
Livres e responsáveis diante do Senhor da alegria
Na semana passada, diante do apelo à vigilância, a propósito das virgens 
sensatas e das virgens imprudentes, afirmei que a vigilância que se pede em 
permanência é condição de «qualidade de vida». Esta expressão tem um senti-
do, na vida social, restrito à posse e fruição de bens, situando-se na dinâmica 
do ter. Na linguagem religiosa, o sentido da expressão toca no domínio mais 
profundo do humano, no que é espiritual, e situa-se na dinâmica do ser: ser 
ou estar vigilante, atento a cada dia que passa, como dom recebido e que 

devo pôr a render.
A parábola das virgens, no evangelho 
de S. Mateus (25, 13), é seguida pela 
dos talentos (25, 14-30), que se lê no 
domingo de hoje. Diz-nos esta em 
que consiste aquela. E também pode-
mos estabelecer um contraste entre 
a linguagem mundana e a religiosa: 
naquela, ter talento ou ser talento-
so é só para alguns; nesta, todos são 
talentosos porque os talentos vêm de 
Deus, que os doa a todos, para que 
todos os ponham a render. Uma vez 
mais, para Deus não há excluídos: 
mesmo os que se sentem excluídos 
porque atirados para uma vida de de-
pendência dos outros, também têm 
algo de próprio a desenvolver, a doar, 
mesmo que seja apenas um sorriso ou uma imagem de fragilidade levada ao extremo.
Diz D. António Couto: «O talento começou por ser uma unidade de peso, usada sobre-
tudo para medir metais preciosos. Por exemplo, na Babilónia, um talento equivalia a 60 
quilos. Imagine-se então um talento de ouro! Em épocas sucessivas, no período hele-
nístico, o valor do talento baixou, situando-se então entre 35 e 26 quilos. De qualquer 

modo, um talento equivalia então a 6000 denários, sendo que o denário era o salário normal de um dia de trabalho. Um talento, 
6000 denários, era assim o equivalente a uma vida inteira de trabalho! Portanto, quer seja um, dois ou cinco talentos, é sempre 
um imenso dom que nos é entregue! (...). O Evangelho não fala tanto do empenho, dos méritos, das capacidades de cada um, mas 
mais, muito mais da graça preveniente de Deus, do primado da graça de Deus em relação a nós».
E para quê Deus nos dá os talentos, de modo desigual, respeitando as capacidades de cada um? Para que cada um os ponha a 
render, os desenvolva, enriquecendo o dom recebido. E foi o que fizeram dois dos servos, os que receberam dois e cinco talentos. 
Aquele que recebera um só talento, ao assemelhar-se às virgens imprudentes que ficaram fora da porta sem poder entrar no 
banquete, refugiou-se no medo do Senhor para justificar a sua preguiça. 
O medo daquele servo, na parábola, faz-nos lembrar Adão que, desobedecendo a Deus, «se escondeu porque teve medo». Como 
acontece connosco que nos servimos tantas vezes do medo para justificar preguiça e irresponsabilidade, pondo em evidência a 
falsa imagem de Deus que carregamos em nós. Porque o medo tolhe ficamos paralisados diante de um Deus terrível, imagem 
que teimamos em conservar nas nossas atitudes. Abrir o coração a Jesus e ao seu evangelho redunda, assim, em liberdade, na 
máxima liberdade, que respeita o dom recebido e capacita para um caminhar na confiança, própria de seres libertados. E que 
somos nós, cristãos, senão seres libertados pelo amor de Jesus, que a todos responsabiliza para que ponhamos a render todos 
os talentos recebidos? À semelhança da mulher, 
esposa e mãe, diligente no trabalho e na vida fa-
miliar, que o livro dos Provérbios exalta, ou da 
exortação à vigilância permanente, que Paulo faz 
aos Tessalonicences «sem nunca nos deixarmos 
embalar pelos pregões dos distribuidores de so-
níferos e de tranquilizantes, que vão pregando 
‘paz e segurança’» (1 Tes. 5.3) (D. António Couto).

