
DOMINGO DA PALAVRA DE DEUS
O Papa Francisco instituiu, em 30 de Se-
tembro de 2019, o III domingo do Tem-
po Comum (em 2020 a 25 de Janeiro) 
como Domingo da Palavra de Deus. Ele 
exorta-nos a viver este domingo com 
solenidade pois que, reunidos à volta da 
Palavra de Deus, formamos o Povo do 
Senhor.
O Prior confia ao Grupo de Leitores a celebração solene deste 
dia no futuro. Para este ano, convoca-se todo o grupo de  
Leitores para, na missa das 11.00, apresentarem solenemente à 
assembleia a Bíblia e receberem a bênção para a sua missão de 
proclamar dignamente a Palavra de Deus.

Para Deus não há excluídos
Como em todos os domingos e solenidades, três leituras, três tempos, muitas provo-
cações e algumas questões.
Tal como na vida de todos os dias, crentes e não crentes unem-se no questionamento 
interior sobre o sentido último da vida: para o nada ou para Alguém.
Crentes, discípulos e seguidores de Jesus, somos lembrados repetidamente que «para 
Deus não há excluídos». Eu não sou excluído. E ninguém é excluído do amor de Deus. A 
exclusão é de cá de baixo, não vem do «Alto».
Diante do que se afirma, saibamos olhar para o «Alto» e para o «baixo». Do Alto temos um 
olhar que salva, recupera, cura e liberta. Do baixo temos o grito honesto do pecador que 
suplica perdão ou o gesto orgulhoso daquele que teima em deleitar-se no seu egoísmo, 
na sua solidão, porque não precisa de ninguém. Muito menos de Deus.
Do Alto, isto é da Palavra de Deus vem-nos a certeza de que o Servo de Deus vem para 
ser a Luz que deve chegar a todos.
De Corinto, comunidade dividida, vem o repto às comunidades cristãs de hoje a viverem 
na harmonia e paz, condições da sua credibilidade. E quem o diz é o outrora perseguidor 
de cristãos, tornado fundador de uma Igreja santa, porque foi santificada pela graça e 
paz que Deus lhe concedeu. 
Das margens do Jordão vem o dedo apontado de João Baptista para o «Cordeiro de Deus 
que tira o pecado do mundo», que viu e dá testemunho de que Ele é o Filho de Deus.
E de baixo, o que sobe para 
o Alto?
Só a humilde que nos leva 
a reconhecer pecadores ne-
cessitados de perdão. 
Só o desejo de uma aventura 
de confiança naquele que, à 
nossa frente, nos convida a 
seguir atrás dele. 
Só a certeza de que o dom 
da santidade se torna pos-
sível porque Deus nos acolhe 
e Se nos oferece. 

Só as limitações assumidas mas juntas às dos que nos rodeiam 
para, ao mesmo tempo, saborearmos o pão da libertação das nossas 
próprias escravidões porque marcados pelo sangue do Cordeiro.
Quem de nós aceita cruzar o Alto e o baixo?

