
Quem procuram os «Magos» de hoje?
Com a festa da Epifania a terminar o ciclo litúrgico do 
Natal, a Igreja convida-nos a alargar os horizontes e 
reconhecer as levas enormes e diversificadas dos que, 
inquietos, andam à procura de Deus. E não só a recon-
hecer mas, antes até, a sermos exactamente hoje os 
continuadores dos Magos que se deixam inquietar por 
uma estrela e se põem a caminho. Esta inquietação 
torna-se mesmo, no nosso tempo, uma exigência para 
quem crê em Jesus Cristo: partir para as periferias, ex-
pressão tão do agrado do Papa Francisco.
Muito antes de falarmos intensamente de globalização, 
o encontro de povos, raças e culturas, que se misturam 
e convivem, já se verificava em qualquer cidade capi-
tal do nosso mundo ocidentalizado. Eu próprio muitas 
vezes me interroguei numa Lisboa e Paris onde vivi, em 
Madrid onde estudei e noutras capitais por onde passei 
se não estaria a realizar-se, mais intensamente no nos-
so tempo, a visão de Isaías: «virão adorar-vos Senhor, 
todos os povos da terra». Se bem que tudo aponta para 
Jerusalém, como outrora os magos, e a cidade santa 
ocupe, ainda hoje, um lugar especial e único, o certo é 
que em qualquer capital do mundo contemporâneo se 
cruzam povos de diferentes origens, culturas e línguas, 
desafiados a conhecer-se e a reconhecer-se como pes-
soas humanas, entrando numa relação de fraternidade.
Tudo apontava para aquela Jerusalém, em que os ma-
gos, na sua procura da estrela, se vêem obrigados a 
parar. Não conseguem avançar sozinhos. Precisam de 
auxílio. E vão encontrá-lo, implicando os próprios jude-
us, nas Escrituras. A partir delas surge o retomar de um 
caminho que os conduz aonde queriam.
As nossas vidas agitadas trazem sempre consigo um 
questionamento interior: para onde caminho eu? 
Porque vivo agitado e empurrado continuamente pelo 
relógio? De quem ando à procura?
Nós, os crentes, estimulados pela provocação constante 
da Palavra de Deus, provavelmente nos damos conta de 
que, bem no fundo de nós mesmos, andamos à procura 
de Deus. Mas de que Deus? E em que nível nos situamos no processo da nossa procura? E reconhecemos que, ao nosso lado, 
todos estamos envolvidos no mesmo processo? Que, afinal, todos somos iguais nas mesmas procuras dos magos de outrora?
É caso para nos perguntarmos que Deus (ou deuses) procuramos? O Deus que Jesus anunciou, Aquele que continua a salvar a 
Humanidade, vindo constantemente ao seu encontro – os encontros pessoais e os encontros a reconhecer nos outros – os tais 
encontros que é necessário discernir uns com os outros e nunca sozinhos?
Outrora, os magos encontraram-se com um Menino, que os surpreendeu na humildade da criança, eles que porventura supori-
am um encontro diferente. Tal como os encontros de hoje de cada um de nós com Deus: trazem-nos sempre surpresa e desafios 
novos, convidando-nos a avançar com confiança. O avançar dos magos foi «por outro caminho». Estaremos nós, hoje, dispostos 
a trocar os nossos caminhos pelos caminhos que Deus põe diante de nós? Porque temos medo de que Deus nos peça demais? 
Não é a nossa história de vida um confirmar permanente de que Deus nos conduz, nos leva pela mão e nos faz avançar sempre? 
Teremos medo desse «para onde» Deus nos leva?

Saibamos olhar ao nosso lado e darmo-nos as mãos cruzando os nossos 
caminhos com os desta Humanidade que, às vezes negando-O mesmo ou 
não O reconhecendo, caminha ao encontro de Deus, a partir dos gritos de 
dor que as injustiças provocam.

O Prior - P. Abílio Cardoso

Ano XVI - Nº 1 - 5 de Janeiro de 2020
Rua D. António Barroso, 116, 4750-258 Barcelos. Tel. 253 811 451, Telm. 966 201 411, email: paroquiadebarcelos@sapo.pt

Web: paroquiadebarcelos.org - Facebook: www.facebook.com/paroquiadebarcelos/

Tiragem semanal: 1000 ex.