O Prior - P. Abílio Cardoso
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Para reflexão!
Por que os cães vivem menos que as Pessoas?
Aqui está a resposta (por uma criança de 6 anos):
Sendo um veterinário, fui chamado para examinar um cão 
irlandês de 13 anos de idade chamado Belker. 
A família do cão, Ron, sua esposa Lisa e seu pequeno Shane, 
eram muito ligados a Belker e esperavam por um milagre.
Examinei Belker e descobri que ele estava morrendo de 
câncer. Eu disse à família que não poderia fazer nada por 
Belker, e me ofereci para realizar o procedimento de euta-
násia em sua casa.
No dia seguinte, eu senti a sensação familiar na minha gar-
ganta quando Belker foi cercado pela família. Shane pare-
cia tão calmo, acariciando o cão pela última vez, e eu me 
perguntava se ele entendia o que estava acontecendo. Em 
poucos minutos, Belker caiu pacificamente dormindo para 
nunca mais acordar.
O garotinho parecia aceitar a transição de Belker sem difi-
culdade. Sentamo-nos por um momento nos perguntando 
o porquê do infeliz fato de que a vida dos cães é mais curta 
do que a dos seres humanos. Shane, que tinha estado escu-
tando atentamente, disse:’’ Eu sei por quê.’’ O que ele disse 
depois me espantou: Eu nunca tinha escutado uma expli-
cação mais reconfortante que esta. Este momento mudou 
minha maneira de ver a vida. Ele disse:’’ a gente vem ao 
mundo para aprender a viver uma boa vida, como amar aos 
outros o tempo todo e ser boa pessoa, né?’’ ‘’Bem, como os 
cães já nascem sabendo como fazer tudo isso, eles não tem 
que ficar por tanto tempo como nós.’’

