
O que Deus quer: vivei na alegria
Seja na preparação do Natal  - tempo do Advento -, seja na preparação 
da Páscoa - tempo da Quaresma -, a liturgia da Igreja exorta os cristãos 
a que não esqueçam um elemento essencial na vida do crente, a alegria.
Será que temos conseguido viver esta exigência da fé no seio da comu-
nidade cristã? É que se não o conseguimos entre nós, que testemunho 
poderemos dar de que a mensagem de Jesus, o evangelho, é mesmo 
uma Boa Notícia, geradora de alegria diferente, porque segura e eficaz, 

que vale a pena sentir e testemunhar?
Não se trata de uma alegria qualquer, 
uma alegria mundana: o mundo trans-
borda de alegria na sociedade do espec-
táculo e mostra-se ávido de levar sem-
pre mais longe os limites na expressão 
do que podemos sentir.  Mas será uma 
verdadeira alegria, aquela que vem de 
dentro, enche por dentro, seduz e cati-
va no exterior e é percebida e desejada 
como autêntica, a perdurar e a desejar 
que não termine?

Isaías fala de uma boa notícia: traz liberdade, traz cura, traz justiça. Por 
isso, ele exulta de alegria e convida o povo - agora um pouco desiludido 
face à tarefa ingente de reconstruir o país, após o regresso do cativeiro - a levantar a cabeça. Paulo é ainda mais incisivo: vivei 
sempre alegres. E João Baptista aponta Aquele que deve ser seguido, não ele, que se afirma não passar de um apontador do ver-
dadeiro caminho. Ele não é o Verbo de Deus, não é a Luz que deveria vir ao mundo, não é o Messias, nem Elias, o grande profeta. 
Ele não passa de João, nome que, à letra, significa «Deus faz graça», pois o seu «não» (não sou o Messias, não sou Elias, não sou 
o Profeta) aponta para «Aquele que é», Palavra, Logos. E ele é apenas a voz.
Ao apontar para Outro, o Messias, João fica-se do lado de lá do Jordão, enquanto que o 
Messias aparece na Terra Prometida, arrastando consigo os primeiros discípulos, a partir 
do grupo de João. Do lado de lá fica o baptismo de penitência; do lado de cá ficará o bap-
tismo no Espírito Santo. E nós, hoje, os ungidos do Senhor, no baptismo e na confirmação, 
continuamos a missão do Messias no nosso mundo, sempre necessitado de Boa Notícia 