U M  O L H A R  O U T R O
Depois de «olhar» a partir da minha experiência no local, quis 
confrontar-me com os «papéis», isto é, com as orientações que 
o bispo local dá para todas as comunidades católicas e que os 
missionários procuram pôr em prática nos diversos contextos.
A primeira nota a destacar é que, tal como entre nós hoje, 
também por aqui, numa Igreja bem pobre de meios materiais 
e humanos, não faltam orientações claras para um agir coor-
denado aos mais diversos níveis, a começar pela Conferência 
Episcopal de Moçambique.
O plano diocesano de pastoral para o triénio 2018/2020, sob 
o lema O amor de Cristo nos impele (2 Cor 5, 14), tem como 
objectivo Ser Igreja, Povo de Deus – rosto, casa, escola, fonte 
e pés. Nas diversas igrejas que visitei, dei-me de caras com 
esta proposta, que saiu da XII assembleia diocesana, de 19/22 
de Outubro de 2017.
E não resisto a uma citação longa do texpo do bispo D. Luís 
que a apresenta e que bem sintoniza com as nossas preocu-
pações pastorais, em contexto totalmente diferente: «Este 
tema é muito denso e forte. Não é fácil ser Igreja, Povo de 
Deus. Para ser Igreja é necessário ter a noção de pertença, 
ou seja, eu pertenço a esta Igreja e ela me pertence. Por isso, 
caminho com ela, sofro e luto por ela, defendo-a quando é 
necessário, tudo o que diz respeito a ela diz respeito a mim.
O rosto dessa Igreja é o meu rosto, é o da minha comunidade, 
é o da minha paróquia, é o da minha diocese. Todas as vezes 
que damos testemunho, o rosto da Igreja ilumina e resplan- 
dece, mas sempre que nos afastamos de Deus e da Sua Pala-
vra, o rosto da Igreja fica desfigurado.
A casa é o lugar da família, da segurança, do descanso, onde 
me sinto bem. Assim devem ser nossas comunidades. Na co-
munidade ninguém deve ser estranho, desconhecido. As pes-
soas devem ser bem acolhidas, apresentadas à comunidade, 
cada um deve ter o seu espaço, suas obrigações, todos de-
vem ser valorizados porque são membros da mesma família, 
a família de Deus.
A Igreja é escola. Lá é o lugar do aprendizado. Claro que a 
primeira escola é a família, mas é na comunidade que faze-
mos o caminho do discipulado de Jesus, com outros irmãos 
e irmãs. A catequese nos introduz e nos prepara para seguir 
o Mestre, para dar testemunho dele, através da receção dos 
ritos e, depois, quando estivermos preparados, através dos 
Sacramentos. O bom cristão frequenta a Escola a vida inteira, 
pois a formação não tem fim. Mesmo depois de recebermos os 
Sacramentos, continuamos a Formação Permanente através 
de encontros, retiros, cursos, palestras, estudos bíblicos, etc.
A fonte é o lugar onde saciamos a sede. Quanta gente anda 
com sede de Deus, quanta gente está seca por dentro, quan-
ta gente toma água contaminada por não saber onde está a 
fonte. A Igreja é a fonte porque seu fundamento é Jesus, ‘a 
fonte de água viva que jorra para a vida eterna’ (Jo 4, 14) (…) A 
melhor maneira de conhecer esta fonte é a Sagrada Escritura. 
Por isso é muito importante que toda a família cristã tenha, 
em sua casa, a sua Bíblia.
Os pés são a nossa base, o nosso apoio, sem eles não podemos 
caminhar, ir ao encontro dos outros. Os pés nos lembram que 
somos uma Igreja ‘em saída’, Uma ‘Igreja missionária’, uma 
‘Igreja profética’ que vai ao encontro das pessoas, das reali-
dades de injustiça e lembra a todos o mandato de Jesus: ‘Eu 
vim para que todos tenham vida e vida em abundância’ (Jo 
10, 10)».
No programa aparecem, depois, sete metas a concretizar, com 
algumas linhas de acção, seguidas pelos desafios propostos a 
todas as comissões, sejam diocesanas, regionais ou paroqui-
ais (Catequese, Liturgia, Diálogo inter-religioso e ecuménico, 
Dízimo, Missão e Bíblia, Juventude, Vocações, Famílias, Mu- 
lheres, Crianças e Adolescentes (Infância e Adolescência Mis-
sionária), Traduções, Caritas, Educação, Saúde, Justiça e Paz, 
Comunicação, Refugiados e Imigrantes, Conselho Económico, 
Conselho Pastoral, Inculturação, História da Diocese, Comissão 
Universitária).
Valerá a pena voltar a este assunto, na próxima semana, para 
nos dar um «olhar» ainda mais realista e fundamentado desta 
Igreja diocesana.