U M  o l H a r  o U T r o
O delito de solicitação dava-se quando um sacerdote se servia da 
sua missão de confessor para ter relações sexuais com uma mulher. 
Dos 44.674 casos que constam da principal base de dados, apenas 
1.131 são de solicitação, representando 2.5% de todos os casos: no 
mínimo, um castigo que os envergonhava para toda a vida; nos ca-
sos de várias vezes cometida a solicitação, o sacerdote era condena-
do a trabalhos forçados de longa duração e, nos casos mais graves, 
chegava-se à execução.
Num tempo em que o divórcio era quase impossível, a bigamia rara-
mente atingia o escândalo público para que a Inquisição, que a con-
siderava um sacrilégio, interviesse. «Apesar de tudo, a principal base 
de dados inclui 2.645 casos (isto é, 5.9% do total). Além da nulidade 
do segundo matrimónio, o castigo habitual costumava implicar a 
perda da honra pública e um período de afastamento da comuni-
dade onde residia o condenado. As mulheres constituíam 20% dos 
condenados por bigamia».
A sodomia indicava a relação sexual entre homens. Alguns caos de 
homossexualidade feminina foram também julgados, bem como 
outros que implicavam coito anal heterossexual (geralmente base-
ados em acusação da esposa). «A sodomia não consta nas estatís-
ticas baseadas nos 44.674 casos porque em 1509 a Corte Suprema 
ordenou que ‘não se tomassem medidas contra os homossexuais, 
a não ser nos casos que implicassem heresia» (isto é, só quando 
os que a praticassem afirmassem que a sodomia não era pecado). 
Relativamente a Aragão, entre 1540 e 1640, «as pessoas executa-
das por prática de sodomia foram 167, em confronto com as 12 
por terem praticado ‘superstição e bruxaria’, e as 122 por se terem 
declarado ‘protestantes’».
E o que se passava nos países da Europa na mesma altura? Diz o 
nosso autor: «Para os tribunais civis da maior parte dos países da 
Europa a homossexualidade era um delito capital. Por exemplo, a 
partir do século XII, em França e Itália, os tribunais civis enviaram 
os ‘sodomitas’ para a fogueira. Em Inglaterra, Henrique VIII exigiu 
do parlamento que aprovasse uma ‘lei contra a sodomia (anti-bug-
gery)’, e, em 1533 foi de facto aprovada uma lei em virtude da qual 
os sodomitas podiam ser condenados à forca. Em 1730 também a 
Holanda considerou a sodomia  um delito capital».
Quanto ao delito de bestialidade, ele ocupou 27% dos acusados de 
delitos sexuais nas três cidades de Barcelona, Valencia e Saragoça. 
«Trata-se de um delito geralmente cometido por varões jovens e 
solteiros, geralmente pastores ou criadores de gado, embora tenha 
havido entre eles algumas mulheres por terem mantido relações se-
xuais com cães. A Inquisição ‘castigou quase de maneira invariável e 
sem compaixão’ a bestialidade. Mas também aqui, como em todos os 
outros casos que implicavam delitos sexuais, ‘os castigos impostos 
às mulheres foram muito mais suaves que os utilizados para castigar 
a sexualidade masculina’».
No que se refere à queima de livros, ordenada pela Inquisição, «mui-
tos deles continham heresias teológicas – p. e. doutrinas luteranas 
– mas entre os livros queimados houve muito poucos – ou talvez 
nenhum – de carácter científico. Os espanhóis nunca incluíram as 
obras de Galileu na sua lista de livros proibidos». E acrescenta que 
foram sobretudo os livros de carácter pornográfico os mais atingi-
dos pela condenação á fogueira.
Na conclusão do capítulo que dedica à Inquisição, o nosso autor 
lamenta que, ainda nos nossos tempos, certos autores ignorem os 
dados objetivos que historiadores bem conceituados trazem à luz do 
dia e que desmentem  as acusações à Igreja porque «estão decididos 
a mostrar que a religião, e especialmente o cristianismo, é uma es-
pantosa maldição para a humanidade».
E somos testemunhas do que acontece nos nossos dias: a verdade 
é sacrificada, a história é reinterpretada ideologicamente, os factos 
são distorcidos em obediência ao «politicamente correto» da moda. 
E quem não envereda por tal caminho é, de imediato, ridicularizado. 
Haja homens e mulheres de carácter com amor à verdade e a cora-
gem de fundamentar com rigor os dados que a História documenta.

P. Abílio Cardoso

eSTaDo De eMerGÊNCIa
face às novas orientações do Governo, re- 
lativas ao recolher obrigatório nos fins de 
semana à tarde, em razão do agravamento 
da pandemia, e no seguimento das orien-
tações hoje publicadas pelo senhor arce-
bispo Primaz, o Prior de Barcelos informa:
1. Mantêm-se as celebrações habituais nas 
manhãs de sábado e de domingo: 9.00 e 
12.00 (não 12.15) no Senhor da Cruz e 
11.00 na Igreja Matriz.
2. a missa das 17.30 na capela de São José 
será celebrada às 12.00 nos sábados.
3. ficam suspensas as missas de sábado e 
de domingo às 19.00 na Igreja Matriz e a 
das 15.30 de domingo na Igreja do Terço.
4. as intenções das eucaristias suspensas, 
de sábado e de domingo, serão consideradas 
na sexta-feira anterior, possibilitando às 
famílias fazerem memória dos seus entes 
queridos na celebração comunitária.