libertadora.
«Neste tempo, 
com tantos 
cristãos doen-
tes, dormen-
tes, parados, 
anémicos e 
anestesiados, 
sobram Hoje 
i n c e n t i v o s 
para uma vida 
nova. No meio do frio próprio do tempo, o Domingo III 
do Advento atira-nos uma imensa chama de Alegria. 
Tempo novo. Jesus, a Luz, no Meio. E nós por perto, ao 
redor dessa fogueira. Haverá, por certo, mais termos-
tatos, e menos termómetros» (D. António Couto).
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UM OLHAR OUTRO 
Li com agrado um artigo de opinião inserido no Diário de Coim-
bra de 6 do corrente. Escreve-o António Piedade, comunicador de 
ciência, assim se intitula. Começa assim: «Fez 400 anos no dia 26 
de Fevereiro de 2016 que Galileu Galilei (1564-1642) foi adver-
tido pela Igreja Católica pela sua opinião em defesa do sistema 
heliocêntrico». E continua: «Esta imagem de um Galileu, pai da ci-
ência experimental moderna, como um ‘mártir da ciência’ aos pés 
de uma Igreja Católica autoritária e contrária ao saber científico 
libertário, foi, segundo a historiadora de ciência Patrícia Fara, for-
jada durante o século XIX por propagandistas científicos e é uma 
história muito mal contada. Diga-se, a propósito, que Patrícia Fara 
é autora, entre outras obras, de um incontornável Ciência: 4000 
anos de história, publicado entre nós pela editora Livros Horizon-
te, em 2012, com prefácio de Carlos Fiolhais.
Uma nova geração de historiadores de ciência, em que Patrícia 
Fara se enquadra, tem tentado nas últimas décadas reconstituir a 
verdade histórica dos factos e romper com o paradigma dominan-
te na história ocidental de uma ciência triunfante em completo e 
permanente conflito com a religião, em particular a religião ca-
tólica. Sabe-se hoje que a ideia reinante, ainda entre nós, de uma 
Igreja católica que impediu o desenvolvimento da ciência está 
longe de corresponder à verdade histórica».
A citação foi longa, mas pareceu-me necessário fazê-la para que 
os leitores possam beber noutras fontes e, como eu, darem-se 
conta de que há ideias feitas, conclusões reinantes que podem 
não corresponder à verdade e é um bem considerável lutar por um 
espírito crítico fundamentado, condição da evolução do conheci-
mento no respeito pelo passado. Quando este é revisitado, com 
o passar do tempo, apuram-se e depuram-se ideias dominantes. 
Olhá-las a partir de ângulos diferentes contribui para realçar o 
que é verdadeiro e belo e as lições do passado sejam mais úteis no 
presente. Foi isto mesmo que me levou a admirar o autor Rodney 
Stark e a apreciar os diversos temas que ele analisa e fundamenta, 
pondo em causa afirmações bem conhecidas, todas elas deprecia-
tivas para com a Igreja católica e ajuizando o seu contributo para 
a evolução da Humanidade. Claro que tais olhares, ditos precon-
ceituosos, só o poderiam ser contra a Igreja Católica, dado que, 
é justo reconhecê-lo, quase não havia outras entidades no palco 
dos construtores de civilização.
Confesso que gostaria ainda de levar o meu intento até ao fim, 
resumindo os temas em falta, ou outras acusações à Igreja: Sobre 
a escravatura, o santo autoritarismo e a Modernidade protestante.
Admirei o autor Rodney Stark pela sua coragem, reconhecendo 
que só com muito bem fundamentadas razões se pode enfrentar 
ideias transmitidas ao longo de séculos. E foi isso que me «agar-
rou» à leitura do livro e me levou a despertar para uma outra rea-
lidade: são já muitos os autores que enveredam pela mesma linha 
de pensamento e têm a coragem de um olhar mais objectivo e 
isento sobre a acção da Igreja ao longo dos séculos.
Por agora, lembro aos leitores que a acusação a mim dirigida por 
Luís Manuel Cunha teve a resposta na altura devida, que não foi 
publicada, como seria de esperar, para que os leitores do Jornal 
de Barcelos pudessem ajuizar por si próprios. Esperava, uma vez 
mais, bem mais do autor, arvorado na sua cátedra de crítico isento 
e na sua atitude de inquisidor-mor. 
Deixo para o próximo número a resposta enviada ao Jornal de 
Barcelos.
Deste modo, posso dispor de breves linhas para uma consulta rá-
pida à historiadora Patrícia Fara, prefaciada por Carlos Fiolhais, de 
cuja competência científica ninguém duvida.
Patricia Fara é historiadora da ciência na Universidade de Cam-
bridge, pesquisadora associada e professora do Departamento de 
História e Filosofia da Ciência. Fara é autora de vários livros popu-
lares sobre a história da ciência. Oxford, Londres e Cambridge são 
as universidades onde investiga e ensina.

P. Abílio Cardoso

BODAS DE OURO
Celebraram ontem, dia 12, as suas bodas de Ouro de casa-
mento João Alves da Silva e Maria de Fátima da Cunha 
Ferreira e Silva. O casamento foi celebrado no Santuário 
de Nossa Senhoa da Franqueira no dia 12 de Dezembro de 
1970. A Paróquia une-se à acção de graças e felicita o casal 
por este jubileu.

PARA eLes Os nOssOs PARAbéns

Do Papa Francisco «Como 
cristãos, «se a música do 
Evangelho parar de vibrar 
nas nossas entranhas, per-
deremos a alegria que bro-
ta da compaixão, a ternura 
que nasce da confiança, a 
capacidade da reconciliação 
que encontra a sua fonte no 
facto de nos sabermos sem-
pre perdoados-enviados» 
(Fratelli Tutti, 277).

