
E se Deus não fosse paciente connosco?
Teremos nós capacidade de nos maravilharmos com os ensinamentos 
cheios de sabedoria que nos dão as parábolas de Jesus, as quais, não 
precisando de grandes explicações, atingem um tal nível de provocação 
que ninguém lhes pode ficar indiferente? 
O que se vem passando desde o domingo passado e se vai continuar, 
com as parábolas registadas por Mateus no capítulo 13, constitui o cha-
mado «Discurso das Parábolas do reino», explicadas por Jesus.
O trigo e a cizânia, ou joio como ouvimos também dizer, sendo esta a 
erva ruim no meio do trigo bom, exprimem a impaciência humana em 
esperar por mais tempo o Reino de Deus. Dizem a nossa pressa em tudo 
resolver segundo as nossas medidas e a estranhar a sentença de Mestre 
que diz: «deixai-os crescer juntos até à ceifa». Tal ceifa, dirá Jesus, é o 
«fim do mundo», altura em que a cizânia será queimada, ou seja «aqueles 
que praticam a iniquidade».
De facto, se olharmos a nossa própria vida, deveremos reconhecer que, 
diante do mal (dos outros, sempre o dos outros...), gostaríamos de ver de 
imediato a acção justiceira de Deus que clarifique que «eles não têm ra-
zão». Um Messias justiceiro terá certamente muitos seguidores nos nossos 
tempos. Jesus ensina e apresenta-se «mansidão, compreensão, convivên-

cia e tolerância».
De modo seme-
lhante, o grão de 
mostarda que, 
pequenino, dará 
origem a uma 
grande árvore, ou 
o pequeno fer-
mento que leveda a massa grande, dizem a força do Reino que cresce no 
processo humano, mesmo contra a «cizânia» que invade o bom trigo. 
Bastar-nos-ia, a nós, impacientes, a certeza das parábolas. Elas afirmam o 
poder e a sabedoria de Deus que conduzem a história até ao «fim do mun-
do», em que o trigo é sempre aproveitado e o joio sempre queimado. Mas 
durante o processo é sempre possível a conversão, o acertar do caminho, 
fundamentando a livre acção humana num processo que Deus conduz. 

Haja pois Esperança. Mas haja também sentido de responsabilidade 
diante de um Deus cujo poder é misericórdia e ternura para com os seus 