Barcelos, 9 de novembro de 2020

o Prior de Barcelos – P. abílio Cardoso

VIVa a MoDerNICe ...
Falou a brincar, com a maior das descontrações, antevendo 
o Natal que se avizinhava: “este ano vou ter a casa cheia. 
Vou lá juntar todas as minhas sogras”. Fiquei boquiaberto, 
atónito. Entre o… “está a gozar comigo?!”, ou “será mesmo 
a sério?!”. Como que lendo-me a alma, esclareceu: “não es-
tou a reinar. Estou casada pela 4ª vez, mas fiquei de bem 
com quem está para trás”. Lembro-me que, na altura, me 
senti antiquado, um verdadeiro cromo (que, tudo somado, 
continuo a ser!), um coração minúsculo: não me via capaz 
de tamanho “ecumenismo”, de tão abrangente e perdulária 
concórdia. Mas, pelos vistos, os meus apertados critérios 
apenas começavam a ser desafiados. Agora, sim, chegou a 
hora de, em definitivo, deixar cair qualquer dique, qualquer 
barreira, qualquer classificação fixista, qualquer preconcei-
to. Agora, não apenas poderemos juntar à mesma mesa, 
em “família”, várias sogras, como também a sogra que é 
sogra e a sogra que é sogro; o tio que é tia e o tio que 
(grande coincidência) é mesmo tio; o genro que é genro e o 
genro que é nora; a nora que é genro e a nora que é nora; 
o pai que é pai e o pai que é mãe; a cunhada que é cunha-
do e o cunhado que (triste monotonia) é mesmo cunhado; 
o primo que é prima e o primo que se continua a tratar 
no masculino. Na escola, um filho adotado por um deste 
novos casais homossexuais comentou com os colegas: o 
meu pai-mãe nunca vem vestido de saias buscar-me aqui 
à escola porque não se sente à-vontade para trajar como 
os escoceses. Mas também esse cliché há-de mudar. Ele/
ela está a tentar mudar as mentalidades. Ainda lhe haveis 
de ver as “fraldas”, num desses dias ventosos, os tecidos a 
esvoaçarem e a porem ao léu aquelas pernas musculosas 
e peludas (é que o meu pai-mãe não costuma fazer depi-
lação). Quem anda chateado com isto tudo é o Zequinha: 
ninguém o consegue resgatar da arqueologia, melhor, da-
quele anquilosado tempo em que nas casas havia homem e 
mulher e os filhos nasciam, não de proveta ou da ponta de 
uma agulha, mas do abraço amoroso que dava continuida-
de às canhotas que haviam ficado a amarrecar na lareira da 
cozinha. Viva a brincadeira com a família. Viva a miscelânea 
de “papéis” masculinos e femininos. Viva a modernice. Viva 
o caos. Ai se Deus não nos socorre...… Ai se a Mãe do Céu 
não vem em nosso auxílio!... 

P. Paulo Abreu
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Ditoso o que segue o caminho do SenhorA VIDA DO POVO DE DEUS TORNADA ORAÇÃO

XXXIII DOMINGO DO TEMPO COMUM

SeGUNDa, 16 - S. Margarida da escócia
   e S. Gertrudes
 Leituras: Ap 1, 1-4
  Lc 18, 35-43

09.00 (Senhor da Cruz): Elvira e Ilídio Moreira
15.30 (Terço): Maria Cândida Barbosa da Costa
19.00 (Matriz): Francisco Fernandes da Costa

TerÇa, 17 - S. Isabel da Hungria
 Leituras: Ap 3, 1-6. 14-22
   Lc 19, 1-10

09.00 (Senhor da Cruz): José Gonçalves Duarte e familiares
19.00 (Matriz): Maria Saleiro Beirão

QUarTa, 18 - Dedicação das Basílicas
        de São Pedro e de São Paulo
 Leituras: Act 28, 11-16. 30-312
   Mt 14, 22-23

09.00 (Senhor da Cruz): Manuel dos Reis Carvalho
15.30 (Terço): João Teixeira dos Santos e esposa M.ª Glória
19.00 (Matriz): Jorge Martins da Silva Correia

QUINTa, 19 - Leituras: Ao 5, 1-10
                  Lc 19, 41-44

08.00 (São José): José Narciso Costa Alves e sogros
09.00 (Senhor da Cruz): António Emílio Soares Matos (aniv.)
15.30 (Terço): Jorge Martins da Silva Correia
19.00 (Matriz - Intenções colectivas): 
- Joaquina Silva Figueiredo e marido João Gonçalves