Tens um amigo que se identi-
fica com a nossa missão? en-
caminha-lhe a nossa agenda 
para que receba todas as in-
formações em primeira mão.
Partilha com ele a oportuni-
dade de enriquecer o seu 
percurso académico com um 
conjunto de atividades di-

versificadas no âmbito da solidariedade e voluntariado; 
na vivência da Fé através da natureza e em momentos 
de encontro pessoal com Cristo; de formação através de 
tertúlias e palestras; e muito mais.
Pastoral Universitária de braga
Centro Pastoral Universitário
Rua do Vilar, 4710-453, s.Vitor (braga) 
914 541 063 | 253 690 448
e-mail (geral):
pastoral.universitaria@arquidiocese-braga.pt
http://www.diocese-braga.pt/pastoraluniversitaria/

Damos graças a Deus que neste Natal de 2020 nos convoca a 
um encontro mais íntimo e essencial com o Emanuel que veio 
salvar-nos. Queremos levar até ao presépio principal das nossas 
igrejas – o altar onde o Verbo encarnado se faz nosso Pão – a 
oferenda da dor e solidão de tantas famílias que vivem horas de 
sobressalto ou de luto, a generosidade de tantos homens e mul-
heres que de muitos modos e nos mais diversos âmbitos se de-
dicam a aliviar esses sofrimentos, os progressos da investigação 
científica e da solidariedade humana que fazem acender um farol 
de esperança no horizonte da família humana. (...)
Congratulamo-nos porque as orientações anunciadas nos per-
mitem celebrar em assembleia não apenas nas manhãs dos dias 
de Natal, do Domingo da Sagrada Família (27 de dezembro) e da 
Solenidade de Santa Maria Mãe de Deus (1 de janeiro), mas tam-
bém na véspera desses dias festivos e na tarde dos dias de Natal 
e de Ano Novo.

Nota do Conselho Permanente da CEP, 9/12/2020

NãO ESQUEçAM OS UNiVERSitáRiOS 
DE BARCElOS

MIssAs De nATAL
na sequência das restrições em curso e das pre-
vistas (atenuadas) para o tempo de natal, po-
demos anunciar os horários das celebrações:
24 de Dezembro:

• 15.30 na Igreja do Terço
• 17.00 na Igreja Matriz

25 de Dezembro:
• 8.00, 10.00, 12.00 e 19.00: s.to António
• 9.00 e 12.00 no senhor da Cruz
• 11.00 e 18.00 na Igreja Matriz
• 15.30 na Igreja do Terço

26 de Dezembro:
• 15.30 na Igreja do Terço
• 17.30 na Capela de s. José
• 19.00: Igreja Matriz e santo António

27 de Dezembro:
• 8.00, 10.00 e 12.00 - santo António
• 9.00 e 12.00 no senhor da Cruz
• 11.00 na Igreja Matriz

  
O tradicional Beijo ao Menino será substituído 
por um acto de veneração da sua imagem.

eLeIÇÕes nA COnFRARIA
DO sAnTÍssIMO sACRAMenTO

Nos termos do Estatuto da Confraria do Santíssimo Sacra-
mento, convocam-se todos os irmãos da Confraria para se 
reunirem no sábado, dia 26 de Dezembro, às 18.00, na Igreja 
Matriz, para proceder à eleição dos corpos gerentes para o 
quadriénio (2021-2025).

A Presidente da Assembleia Geral
Alice da Conceição Costa Lima

eLeIÇÕes nA COnFRARIA 
De nOssA senHORA DO TeRÇO

Nos termos do Estatuto da Confraria do Terço, convocam-se 
todos os irmãos da Confraria para se reunirem no sábado, dia 
26 de Dezembro pelas 16h00, na Igreja do Terço, para proceder 
à eleição dos corpos gerentes para o quadriénio (2021-2025).

