UM OLHAR OUTRO

Revoltante. O que se passa com os incêndios assumiu proporções
alarmantes, capazes de porem à prova a capacidade de tolerância de
qualquer pessoa civilizada.
Não resisto a voltar a este tema. E decidi-o quando, no decorrer de
uma viagem de estudo, todos os noticiários daquele dia, começavam
com a situação dos incêndios. Analisados até à exaustão. E para o
ouvinte atento, tornou-se um motivo de revolta. Porque tal realidade,
à força de ser repetida, perdeu já a capacidade de impressionar e até
de revoltar. Levanto, também eu, aqui, o meu grito de revolta.
E revolta acrescida pela «chicana política» do passa-culpas irresponsável, que atinge todos os governos e deputados nos últimos anos.
Pois a «nobre arte da política» perdeu o pingo de vergonha que lhe
restaria quando sabemos que, há décadas, se repete o mesmo cenário,
as mesmas discussões, as mesmas promessas. Basta! Basta de incompetência política ou de corrupção em negócios que o erário público
tem de suportar, isto é todos nós, que pagamos impostos e as despesas públicas: a destruição do nosso país recai sobre cada um de nós.
Há uma coisa que me revolta também: não se publicam os gastos
contabilizados com cada incêndio. Sim, um acto tresloucado de alguém, que até tem prazer de ver as chamas a avançar e que uma simples sentença de comportamento inimputável faz recair sobre todos
o crime de um só. E não se vêem os nossos políticos empenhados em
rever as leis penais, em investir na prevenção à distância, que passa
pela educação no respeito pela natureza.
Apesar de tanto se falar da ecologia, do respeito pela natureza - honra seja feita ao papa Francisco com a Laudato Si, uma encíclica com
força de desafio a cientistas e políticos para que cuidem da casa comumj - eis-nos neste ciclo de destruição, ano a ano repetido e quase
pré-programado: o que ardeu neste ano só estará pronto para arder
daqui a uns tantos anos... sinal claro dos interesses ocultos, que se
tornam cada vez mais evidentes, apesar de inimputáveis. Até quando
teremos de assistir, impotentes, a tudo isto? Até quando se continuarão a gastar enormes quantias de um país depauperado, para «aturar»
esta praga dos incêndios, ficando sempre uma dúvida no ar, quando
não uma certeza, de que se trata de mão criminosa, já que a natureza
não pode ser sempre o bode expiatório das incúrias humanas? Tanta
investigação, tantos processos que chegam até aos juizes e poucos
são os responsabilizados por tão grandes tragédias!
Desta vez, a morte de 64 pessoas - é indigna esta discussão entre
forças políticas sobre o número de mortos, já que uma só morte seria
mais que suficiente para incomodar políticos e políticas sobre os solos
- fez tocar os sinos a rebate, levando os políticos a temer o lugar tremido que ocupam com muita incúria irresponsável, enquanto outros
tudo fazem para esgrimir o tom das acusações, responsabilizando os
governos de hoje e esquecendo as incúrias próprias de ontem.
Pobres bombeiros. Afinal é sobre eles que recai o ónus de todas as
incúrias. Eles que, nestas alturas, tudo sacrificam: férias, família, compromissos pessoais. Eles são gente e não merecem apenas a nossa
admiração e a simpatia de políticos (i)responsáveis.
Não faltam acusações e «quando se zangam as comadres sabem-se
as verdades». Afinal, vai-se dando conta o cidadão comum de que, ao
longo dos tempos, muitas decisões acerca do combate aos incêndios
têm à mistura compadrios e benesses pessoais ou empresariais. Não
será já tempo de contabilizar tais gastos? Enquanto os bombeiros se
contabilizam por número de homens e de viaturas no combate, eis
que das aeronaves não se sabe quanto custam em cada operação.
Porquê?
O «inferno» de Pedrógão permanecerá na memória colectiva como
terror e como sinal de incúria pública de décadas. Será que, finalmente, a consciência colectiva vai acordar e exigir dos nossos políticos as
decisões de consenso que acautelem eficazmente o futuro da nossa
reserva florestal?
É verdade que a floresta se recompõe. Que belo é ver que, às vezes
um mês depois, a natureza renasce das cinzas negras e vai fazendo
renascer a esperança com o verde que vence o negro. Sim, a natureza
é esta força de vida, qual sinal de um Deus Criador a quem repugna
a morte. Mas o luto, esse continuará por muito tempo. E oxalá a memória respeitosa e sufragante dos que pereceram não morra cedo
em nós, nem mesmo quando para os políticos a tragédia se tornar
«assunto encerrado».