O Prior - P. Abílio Cardoso
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U M  O L H A R  O U T R O
Este «olhar» vai incidir sobre a paróquia de Ocua, a 552ª da arquidiocese de Braga, a 
partir de uma parceria estabelecida entre Braga e Pemba. Porque acompanhei durante 
dois meses a entrada de uma nova equipa missionária e assisti, partilhando com eles, aos 
primeiros passos de uma entrega generosa, à partida projectada para um ano. O Rui e a 
Susana, o casal que decidiu integrar o projecto por mais um ano, facilitaram a «entrada» 
dos  novos, o P. Daniel e a Andreia. Também eu beneficiei, e muito, da sua experiência e 
conhecimento da realidade social, humana e pastoral.
Ainda antes de chegarmos à Paróquia - era sábado, 26 de Outubro - entrámos cedo no 
Chiúre, a cerca de 30 Km da Paróquia, uma vila que funciona como distrito e aonde nos 
abastecemos dos bens de primeira necessidade.  Era o primeiro encontro das equipas 
missionárias da região. Éramos mais de duas dezenas, de várias nacionalidades, com 
predomínio dos brasileiros, entre padres, religiosas e leigos. Presidiu um dos vigários 
da diocese. Passámos toda a manhã em programação de várias actividades comuns. 
Destaco, deste encontro, como primeira impressão, o ambiente fraterno entre todos e 
a partilha das mesmas preocupações. Percebi mais tarde que estes encontros, de nível 
regional ou simplesmente de zona, ou por comissões, são frequentes, o que permite que 
em pouco tempo todos se tornem familiarizados uns com os outros. E tal, percebi tam-
bém, é fundamental no contexto da missão.
A primeira celebração na Paróquia permitiu identificar alguns traços, que viria a confir-
mar com o tempo:
a) O ambiente de festa permanente em cada celebração. Canta-se, e até se dança, mas 
nada destoa do ambiente sagrado.
b) Os diversos ministérios ou serviços na comunidade permitem ao presidente da cele-
bração o «descanso» de quem tem de fazer apenas aquilo que lhe compete: proclamar o 
evangelho, explicá-lo (a homilia é sempre traduzida por um «ancião»), consagrar o Pão 
e distribuí-lo.
c) Nunca há pressa: normalmente a missa começa às 8.00, mas o sino convocou para 
o Terço, animado este, às 7.30. Numa daquelas a que presidi, verifiquei que terminei às 
9.45, cedo para o costume deles. Mas, os últimos 15 minutos são para os «avisos»: os lí-
deres da comunidade informam, exortam, dão contas e destacam a presença de algumas 
pessoas que ou vêm pela primeira vez e se apresentam, ou estão de passagem na aldeia 
e vêm à Eucaristia, ou até se afastaram da comunidade por alguma razão e decidiram 
voltar (num dos casos, uma dizia que, abandonada pelo marido muçulmano, nunca pôde 
praticar a sua religião mas sempre rezava… e sentia-se agora feliz, no seu regresso).
d) Predominam, na assembleia, os homens. Poucas são as mulheres que intervêm. Há 
mesmo uma orientação dada aos missionários para forçarem o papel das mulheres na 
actividade e até nas decisões da comunidade, pois que, culturalmente, «os homens é que 
mandam». Se os homens se fazem ouvir mais na celebração, todos do mesmo lado, as 
mulheres enchem mais o espaço: elas valem por duas ou três, com os filhos agarrados 
aos peitos (literalmente) e outros, mais crescidos ao lado, se não se aventuram, por 
enquanto, a rodear o altar. É maravilhoso sentir-se rodeado – às vezes com dificuldade 
de nos movermos do altar para o ambão – por tantas crianças que, como os adultos, 
cantam e batem palmas, «sentem» a música dando ritmo ao próprio corpo. No momento 
da paz, todas querem apertar a mão do padre (duas ou três ao mesmo tempo).
A visita às comunidades (são 96 na Paróquia) é sempre muito festiva. Quando a Equipa 
agenda o dia, sabe-se que os líderes da comunidade aproveitam para se mostrarem 
dignos do cargo que ocupam e do respeito que lhes dedicam. A manhã da visita – che-
ga-se normalmente às 8.00 e a celebração pode durar mais de três horas – é toda de- 
dicada ao encontro/festa da comunidade. Começa-se por atender de confissão os que 
desejarem. Celebra-se a Eucaristia, cantada e dançada por um grupo ensaiado, com 
muito sentido do sagrado. Segue-se uma reunião de todos os líderes da Zona, das comu-
nidades, dos ministérios ou serviços da Comunidade com o pároco e a equipa. E termi-
na-se com um almoço, simples e ao jeito deles, normalmente xima ou arroz com frango.
Além destas, há as mais importantes, chamadas visitas sacramentais. Depois de um cate-
cumenado ou preparação do Batismo, que dura mais de três anos, todos aguardam que a 
Equipa agende a celebração sacramental. Também há uma receção especial, com cânti-
cos de versos feitos para a ocasião. Seguem-se as confissões: o líder avisa que «primeiro 
os que se vão casar e  depois os outros». A celebração com batizados, que podem ser 
70, 200 ou 300, depois os casamentos e, na altura própria, a comunhão pela primeira 
vez dos recém-batizados. O Crisma está reservado para a visita pastoral do bispo, com 
preparação própria. Segue-se a reunião dos líderes e servidores das comunidades e o 
almoço para a Equipa. Às vezes eles estão organizados para comerem juntos, pois que as 
distâncias são mesmo grandes e é preciso voltar a pé ou de bicicleta… (o toyota de caixa 
aberta não dá para todos…).
Terei de voltar de novo ao assunto na próxima semana.

