
A fé abate os impossíveis
Só na humildade nos podemos aproximar de Deus. E só com humildade podere-
mos dizer algo com sentido acerca de Deus. As dificuldades da fé, do acto de crer 
em Deus, são tanto maiores e insolúveis quanto mais orgulhosos formos: julga-
mo-nos saber tudo e mais que os outros... até mais do que Deus... acima de Deus...
O ensinamento de Jesus que mais se destaca nos textos litúrgicos de hoje  torna-
se um convite a reconhecer o estado imperfeito da nossa fé, que deve sempre ser 
pedida como graça de Deus que é. Não diz o Catecismo, que recolhe os ensina-
mentos bíblicos, sobretudo de Jesus, que a fé é um dom de Deus? E que, sendo 
dom, deve sempre ser pedida, rezada, outro modo de dizer a abertura de coração 
para a ação de Deus em nós?
Como os apóstolos, também nós deveremos sempre pedir: «Senhor, aumenta a 
minha fé». A nossa vida se encarrega de nos «perturbar» nas nossas auto-suficiên-
cias e de nos «atirar abaixo dos nossos cavalos». Seremos capazes de, como Paulo, 
reconhecer a ação salvadora de Deus quando Ele nos mostra outros caminhos, 
pelos quais a salvação vai acontecendo? 
Mas o que é a fé? 
Na dificuldade de o dizer, sirvamo-nos do Catecismo da Igreja Católica: «A fé é 
uma adesão pessoal, do homem todo, a Deus que Se revela. Comporta uma ade-
são da inteligência e da vontade à Revelação que Deus fez de Si mesmo, pelas 
Suas acções e palavras» (n. 176). Tal fé, que é «um acto humano, consciente e 
livre», é também e sobretudo «um dom sobrenatural de Deus»; Por isso, «para crer, 
o homem tem necessidade dos auxílios interiores do Espírito Santo» (nn.179-180). 
«Não fecheis os vossos corações», diz o salmista, à ação de Deus, que nos pede 
adesão livre. Esta adesão livre revela-se de imediato profundamente libertadora. 
Note-se que se trata de adesão a Alguém, não a doutrinas. E é adesão do meu 
todo de pessoa à Pessoa de Deus, criando uma relação inter-pessoal. Infelizmente, 
temos muitas manifestações religiosas que, em vez de nos levarem ao essencial, 
até Deus, nos iludem ao criarem em nós uma «tranquilidade» de bons cumprido-
res de deveres, afinal em dois mundos separados, o nosso e o de Deus. Fé é vida 
partilhada, como diz S. Paulo: é Cristo que vive em mim.
E a experiência de uma fé rezada, sempre aberta ao futuro, que «deixa Deus en-
trar» tornará possível o que Jesus disse, mesmo que as palavras exageradas (mo-
ver montanhas) nos possam tentar a retroceder. Curvo-me humildemente diante 
de tanta gente simples mas de uma confiança tal em Deus que, contra tudo e 
contra todos, espera sempre o milagre que vença os prognósticos médicos.

O Prior - P. Abílio Cardoso 
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MaNUEL MOTa DE SOUSa
Faleceu Manuel Mota de Sousa, 
nosso paroquiano de 79 anos, a 
16 de Setembro, ele que era ca-
sado com Maria Teresa Barrei-
ra da Mota de Sousa. O funeral 
foi celebrado na sexta-feira, dia 
23, com missa às 15.00 na Igreja 
Matriz. A missa de 7º dia foi ce-
lebrada na quinta-feira dia 30, e 
a de 30º dia será a 15 de Outubro, na Igreja Matriz. 
Que descanse em paz.