A Presidente da Assembleia Geral
Virgínia Maria Lemos da Silva Rafael

eLeIÇÕes nA IRMAnDADe De 
sAnTA MARIA MAIOR

Nos termos do Estatuto da Irmandade de Santa Maria Maior, 
convocam-se todos os irmãos da Irmandade para se reunirem 
no sábado, dia 26 de Dezembro pelas 18h30, na Igreja Matriz,
para proceder à eleição dos corpos gerentes para o quadriénio 
(2021-2025).

O Presidente da Assembleia Geral
Manuel Campinho Coutinho Rodrigues
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exulto de alegria no senhor
A VIDA DO POVO DE DEUS TORNADA ORAÇÃO

III DOMINGO DO ADVENTO

seGUnDA, 14 - s. João da Cruz
 Leituras: Num 24, 2-7. 15-17a
               Mt 21, 23-27

09.00 (Senhor da Cruz): Em honra de Santa Luzia
15.30 (terço): Maria de Lurdes Oliveira Barbosa
19.00 (Matriz): António Ribeiro Monteiro e familiares

TeRÇA, 15 -  Leituras: Sof 3, 1-2. 9-13
   Mt 21, 28-32

09.00 (Senhor da Cruz): Palmira Moreira
19.00 (Matriz): Manuel Celso da Silva Cunha, pais e avós

QUARTA, 16 - Leituras: Is 45, 6b-8. 18. 21b-25
       Lc 7, 19-23

09.00 (Senhor da Cruz): Emília Pereira Varela e marido
15.30 (terço): Maria de Lurdes Oliveira Barbosa
19.00 (Matriz): Venâncio Bonifácio Miranda Arantes
      e esposa

QUInTA, 17 - Leituras: Gen 49, 2. 8-10
       Mt 1, 1-17

08.00 (São José): Afonso Pinheiro de Castro e esposa Rita
09.00 (Senhor da Cruz): José Sílvio de Carvalho,
       pais e irmãos
15.30 (terço): Maria de Lurdes Oliveira Barbosa
19.00 (Matriz - intenções colectivas): 
- M.ª Ofélia Rodrigues Dias (1º aniv.) - Belinha do Salão Azul
- Emília de Jesus da Silva e Francisco António Figueiredo

SExtA, 18 - Leituras: Jer 23, 5-8
               Mt 1, 18-25

09.00 (Senhor da Cruz): José Gonçalves Duarte e familiares
15.30 (terço): Jorge Martins da Silva Correia
19.00 (Matriz): Manuel Rosa Batista da Costa, esposa e filho

sábADO, 19 - Leituras: Jz 13, 2-7. 24-25a
       Lc 1, 5-25

09.00 (Senhor da Cruz): Dulcínio Linhares de Sousa
         e esposa Maria do Céu Fernandes
10.00 (terço): Augusto Dias Salgueiro, esposa e filhos
11.00 (Matriz - intenções colectivas):
- Maria de Lurdes Freitas Paula (1º aniv.)
- Maria Emília Pereira da Costa, marido e pais
- David Falcão e Maria da Glória da Costa (aniv.)
- Aurora Lemos Rodrigues da Silva
- José Miranda do Nascimento
- M.ª Rosalina Lopes Coelho e filhos João Manuel e Domingos
- José Ferreira, esposa Isaura e filho José Luís
- Maria Fernanda Lopes Martins
- Maria da Glória Barros Torres
- Manuel Pereira de Sousa Monteiro (6º aniv.), esposa M.ª Amélia
    e P. Manuel Avelino
12.00 (São José): José Narciso Costa Alves e sogros

DOMInGO, 20 - IV DA ADVenTO
 Leituras: 2 Sam 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16
               Rom 16, 25-27
   Lc 1, 26-38

09.00 (senhor da Cruz): Joaquim Pinto de Azevedo,
          pais e sogros
11.00 (Matriz): Pelo povo
12.00 (Senhor da Cruz): Pelos Irmãos da Real Irmandade

OFERtAS PARA BOlEtiM 
Pedimos a colaboração generosa para com o Boletim, que é 
distribuído gratuitamente. 