O Prior - P. Abílio Cardoso

SOLIDARIEDADE COM 
SEMINARISTAS DE 

MOÇAMBIQUE
Estamos a meio da campanha para 
a cobertura da igreja de Nacivare, 
conforme apelo no boletim passado. 
Pedíamos cem pessoas a ofertarem 5 
euros cada. Ela vai continuar até en-
contrarmos as cem pessoas.

Entretanto lança-se uma nova 
campanha.

O Reitor do Seminário filosófico de 
Maputo, onde estudam cerca de 150 
seminaristas de várias dioceses, so-
licitou ao Prior de Barcelos, na visita 
que este fez ao Seminário, a cola- 
boração para dotar os seminaristas 
de livros dignos para a oração co-
munitária, livros esses editados em 
Portugal.
Contactado o Secretariado Nacional 
de Liturgia, ficamos a saber que cada 
livro custa actualmente a quantia de 
20 euros, que inclui já o desconto 
para quantidades. Mas são 150… 
que nos põem outro problema, o do 
transporte. Sobre este, o Prior dili-
gencia no sentido de os enviar, por 
portadores conhecidos, em quanti-
dades pequenas.
Faz-se então um apelo à generosi-
dade para com esta Igreja jovem, com 
muita esperança mas sem grandes 
meios materiais. Quem quer viver a 
certeza de que «alguém lá longe, um 
futuro padre, reza por um livro que 
eu ofereci? E reza lembrando-se, jun-
to de Deus, de quem o ofereceu»?
No boletim paroquial serão regista-
das as dádivas. Quem desejar man-
ter o anonimado poderá fazê-lo. 
No entanto, pedimos a todos que 
permitam registar o nome para que 
o seminarista que rezar por aquele 
livro se lembre da pessoa que o 
ofereceu. Por isso, além do nome, 
gostaríamos de registar o email ou 
telefone. Os interessados poderão 
passar no Cartório para registar a 
sua oferta, que poderá ficar como 
anónima no que se refere ao conhe-
cimento público.

“Fé E CiênCiA:
FROnTEiRAs dO COnHECiMEnTO” 
A Pastoral da Cultura de Braga está a organizar, em 
parceria com o Museu Pio XII, a Faculdade de Filosofia 
e Ciências Sociais e a Faculdade de Teologia da UCP, 
um Seminário intitulado “Fé e Ciência: Fronteiras do 
Conhecimento”.
O seminário, dividido em quatro sessões, contará com a 
presença de profissionais de áreas científicas diferentes. 
A primeira sessão foi já a 17 de Janeiro, com a inter-
venção do Físico e sacerdote Jesuíta, Bruno Nobre, sobre 
a questão: “Pode a ciência oferecer uma explicação últi-
ma da realidade?”.
Na segunda sessão, a 31  de Janeiro, o Químico e Pro-
fessor na Faculdade de Ciências da Universidade do Por-
to, João Paiva, irá reflectir sobre o tema “Será possível 
conciliar a fé cristã e a teoria da evolução?” A terceira 
sessão, que se realiza no dia 14 de Fevereiro, é dedicada 
ao tema “Fé, Psiquiatria e Neurociência”, analisado pelo 
Médico Psiquiatra e professor António Palha.
A Teóloga e Professora da Faculdade de Teologia da UCP, 
Isabel Varanda, convidada da última conferência agen-
dada para o dia 28 de Fevereiro, irá reflectir sobre “A fé 
cristã perante os desafios actuais da ciência”.
O Museu Pio XII acolherá as sessões deste Seminário, 
com hora marcada para as 21h00.
A participação é gratuita, mas implica uma inscrição on-
line obrigatória, disponível em www.arquidiocese-braga.
pt/culturaedialogo e www.facebook.com/culturabraga. 
Este seminário será ainda creditado como acção de for-
mação para professores.