BODAS DE OURO - PARABÉNS
Celebram no sábado, dia 19, as suas
bodas de ouro de casamento Joaquim Macedo Carneiro e Maria de
Fátima Simões Gomes. O casamento foi celebrado na Igreja de Remelhe
no dia 19 de Agosto de 1967. A Paróquia une-se à acção
de graças e felicita o casal por este jubileu.
Para eles os nossos parabéns.

AGRADECIMENTO
A família da Ilda
Daniela
Cardoso Lima, recentemente falecida aos
33 anos, vítima de
doença rara desde
o nascimento, cujas
exéquias fúnebres
foram
celebradas na Igreja Matriz de Esposende,
agradece as manifestações de solidariedade na dor e
a presença nos momentos de oração
por ela e com ela
realizados. Anunciam que a missa de 7º dia será
celebrada amanhã, às 21.30, na Igreja Matriz de
Barcelos.
Particularmente o seu tio, P. Abílio Cardoso, agradece às gentes de Barcelos a sua presença em momento tão especial para ele e para a família. Foram
muitos os cristãos de Barcelos que estiveram presentes ou que se manifestaram presentes das mais
variadas formas. Sem deixar de destacar o Conselho Económico, os catequistas, a ECA, confrarias e
Real Irmandade do Senhor da Cruz, bem como os
Bombeiros Voluntários de Barcelos e outras instituições.

António José Barroso Araújo Costa
Faleceu António José Barroso Araújo
Costa, de 66 anos, a 10 de Julho, ele que
era casado com Maria José Rainha Pereira da Costa. O funeral foi celebrado
quinta-feira, dia 13, com missa às 10.00
na Igreja da Misericórdia. A missa de 7º
dia foi celebrada no dia 15, e a de 30º
dia será na quinta-feira, dia 10 de Agosto às 21.00,
na Igreja Matriz. Que descanse em paz.