O Prior - P. Abílio Cardoso

JUbiLeU de cAsAMenTO 2019

Promovida pela Equipa da Pastoral Familiar, realizou-se a 29 de Dezem-
bro, a homenagem aos casais jubilados da Paróquia, tendo participado:
60 anos:
António Paulo Costa e Ilídia Carmo Figueiredo Costa
Augusto Afonso Gonçalves Figueiras e M.ª Teresa Duarte Ribeiro
Manuel Oliveira Torres e Maria Júlia Carvalho Rodrigues
50 anos:
Adelino Jardim Campinho e Ana Pereira da Silva
Adelino Torres da Silva e Ana Maria Correia da Silva
Alberto Fernandes Santos e Maria do Céu da Silva Santos
25 anos:
Rogério F. Evangelista de Lima e M.ª Paz A. Moura da Silva
João Martins da Cunha e Isabel Barros Dias Cunha
José M. Alves Guimarães e M.ª Fátima A. Ferreira Guimarães
A equipa da Pastoral Familiar:
Carlos Alberto Caleiro da Costa e M.ª Adelaide de Oliveira Barroso
António da Silva Duarte e M.ª Lurdes F. Gonçalves Duarte
Paulo Martinho Vieira Ferreira e Isabel M.ª Cardoso Ferreira
Maria de Fátima Lopes Miranda
Manuel A. Alves Ribeiro e M.ª La Salete Oliveira Carvalho
António J. Gomes Capela e Ana M.ª Rente dos Santos Capela

FOi MesMO A 25 de dezeMbRO?
1. Em que dia nasceu Jesus? O Evangelho nada diz a este respeito. Mas a 
opção por 25 de Dezembro é muito antiga. 2. Em Roma – aonde o Cris-
tianismo chegou muito cedo – havia celebrações em honra de Saturno, 
o «deus» da agricultura. Daí o nome de Saturnais. Os festejos decorriam 
entre 17 e 23 de Dezembro. Além das Saturnais, havia outras festas nesta 
época – as Sigilárias –, em que as pessoas trocavam prendas entre si. 3. 
A 25 de Dezembro, era assinalado o dia do nascimento do «Sol invic-
to». Uma vez que o verdadeiro Sol é Cristo, não espanta que os cristãos 
tivessem optado por celebrar o Seu nascimento nesta altura. 4. Não fal-
ta, contudo, quem diga que a celebração natalícia é anterior à festa do 
«Sol Invicto». Esta terá sido instituída, pelo imperador Aurélio, no ano 
274. Mas há indicadores de que, já antes, o Natal era celebrado a 25 de 
Dezembro. No século II, Teófilo de Cesareia, recomendava que «devemos 
comemorar o nascimento de Nosso Senhor em qualquer dia da semana 
em que cair o dia 25 de Dezembro». 5. No mesmo século II, Santo Hipólito 
era mais pormenorizado: «A primeira vinda de Nosso Senhor ocorreu no 
dia 25 de Dezembro, uma quarta-feira, enquanto Augusto estava no seu 
quadragésimo segundo ano». «Ele morreu no trigésimo terceiro ano, a 
25 de Março, uma sexta-feira, no décimo oitavo ano de Tibério César». 6. 
Naquela altura, achava-se que 25 de Março correspondia ao 14 Nisã, a 
data da Páscoa judaica. Acresce que também se pensava que os homens 
perfeitos morriam no mesmo dia em que tinham sido concebidos. 7. As-
sim sendo, 25 de Março ficou como data da Encarnação e da Morte de 
Jesus. Santo Agostinho recorda a crença de que «Jesus foi concebido a 
25 de Março, o mesmo dia em que morreu». 8. Por sua vez, Sexto Júlio 
Africano – que escreveu uma história do mundo que cobre 5723 anos 
– defendeu que Jesus foi concebido a 25 de Março, tendo nascido nove 
meses depois, a 25 de Dezembro. Há ainda um pormenor que nos é dado 
por São Lucas. Diz que Zacarias, pai de João Baptista, estava no Templo 
no turno de Abias (cf. Lc 1, 5). 9. Ora, tudo indica que este turno decor-
reria em Setembro. Deste modo, João foi concebido neste mês. Quando 
Maria concebeu e foi visitar a Sua prima Isabel, esta encontrava-se no 
«sexto mês de gravidez» (Lc 1, 38). 10. Sucede que o sexto mês depois de 
Setembro é Março. Nove meses depois de Setembro é Junho, o mês em 
que terá nascido João. E seis meses após Junho é Dezembro, o mês do 
Natal. Mas o mais importante não são as datas. É a presença, é o facto de 
Jesus ter nascido para ser o Emanuel, o Deus connosco, o Deus em nós!