UM OLHaR OUTRO 
São difíceis os tempos em que vivemos. Quem não o reconhece? 
Mais difíceis ainda para o testemunho cristão.
Em tempos em que o mundo se tornou uma pequena aldeia e 
os acontecimentos são seguidos em direto em qualquer parte do 
mundo, as guerras, violências e injustiças tornaram-se todas mui-
to próximas de todos. Ninguém as pode ignorar. E se é certo que 
elas têm a vantagem de ferir a consciência de todos, para uma 
solidariedade universal, também é verdade que correm o risco de, 
pela demasiada intensidade e constante repetição, nos habitu-
arem às desgraças alheias e «desligarmos» da sua gravidade... até 
ao momento em que elas nos batem à porta. Não é isso que está 
a acontecer com a guerra na Ucrânia, nesta nossa Europa, à porta 
das nossas casas? E que poderemos nós fazer? A pergunta repete-
se e acaba por nos deixar de braços cruzados, mas sempre con-
denando os intervenientes e até incomodando-nos quando nos 
apercebemos de que esta carnificina já se vinha preparando desde 
há anos, com a conivência de muitos.
No nosso país, agora com uma inflação crescente e com receio de 
novas crises, ouvimos discursos que nos parecem mais a ocultar 
uma situação já difícil do que a prever que se agrave mais ainda. 
Prefere-se «fazer de conta» que não é connosco, quando se fala de 
poupar, de reduzir nos gastos supérfluos, no controlo de gastos de 
água e de energia.
Importa reconhecer que as jovens gerações cresceram numa 
abundância pouco responsável e não conhecem o discurso de 
«fazer contas à vida», habituados a ter tudo, porque os pais tudo 
fazem para que não passem privações. Certamente que não estão 
preparados para tempos difíceis.
E o nosso quotidiano marcado pela violência? Porque estamos 
longe, felizmente, dos níveis de violência verificados noutros 
países, contentamo-nos com a tradicional imagem de «país de 
brandos costumes». A verdade, porém, é que há um défice cres-
cente de boa educação, ou de civismo, que se manifesta na praça 
pública com violência verbal e mesmo física, não faltando bandos 
organizados de violência, que a polícia bem tenta controlar, tantas 
vezes com receio de atuar devido às leis brandas que temos ou 
que protegem os infratores. Quantas atitudes se presenciam - e 
delas até os jornais e televisões se aproveitam para aumentar au-
diências - que ficam impunes ou que nem dão início a processos 
tendo em conta a morosidade da nossa justiça e as implicações 
negativas nas próprias- vítimas!
As escolas perderam, em grande parte, a sua função educativa 
para os valores de uma cidadania respeitosa e inclusiva. Conheci-
mento e mais conhecimento, sendo necessário, não é suficiente. E 
passando as nossas crianças e jovens mais tempo nas escolas do 
que na companhia dos pais, como esperar destes a educação que 
a escola exige, quando ela própria se vê incapaz de a promover?
No que toca ao testemunho cristão, a hipocrisia social vai mais 
longe: exige dos cristãos comportamentos exemplares, marcados 
por valores, congruentes com o evangelho de Jesus. E, ao mesmo 
tempo, tudo faz para que as pessoas abandonem as igrejas, difi-
cultando a promoção dos valores espirituais pois «nem só de pão 
vive o homem» e promovendo com todas as ajudas justificadas 
tudo o que é desporto, diversão e cultura(?). Quem cuida então 
do ser humano na sua dimensão espiritual? Será justo esperar 
da Igreja que fique sozinha neste campo cada vez mais minado 
e difícil de «encher por dentro», com os valores que geram laços 
harmoniosos no seio das comunidades?
Felizmente que não faltam cronistas a porem o dedo na ferida 
quando falam da Europa e a denunciam na trajetória que tomou, 
a de apenas cuidar da economia, do criar riqueza. No confronto 
com a guerra, muitas vezes se diz que a Europa perdeu-se dos 
valores que a criaram e a fizeram grande. Urge parar para pensar: 
para onde caminhamos nós? Que futuro nos espera? Ou não esta-
remos demasiado tranquilos a apontar a «crise» da Igreja como se 
esta não fizesse parte da Europa dos valores?

P. Abílio Cardoso

- Em 1992 foram assinalados em Barcelos 
os 75 anos das aparicões de Fátima, com 
duas procissões de velas, a 13 de Maio e 
13 de Outubro. «Durante estes seis meses, 
fizeram-se atos religiosos em todas as igre-
jas  desta Paróquia de Santa Maria Maior. 
O povo de Deus manifestou-se profunda-
mente interessado nestas comemorações».