filhos, como diz o salmista: «Senhor, sois um Deis clemente e compassivo».           
O Prior - P. Abílio Cardoso
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U M  O L H A R  O U T R O
Sempre foram muito credíveis os registos das paróquias. Anotando o Bap-
tismo, o Livro de Assentos torna-se a prova material de uma existência, que 
tem a marca de uma liberdade. O registo de uma criança no civil é sempre 
obrigatório e início de um processo de direitos e deveres.
Na Igreja é diferente. Só são registados aqueles que pediram o Baptismo.  As-
sim, nem todos os cidadãos são membros ou pertencem à Igreja. Logo, esta 
é, de facto, o espaço da liberdade, apesar de, na generalidade, a escolha seja 
dos pais. Só que o Baptismo começou com adultos, que aderiram à pregação 
dos Apóstolos. E só mais tarde é que se baptizaram as crianças, filhas de pais 
convertidos ou aderentes à fé cristã. Como ainda hoje assim é por direito. 
Infelizmente nem sempre de facto.
Os actos mais importantes de uma vida cristã, tais como o Crisma (acto de 
liberdade assumida, tanto mais importante quando o Baptismo acontece na 
infância), o Matrimónio ou o funeral, são registados à margem do registo do 
baptismo. E têm efeitos jurídicos na ordem canónica. Por exemplo, na organi-
zação de um processo de matrimónio, a prova escrita do Batismo é o primeiro 
documento exigido. Se um dia um casamento é dado como nulo, ali será tam-
bém anotado.
Assim, um baptizado significa sempre o começo de uma vida de pertença a 
uma comunidade, no caso a Paróquia, a quem está cometida a missão de bap-
tizar, isto é de acolher e dar pertença eclesial. 
Na nossa cultura de hoje, marcada por um individualismo crescente, pelo rela-
tivismo ético e por costumes e práticas desresponsabilizantes, parece que tudo 
é permitido. Custa assumir responsabilidades. Sentimo-nos no direito de tudo 
esperar e mesmo de exigir aos outros mas nada de compromissos.
É assim também, ou talvez mais ainda, no campo religioso. São imensas as 
ofertas de efeito imediato, doutrinas e deuses abundam ao gosto do consum-
idor e as igrejas implantadas há séculos, que fazem parte do tecido social e 
comunitário, são marginalizadas perante as novas ofertas de fácil salvação.
Pertencer é comprometer-se. Rejeitando o compromisso, rejeita-se também a 
pertença. Mas não há grupo humano algum que funcione sem compromisso 
dos seus membros. É assim na sociedade civil. É assim também na Igreja.
À paróquia, esta ou aquela, pertence-se. E cada paróquia tem um rosto próprio, o 
de Jesus reflectido no Povo de Deus que a compõe, não só no padre que a governa.
Ao insistir na inscrição na paróquia, acto livre de uma família que aceita e 
deseja pertencer ao povo de Deus, sempre acrescento que o contributo dos 
paroquianos deve ser feito com liberdade, generosidade e responsabilidade. Há 
recibo oficial das ofertas feitas e há relatório de contas, reconhecendo-se aos 
membros da paróquia o direito à transparência e do conhecimento de contas.
Este pertencer precisa de ser documentado. E a Igreja sempre cuidou dos seus 
documentos, sempre no respeito da «protecção de dados» mas como serviço 
a todos.
Vem-nos da Alemanha um assunto que se tem tornado da «ordem do dia»: o 
abandono de católicos e evangélicos das suas respectivas igrejas, atitude que 
tem a ver com o pagamento de impostos já que a Alemanha financia as igrejas 
conforme os registos de pertença. E alguns, talvez mal informados, pensarão 
que deixarão de pagar imposto se se desvincularem da igreja. Tem acontecido 
assim com alguns dos nossos emigrantes. E todos os anos chegam ao cartório 
paroquial alguns documentos oficiais de «defectio Ecclesiae» (abandono da 
Igreja), que ficam registados no livro de Baptismos. 
Claro que esta decisão livre tem consequências. Por isso há registos. No uso 
da sua liberdade, a pessoa baptizada diz oficialmente e por escrito «não que-
ro pertencer». A sua vontade terá de ser respeitada. E o Estado e a Igreja da 
Alemanha aceitam a decisão. A comunicação à Paróquia onde foi baptizado 
determina que, desde então, a decisão livre de não pertencer faz caducar todo 
e qualquer serviço religioso da Igreja Católica. Inclusive, claro, o funeral de rito 
católico.
Uma paróquia organizada é um verdadeiro serviço ao povo de Deus. E bom 
seria que todos os barcelenses o compreendessem. Se livremente não querem 
pertencer, respeita-se. Mas não venham pedir serviços próprios de quem per-
tence. A caridade é antes de tudo serviço à verdade e respeito pelas decisões 
livres.

O Prior - P. Abílio Cardoso

ROqUe FRAnciscO GOnçALves Diniz
Faleceu Roque Francisco Gon-
çalves Diniz, de 90 anos, a 10 de 
Julho, ele que era viúvo de Ma-
ria de Fátima da Costa Soares 
Diniz. O funeral foi celebrado 
no sábado, dia 11, com missa às 
16.00 na Igreja Matriz. A missa de 7º dia foi 
celebrada na quinta-feira, dia 16, e a de 30º 
dia será a 11 de Agosto, às 19.00, na Igreja 
Matriz. Que descanse em paz.
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No dia em que os passarinhos,
Que não semeiam nem ceifam,
Vieram cantar à Catedral,
Rodopiando,
Felizes e contentes,
Lá bem no alto,
Junto aos coloridos tectos de Nasoni,
Indiferentes ao outro canto do coral,
Ou talvez com ele condizentes,
Vi bem que era Deus que os recebia em sua casa,
Coisa que, pelo que vi,
Também eles bem sabiam.