João António Pinheiro Teixeira, In DM 31.12.2019

DIA DA CASA DO MENINO DEUS
Será celebrado no próximo sábado (não on-
tem, como por lapso anunciámos), com missa 
às 11.00.

nOVOs cAndeeiROs nA iGReJA MATRiz
A igreja Matriz de barcelos foi dotada de três novos candeeiros 
que, no corpo central, deu renovada monumentalidade ao e- 
difício multissecular.
A decisão foi tomada pelo conselho económico, após discussões 
e propostas acerca do modelo – em ferro e integrado no conjun-
to arquitectónico – e seguindo pareceres técnicos.
Mas a obra ficou muito a dever-se ao gosto e devoção do car-
los Oliveira carvalho, membro do conselho económico, que a 
realizou pelas próprias mãos e que, em família conseguiu o 
respectivo financiamento. este fi-
cou a deve-se às famílias Oliveira 
carvalho e Fitas Peres Filipe.
seguindo o modelo dos tocheiros 
existentes na capela Mor, estes 
já evocativos do modelo da cruz e 
castiçais da primeira missa do bra-
sil, que se encontram na sé de bra-
ga, os candeeiros vieram respon- 
der a duas necessidades sentidas há 
muito tempo: uma iluminação mais 
eficaz no corpo da igreja e uma ilu-
minação menos onerosa.
A apresentação ao público deu-se 
na tarde de domingo, 22 de dezem-
bro. e a sua confecção aconteceu 
com intensidade durante a ausên-
cia do Prior de barcelos, numa ex-
periência missionária na Paróquia 
de Ocua da diocese de Pemba, em Moçambique, que aconteceu 
de 19 de Outubro a 19 de dezembro.
Este texto foi escrito no Livro de Ouro, como memória para o futuro. 
Porque nós, os de hoje, olhámos para o passado e, no respeito pela 
justiça e pela verdade, reconhecemos que o património da Paróquia 
foi construído com a generosidade dos paroquianos. Oxalá o gesto do 
Carlos e das famílias que financiaram os candeeiros desperte outros 
barcelenses para o cuidar da sua Igreja Matriz. 



seRViÇO LiTÚRGicO dA seMAnA inFORMAÇÕes
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segunda, 6 - Leituras: 1 Jo 3, 22-4, 6
             Mt 4, 12-17. 23-25

Terça, 7 - Leituras: 1 Jo 4, 7-10
        Mc 6, 34-44

Quarta, 8 - s. Raimundo de Penaforte
 Leituras: 1 Jo 4, 11-18
   Mc 6, 45-52

Quinta, 9 - Leituras: 1 Jo 4, 19-5, 4
          Lc 4, 14-22a

Sexta, 10 - Leituras: 1 Jo 5, 5-10
          Lc 5, 12-16

sábado, 11 - B. Gonçalo de Amarante
 Leituras: 1 Jo 5, 14-21
   Jo 3, 22-30

dOMinGO, 12 - bAPTisMO dO senHOR
 Leituras: Is 42, 1-4. 6-7
               Act 10, 34-38
   Mt 3, 13-17

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

Virão adorar-Vos, senhor,
todos os povos da terra

A VIDA DO POVO DE DEUS TORNADA ORAÇÃO

EPIFANIA DO SENHOR

segunda, 6 - Familiares de Francisco Sá Cruz
Missa antecipada de homenagem aos bombeiros voluntários, por ocasião do 
137º aniversário.