A MÃE DA AMAZÓNIA
Mãe da vida,
no vosso seio materno formou-Se Jesus,
que é o Senhor de tudo o que existe.
Ressuscitado, 
Ele transformou-Vos com a sua luz
e fez-Vos Rainha de toda a criação.
Por isso Vos pedimos que reineis, Maria,
no coração palpitante da Amazónia.
Mostrai-Vos 
como mãe de todas as criaturas,
na beleza das flores, dos rios,
do grande rio que a atravessa
e de tudo o que vibra nas suas florestas.
Protegei, com o vosso carinho, 
aquela explosão de beleza.
Pedi a Jesus que derrame todo o seu amor
nos homens e mulheres que moram lá,
para que saibam admirá-la e cuidar dela.
Fazei nascer vosso Filho nos seus corações
para que Ele brilhe na Amazónia,
nos seus povos e nas suas culturas,
com a luz da sua Palavra, 
com o conforto do seu amor,
com a sua mensagem 
de fraternidade e justiça.
Que, em cada Eucaristia,
se eleve também tanta maravilha
para a glória do Pai.
Mãe, olhai para os pobres da Amazónia,
porque o seu lar está a ser destruído
por interesses mesquinhos.
Quanta dor e quanta miséria,
quanto abandono e quanto atropelo
nesta terra bendita,
transbordante de vida!
Tocai a sensibilidade dos poderosos
porque, 
apesar de sentirmos que já é tarde,
Vós nos chamais a salvar
o que ainda vive.
Mãe do coração trespassado,
que sofreis nos vossos filhos ultrajados
e na natureza ferida,
reinai Vós na Amazónia
juntamente com vosso Filho.
Reinai, 
de modo que ninguém mais 
se sinta dono da obra de Deus.
Em Vós confiamos, Mãe da vida!
Não nos abandoneis nesta hora escura.
Amen.

 
Papa Francisco, in Querida Amazónia, 2/2/2020

Decorre de 2 a 9 de outubro, a Semana Nacional 
da Educação Cristã. Com o título O Educador Cris-
tão, um guia no Caminho, a Nota Pastoral pode ser 
lida no site da Paróquia: www.paroquiadebrace-
los.org. Exorta-se a que a leiam e meditem.

TARDE CULTURAL 
EM S. ROMÃO DO NEIVA

A nossa habitual Tarde Cultural será, neste ano 
de 2022, passada em S. Romão do Neiva.
Sairemos no domingo, 16 de Outubro às 14.30 
de junto da Matriz, partilhando o transporte 
(quem tiver lugares disponíveis leva aqueles 
que não têm carro). À chegada faremos uma 
visita ao mosteiro, onde seremos acolhidos 
pelo pároco local, P. José Luís Esteves do Cou-
to, condiscípulo do Prior, seguida de momento 
de oração mariano, aproveitando os quadros 
dos mistérios do rosário, que embelezam as 
imediações do Santuário.
Pelas 17.30, após o lanche, estaremos de volta 
a Barcelos.

BÊNÇÃO DA MESA 
[para rezar antes 

da refeição em família]
Senhor Jesus Cristo, és o 
Servo Deus, que colocas 
a toalha à cintura, prepa-
ras para nós a mesa na 
abundância e serves-nos 
com humildade até que 
tenhamos comido e bebi-
do bem. Senta-te à nossa 
mesa, abençoa a nossa re-
feição, para que nos tor-
nemos humildes servidores 
da alegria e da comunhão. 
Ámen.

Altíssimo, glorioso Deus,
iluminai as trevas 
do meu coração,
dai-me uma fé recta,
uma esperança certa
e uma caridade perfeita;

sensibilidade e conhecimento, 
Senhor, 
a fim de que eu cumpra
o Vosso santo e veraz mandamento. 
Amén.

S. Francisco de Assis
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A VIDA DO POVO DE DEUS TORNADA ORAÇÃO
xxVII DOMINGO DO TEMPO COMUM

SEGUNDa, 3 - Leituras: Gal 1, 6-12;  Lc 10, 25-37

09.00 (Senhor da Cruz): Delfim Cunha (20º aniv.)
15.30 (Terço): Carlos Alberto Pereira Vilas Boas
19.00 (Matriz): Joaquim Carvalho Figueiredo (5º aniv.)