SexTa, 20 - Leituras: Ap 10, 8-11
               Lc 19, 45-48

09.00 (Senhor da Cruz): - José Narciso Costa Alves
15.30 (Terço): Manuel Miranda da Costa e Mª Josefina Miranda
19.00 (Matriz): Manuel Rosa Batista da Costa, esposa e filho
Intenções de sábado na Matriz (19.00):
- Manuel Fernandes Costa
- Manuel Pereira de Sousa Monteiro, esposa Mª Amélia e família
- Maria Fernanda Lopes Martins
- Maria Rosalina Lopes Coelho e filhos João e Domingos
- José Ferreira, esposa Isaura e filho José Luís
- Maria Laura Matos Viana Lopes e marido
Intenção de domingo na Matriz (19.00):
- Pelos Benfeitores da Paróquia

SáBaDo, 21 - apresentação de Nossa Senhora
 Leituras: Ap 11, 4-12
   Lc 20, 27-40

09.00 (Senhor da Cruz): Dulcínio Linhares de Sousa
         e esposa Maria do Céu Fernandes
12.00 (São José): Rui Nuno Silva Loureiro
19.00 (Matriz) : Não há missa. As intenções serão consideradas 
na sexta-feira, 20.

DoMINGo, 22 - NoSSo SeNHor JeSUS CrISTo,
       reI Do UNIVerSo
 Leituras: Ez 34, 11, 12. 15-17
               1 Cor 15, 20-26. 28
   Mt 25, 31-46

09.00 (Senhor da Cruz): Joaquim Pinto de Azevedo, pais e sogros
11.00 (Matriz): Pelo povo
12.00 (Senhor da Cruz): Irmãos da Real Irmandade
15.30 (Terço): Não há missa
19.00 (Matriz): Não há missa. A intenção será considerada na 
sexta-feira, 20.

OFeRTaS PaRa BOLeTIM 
Pedimos a colaboração generosa para com o Bole-
tim, que é distribuído gratuitamente. 

- Família n.º 93 - 10,00
- Família n.º 233 - 20,00

TOTaL Da SeMaNa - 30,00 euros
a transportar: 23.713,95 euros
Despesas até agora: 32.019.80 euros

Não DeSPerDICeMoS a «VaCINa C(rISTo)»!

“eU leVaVa SeMPre NaS MãoS 
a CorreNTe De MarIa”

Em 1948, na “Ponte de Madeira”, subúrbio de Tókio, 
Japão, nas antigas tendas militares, vivia um milhar de 
idosos e de pessoas sem-pátria. 
Certa noite, por volta das duas horas, o telefone tocou: 
Uma senhora idosa, que estava em suas últimas horas de 
vida, chamou um sacerdote. Quando jovem, aquela sen-
hora havia frequentado uma escola católica, onde uma 
freira se ocupara da sua educação, durante três anos. 
Chegando aos dezassete anos, ela se tornou cristã. “Eu 
recebi a Água santa e o Pão de Deus” contou-me. Mas, 
em seguida, ela se casou, obedecendo a escolha de sua 
família, e seu marido era um monge budista, que possuía 
um templo, situado num lugar afastado, sobre uma co-
lina. Morando naquela região, ela passou a se ocupar da 
manutenção do templo. 
Seu marido permitiu-lhe que frequentasse a igreja católi-
ca, mas não havia nenhuma igreja na circunvizinhança. 
A mulher teve 8 filhos. 70 anos depois, o marido faleceu, 
assim como todos os seus filhos, cinco deles, durante a 
guerra. Logo, logo, outro sacerdote budista chegou para 
substituir o seu marido e ela teve de deixar o templo. 
Perguntando-lhe se durante todos aqueles anos ela 
havia pensado em Deus, ela me olhou, surpresa e, com 
dificuldade, mostrou a mão direita, que estava sob a 
coberta, com um terço, e respondeu: “Durante todos es-
ses anos, a cada dia, e muitas vezes por dia, sem jamais 
pular um único dia, eu rezava, enquanto trabalhava; eu 
estava sempre com a corrente de Maria nas mãos ou no 
bolso e eu lhe pedia, todos os dias, que, antes de mor-
rer, eu pudesse encontrar, mais uma vez, um sacerdote 
católico que me desse o Pão de Deus.”

