
Sem o Sim de Maria não há Natal
Natal é magia, sentimo-lo e dizemo-lo. Crentes e não crentes. Perguntemo-nos porquê. 
Não será que nos sentimos todos diante de algo que nos ultrapassa, mas que nos seduz, 
nos eleva, nos enche de modo diferente?
Natal é mesmo contemplação de um Mistério. E este não consiste «naquilo que não se 
sabe, mas no que Deus, por graça nos dá a saber» (D. António Couto). É hoje assim. E 
foi-o desde sempre.
A Bíblia fala-nos de um projecto de Deus, que Ele vai dando a conhecer. E apresenta-nos 

vários momentos deste 
projecto de salvação, de 
que a Humanidade dis-
põe, de modo totalmente 
gratuito.
À semelhança de Moisés 
e dos Profetas, de Zaca-
rias e de Maria, compe-
te-nos a nós, agora, ler 
os sinais dessa salvação 
que Deus continua a 
oferecer e que cada um 
de nós é chamado a es-
colher.

 E a contemplar como 
a acção de Deus se de-
senvolve em total gra-
tuidade para com cada um de nós.
David queria construir um templo, uma casa para a Arca da 
Aliança, uma casa para Deus. E surgiu dali o Templo de Jerusa-
lém, a capital do seu reino unificado. Mas o profeta Natan vai 
lembrar-lhe que é Deus que constrói uma casa para ele, para o 
seu povo, uma dinastia real que atravessaria os tempos e onde 
nasceria o Messias, Aquele que tornaria presente e visível para 
sempre a salvação de Deus. A Encarnação do Verbo diz-se como 
Emmanuel, Deus connosco: o divino visita e encarna no Humano.
Zacarias, no templo,  oficia o culto a Deus, no meio de um desejo 
angustiado e suplicante de um filho, já não esperado por cau-
sa da esterilidade e velhice de Isabel, mas João Baptista, o filho, 
aparece como resposta a uma súplica. Maria, por sua vez, visitada 
pelo mesmo Anjo Gabriel é convidada a crer no inaudito e na 
surpreendente acção de Deus. O seu Sim como resposta permite 
que a HIstória da salvação avance. E Ela entrou no caminho dos 
grandes «Servos de Yahvé», como Moisés ou Elias. O seu Sim tor-
nou possível o Natal que hoje celebramos. Curiosamente, mesmo 
os não referidos ao Menino de Belém, não dispensam a magia 
de uma noite única que, nas não explicações verbais, dizem o 
inaudito, a contemplação do Mistério, daquilo que nos ultrapas-
sa mas que Deus nos dá a saber. Mesmo sem o desesejarem, até 
os não crentes, quando celebram o Natal, se tornam «marianos» 
diante do inaudito que a vida comporta.

O Prior - P. Abílio Cardoso
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Maria do CarMo da Silva FernandeS
Faleceu Maria do Carmo da Silva 
Fernandes, de 88 anos, a 12 de De-
zembro, ela que era solteira. O fu-
neral foi celebrado na segunda-fei-
ra, dia 14, com missa às 09.00 na 
Igreja da Misericórdia. A missa de 
7º dia foi celebrada ontem, dia 19, 
e a de 30º dia será a 12 de Janeiro, 

às 19.00, na Igreja Matriz. Que descanse em paz.

eduardo CardoSo de oliveira
Faleceu Eduardo Cardoso de Olivei-
ra, de 79 anos, a 12 de Dezembro, 
ele que era casado com Maria de Fá-
tima Guedes Soares Oliveira. O fu-
neral foi celebrado na quarta-feira, 
dia 16, com missa às 15.00 na Igreja 
da Misericórdia. A missa de 7º dia 
foi celebrada ontem, dia 19, e a de 
30º dia será a 11 de Janeiro, às 19.00, na Igreja 
Matriz. Que descanse em paz.

Maria da Glória Pereira SiMõeS
Faleceu Maria da Glória Pereira Si-
mões, de 86 anos, a 17 de Dezembro, 
ela que era viúva de Manuel João Lou-
renço Carvalho. O funeral foi celebra-
do na sexta-feira, dia 18, com missa 
às 16.00 na Igreja da Misericórdia. A 
missa de 7º dia será celebrada no sá-

bado, dia 26, e a de 30º dia será a 18 de Janeiro, às 
19.00, na Igreja Matriz. Que descanse em paz.