In DM 16.01.2020

«“Senhor, se quiseres, podes cu-
rar-me; se quiseres, podes per-
doar-me; se quiseres, podes aju-
dar-me.” Ou, se quiserdes um pouco 
mais longa: “Senhor, sou pecador, 
tem piedade de mim, tem compai- 
xão de mim”. Oração simples, que 
se pode dizer muitas vezes ao dia. 
“Senhor, eu, pecador, peço-te: tem 
piedade de mim”. Muitas vezes ao 
dia, interiormente, no coração, sem 
dizê-lo em voz alta: “Senhor, que 
quiseres, podes; se queres, podes. 
Tem compaixão de mim”. Repetir 
isto», propôs.
«Ganhemos o hábito de repetir esta 
oração, sempre: “Senhor, se qui- 
seres, podes. Se quiseres, podes”, 
com a confiança de que o Senhor 
está próximo de nós, e a sua com-
paixão tomará sobre si os nossos 
problemas, os nossos pecados, as 
nossas doenças interiores, tudo», 
concluiu Francisco (15/1/2020).



sERViÇO LiTÚRGiCO dA sEMAnA inFORMAÇÕEs

2 3

segunda, 20 - s. Fabião e s. sebastião
 Leituras: 1 Sam 15, 16-23
   Mc 2, 18-22

Terça, 21 - s. inês
 Leituras: 1 Sam 16, 1-13
    Mc 2, 23-28

Quarta, 22 - s. Vicente
 Leituras: 1 Sam 17, 32-33. 37. 40-51
   Mc 3, 1-6

Quinta, 23 - Leituras: 1 Sam 18, 6-9: 19, 1-7
             Mc 3, 7-12

Sexta, 24 - S. Francisco de Sales
 Leituras: 1 Sam 24, 3-21
   Mc 3, 13-19

sábado, 25 - Conversão de São Paulo
 Leituras: Act 22, 3-16
   Mc 16, 15-18

dOMinGO, 26 - iii dO TEMPO COMUM
 Leituras: Is 8, 23b-9, 3 (9, 1-4)
               1 Cor 1, 10-13. 17
    Mt 4, 12-23

Intenções das missas a celebrar na Matriz
(Segunda a Sábado: 19.00 / Domingo: 11.00 e 19.00)

Eu venho, senhor,
para fazer a vossa vontade

A VIDA DO POVO DE DEUS TORNADA ORAÇÃO

II DOMINGO DO TEMPO COMUM

segunda, 20 - Manuel Rosa Batista da Costa, esposa e filho

Terça, 21 - Maria de Lurdes de Freitas Paula (30º dia)

Quarta, 22 - António Manuel Godinho Meira e esposa Maria Otília

Quinta, 23 - Intenções colectivas:
- Maria Cândida Barbosa da Costa
- Albina da Rocha Arantes e marido
- Luís Soares, Alzira da Silva Carvalho e filho Manuel
- Aires Marques e esposa Barcelice de Jesus Cordeiro

sexta, 24 - Francisco Duarte Carvalho

sábado, 25 - Intenções colectivas:
- Manuel João Jesus Amaral
- José Miranda da Silva
- João Manuel Silva (2º aniv.)
- Maria Fernanda Lopes Martins
- Maria do Carmo Sousa Faria
- Maria Cecília Sousa

domingo, 26 - 11.00 - Missa pelo povo
             19.00 - Pelos Benfeitores da Paróquia