Terça, 7 - Prof. Dr. João Carvalho (IPCA)

Quarta, 8 - Maria de Lurdes Figueiredo Torres

Quinta, 9 - Intenções colectivas:
- Amélia Alda Amaral Neiva
- Manuel João Jesus Amaral (aniv. nascimento)
- Maria Luísa Sousa Nunes e familiares
- Maria José Fernandes Aspra (1º aniv.)
- Filho de Rosa Lopes
- António Augusto da Silva Costa (7º dia)

sexta, 10 - Maria Gracinda Rego de Sousa Graça Esteves

sábado, 11 - Intenções colectivas:
- Bernardino Pereira da Costa e familiares de Tereza Carreiras
- Maria Eugénia Fernandes Ribeiro, filho Luís Miguel e genro Manuel João
- Margarida Alzira de Carvalho Fonseca Furtado
- José Luís Pereira da Costa
- Maria Albertina Fernandes (30º dia)

domingo, 12 - 11.00 - Missa pelo povo
             19.00 - Pelos Irmãos, vivos e falecidos,
    da Irmandade de Santa Maria Maior

esTAndARTe de nATAL - Com a 
festa da Epifania dá-se por termi-
nado o Tempo do Natal e entramos 
no Tempo Comum, com a Festa do 
Baptismo do Senhor, que vamos 
celebrar no próximo domingo. As-
sim, devem ser retirados os estand-
artes de Natal e guardados para o 
próximo ano.

iGReJA QUe sOFRe - Amanhã, 
às 14.30 na Igreja do Terço, haverá 
um momento de oração, inserido 
no dinamismo da Fundação Aju-
da à Igreja que sofre. Pretende-se 
acompanhar com a oração o teste-
munho heróico de tantos irmãos 
nossos que preferem morrer a ab-
jurar a fé cristã. É aberto a toda a 
gente. 

escOLA bÍbLicA nOs cAPU-
cHinHOs - Amanhã, como todos 
os meses às segundas-feiras às 
21.00, reúne um grupo de estudo 
da Bíblia no salão da Igreja de San-
to António.
Recomenda-se vivamente o amor 
ao estudo da Palavra de Deus. O 
tema é sobre “A Bíblia fonte da 
missão”.

LeiTORes - Vão reunir amanhã, às 
21.00, nas salas de catequese.

PAsTORAL FAMiLiAR - Vai re-
unir amanhã, às 21.30, nas salas 
de catequese, a Equipa de Pasto-
ral Familiar. Em causa a análise da 
homenagem aos casais jubilados e 
a preparação do encontro de noi-
vos, agendado para o sábado, 18 de 
Janeiro.

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

- Anónimo - 2,00
- Família n.º 870 - 5,00
- João Machado (Hotel-Lar) - 20,00
- Ministros da Comunhão - 20,00
- Família n.º 129 - 100,00

TOTAL DA SEMANA - 147,00 euros

A transportar: 20.403,95 euros
Despesas até agora: 30.705.36 euros

escUTeiROs - Os escuteiros 
do Agrupamento 13 da nossa 
Paróquia têm na próxima quar-
ta-feira a sua reunião de Di-
recção, às 21.30 e no próximo 
sábado, às 19.00, a Ceia de Reis 
e aniversário (95 anos).

LOc/MTc - Vai reunir na quarta, 
às 21.00, nas salas de catequese.

ENCONTROS DO CESM - O ob-
jectivo primeiro dos «Encontros 
do CESM» é dar um contributo 
válido para a formação de uma 
consciência instruída para a 
criação de relações novas geradas 
por Cristo. A primeira sessão será 
na próxima quarta, das 21.00 às 
22.30h, no Seminário da Silva com 
o tema: “As origens e as origina-
lidades da pauta Evangélica”. O 
Prior dispõe-se a levar a carrinha 
para dar lugar àqueles que pre-
cisarem. Basta anunciarem-se 
no Cartório e aparecer às 20.45.

cATeQUese de AdULTOs - A 
catequese de adultos vai ser re-
tomada na próxima quinta, às 
21.00 nas salas de catequese.