Padre Géréon Goldmann em «Le chiffonnier de Tokyo» (O trapeiro de Tókio),
Narrado no Recueil Marial (Florilégio Mariano)

1986 do Padre Albert Pfleger, marista

1. eis-nos em plena fase de recrudescimento da pan-
demia, como era previsível aliás.
Os casos aumentam e os cenários para lhes fazer frente 
não faltam. a insegurança, porém, predomina.
2. O dever cívico de recolhimento não pode ser integral-
mente aplicado.
Há trabalhos a executar, há compras a fazer, há compro-
missos a manter.
Para sobreviver, o ideal seria estar recolhido. Mas, sem 
meios de sobrevivência, como assegurar minimamente as 
condições de vida?
3. O equilíbrio é estreito entre a saúde e a economia.
É fundamental cuidar (de nós e dos outros) quando saí-
mos até para proteger aqueles que não podem sair.
4. O medo não é caminho e o pânico só agrava a situação. 
Uma «pandemia psíquica» só iria sobrecarregar esta avas-
saladora «pandemia viral».
Temos de prosseguir a vida, embora não da mesma ma-
neira. Temos de reaprender a viver, sem ceder ao desespe-
ro e sem ficarmos «degolados» pelo desânimo.
5. Não foi para momentos fáceis que Jesus trilhou um 
caminho difícil. Foi inclusive na adversidade que Jesus 
nos conduziu aos umbrais da felicidade.
Tomemos então, em doses contínuas, a «vacina C», a 
«vacina Cristo».

6. É a «vacina» contra o medo, é a «vacina da esperança». 
É por isso que estar com Cristo mobiliza, sobretudo em 
horas difíceis.
É uma «vacina» contra a tentação de desistir. e é também 
uma «vacina» do cuidado, da prudência.
7. a «vacina de Cristo» dá aquela vida para que «todos 
tenham vida» (cf. Jo 10, 10).
Não é a «vacina» da temeridade, do menosprezo dos perigos 
e do descuido dos outros.
8. a «vacina Cristo» está à nossa disposição nas celebrações 
comunitárias. Mas não está ausente na nossa casa, na nos-
sa família, em todos os patamares da nossa vida.
a «vacina Cristo» não nos torna indiferentes. atrai-nos 
para os outros, não abandonando ninguém à sua sorte.
9. Mesmo não podendo estar fisicamente perto, há uma 
miríade de formas de estar próximo.
Não coloquemos ninguém em risco. Mas a todos façamos 
sentir que entre nós prevalece Jesus Cristo.
10. esta é uma «vacina» completamente gratuita.
Não a desperdicemos. agora, também é tempo de ter um 
pouco de paciência. Pois – também agora – Cristo vai no-
vamente mudar a nossa existência!