ENCONTROS DO CESM - O objectivo primeiro dos «Encontros do CESM» é dar um 
contributo válido para a formação de uma consciência instruída para a criação de 
relações nova geradas por Cristo.
A próxima sessão será na próxima quarta-feira, das 21.00 às 22.30h, no Seminário 
da Silva com o tema: “O baixo: Marcos”. Trata-se de uma abordagem, nova e alici-
ante, do evangelista Marcos.

FORMAÇÃO CRisTÃ dE AdULTOs - Na próxima quinta-feira, às 21.00 nas salas 
de catequese, haverá a catequese de adultos orientada por leigos da Paróquia.

VisiTA dE EsTUdO dO COnsELHO ECOnÓMiCO - Uma vez por ano, os mem-
bros do Conselho Económico juntam-se para visita de igrejas novas ou recuperadas, 
de modo a verem como outros fazem, buscando, assim, ideias novas para bem ge- 
rirem o património da Paróquia.
Será no próximo sábado, com saída às 9.30 e regresso pelas 18.30.

AdORAÇÃO EUCARÍsTiCA - No próximo sábado, das 15.30 às 16.30, haverá 
adoração eucarística na Igreja do Terço, a cargo dos ex-ministros da comunhão.

PROMEssA dE EsCUTEiROs - O próximo domingo é dia grande para os nossos 
escuteiros. O Agrupamento XIII vai acolher a promessa daqueles jovens que, des-

de há meses, se preparam para 
este momento, ingressando ou 
avançando nos diversos graus 
do escutismo, um dos maiores 
e dos melhores movimentos 
mundiais de educação da ju-
ventude. Porque dia grande, ele 
exige uma velada de oração na 
véspera, sábado às 21.30, e uma 
celebração condigna e mais 
cuidada na missa das 11.00, na 
Igreja Matriz.

OFERTAS PARA BOLETIM 
Pedimos a colaboração generosa para 
com o Boletim, que é distribuído gra-
tuitamente. 

