CORAÇÃO DE JESUS - Será tualmente, participa de modo especial
na próxima sexta, dia 3 às 19.00 na Igreja a nossa Paróquia.
Matriz, animada pelos Irmãos La Salle.
ADORAÇÃO EUCARÍSTICA – No próxiSECRETARIADO PERMANENTE DO mo domingo, na Igreja Matriz às 17h30,
CONSELHO PASTORAL - Vai reunir na haverá adoração eucarística, promovida
sexta-feira, às 21.30, no Cartório, para pela Confraria do Santíssimo.
preparar o dinamismo pastoral da QuaMALHAS TOR - Os trabalhadores da
resma, Semana Santa e Páscoa.
extinta fábrica de Malhas TOR fazem
PROCLAMAS DE CASAMENTO memória dos colegas falecidos na missa das 11.00 na igreja da Misericórdia
Querem contrair Matrimónio:
RUI MANUEL RODRIGUES DOS SANTOS, no próximo domingo.
de 37 anos, filho de Tomás da Costa
Santos e de Maria José Rodrigues Cor- ARCA DE EMPREGO - PRECISAM-SE:
reia Santos, residente em Barcelos, com (FONTE DO “I.E.F.P.”):
HELENA MARIA PEREIRA DA SILVA, de 26 -Comercial têxtil, M/F, p/”BECRI/Barceanos, filha de Francisco Manuel Costa da los”; contacto: 253 839 230.
Silva e de Maria da Conceição Guimarães -Ajudante de chapeiro p/”ElectrocePereira Silva, residente em Vila Boa.
los”; contacto: 253 830 060.
«Os fiéis são obrigados a manifestar ao pároco ou ao Or-Costureiras de ponto corrido, recobridinário do lugar, antes da celebração do matrimónio, os
mento e corte e cose, p/empresa em
impedimentos de que, porventura, tenham conhecimenBarcelos; contacto: 927612387.
to» (Cânone 1069).

PROCISSÃO DOS PASSOS
APELO
A Comissão que prepara a Procissão
dos Passos, a 11 e 12 de Março,
apela à melhor colaboração de todos para que a mesma se desenrole
com dignidade, proveito espiritual e
se torne um acto religioso relevante
na cidade. Assim, agradecendo os
contributos financeiros já recebidos, pede a todos os comerciantes
por onde a procissão vai passar para
que dêem às suas montras uma tonalidade própria de quaresma (privilegiando a cor roxa e os símbolos
da paixão), bem como colchas nas
sacadas.
Mas é sobretudo na participação nas
procissões (do Silêncio com início às
21.30 no Senhor da Cruz e dos Passos com início às 15.30 na Matriz)
que se manifesta devoção e amor ao
Senhor dos Passos.
Apela-se também aos figurados.
Estão já a ser tomadas as medidas
nos grupos de catequese. As pessoas interessadas em participar, especialmente os adolescentes e jovens
da catequese e adultos, devem inscrever-se quanto antes na Casa das
Noivas (CC Senhor da Cruz).
-Funcionário p/secção de embalamento de empresa em Barcelos; contacto:
924142462.
-Funcionário especializado em automatização p/empresa em Barcelos; contacto: 93 9830012.
-Manobrador de giratória p/empresa de
indústria extrativa; contacto: cbb@cbb.
mail.pt
-Cozinheiro/a experiente p/chefiar cozinha de restaurante em Barcelos; contacto: 92558395.
-Pessoal, com ou sem experiência, p/trabalhar em indústria de meias em Carapeços; contacto: 93 8562507.
-Pessoal, com ou sem experiência, p/
confecção na área de Barcelos; contacto:
253 842 065.

OFERTAS PARA BOLETIM
Pedimos a colaboração generosa para
com o Boletim, que é distribuído gratuitamente.
- Anónimo - 1,00
- Anónimo - 5,00
- Família n.º 82 - 10,00
- Família n.º 298 - 10,00
- Glória Lopes - 10,00
TOTAL DA SEMANA - 36,00 euros
A transportar: 9.542,40 euros
Despesas até agora: 19.469.68 euros
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