Era por isso que expressavam a sua alegria.
Na verdade, reza o Salmo:
«Na Tua casa,
Ó Deus,
Até o passarinho encontrou abrigo,
E a andorinha um ninho para os seus filhos».

Felizes então, Senhor,
Os que moram na Tua casa,
E se sentam à Tua mesa,
E se deliciam com a Tua Palavra,
Saborosa e mansa,
Como a chuva mansa,
Que rega o chão e faz germinar o pão,
Que rega o coração e faz germinar a conversão.

Como no dia
Em que os passarinhos vieram cantar à Catedral,
E receber da Tua mão
Uma migalhinha de pão.

António Couto

Igreja convida a celebrar «tesouro» dos avós
A Comissão Episcopal do Laicado e Família (CELF) 
desafiou a sociedade a celebrar o “tesouro” que 
os avós representam, numa mensagem que assi-
nala a festa de 26 de julho, memória litúrgica de 
São Joaquim e de Santa Ana. “Neste tempo que 
vivemos, precisamos de o dizer de forma clara, de 
o defender de forma assertiva. E os tesouros são 
protegidos, tocados com cuidado e admiração. 
Uma sociedade que não protege, não cuida, não admira os mais velhos, 
está condenada ao fracasso”, refere o texto, que elenca um conjunto de 
atitudes associadas aos avós, na relação direta com os netos, destacan-
do que “compensam em amor as ausências, as zangas, as dificuldades 
de pais ocupados, de vidas separadas”, com um “amor incondicional”.

O presbitério da nossa Arquidiocese de Braga é 
hoje enriquecido com quatro novos sacerdotes, 
que serão ordenados pelo senhor Arcebispo Pri-
maz, às 15.30 na cripta do Sameiro, em cerimónia 
reservada aos familiares mas que todos podem 
acompanhar em transmissão directa no youtube 
e no facebook da Arquidiocese. Acompanhe-
mo-los sobretudo pela oração, dando graças a 
Deus pelo dom do sacerdócio e pedindo para eles 
o dom da fidelidade e da santidade no exercício 
do ministério.

Pedro Sousa, 24 anos, natural da paróquia de 
Ronfe, arciprestado de Guimarães-Vizela.
Miguel Neto, 34 anos, natural de S. Martinho 
de Dume, arciprestado de Braga

João Carlos Machado Castro, 33 anos, natural 
da paróquia de Quinchães, arciprestado de Fafe
Manuel José Sousa Torre, 26 anos, natural da 
paróquia de Balasar, arciprestado Póvoa de Varzim
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DesORDeM MUnDiAL - O seU ÚnicO ObjecTivO
Nascido em Budapeste, Hun-
gria, em agosto de 1931, 
numa família de judeus 
não-praticantes, o multibil-
ionário George Soros criou 
uma imensa rede de organi-
zações, mais de 500 distribuí-
das pelos Estados Unidos, Eu-
ropa, Oriente Médio e África, 
bem como grupos de extrema 
esquerda, os quais apoia com 