- Anónimo - 5,80
- Família n.º 310 - 10,00
- Família n.º 71 - 50,00

tOtAl DA SEMANA - 65,80 euros

A transportar: 23.889,75 euros
Despesas até agora: 32.019.80 euros

nATAL COM «ReCOLHIMenTO ObRIGATóRIO»
1.  Recolher não é necessariamente parar, suspender 
ou interromper. Muito menos podemos tomar recolher 
como sinónimo de ensimesmar, de cortar com os outros 
e de entrincheirar na (suposta) «fortaleza do eu».
2. Recolher é, na sua origem, «voltar a colher», «colher 
de novo». Há quem faça remontar a sua etimologia ao 
latim «colligere», que, no fundo, significa «colher com».
O recolhimento não é, pois, de uma atitude individualis-
ta, à margem do outro.
3. O recolhimento até nos pode levar mais ao outro, à 
sua medula mais funda, levando a prestar atenção ao 
que costuma passar despercebido.
4. É claro que estes sucessivos «recolhimentos obrigatóri-
os» custam e doem-nos. A nossa cultura sensitiva fica 
profundamente abalada por não ver, não tocar, não 
abraçar. O paradoxo é quando nos asseguram que aquilo 
que mais nos fere pode ser aquilo que – nesta altu-
ra – mais nos pode ajudar. Deslocar, visitar, aglomerar, 
aproximar pertencem ao mais belo da vida, mas – na 
fase pandémica em que nos encontramos – podem tam-
bém fazer parte do mais perigoso.
5. Não está a ser fácil, mas vamos tentar fazer desta 
adversidade uma oportunidade. E, afinal, o Natal consti-
tui um luminoso mistério de recolhimento. tudo o que 
celebramos saboreia-se melhor com o silêncio, a escuta.
Não consta que Maria, José, os pastores ou os magos se 
desmultiplicassem em palavras, como seria de esperar 

perante o cenário singularíssimo que lhes foi dado con-
templar. O próprio Deus – como observou São João da 
Cruz – pronunciou apenas uma Palavra: o Seu Filho, a 
Palavra feita carne. E pronunciou-A em silêncio.
6. Este recolhimento é um precioso auxílio para fazer-
mos o que, porventura, nos desabituámos de fazer: 
olhar, contemplar, orar, serenar, pacificar. É claro que 
são circunstâncias penosas – já com um largo esten-
dal de vítimas – a propiciar tudo isto.
7. Não vai ser fácil apartarmo-nos fisicamente de mem-
bros da nossa família. Vai-nos partir o coração passar 
quase furtivamente por pessoas que estimamos e nada 
mais soltar que uma encolhida saudação. Mas o que não 
pode ser extenso não deixará de ser intenso.
8. É possível que, desta vez, partilhemos sobretudo as 
nossas lágrimas, as nossas dores, as nossas mágoas. Ainda 
assim, não deixemos que ninguém se sinta só. Não «con-
finemos» o coração.
9. Encontremos formas de sinalizar a presença, o afecto 
e a comunhão. Em Deus feito homem, estamos sempre 
unidos. talvez aprendamos – a partir deste Natal – a va- 
lorizar mais os outros e a colocarmo-nos ao seu serviço.
10. Este «recolhimento imposto» é difícil. Mas poderá 
igualmente tornar-se fecundo. E novos sorrisos hão-de 
escorrer de Belém para todo o mundo!

João António Pinheiro teixeira, in DM 08.12.2020

PAlEStRA ARCiP-
RES- tAl - Na próxima 
quarta-feira vão reunir, 
no CESM/Seminário da 
Silva, os padres do Arci- 
prestado de Barcelos na 
sua palestra mensal, que 
sempre incluía um al-
moço de Natal, suspen-
so neste ano por razões 
da pandemia. Começará 
com o momento de 
oração, seguido de in-
formações várias sobre 
a vida da Igreja no Arci- 
prestado de Barcelos.