MinisTROs eXT. dA cOMU-
nHÃO - Vão reunir na próxima 
sexta-feira, às 21.00, nas salas de 
catequese.

CATEQUISTAS - Vão reunir no 
próximo sábado, às 16.15, nas 
salas de catequese.

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

cRisMAndOs - Todos os 
jovens e adultos a frequen-
tar a catequese, bem como 
todos os adolescentes do 
10º ano e do 11º ano de 
catequese (centros da Ma-
triz e de Santo António) 
que estão em preparação e 
desejam celebrar o Crisma, 
terão o seu encontro no 
próximo sábado, às 21.00, 
nas salas de catequese. 
No domingo, farão o seu 
compromisso na missa das 
11.00.

PRePARAÇÃO dO bAPTisMO
na quinta-feira, 9 de Janeiro às 21.00 nas salas de catequese, 
haverá uma nova reunião de preparação para o baptismo desti-
nada a todas as famílias com crianças para baptizar nos próxi-
mos meses e para todos aqueles que pretendam assumir o múnus 
de padrinhos, em barcelos ou noutras paróquias.

O Sínodo dos Bispos para a Amazónia e a viagem do Santo 
Padre ao Japão foram eventos amplamente citados na Men-
sagem para o Dia Mundial da Paz de 2020.
“A paz como caminho de esperança: diálogo, reconciliação e 
conversão ecológica” é o título da mensagem do Papa Fran-
cisco para o Dia Mundial da Paz de 2020, celebrado em 1º 
de janeiro. O texto foi divulgado na quinta-feira (12/12) e 
traz como referências principais dois eventos que marcaram 
o Vaticano este ano: o Sínodo dos Bispos para a Amazónia, 
realizado em outubro, e a viagem do Santo Padre ao Japão, 
no final de novembro. “A esperança é a virtude que nos co-
loca a caminho, dá asas para continuar, mesmo quando os 
obstáculos parecem intransponíveis”, escreve o Pontífice. 
Entre esses obstáculos, o Papa cita as guerras e os conflitos 
que continuam ocorrendo, que marcam a humanidade na 
alma. Toda a guerra, reforça, é um fratricídio.
MEMóRIA: HORIzONTE DA ESPERANçA: Francisco citou 
um trecho do seu discurso pronunciado em Nagasaki sobre 
as armas nucleares, recordando que “a paz e a estabilidade 
internacional são incompatíveis com qualquer tentativa 
de as construir sobre o medo de mútua destruição ou so-
bre uma ameaça de aniquilação total”. (...) “Neste sentido, 
a própria dissuasão nuclear só pode criar uma segurança 
ilusória.” Como então romper esta lógica do medo? Para 
Francisco, não há outro caminho senão na busca de uma 
fraternidade real, baseada na origem comum de Deus e vivi-
da no diálogo e na confiança mútua. O Papa mencionou os 
sobreviventes dos bombardeios atómicos em Hiroshima e 
Nagasaki, que “mantêm viva a chama da consciência coleti-
va, testemunhando às sucessivas gerações o horror daquilo 
que aconteceu em agosto de 1945 e os sofrimentos inde-
scritíveis que se seguiram até aos dias de hoje”. A memória, 
portanto, é um dos aspectos ressaltados pelo Papa como 
elemento fundamental da construção da paz, definindo-a 
“horizonte da esperança”.
PAz: BUSCA DA vERDADE E DA JUSTIçA: Neste diálogo, 
é preciso buscar a paz para além das ideologias. “O processo 
de paz é um empenho que se prolonga no tempo. É um tra-
balho paciente de busca da verdade e da justiça, que honra 
a memória das vítimas e abre, passo a passo, para uma es-
perança comum, mais forte que a vingança.” Em outras pa-
lavras, se trata de abandonar o desejo de dominar os outros 
e aprender a olhar-se como pessoas, como filhos de Deus, 
como irmãos. Trata-se de superar as desigualdades sociais, 
construindo um sistema económico mais justo.
cOnVeRsÃO ecOLóGicA: Para Francisco, a paz implica 
também a conversão ecológica, pois hoje vemos as conse-
quências da hostilidade contra os outros, da falta de res-
peito pela casa comum e da exploração abusiva dos recur-
sos naturais. A conversão ecológica, portanto, traz a uma 
nova perspectiva sobre a vida, levando em consideração a 
generosidade do Criador e a necessidade de partilha. Esta 
conversão, explica o Papa, deve ser entendida de maneira 
integral, como uma transformação das relações que man-
temos com os irmãos.
APRENDER A vIvER NO PERDãO: Para os cristãos, a paz 
requer um esforço ainda maior, porque engloba a dimensão 
do perdão seguindo o exemplo do Mestre. “Aprender a viver 
no perdão aumenta a nossa capacidade de nos tornarmos 
mulheres e homens de paz.” O Sacramento da reconciliação 
renova as pessoas e as comunidades, pois pede “para depor 
toda a violência nos pensamentos, nas palavras e nas obras 
quer para com o próximo quer para com a criação”.
O Santo Padre então conclui: “Recebido o seu perdão, em 
Cristo, podemos colocar-nos a caminho para oferecê-lo aos 
homens e mulheres do nosso tempo. Dia após dia, o Espírito 
Santo sugere-nos atitudes e palavras para nos tornarmos 
artesãos de justiça e de paz. Que o Deus da paz nos abençoe 
e venha em nossa ajuda.”