o intuito de transformar o mundo a começar pelos Estados Unidos da América.
O activismo político de Soros cresceu após o presidente George W. Bush 
declarar guerra ao terrorismo depois dos ataques de 11 de setembro, empen-
hando-se em derrotá-lo nas eleições de 2004. Fracassado este desejo, envere-
dou pela campanha anti-Bush, para a qual desembolsou enormes quantias.
A campanha de Hillary Clinton foi por ele financiada com largas dezenas de 
milhões de dólares, disponibilizando todos os meios possíveis para grupos 
trabalhando e favorecendo os órgãos de informação de esquerda com o fim 
de montarem o cenário adequado aos seus fins.
O mundo que Soros quer construir é uma fantasia libertina, legalizando dro-
gas, implementando o aborto, o suicídio assistido ou eutanásia, fomentando 
o feminismo radical, bem como todas as manipulações a nível de revolução 
sexual, criando grupos anticristãos e outros pseudo cristãos para infiltração 
na Igreja católica com o intuito de destabilizar e criar tensões, nomeadamente 
no Vaticano, na ânsia dum mundo secular, ausente de religiões, nomeada-
mente o cristianismo, com fronteiras abertas, instigando e fomentando a in-
filtração de povos de outras culturas e credos, nomeadamente a emigração 
em massa para a Europa e Estados Unidos da América, financiando toda uma 
mobilização política e mediática, em prol de causas de esquerda.
Apesar de ser ateu “assegura que, às vezes, se imagina como um tipo de deus, 
criador de tudo.” O seu cariz contra-cultura foi sedimentado em Londres, para 
onde foi viver com a família, em 1947, e em Nova York onde trabalhou em 
Wall Street. Aqui morava na área de Greenwich Village, em Manhattan, o 
centro da contra-cultura dos anos 60. Tornou-se um grande amigo do poeta 
Allen Ginsberg, o qual Soros diz ser o responsável por lhe ter aberto os olhos 
para os méritos da legalização de drogas (1), das mudanças de hábitos tradi-
cionais e dos valores do ocidente, bem como da revolução sexual com todo o 
seu expoente de desorganização activa e afectiva.
Manipulando meio mundo, injectando verbas astronómicas nos partidos de 
esquerda e nas organizações e instituições que ele próprio funda ou manda 
criar, preparando fiéis seguidores eis como se percebe o cenário que só não é 
aterrador, porque é demasiado megalómano e perverso para que possa acon-
tecer num mundo onde ainda impera o bom senso, a harmonia e o equilíbrio, 
mesmo que por vezes, um pouco instável.
Por muito aduladas que estas estratégias sejam pelos jovens políticos de cariz 
rebelde, pseudo marxista, armados em super homens, super legisladores e 
verdadeiros predadores, é óbvio que não nos podem fazer tremer nem perder 
a paz, embora devamos estar atentos e procurar ver o que está por detrás de 
tanta loucura ausente de sensatez, não é modernidade é manipulação per-
versa e patológica.
A verdade é como o azeite, vem sempre ao cimo da água e hoje já vamos 
sabendo que estas coisas não são ingénuas, não é por acaso que acontecem, 
acontecem porque são encomendadas por quem manda, paga e ainda são 
divulgadas porque neste mundo a comunicação social, salvo raras excepções, 
está sob o controle desta ditadura de poder tão demente e patológica.
Cuidado leitor amigo, que nos andam a enganar há alguns anos, não podem-
os acreditar em tudo o que nos dizem os meios cujo fim seria efectivamente 
informar com verdade, mas também eles são vítimas, inocentes ou não, deste 
plano diabólico de manipulação política, humana e valorativa.
(1) Em curso temos no nosso país a proposta de legalização da canábis para fins 
medicinais e também recreativos…