CONFiSSÕES DE AD-
VENtO - Como já anun-
ciado, teremos o nosso 
momento de celebração 
sacramental do perdão 
que Deus nos oferece, 
agora em tom de Advento, preparativo para a celebração do Natal.
Será na próxima quinta-feira no Senhor da Cruz: no fim da missa 
será exposto o Santíssimo Sacramento para a adoração dos fiéis e, 
das 10.00 às 12.00, teremos sacerdotes para atenderem de confis-
são, garantidas as condições de segurança (distanciamento e más-
cara) que se impõem.
Na sexta-feira, às 21.00, na Igreja Matriz: Exposição do Santíssimo 
e breve celebração penitencial seguida de confissões: haverá três 
sacerdotes para atender de confissão.

SENHOR DA CRUZ - 516 ANOS - No próximo domingo, 20 de 
Dezembro, ocorre mais um aniversário da «aparição» da Cruz no 
Campo da feira, que deu origem à devoção ao Senhor da Cruz, 
ao templo construído em 1707 e à Real Irmandade que cuida do 
templo e da devoção.
A história de Barcelos ficou, a partir daquela data, ligada para sem-
pre à devoção ao Senhor da Cruz.

PAStORAl FAMiliAR - JUBilADOS - A Equipa de Pastoral Fa-
miliar, dinamizada pelo casal Carlos e Adelaide Caleiro, está a con-
tactar os casais jubilados da Paróquia para a habitual celebração 
jubilar no dia da Sagrada Família, esta a 27 de Dezembro. Temos 
dois casais de 60 anos, 9 de 50 anos e 9 de 25 anos.

PADRES CAPUCHiNHOS - Reabriu já há dias ao culto a Igreja de 
Santo António, assistida pelos Padres Capuchinhos, alguns deles 
impedidos durante dias por causa da pandemia. Agora recupera-
dos, fazemos votos de boa saúde para todos, depois da provação 
que os atingiu.

CARtA AOS PAROQUiANOS - Vai ser enviada ao longo da sema-
na a habitual Carta aos Paroquianos, com os votos de Boas Festas 
do Prior e uma palavra de partilha e incentivo a viver o Natal cen-
trados no essencial: a Encarnação do Verbo de Deus.
A Carta é enviada a todos os paroquianos inscritos, aqueles que, 
livremente, quiseram fazer parte desta família paroquial sob a pro-
tecção de Santa Maria Maior.

PAPA PUBliCA
CARtA APOStóliCA SOBRE S. JOSÉ

O Papa Francisco acaba de publicar, 
com data do passado dia 8, uma 
Carta Apostólica, “Patris Corde”, 
por ocasião do 150º aniversário 
da declaração de S. José como Pa-
droeiro Universal da Igreja, feita 
em 8.12.1870 por Pio IX, instituin-
do um Ano Jubilar, que vai até 8 de 
Dezembro de 2021. Para estimular 
a leitura, informa-se que se trata 
de um texto de 18 páginas A4 com 
7 títulos principais:

1. Pai amado;
2. Pai na ternura;
3. Pai na obediência;
4. Pai no acolhimento;
5. Pai com coragem criativa;
6. Pai trabalhador; 
7. Pai na sombra.

Conclui o Papa: “Só nos resta 
implorar, de S. José, a graça das 
graças: a nossa conversão”. E deixa 
uma oração final a S. José para 
que a possamos rezar:

Salve, guardião do Redentor
e esposo da Virgem Maria!
A vós, Deus confiou o seu Filho;
em vós, Maria depositou a sua confiança;
convosco, Cristo tornou-Se homem.
Ó Bem-aventurado José,
mostrai-vos pai também para nós
e guiai-nos no caminho da vida.
Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem,
e defendei-nos de todo o mal. Ámen.

Entretanto, confia-se à Confraria de São José o especial 
empenho em dar a conhecer este texto. E como estamos 
em tempo de novo mandato dos Órgãos sociais, a eleger 
em breve, é de recomendar de modo especial aos irmãos 
da Confraria, bem como aos moradores da Urbanização 
que o têm como padroeiro, o especial cuidado em dar a 
conhecer este santo e em cuidar da sua capela.