TERÇa, 4 - S. FRaNCISCO DE aSSIS
 Leituras: Gal 1, 13-24; Lc 10, 38-42

09.00 (Senhor da Cruz): Maria Amélia Marcelo
19.00 (Matriz): Maria Aurora Pereira Pinto de Azevedo

QUaRTa, 5 - SaNTa FaUSTINa kOwaLSka
 Leituras: Gal 2, 1-2. 7-14
    Lc 11, 1-4

09.00 (Senhor da Cruz): Joaquim Rodrigues
15.30 (Terço - Intenções colectivas):
- Pelos irmãos, vivos e falecidos, da Confraria do Terço
- Alberto Pereira e Alice Pereira
- Rodrigo Alves de Faria
19.00 (Matriz): Manuel Figueiredo Mendes, Zulmira e 
António Ribeiro

QUINTa, 6 - S. bRUNO
 Leituras: Gal 3, 1-5
   Lc 11, 5-13

08.00 (São José): Em louvor da Sagrada Família
09.00 (Senhor da Cruz): Madame Ferenan
15.30 (Terço): Em louvor do Senhor dos Aflitos
19.00 (Matriz - Intenções colectivas): 
- Maria do Carmo da Silva Fernandes e marido António
- Manuel Pereira de Sousa (30º dia)
- Almas do Purgatório

SExTA, 7 - VIRgEM SANTA MARIA
 Leituras: Gal 3, 7-14
   Lc 11, 15-26

09.00 (Senhor da Cruz - Intenções colectivas):
- António Fernandes Pereira
- Artur Pedromi
15.30 (Terço): Augusto Dias Salgueiro, esposa e família
19.00 (Matriz): José Manuel Vasconcelos Pimenta do Vale

SábaDO, 8 - Leituras: Gal 3, 22-29
    Lc 11, 27-28

09.00 (Senhor da Cruz): Maria Olívia Pinheiro Cunha,
      marido e neto
17.30 (São José): Rui Nuno da Silva Loureiro
19.00 (Matriz - Intenções colectivas):
- M.ª Eugénia Fernandes Ribeiro, filho Luís e genro Manuel João
- Amélia Alda Amaral Neiva
- Bernardino Pereira da Costa e familiares de Teresa Carreiras
- Antero Joaquim Beleza Ferraz Braga
- Guilherme Vieira de Carvalho
- Rosa Adelaide Saldanha Monteiro (30º dia)

DOMINGO, 9 - XXVIII DO TEMpO COMUM
 Leituras: 2 Reis 5, 14-17
   2 Tim 2, 8-13; Lc 17, 11-19

09.00 (Senhor da Cruz): José Martins Fernandes e Almas do 
Purgatório
11.00 (Matriz): Pelo povo
12.15 (Senhor da Cruz): Irmãos da Real Irmandade
15.30 (Terço): Rui Manuel da Silva Rosas
19.00 (Matriz): Pelos irmãos, vivos e falecidos,
   da Irmandade de Santa Maria Maior

Se hoje ouvirdes a voz do Senhor,
não fecheis os vossos corações

A ARTE DO ENCONTRO PARA CA-
SAIS (SOUTELO) - Uma experiência 
forte para a relação em casal «para 
os casais que desejam que os desen-
contros do dia a dia se transformem 
em pequenos passos no sentido um 
do outro». É uma proposta que m,ui-
to recomenda. Ha´duas datas agen-
dadas: 15 de outubro 2022 e 21 de 
outubro de 2023, com o P. Álvaro 
Balsas e uma equipa de três casais. 
Para a de 15 de outubro, sábado, de-
vem inscrever-se quanto antes. Mais 
informações: www.casadatorre.org. 

LEITORES - O grupo de leitores vai 
reunir amanhã a fim de preparar a 
proclamação das leituras dominicais. 
Apela-se a que muitos outros se jun-
tem ao grupo, sobretudo jovens, para 
assegurar as diversas celebrações na 
Paróquia. Às 21.00 nas salas de cate-
quese.

MÊS DO ROSÁRIO EM S. BENTO 
DA BURAQUINHA - Como já vai 
sendo habitual os moradores juntop 
à capela de S. Bento da Buraquinha 
vai juntar-se na capela, às 10.00 de 
segunda a sexta, para a r4ecitação do 
terço, assinalando o Mês do Rosário, 
também Mês Missionário.