- Manuel Esteves Vieira - 5,00
- Família n.º 498 - 20,00
- Anónimo - 20,00

TOTAL DA SEMANA - 45,00 euros

A transportar: 20.488,95 euros
Despesas até agora: 30.705.36 euros

“O OCidEnTE EsTá MATAndO 
dEUs. O OCidEnTE,

POR issO MEsMO, MORRERá!”
Dom Henrique Soares da Costa, bispo de Pal-
mares, no Estado brasileiro de Pernambuco, pu-
blicou a seguinte reflexão sobre a nossa época e 
as consequências da sua ruptura com as raízes 
cristãs:
A sociedade ocidental está se decompondo, des-
figurando-se rapidamente. Sua matriz geradora 
foi a tradição judeo-cristã, que pariu nossa cultu-
ra do Ocidente. Foi o cristianismo, com sua crença 
de que cada indivíduo é imagem e semelhança 
de Deus em Cristo, quem possibilitou que essa 
cultura desenvolvesse conceitos como pessoa, 
direitos humanos, democracia, dignidade do in-
divíduo, etc. Foi o judeo-cristianismo, ao afirmar 
que a história é aberta e caminha para uma pleni-
tude e que o homem tem a função de “dominar” a 
terra, quem inspirou e possibilitou o desenvolvi-
mento tecnológico que fez com que o Ocidente 
se afirmasse hegemonicamente frente a outras 
culturas. Sem o cristianismo, o Ocidente não 
existiria. Até mesmo correntes de pensamento 
que se mostraram visceralmente antirreligiosas 
e anticristãs, beberam no cristianismo as bases 
de suas afirmações…
Desde o século XVIII, no entanto, com o ilumi-
nismo racionalista, o homem ocidental deu as 
costas a Deus, a Cristo, à Igreja e engendrou um 
projeto suicida: conservar e aprimorar os valores 
de nossa sociedade negando Deus. Tal projeto 
continua de pé; vai de vento em popa: a ilusão 
de um humanismo sem Deus e o Seu Cristo, um 
plano de fraternidade universal escondendo Je-
sus Cristo, nosso Senhor… Só há um problema, 
grave, urgente, inevitável: sem a sua seiva cristã, 
a grande árvore ocidental vai murchar, morrer 
e secar. Renegando a cosmovisão cristã que os 
inspirou, nossa sociedade não poderá conservar 
os valores admiráveis que construiu.
Atualmente, é moda criticar o cristianismo, ava-
calhar a Igreja e seu passado, relativizar Cristo, 
destruir a moral cristã, desfigurando-a. Fazem 
isso nas universidades, promovem isso nos mei-
os de comunicação, levam adiante essa política 
nos vários programas de governos… O preço será 
alto, as consequências serão tremendas, porque o 
homem não pode matar Deus e continuar sendo 
humano, vivendo uma vida humana. Seremos lo-
bos de nós mesmos, de nós mesmos desiludidos, 
por nós mesmos desgostosos. Exemplos dessa 
necrose? A destruição do conceito de família e de 
sua realidade mesma, o desencanto e falta de ide-
al de nossos jovens, a banalização e aviltamento 
da sexualidade, a exaltação da homossexualidade 
como ideologia, a corrupção deslavada na políti-
ca, a violência nas suas mais diversas manifes-
tações, a droga e a guerrilha urbana nas nossas 
cidades, o desprezo pela vida: aborto, experimen-
tos imorais com embriões humanos, a promoção 
da eutanásia.
O Ocidente está matando Deus. O Ocidente, por 
isso mesmo, morrerá! A continuar assim, nosso 
destino não muito distante serão a barbárie e a 
tirania. Ao fim das contas, valem para toda a nos-
sa sociedade as palavras que o ateu Miguel de 
Unamuno dizia ao Deus em Quem não conseguia 
crer: “Que pena que Tu não existas. Se existisses, 
eu também existiria de verdade”.

Aleteia.org (27/09/2019) 

CAsAMEnTOs 2019
no ano de 2019 houve 37 casamentos na paróquia de santa Maria Maior

1. José Miguel Azevedo Pereira, de Mindelo-Vi-
la do Conde, casou com Célia Costa de Oliveira, 
de Mindelo-Vila do Conde, a 23 de Março.
2. Vítor Bruno Rodrigues da Costa, de Ma-
riz, casou com Ana Rita Miranda Pereira, de 
Adães, a 30 de Março.
3. Bruno Miranda Maciel Rego, de Roriz, 
casou com Ana Daniela Faria da Silva, de 
Galegos (Santa Maria), a 4 de Maio.
4. Vítor Hugo da Silva Costa, de Ri-
beirão-V.N.Famalicão, casou com Sandra Isa-
bel de Sousa e Silva, de Quintiães, a 4 de Maio.
5. Fernando César Barbosa Mendes, de Espo-
sende, casou com Cláudia Alexandra Brandão 
Boucinha, de Esposende, a 1 de Junho.
6. Hugo Alexandre Teixeira de Oliveira, de 
Brito-Guimarães, casou com Sara Fernanda 
Sá Cerquido Pimenta, de Palme, a 8 de Junho.
7. Marco André Rodrigues Pratas, de Cor-
roios-Seixal, casou com Carla Sofia Miranda 
Gonçalves, de Corroios-Seixal, a 8 de Junho.
8. Fábio Gomes Pimenta, de Tamel (São Verís-
simo), casou com Liliana Machado Capela, 
de Oliveira, a 9 de Junho.
9. Pedro Sérgio Moreira Santos, de Monte 
Córdova-Santo Tirso, casou com Daniela So-
fia da Silva Pereira, de Arcozelo, a 9 de Junho.
10. Jorge Bruno da Silva Machado, de Gri-
mancelos, casou com Élia Rosana Miranda 
Rodrigues, de Remelhe, a 15 de Junho.
11. Rúben Filipe Oliveira Saldanha, de Ar-
cozelo, casou com Vânia Raquel Campos da 
Silva, de Perelhal, a 21 de Junho.
12. Jorge Flávio Oliveira da Costa, de Mariz, 
casou com Tânia Isabel Fernandes Araújo, de 
Arcozelo, a 22 de Junho.
13. João da Cruz Gomes Loureiro, de Gil-
monde, casou com Maria Cecília Fernandes 
Alves, de Gilmonde, a 13 de Julho.