Bianca Fraccalvieri, In Vatican news
P.S. - Vale a pena ler a mensagem do Papa na íntegra. Veja-a no site http://
www.vatican.va/content/francesco/pt/messages/peace/documents/pa-
pa-francesco_20191208_messaggio-53giornatamondiale-pace2020.html

MensAGeM dO PAPA
PARA O diA MUndiAL dA PAz

CANDELABROS DA IGREJA MATRIz
Como a igreja Matriz não tinha candelabros nas laterais do altar - a parte 
que se segue é conjectura minha - penso que foi o Sr. Padre Rocha Prior de 
Barcelos, que pediu ao Eng. Lima Torres, que leccionava na Escola Industrial 
e Comercial de Barcelos, hoje Escola Alcaides de Faria se havia possibilidade 
de fazer um par de Castiçais, que se enquadrassem no estilo da igreja Matriz 
de Barcelos.
O pedido foi aceite, estávamos no ano lectivo de 1966/67, Mestre Cardeiras, 
nosso mestre de Serralharia, pessoa muito competente, mandou-nos acender 
a forja, para fazermos um trabalho, projectado pelo Eng. Lima Torres. 
O Mestre começou a aquecer uma ponta de um varão quadrado de ferro, e, 
quando estava em brasa, apertou-o no torno e começou a torcê-lo. Quando 
ficou frio voltou a mandar-nos colocá-lo na forja para que ficasse em brasa 
novamente. voltou a apertar no torno e torceu-o um pouco mais, e, assim su-
cessivamente até alcançar o efeito desejado. Nós estávamos cheios de curio-
sidade para ver o que ia sair dali. Depois, mandou-nos colocar na forja um 
grande anel de ferro, quando estava em brasa, retirou-o segurando com uma 
tenaz, introduziu-o até meio do varão e, colocando-o em cima da bigorna 
foi-lhe dando com uma marreta, até ficar com duas faces planas, voltamos 
a aquecer na forja, quando voltou a ficar em brasa, fez como anteriormente, 
mas agora noutra posição. Fez isto três vezes, até que ficou com a forma de 
um hexágono. Acabada esta operação, torceu a outra extremidade do varão, 

ficando as extremidades do varão torcidas com o hexágono a meio.
Depois de aquecer, e torcer várias vezes, outras peças mais pequenas, as peças foram soldadas umas às 
outras, tornando-se num belo Castiçal. 
Escusado será dizer que ficamos de olhos esbugalhados, ao verificar que apenas com o calor da forja, uma 
marreta e muita técnica se tinha feito uma peça lindíssima.

Francisco de Assis Gonçalves