João antónio Pinheiro Teixeira, In DM 10.11.2020

fIlHoS, NeToS, SoBrINHoS
QUe fINTaM UM TrISTe DeSTINo
É livre, gratuito, com direito a baixa (de maternidade), pode 
ser feito sob qualquer pretexto, estende-se do público ao 
privado, não implica o conhecimento de ajudas e direitos, 
pode ser feito repetidamente e pode ainda custar mais do que 
um ordenado mínimo.
É assim o aborto, em Portugal, até às 10 semanas de gestação. 
São, por ano, aos milhares. São um “direito” protegido pelo 
estado português.
Com a facilidade com que se faz, dir-se-ia mesmo que é di-
ficílimo fintá-lo. É tão demasiadamente fácil de fazer que, por 
vezes, não se pode deixar de ficar surpreendido com quem, 
tendo todas as razões para fazer um aborto, não o faz.
Chamemos-lhe Constança*. era uma rapariga jovem e a sua 
vida era um mar de asneiras. Os estudos não a cativavam, 
e trabalhar também não… Um dia, de uma relação com o 
companheiro, surgiu um filho. ainda na companhia dele, foi 
vítima de violência doméstica. e como se a desgraça não 
fosse suficiente, foi coagida a livrar-se do indesejado: fazer 
um aborto. 
Nada nem ninguém ajudaram à esperança daquele filho. Nem 
companheiro, nem irmãos, nem pai, nem mãe. (Nem a mãe? 
Onde estava a sua própria mãe, que, de todos os corações, era 
o único que até guardava alguma esperança de receber o seu 
primeiro neto? No silêncio, na submissão a um pai que tudo 
impunha. Cooperou, um dia, às escondidas, na mala a levar 
para o hospital e, como mulher de Fé, desejou, rezou e confiou 
que tudo, um dia, melhorasse.)
e durante meses foi a escuridão total: O meu filho não é 
esperado. O meu filho não é desejado. O meu filho não foi 
programado. O meu filho não veio na hora certa. O meu filho 
é filho de um deus menor. O meu filho não é nada… O meu 
filho é meu filho!
No meio desta escuridão, da confusão e da solidão, levan-
tou-se apenas uma frincha de luz: uma amiga que já tinha 
sido ajudada pela aDaV-Leiria, instituição que ajuda mul-
heres grávidas em dificuldades. Fala-lhe desta ajuda, desta 
única e derradeira esperança. 
e contra todos, contra tudo o que era previsível, a Constança 
recusou determinantemente abortar. O único apoio que teve 
para avançar com a vida do filho, e a sua!, foi o da aDaV-Lei-
ria, até no dia do parto. e, depois, na procura de uma casa de 
acolhimento (da Cáritas de Coimbra), no primeiro contacto 
com a família após o nascimento do bebé, nos outros con-
tactos e em casa (seis meses depois de ter tido o Duarte*), na 
inserção do mercado de trabalho, no acompanhamento que 
ajudava ao equilíbrio de uma vida nova, difícil.
O avô do Duarte foi-se rendendo às evidências da ternura das 
crianças e descobriu uma nova forma de amar – descobriu-se 
avô. a Constança endireitou a vida, ganhou mais juízo, tem 
ambições, mede prioridades, trabalha arduamente para poder 
atingir metas e objetivos com que nunca antes sonhou. O per-
dão surge, agora, como a única cura para as feridas abertas do 
passado. O Duarte tem, hoje, cinco anos e anima uma família 
renascida.
Treze anos após a liberalização do aborto em Portugal, ain-
da há filhos, netos, sobrinhos que fintam o triste destino do 
aborto. acima de tudo, há filhos, netos, sobrinhos que são e 
dão VIDa.

*Baseado numa história real, mas com nomes fictícios em 
respeito pela identidade dos envolvidos. 

Liliana F. Verde, In Notícias de Beja, 27.02.2020

PaDReS De BaRCeLOS 
eM ReUNIÃO e SUFRÁGIO 

PeLOS COLeGaS FaLeCIDOS
Como acontece todos os anos no mês de Novembro, 
os padres de Barcelos fazem coincidir a sua palestra 
mensal com a celebração de vésperas e eucaristia de 
sufrágio pelos colegas falecidos. em regra, a paróquia 
escolhida é aquela onde faleceu o último sacerdote. 
É por essa razão que a reunião, que será às 17.00, vai 
decorrer em Oliveira, onde faleceu o P. José adílio 
Barbosa de Macedo. Será na próxima quarta-feira, 
18, iniciando-se a celebração pelas 18.00, hora ha-
bitual da eucaristia naquela freguesia.
Convidamos os cristãos a rezar pelos sacerdotes fa-
lecidos, que dedicaram a vida a pregar o evangelho 
e orientar as comunidades que lhes foram confiadas.