14. André Coutinho de Matos, de Perelhal, 
casou com Ana Luísa da Silva de Sousa 
Nunes, de Arcozelo, a 19 de Julho.
15. João Pedro Moreira da Silva, de Vila 
Seca, casou com Libânia de Jesus Rodrigues 
Correia, de Gilmonde, a 20 de Julho.
16. André Manuel da Silva Vilas Boas, de 
Gondifelos, casou com Cristiana Marina Fer-
reira Casanova, de Courel, a 3 de Agosto.
17. Renato Dias Pimenta, de Fragoso, casou 
com Letícia Azevedo Pimenta, de Vilar do 
Monte, a 3 de Agosto.
18. Gabriel Correia Rego, de Gilmonde, ca-
sou com Cassandra Pedrosa Monteiro, de 
Gilmonde, a 11 de Agosto.
19. Ricardo Fernando Vila Verde Leitão, de 
Tamel (São Veríssimo), casou com Alice Mary 
Finn, de Tamel (São Veríssimo), a 17 de Agosto.
20. João Vítor Faria Couto, de Palmeira de 
Faro, casou com Melissa Maria Gomes dos 
Santos, de Milhazes, a 24 de Agosto.
21. Bruno Miguel Carneiro Vilhena Ramião, de 
Barcelos, casou com Ana Patrícia Ferreira Torres 
Castanheira, de Barcelos, a 6 de Setembro.
22. Pedro Teófilo Andrade dos Santos, de 
Gueifães-Maia, casou com Ana Sofia Maciel 
Duarte, de Barcelos, a 14 de Setembro.
23. António Marcos Loureiro Lopes, de Car-
valhal, casou com Tânia Roberta Neiva Cam-
pos, de Feitos, a 21 de Setembro.
24. Hugo Diogo dos Santos Quintas, de 
Barcelos, casou com Elisabete Cristina Neiva 
Araújo, de Barcelos, a 21 de Setembro.
25. Carlos André Gomes da Silva, Aguçadou-
ra-Póvoa Varzim, casou com Madalena Ade-
laide Torre e Silva, de Carvalhas, a 5 de Outubro.
26. Joel André Rodrigues Meira, de Barcelos, 
casou com Ana Patrícia Vieira Guimarães, de 
Barcelinhos, a 5 de Outubro.