Maria da Conceição Gonzalez Ferreira

Faleceu Maria da Conceição Gonzalez
Ferreira, de 95 anos, a 18 de Julho,
ela que era viúva de Licínio Carlos da
Costa dos Santos. O funeral foi celebrado quarta-feira, dia 19, com missa
às 15.00 na Igreja Matriz. A missa de
7º dia foi celebrada no dia 22, e a de 30º dia será no
sábado, dia 19 de Agosto às 19.00, na Igreja Matriz.
O Prior de Barcelos - P. Abílio Cardoso Que descanse em paz.
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Transfiguração - a certeza de que a glória nos espera
A própria condição de ser humano, como ser físico, espácio-temporal, dificulta a elevação espiritual, aparecendo esta como
superação de fronteiras e desafio aos limites do imediato. «Espiritualizar» a vida, ou seja desenvolver a dimensão espiritual do
ser humano, exige esforço e traduz o que de melhor tem o ser humano já que o desenvolvimento físico e mesmo intelectual tem os seus limites, enquanto a dimensão PREPARAÇÃO DO BAPTISMO
espiritual sobrepõe-se aos limites humanos e é através dela que nos dizemos «divinos» Todas aquelas famílias com crianças
ou com capacidade de transcendência.
para baptizar nos próximos meses
Jesus, na sua vida pública, agiu sempre dentro devem inscrever-se quanto antes,
deste equilíbrio exemplar: sempre compreensivo fazendo o seu pedido no Cartório.
para com as limitações humanas não deixou nun- O próximo encontro de preparação
ca de propor altos voos a todos, quando apresenta destinado a pais e padrinhos - mas
o Reino de Deus como meta do esforço humano, aberto a toda a gente - será no
atingível por todos. Ou seja, Jesus convidou-nos a sábado, dia 12 às 17.30 nas salas da
Estrela da manhã,
ultrapassar as fronteiras das limitações humanas catequese. Mesmo aquelas famílias
Rogai por nós
dizendo que «somos» imagem de Deus e não nos que pretendam baptizar noutra
podemos deixar enclausurar nas limitações hu- paróquia ou candidatos a padrinhos
manas.
noutra paróquia devem comparecer.
É com este preâmbulo que olho para a celebração
da Transfiguração, que a liturgia nos apresenta, como um convite claro a deixar dentro das
fronteiras do humano o sofrimento que faz parte da condição humana e a fazer entrar
nessas fronteiras a glória que Deus tem reservada para todos.
HINO AKHATISTOS
Os discípulos, seres humanos como nós, tinham a vida, como também nós, marcada pelos
sofrimentos e insucessos, bem como hesitações com avanços e recuos, e estas experiên- O Coral de Barcelos, a convite da Ircias negativas retiram tantas vezes a capacidade de sonhar, de se elevar acima do quo- mandade de Santa Maria Maior, vai
tidiano, para viver acima das nossas fronteiras e projectados em Deus, que nos permite prestar a sua homenagem a Nossa
Senhora, neste ano centenário das
sonhar com a glória, com a glorificação última do ser humano.
aparições. Assim, convidamos todos
Dizem os evangelistas que a Transfiguração os barcelenses devotos de Nossa
PEREGRINAÇÃO À FRANQUEIRA aconteceu, no alto do monte, de onde se Senhora para virem cantar de pé
avista uma paisagem maravilhosa, e no caNo próximo domingo, sairá da Igreja minho para Jerusalém, o lugar dos aconte- este belíssimo hino da tradição ortMatriz às 8.00 o andor com a ima- cimentos últimos da vida terrena de Jesus. E odoxa, em louvor da Mãe de Deus,
gem de Nossa Senhora da Franqueira, falam da morte «que ia consumar-se em Je- chamado Akhatistos, porque cantado de pé. Certamente que nos poacompanhada de milhares de pessoas,
devotas da Mãe, dispostas a che- rusalém»: O diálogo dos intervenientes, num deremos sentar durante o mesmo.
gar ao alto da montanha cantando e contexto claro da manifestação da Presença Será no próximo sábado, às 21.30,
de Deus, lembra as manifestações no Sinai, na Igreja Matriz, também uma bela
rezando.
Só dali descerão às suas casas, coração com Moisés, e os tempos do Profeta Elias. maneira de nos prepararmos para a
e estômago confortados, após a par- Os três discípulos envolvidos no monte da peregrinação à Franqueira.
ticipação na Eucaristia, que será pre- Transfiguração retomam a revelação do Antisidida por D. Francisco Senra, bispo go Testamento.Naquela que estava a acontecer, eles «olham» para o futuro para onde
o Mestre os enviaria, após a experiência dolorosa da desfiguração a caminho do Calauxiliar.
Evite-se o triste espectáculo dado por vário e a gloriosa manifestação do ressuscitado,
aqueles que, chegados ao alto, «em- que confirmava que aquele «Filho de Homem» IGREJA DO TERÇO
brulham» os estandartes e descem, era verdadeiramente o Messias que Deus enviara
ENCERRADA
ainda antes de o andor chegar ao ao seu povo.
alto. O peregrino só o é quando, após Deus passa também hoje na vida de cada um de
de14/08 a 03/09
a caminhada esforçada, dá o abraço nós e a nossa experiência acumulada ao longo
final a Deus que procura, participan- dos anos vai-nos revelando o sentido da histó- Por decisão da Confraria de
do na Eucaristia.
ria, o sentido da nossa própria vida e o futuro Nossa Senhora do Terço e por
P. S. - Como habitualmente é suspen- que está diante de nós: haja o que houver, esse motivo de férias do pessoal, a
sa a missa das 11.00 na Igreja Matriz, futuro é de glória e está ao alcance de cada um Igreja do Terço permanecerá encerrada de 14 de Agosto a 03 de
mas não a das 9.00 no Senhor da Cruz de nós.
Setembro.
e 19.00 na Matriz.
O Prior de Barcelos - P. Abílio Cardoso