Manuel Maria de Vasconcelos, In A Ordem, 07.03.2019

senhor, sois um Deus clemente 
e compassivo

A VIDA DO POVO DE DEUS TORNADA ORAÇÃO

XVI DOMINGO DO TEMPO COMUM

já nãO sAbeReMOs pARAR, AjOeLHAR neM cALAR?
1. A igualdade tem de ser assegurada. Mas a diferença 
também merece ser defendida. Todos participamos de uma 
igual humanidade. Mas cada um dá-lhe uma fisionomia 
diferente.
2. Todos somos iguais a todos. E, ao mesmo tempo, nin-
guém é igual a ninguém. Foi o que notou Carlos Drum-
mond de Andrade, que acrescentou: «Todo o ser humano é 
um estranho ímpar».
3. Sim, estranho porque, enquanto o igual é conhecido, o 
diferente surpreende-nos como inesperado. Daí a dificul-
dade em aceitar as diferenças. Mesmo quando se tornam 
conhecidas, é difícil que sejam devidamente reconhecidas.
4. E, no entanto, a igualdade não contende com a diferença. 
No fundo, aquilo em que somos mais iguais é no facto de 
todos sermos diferentes. Sendo diferentes na igualdade, 
acabamos por ser iguais na incorporação de diferenças.
5. Acontece que ainda não percebemos que só promove-
mos a igualdade favorecendo as diferenças. Para Augus-
to Cury, não há dúvida de que «o sonho da igualdade só 
cresce no respeito pelas diferenças».
6. O problema é que, à força de tanto insistirmos na igual-
dade, quase degolamos as diferenças. As diferenças estão 
a ser sufocadas. 

E a igualdade tende a ser cada vez mais imposta. 
7. Como estamos todos mais perto – embora nem sempre 
nos sintamos mais próximos –, facilmente clonamos for-
mas de comunicar e maneiras de agir. Na «cultura-stan-
dard» em que nos encontramos, propendemos a reprodu-
zir o mesmo padrão de pensamento e de conduta.
8. Uma vez que o padrão da nossa convivência está sec-
ularizado, não espanta que as nossas atitudes sejam cada 
vez mais secularizadas. A pouco e pouco, deixámos de 
trazer a serenidade das igrejas para o mundo. Pelo con-
trário, começámos a levar a agitação do mundo para as 
igrejas.
9. Até as igrejas se vão convertendo em lugares mais de 
passagem do que de paragem. Quando se pára, a posição 
dominante é a posição sentada, não de joelhos. E o ambi-
ente que prevalece é o ruído, não o silêncio.
10. Será que já nos desabituamos de parar, de ajoelhar 
e de calar? É pena que não compreendamos como é im-
portante parar, como é belo ajoelhar (para quem pode) 
e como é decisivo saber calar. Afinal, nós, que tanto nos 
queixamos de ser tudo tão igual, que estamos dispostos a 
fazer para que alguma coisa possa ser diferente?

João António Pinheiro Teixeira, In DM 11.07.2017

seGUnDA, 20 - s. Apolinário
 Leituras: Miq 6, 1-4. 6-8
  Mt 12, 38-42

09.00 (Senhor da Cruz): António Manuel Ferreira
     Azevedo de Faria (7º dia)
15.30 (Terço): Carla Patrícia Simões da Silva e pai
19.00 (Matriz): Manuel Rosa Batista da Costa, esposa e filho

TeRçA, 21 - s. Lourenço de brindes
 Leituras: Miq 7, 14-15. 18-20
  Mt 12, 46-50

09.00 (Senhor da Cruz): Joaquim Pinto de Azevedo,
     pais e sogros
19.00 (Matriz): Manuel Alves Cruz (7º dia)

qUARTA, 22 - s. Maria Madalena
 Leituras: Cant 3, 1-4a
   Jo 20, 1. 11-18

09.00 (Senhor da Cruz): José Narciso Costa Alves
15.30 (Terço - Intenções colectivas): 
- Maria de Lurdes Oliveira Barbosa
Matriz (19.00): D

qUinTA, 23 - s. brígida
 Leituras: Gal 2, 19-20
   Jo 15, 1-8

08.00 (São José): Acção de Graças ao Santíssimo Sacramento
09.00 (Senhor da Cruz): Em honra de São Bento
15.30 (Terço): José e família
19.00 (Matriz - Intenções colectivas): 
- Maria Cândida Barbosa da Costa
- Pais e sogros de António Paulo Costa
- Luís Soares, Alzira da Silva Carvalho e filho Manuel
- Aires Marques e esposa Barcelice de Jesus Cordeiro