27. Jorge André dos Santos Gonçalves, 
de Alvelos, casou com Daniela Dantas 
Barreto Rodrigues, de Barcelos, a 5 de 
Outubro.
28. Diogo António Apolinário da Cos-
ta, de Ucha, casou com Luciana Alberta 
Alves Pereira, de Cristelo, a 12 de Outubro.
29. Pedro Simão Delgado Teixeira Ro-
drigues, de Póvoa de Varzim, casou com 
Sara Nogueira Dias, de V.F.S.Martinho, a 
12 de Outubro.
30. Nuno Gonçalo da Mota Gonçalves 
Coelho, de Tamel (São Veríssimo), casou 
com Patrícia Daniela da Costa Oliveira, de 
Galegos (São Martinho), a 13 de Outubro.
31. Vítor Júlio Pereira de Carvalho, de 
Várzea, casou com Lara Catarina Moreira 
Carvalho, de Chorente, a 18 de Outubro.
32. Rúben Filipe Coelho Ferreira, de 
Arcozelo, casou com Cristiana Cardoso 
de Barros, de Ponte da Barca, a 19 de 
Outubro.
33. João Paulo Matos da Costa Senra, 
de Barcelos, casou com Patrícia Cristina 
Gonçalves Moreira, de Sanguedo-Santa 
Maria da Feira, a 16 de Novembro.
34. Nélson Filipe Machado Correia, de 
Arcozelo, casou com Tânia Isabel da Silva 
Quintas, de Arcozelo, a 30 de Novembro.
35. João Paulo Machado Ferreira, de 
Braga, casou com Isabel do Carmo Fer-
nandes Ferreira, de Marinhas-Esposende, 
a 6 de Dezembro.
36. Miguel Ângelo Rocha da Cruz, de 
Cossourado, casou com Rafaela Patrícia 
da Costa Lima, de Roriz, a 7 de Dezembro.
37. Octávio Dimas Fernandes Eira, de 
Apúlia, casou com Elsa Carina Mariz da 
Silva, de Barcelinhos, a 31 de Dezembro.

UMA VEz MAis, ACORdáMOs TARdE
Na vida, sucede-nos – muitas vezes – o que nos acontece em não poucas manhãs: 
acordamos tarde. E, quando acordamos tarde, dificilmente chegamos a tempo. Uma 
vez mais, acordámos tarde para a possibilidade de um conflito de proporções pla- 
netárias. Sobressaltámo-nos com os ataques no Médio Oriente. E nem sequer nos 
apercebemos de que a linguagem e os comportamentos já estavam há muito a levar 
o mundo para (mais) uma descontrolada via belicista.
Dizem-nos que se mata para poupar vidas. Esquece-se que haverá outros vivos que 
continuarão a fazer outros mortos. E não se tem em conta que serão inocentes a 
pagar o preço de mais uma escalada de violência sem fim à vista.
Parece que ainda não notamos que a violência está instalada no mundo porque 
continua alojada em cada pessoa que há no mundo.
Basta olhar para as palavras e para as atitudes. Vítor Hugo deu conta de que «as 
palavras têm a leveza do vento e a violência das tempestades».
Os nossos ouvidos estão encharcados de palavras com sabor a raiva e a ressenti-
mento. Das palavras repentinas aos actos impensados (e mal pensados) vai um passo 
muito pequeno. Mas com consequências imprevisíveis e, quase sempre, assustado-
ras. Um pouco de ponderação bastaria para fazermos esta (elementar) pergunta: que 
ganhamos com a violência?
Devíamos ter presente que – como reparou Jean-Paul Sartre – «a violência, seja qual 
for a maneira como se manifesta, é sempre uma derrota».
Mas quando vemos a violência que se espuma de certos lábios e se evola a partir de 
muitos corações, como pretender que a paz se estabeleça no mundo? Tememos uma 
«guerra mundial», mas mostramos uma clamorosa indiferença perante tantas «guer-
ras domésticas» que se multiplicam à nossa frente. Se até os próximos são odiados, 
como é que os distantes hão-de ser amados?  Temos de acordar mais cedo para a 
tragédia da guerra e para a urgência da paz. Não digamos que a culpa é do tempo. 
O tempo deixa marcas no homem. Mas o homem também deixa marcas no tempo.
Temos – todos! – o (indeclinável) dever de deixar marcas que nos honrem e não 
rastos que nos envergonhem. Foi por isso que Santo Agostinho sentenciou que «se 
formos bons, os tempos serão bons».
 Depois da «revolução industrial», da «revolução tecnológica» e de tantas «revoluções 
políticas», para quando uma efectiva «revolução espiritual»? Com São J.H. Newman, 
deixemos que, «no meio da noite», uma «luz terna e suave» nos leve para «mais 
longe»: para mais longe da guerra e do ódio. Se não podemos fazer tudo no mundo, 
podemos fazer muito mais em cada um de nós!

João António Pinheiro Teixeira, In DM 14.01.2020