SERVIÇO LITÚRGICO DA SEMANA

INFORMAÇÕES

Abris, Senhor, as vossas mãos e saciais a nossa fome
A VIDA DO POVO DE DEUS TORNADA ORAÇÃO
XVIII E XIX DOMINGO DO TEMPO COMUM
Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor e dai-nos a vossa salvação

Segunda, 7 - Ss. Sisto II, companheiros
		
e S. Caetano
Leituras: Num 11, 4b-15
		
Mt 14, 13-21
Terça, 8 - S. Domingos
Leituras: Num 12, 1-13
Mt 15, 1-2. 10-14

Intenções das missas a celebrar na Matriz
(Segunda a Sexta: 21.00 / Sábado: 19.00 / Domingo: 19.00)
Segunda, 7 - Amélia Alda Amaral Neiva
Terça, 8 - Maria Helena Pereira Viçosa, marido e mãe
Quarta, 9 - Rui Nuno Silva Loureiro (2º aniv.)

Quinta, 10 - Intenções colectivas:
não DEIXE DE LER:
http://www.paroquiadebarcelos.org/?acr=docoutros - Dra. Clementina Rosa Rego Graça Esteves
- Vicente Ferreira da Silva
António
José Barroso de Araújo Costa (30º dia)
Quarta, 9 - S. Teresa Benedita da Cruz
Leituras: Os 2, 16b-21-22
Sexta, 11 - Vitorino Faria da Cruz
		
Mt 25, 1-13
Quinta, 10 - S. Lourenço
Leituras: 2 Cor 9, 6-10
		
Jo 12, 24-26
Sexta, 11 - S. Clara
Leituras: Deut 4, 32-40
		
Mt 16, 24-28
Sábado, 12 - Santa Maria e
Santa Joana Francisca de Chantal
Leituras: Deut 6, 4-13
		
Mt 17, 14-20
DOMINGO, 13 - XIX DO TEMPO COMUM
Leituras: 1 Reis 19, 9a. 11-13a
Rom 9, 1-15
		
Mt 14, 22-33
Segunda, 14 - S. Maximiliano Maria Kolbe
Leituras: Deut 10, 12-22
		
Mt 17, 22-27
Terça, 15 - ASSUNÇÃO DA VIRGEM
		SANTA MARIA
Leituras: Ap 11, 19a; 12, 1-6a. 10ab
1 Cor 15, 20-27
Lc 1, 39-56

Domingo, 13 - NÃO HÁ MISSA ÀS 11 (Peregrinação à Franqueira)
19.00 - Pelos irmãos, vivos e falecidos, da Irmandade de Santa Maria Maior
(Segunda a Sábado: 19.00 / Domingo: 11.00 e 19.00)
Segunda, 14 - Manuel da Costa Miranda (aniv. falecimento)
Terça, 15 - Manuel Celso da Silva Cunha, pais e avós
Quarta, 16 - Mons. Alberto da Rocha Martins
Quinta, 17 - Intenções colectivas:
- Luís Correia e Benilde de Fátima Pinto
Sexta, 18 - Celebração da Palavra