HOTEL-LAR CONDES DE BARCE-
LOS - Pedida pela Direcção, a as-
sistência religiosa as utentes do Lar 
vai ter na próxima terça-feira, dia 4, 
dia de S. Francisco de Assis, o pri-
meiro de sete encontros ao longo do 
ano, com a presença do Prior e al-
guns Ministros da Comunhão e out-
ros animadores.

MÊS DE OUTUBRO  MÊS DO 
ROSÁRIO - Além da recitação do 
Terço, às 10.00 em S. Bento da Bura-
quinha, convidam-se os paroquianos 
para dois momentos celebrativos em 
honra de Nossa Senhora, neste mês 
que  a Igreja lhe dedica:
No próximo dia 13, às 21.00 na Ig-
reja do Terço em honra de Maria, 
Rainha das Missões e no próximo dia 
16, domingo, na Tarde Cultural em S. 
Romão do Neiva.

RECOMEÇAR ATé QUANDO?
1.Eis que, por esta altura, os nossos lábios sonorizam abun-
dantemente o verbo «recomeçar». Parece que não atentam-
os tanto que um recomeço pressupõe um prévio final.

2. Só voltamos a começar porque terminamos, interrompe-
mos ou paramos. É o caso do ano escolar, das competições 
desportivas e até do ano pastoral e da catequese.
Afinal, apenas no início podemos falar de «começo». Depois, 
sucedem-se os «recomeços». 

3. Já Xavier Zubiri alertava que, na transcorrência do tempo, 
«a vida é uma sucessão de começos». Fica implícito que a 
mesma vida pode ser também uma «sequência de finais».

4. Alguns destes finais dão lugar a novos começos. Mas não 
é seguro que tal possa acontecer sempre. Há empresas que 
fecham. Há actividades que encerram. Há empregos que são 
extintos. E até a nossa vida na terra se conclui.

5. É claro que tudo é possível alterar. Em muitos casos, mais 
do que um fim, o que ocorre é uma transfiguração.
Efectivamente, há produtos que se reciclam, actividades que 
se redefinem, instituições que se reorganizam e até a vida 
se transforma.

6. Para quem crê e como lembrou a mãe de São Sinforiano 
(século II), «a vida não acaba, apenas se transforma». Aqui, 
o recomeço cumpre-se na eternidade. No tempo, porém, a 

sucessão de começos não é infindável. Haverá uma altura em 
que «o» fim chegará.

7. Preocupante é que, muitas vezes, sejamos nós, humanos, a 
concorrer para antecipar esse fim. As malfeitorias que provo-
camos na natureza e infligimos à própria humanidade indici-
am que estamos a acelerar o passo para o desenlace.

8. Como se não bastassem as doenças, os conflitos e a fome, 
desencadearam uma guerra que contém uma ameaça destru-
idora planetária.
O recurso ao armamento nuclear – há meses impensável – não 
pode ser dado por excluído. E as consequências de um recurso 
tão desvairado abrigarão promessas de recomeços?

9. E, no entanto, andamos quase anestesiados, como se nada 
nos pudesse atingir. Por conseguinte, o melhor é pôr termo às 
guerras e eliminar o arsenal nuclear. É a única «janela aberta» 
que a vida nos oferece.

10. Como aconselha o Papa Francisco, se ainda não tivermos 
aberto tal «janela», abramo-la «o quanto antes».
E «olhemos para o caminho».  Só pela paz poderemos transitar 
nele. A caminho de novos
recomeços!

João António Pinheiro Teixeira, In DM 27.09.2022

OFERTAS PARA BOLETIM 
Pedimos a colaboração generosa 
para com o Boletim, que é distribuí-
do gratuitamente. 