SExTA, 24 - S. Sarbélio Makhluf
 Leituras: Jer 3, 14-17
  Mt 13, 18-23

09.00 (Senhor da Cruz - Intenções colectivas): 
- Manuel Gonçalves Coutinho
15.30 (Terço): Maria da Paz Lima Amaral e família
19.00 (Matriz): Francisco Duarte Carvalho

sábADO, 25 - S. Tiago
 Leituras: 2 Cor 4, 7-15
   Mt 20, 20-28

09.00 (Senhor da Cruz): Camo da Glória Martins
     e Fernando Agra
17.30 (São José): Rui Nuno Silva Loureiro
19.00 (Matriz - Intenções colectivas):
- Manuel João Jesus Amaral (aniv. falecimento)
- Maria Fernanda Lopes Martins
- Maria do Carmo Sousa Faria
- Manuel Ferreira Magalhães e Isaurinha Peres Filipe
- Silvestre Martins Coutada, esposa Adelaide e filho Custódio

DOMinGO, 26 - Xvii DO TeMpO cOMUM
 Leituras: 1 Reis 3, 5-. 7-12
                Rom 8, 28-30
    Mt 13, 44-52

09.00 (senhor da cruz): Albertina Costa Martins
        e António Fernandes Costa (aniv.)
11.00 (Matriz): Pelo povo
19.00 (Matriz): Pelos Benfeitores da Paróquia 

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

- Família n.º 191 - 10,00
- Família n.º 341 - 10,00
- Família n.º 645 - 20,00
- Família n.º 39 - 20,00
- Família n.º 565 - 40,00

TOTAL DA SEMANA - 100,00 euros

A transportar: 22.628,95 euros
Despesas até agora: 31.233.59 euros

FORçA De vOnTADe
Adquirir bons hábitos possui uma enorme 
importância na formação da personalidade 
de cada um de nós. Além da natureza bi-
ológica que recebemos dos nossos pais, a ed-
ucação e a formação dão-nos como que uma 
“segunda natureza”. No começo, a educação 
baseia-se muito em repetir sempre os mes-
mos actos que aprendemos dos nossos pais 
e educadores e que nos permitem “construir” 
o nosso modo de ser. Depois, na juventude, 
tornamo-nos como que pais e mães de nós 
próprios e, através do exercício da nossa 
liberdade, tomamos diferentes caminhos for-
mativos que nos parecem mais oportunos. 
Apesar de todos os condicionamentos exte-
riores, que possuem uma influência inegável, 
não nos podemos esquecer de que a liber-
dade nos oferece uma dupla possibilidade: 
seguir uma conduta digna e “lógica” de acor-
do com a nossa natureza ou seguir uma con-
duta indigna e, por isso mesmo, patológica 
(não saudável, não de acordo com a nature-
za). Por isso, adquirir bons hábitos desde a 
juventude, que nos permitam construir har-
monicamente a nossa personalidade huma-
na, possui uma importância difícil de exag-
erar. Toda a repetição pressupõe, em maior 
ou menor grau, força de vontade. Mas parece 
que, hoje em dia, falar de força de vontade 
não é politicamente correcto numa socie-
dade que pôs acima de tudo a deusa “Liber-
dade”. Convém recordar que exaltar a liber-
dade dos jovens sem lhes falar do necessário 
cultivo da força de vontade sempre gerou na 
História grandes aberrações e sofrimentos. 
Porque sem o cultivo da força de vontade, a 
personalidade do jovem fica completamente 
à mercê duma lei que escraviza e faz muitos 
estragos: a Lei do Gosto. Isto já o dizia um 
senhor chamado Aristóteles. Uma pessoa que 
se propõe como algo importante na sua vida 
levantar-se todos os dias pontualmente e, 
depois, não consegue fazê-lo, está a “contra-
dizer-se livremente”. Não lhe falta liberdade: 
falta-lhe força de vontade. Estou convencido 
de que a maioria dos nobres ideais juvenis 
não fracassam por falta de liberdade, meios 
ou até entusiasmo. Fracassam, pura e sim-
plesmente, por falta de força de vontade.

P. Rodrigo Lynce de Faria, In DM 06.03.2020