Quinta, 17 - S. Beatriz da Silva
Leituras: Jos 3, 7-10a. 11. 13-17
		
Mt 18, 21-19, 1

Sábado, 19 - Intenções colectivas:
- Carlos Quinta e Costa
- José Ferreira, esposa Isaura e filho José Luís
- Jorge Martins da Silva Correia
- Manuel Rosa Batista da Costa e filho
- Maria Laura Queirós Sendim
- António Fernandes Pereira
- Manuel de Sousa Monteiro e esposa Amélia da Silva
- Fernando Araújo Pinto, esposa Maria da Paz e Fernandinha
- Maria de Lurdes Antunes da Silva (aniv.) e marido
- Maria da Conceição Gonzalez Ferreira (30º dia)
- José da Silva Rodrigues (30º dia)

Sexta, 18 - Leituras: Jos 24, 1-13
		
Mt 19, 3-12

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

Quarta, 16 - S. Estêvão da Hungria
Leituras: Deut 34, 1-12
		
Mt 18, 15-20

Sábado, 19 - Santa Maria e S. João Eudes
Leituras: Jos 24, 14-29
		
Mt 19, 13-15
DOMINGO, 20 - XX DO TEMPO COMUM
Leituras: Is 56, 1. 6-7
Rom 11, 13-15. 29-32
		
Mt 15, 21-28
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Sábado, 12 - Intenções colectivas:
- Ana da Silva Rego
- Familiares de Olívia Batista Pereira
- Domingos Ferreira da Cruz
- Francisco Ferreira Souto Cardoso e esposa
- Manuel Luís da Silva Pereira
- Domingos Campos Lopes Martins

CASAMENTOS
No próximo sábado, dia 12, às 12h30, na Igreja Matriz, realizar-se-á o casamento de Jorge Nelson Gonçalves de Macedo e
Diana Oliveira Barbosa.
No sábado, dia 19, às 14h30, na Igreja Matriz, realizar-se-á o
casamento de Júlio Manuel Lima Gonçalves e Elisabete Manuela
Oliveira Correia Gonçalves.

OFERTAS PARA BOLETIM
Pedimos a colaboração generosa
para com o Boletim, que é distribuído gratuitamente.
- Família n.º 191 - 20,00
TOTAL DA SEMANA - 20,00 euros
A transportar: 10.880,40 euros
Despesas até agora: 20.346.91 euros
CARTÓRIO ENCERRADO NA PRÓXIMA
SEMANA - Como previsto, na próxima semana, de 7 a 14, o Cartório Paroquial estará
encerrado, por motivo de férias.
IGREJA QUE SOFRE - Amanhã, às
14.30 na Igreja do Terço, haverá um momento de oração, inserido no dinamismo
da Fundação Ajuda à Igreja que sofre.
Pretende-se acompanhar com a oração
o testemunho heróico de tantos irmãos
nossos que preferem morrer a abjurar a
fé cristã. É aberto a toda a gente.
BOLETIM CONSTRUIR - Como previsto no Plano de Actividades, no próximo
domingo não haverá publicação do boletim Construir. O mesmo acontecerá no
fim de semana de 26/27 de Agosto. Por
isso o calendário litúrgico, bem como as
intenções de missas reportam-se a duas
semanas.
NOVENA DA FRANQUEIRA - Durante
esta semana, de segunda a sexta, a missa

na Igreja Matriz será depois da recitação
do terço solenizado, este às 21.00.
PEREGRINAÇÃO A NOSSA SENHORA
DA APARECIDA - Será na próxima terça-feira, dia 15.
ARCA DE EMPREGO - PRECISAM-SE:
(FONTE DO “I.E.F.P.”):
-Empregado de Mesa p/Braga, refª 588
782 196;
-Engº electrotécnico p/Marco de Canavezes, refª 588 781 858;
-Motorista de pesados de mercadorias p/
Manhente(refª 588 781 792) e Trofa (refª
588 782 171);
-Gerente p/restauração em Braga, refª
588 782 022;
-Operários de montagem p/Barcelos, refª
588 781 799;
-Empregado de armazém p/Martim, refª
588 781 082;
-Engº de obras / constr. civil, p/Barcelos,
refª 588 781 106;
-Repositor de prateleiras p/estabelecimento comercial em Vila Seca, refª 588
780 833.
PRECISAM-SE (DIVERSOS):
-Comercial Têxtil p/LTB; contacto: 253
373 100.
-Serralheiro de construção civil + montadores + ajudante de manutenção de viaturas p/”Duartesfer/Barcelos”; contacto:
253 862 428.
-Vendedor de Loja p/Barcelos (Timeout/Rua