- Família n.º 140 - 5,00
- Família n.º 839 - 10,00
- Família n.º 229 - 20,00
- Família n.º 842 - 20,00

TOTAL DA SEMANA - 55,00 euros

A transportar: 28.946,75 euros
Despesas até agora: 37.694,77 euros

MINISTROS EXTRaORDINáRIOS Da COMUNHÃO
A nossa Paróquia tem ao seu serviço um grupo de MEC’s, pessoas com amor à 
Eucaristia e empenhadas na pastoral da Paróquia, que ajudam na distribuição 
da Comunhão e levam-nA a alguns doentes que A desejam. O número reve-
la-se cada vez mais insuficiente pois aumenta, felizmente, o número dos que 
A desejam receber em casa e são talvez demasiadas em número as celebrações 
em que os mesmos são necessários, atendendo até à idade dos sacerdotes, 
cada vez mais necessitados de ajuda. Prestam também óptimo serviço na 
ausência de presbíteros.
A Paróquia precisa de aumentar o grupo e, por isso, o Prior vai convidar al-
gtmas pessoas de vida eucarística e capacidade de serviço em voluntariado. 
Queremos paroquianos sugerir ao Prior pessoas a convidar? 
Tais pessoas terão de participar na formação ministrada pela Arquidiocese no 
sábado e domingo, dia 4 e 5 de novembro, recebendo mandato do sr. Arcebi-
spo para um triénio, renovável.

SECRETARIADO PERMANENTE DO CONSELHO PASTORAL

Reformulado que foi o Conselho Pastoral, deste saiu o Secretariado Perma-
nente, agora constituído por : P. Abílio Cardoso, Presidente; Conceição Rego, 
Secretária; João Júlio Loureiro, Tesoureiro; Albertina América; Joaquim Brito 
(Escuteiros); Fátima Pereira (Catequese); Belmira Lopes (MEC’s); que vai re-
unir pela primeira vez na próxima terça-feira às 21.30 no Cartório Paroquial.
é este pequeno grupo, agora constituído por sete pessoas, que, com o Prior, 
orienta a vida paroquial.

pREpaRaÇÃO DO bapTISMO
No próximo sábado, 8 de Outubro às 16.00 nas salas de catequese, haverá uma 
nova reunião de preparação para o baptismo destinada a todas as famílias com 
crianças para baptizar nos próximos meses e para todos aqueles que pretendam 
assumir o múnus de padrinho/madrinha, em barcelos ou noutras paróquias.

TRÊS PROPOSTAS DE FORMAÇÃO 
NO ARCIPRESTADO 2022/2023

A palavra de ordem na pastoral da Igreja continua a ser formação. Importa funda-
mentar cadea vez mais a atitude fé dos cristãos para que o testemunho de vida se 
torne credível e arraste muitos outros para o seguir.
Porque «ninguém ama o que não conhece» importa que o maior número possível 
de cristãos das nossas paróquias possam aproveitar estes tempos de formação. 
Apresentamo-las de seguida:
1. FORMAÇÃO MENSAL NO ARCIPRESTADO
a. Começando já em 18 de Outubro, às 21.00 em quatro centros (Pereira e Gil-
monde, na Zona Sul, e Galegos e Casa da Nazaré, na Zona Norte), com os primeiros 
quatro temas de um conjunto de oito, apresentados por quatro sacerdotes do 
Arciprestado. 
b. Isto quer dizer que haverá nesse dia 18, quatro sessões em cada um dos centros. 
Os participantes deverão manter-se no centro que escolhem, pois são os quatro 
sacerdotes que rodarão pelas quatro zonas, de modo que os participantes terão os 
quatro temas ao longo de quatro meses.
c. Só em Fevereiro entrarão mais quatro sacerdotes com os restantes quatro temas, 
de modo que o ciclo de formação, em sessões mensais, terminará em Maio/Junho.
2. FORMAÇÃO QUINZENAL NA PARÓQUIA
Retomando a habitual catequese de adultos às quintas-feiras das 21.00 às 22.30, 
o Prior estudará com todos os jovens e adultos que a frequentarem os documen-
tos recentes da Igreja, a começar pela Carta Pastoral do nosso Arcebispo. Alguns 
documentários temáticos serão visionados e comentados para sobre eles incidir a 
mensagem evangélica e a doutrina da Igreja.

3. FORMAÇÃO QUINZENAL CESM, a começar em Janeiro, no Seminário da Silva, 
com temas de actualidade, no seguimento de idêntico programa dos anos ante-
riores, que se têm revelado muito úteis, a julgar pelo número de participantes já 
«consagrado» (na ordem dos 60/80 por sessão).