Irmandade de
Santa Maria Maior
A Mesa Administrativa da Irmandade
de Santa Maria Maior convida todos
os irmãos a participar nos dois actos
mais solenes do ano: a peregrinação
à Franqueira, no próximo domingo,
em que a Mesa levará a bandeira
e todos os irmãos se poderão asssociar; o dia da Padroeira, a 15 de
Agosto, terça-feira: serão distribuídos os diplomas aos novos irmãos na
Eucaristia solene das 11.00.
D. António Barroso); contacto: 253191605.
-Encarregado de manutenção agrícola
pVila Cova; contacto: 96 8945 327.
-Funcionária p/balcão de pastelaria em
Barcelos, c/folga ao domingo; contacto:
96 6106 364.
-Operários p/secção de corte têxtil c/experiência em carro/estendedor de malhas
e sistema CAD; contacto: 96 6328 602.
-Modelista p/Confecção em V.F.S. Pedro
c/conhecimentos do sistema “Modaris”;
contacto e envio de C.V. para: antonio@
bennie.pt
- Senhora para serviço de limpeza e outros serviços indiferenciados, com horário ajustável ao longo da semana mas
fixo aos sábados à tarde, com horário
total ou parcial. Mais informações no
Cartório Paroquial.

PEDITÓRIO PARA AS MIGRAÇÕES
No termo da Semana das Migrações - 06 a 13 de Agosto - ocorre habitualmente a jornada de solidariedade para com a
Pastoral da Mobilidade Humana. O peditório das missas do fim de semana de 12/13 destina-se às migrações.

MENSAGEM PARA A SEMANA DAS MIGRAÇÕES
ACOLHER O FUTURO. NOVAS GERAÇÕES MIGRANTES SÃO O AMANHÃ DA HUMANIDADE
Todos os anos celebramos em Portugal, no mês de agosto, a Semana
das Migrações, aproveitamdo o mês de férias, também para muitos
emigrantes, usando a temática da mensagem do Papa para o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, celebrado na Igreja no domingo a seguir ao Batismo de Jesus, no mês de janeiro, que este ano se debruçõu
sobre os migrantes menores, vulneráveis e sem voz e que a comissão
episcopal intitulou: acolher o futuro, novas gerações migrantes são o
amanhã da humanidade.
Esta chamada de atenção sobre estes migrantes menores, vulneráveis
e sem voz, é muito oportuna, não apenas por causa das crianças que
fogem com as suas famílias à fome e à guerra e muitas delas morrem
pelos caminhos, mas também pelas crianças que emigram sozinhas,
sem o agregado familiar e que têm aumentado nos últimos anos (em 2016 foram cerca de 300.000!). muitas são
traficadas para aproveitamento dos seus órgãos, para a guerra e para o abuso sexual, na pedofilia. Todos sabemos
que uma sociedade sem crianças está condenada a morrer. Todos falam do envelhecimento da Europa e da necessidade de repor as gerações, o que não se pode fazer apenas com as migrações. Também Portugal está a envelhecer,
não apenas porque muitos jovens emigram, à procura de trabalho mais bem remunerado, mas também porque os
casais não querem ter filhos ou se limitam apenas a um. Quem irá tratar dos nossos idosos? Quem irá fazer descontos para a sustentabilidade da segurança social?
Da mensagem do Presidente da Comissão Episcopal,
D. António Vitalino Ocarm
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