uM olHar ouTro 
Entrou no nosso quotidiano e impôs-se reivindicando exclusividade. 
E tem-no conseguido. É dele que se fala, é ele que rejeitamos, é 
uma vacina para ele que congrega as esperanças pelo mundo fora. 
Qual deus vingativo e cruel, imparável na sua fúria, cultuamo-lo 
de tal maneira que o nosso quotidiano fica diariamente suspenso 
das notícias quanto ao número de atingidos e de mortos, olhados 
como «fatalidades», e das comparações entre os «melhores» e os 
«piores». Também aqui, diante de uma pandemia inesperada, fomos 
capazes de «dar a volta» para cairmos no mesmo de antes: o COVID 
19 tornou-se o assunto já «normal» de todos os dias, como se não 
houvesse outro assunto mais relevante, como se a vida tivesse fica-
do para trás e só ele fosse importante, como se as pessoas ficassem 
condenadas a cultuar o «único deus» que esmaga e atemoriza.
Mas o Natal aí está. A entrar em conflito com este «deus», anun-
ciando o Deus de sempre, mas hoje mais necessário, Aquele que se 
mostra humano e libertador na imagem de uma criança.
E porque o Natal ainda é o mais importante, justifica-se este «olhar» 
que interrompe a série de «olhares» sobre a História, que retomare-
mos mais adiante.
Há, de facto, outros assuntos para além da COVID 19. O Natal será 
o mais importante. Mais ainda que a vida política e as eleições pre- 
sidenciais que se aproximam. Mais que a crise económica séria que 
se avizinha. Mais que os jogos partidários de acusações mútuas, 
em que o «bem comum» foi esquecido e ninguém quer assumir as 
consequências de más decisões. Imponha-se o assunto Natal.
Porque, afinal, todos precisamos dele. Precisamos do encontro e da 
proximidade. Precisamos de olhar olhos nos olhos para nos recon-
hecermos. Precisamos de apreciar uma cara bonita, um sorriso di-
recto e não oculto por uma máscara. Precisamos de estar na proxi-
midade, de dar um abraço e um beijo, de nos acarinharmos uns aos 
outros porque a vida não dispensa o afecto.
E no meio de tudo isto, eis que os impedimentos da pandemia nos 
revelam tantos supérfluos que tínhamos como indispensáveis. Eis-
nos diante de um consumo exagerado de coisas e objectos que se 
nos impuseram tornando-nos a nós objectos e não sujeitos. 
Será desejável voltar ao antes da pandemia, para que sejam re-
tomados os ritmos e as direcções de então? Claro que não.
Será agora a altura de nos darmos conta de podermos fazer festa 
com menos coisas e mais presença. Com menos barulho e mais 
tempo contemplativo. Com maior atenção ao próximo, o da casa 
ou lar de todos aqueles que se abrigam debaixo do mesmo telha-
do, tantas vezes esquecidos porque os de fora conseguem maior 
atenção através de um aparelho que os coloca em frente de nós, na 
nossa mesa, no nosso quarto, na nossa privacidade. 
Será agora altura de nos apercebermos da sacralidade do tempo, 
dos dias da semana ou feriais santificados pela memória dos santos; 
dos domingos como «tempo sagrado» necessário para humanizar as 
nossas vidas retirando-as dos ritmos fabris: não somos máquinas 
de produção, nem números da «economia que mata»; das festas 
sazonais que, pela intensidade que foram adquirindo ao longo dos 
séculos, se tornaram referenciais indispensáveis para todos.
Eis que o dispensável «tempo sagrado» na sociedade, no mundo dos 
negócios e da política, se tornou, por vias travessas, o indispensável 
e incontornável: o Natal, afinal, é a festa mais importante de um 
povo, a «reunião de família» mais importante, que a todos envolve, 
para além das suas crenças.
E de facto é. E neste ano de pandemia, apesar de tantos e variados 
ecos natalícios, não precisamos tanto de apelar ao respeito, nas leis, 
costumes e regulamentos, do espírito natalício. Porque, afinal, «nin-
guém nos pode tirar o Natal».
Teremos nós, os cristãos, força e engenho, coragem e criatividade 
para mostrar que o Natal, o verdadeiro, não está no consumo de- 
senfreado, na mesa sempre abundante e até excessiva, nas prendas 
de ilusão a alimentar egos, mas se exprime na fragilidade de uma 
criança? Sim, porque Natal é esta visita sempre renovada de Deus, 
que vem e entra no processo libertador das nossas desumanidades. 

P. Abílio Cardoso

naTal 2020
Não vivíamos nós como senhores do mundo criado?
Não conseguimos vencer distâncias, chegando ao espaço
ou ver em directo o que se passa no cabo do mundo?
Não dispensámos nós o esforço de construção do humano
para nos subjugarmos ao determinismo técnico e científico
que nos dispensa e nos exclui?
Não temos nós programas elaborados, 
metas estabelecidas e resultados previstos?
Não calculámos mesmo a percentagem de falhas 
e orçamentámos os imprevistos?

Porquê então uma pandemia?
Porque não a conseguimos prever e evitar?  
Porque não a calculámos ou cercámos? 
Porque não a conseguimos suster?

Afinal, vivíamos num mundo de deuses que iludem 
e nos esmagam sem nos darmos conta…
Dispensávamos o grito de todos os povos 
ao longo da História: Vem, Senhor Jesus!
E percebemos que ele é agora mais premente que nunca.
Porque marca a Esperança que nenhum povo dispensa,
seja a de uma vacina que permita o regresso ao «normal»,
seja a dignificação do morrer humanizado pela presença 
de um cuidador atento ou de uma mão que acaricia.

Aprendemos com a História a fazer perguntas, Senhor,
interpretando o Teu silêncio, como a melhor resposta.
Porque encarnaste, humanizando-te e divinizando-nos.
Porque continuas Senhor da Tua criação,
que tantas vezes estragamos,
e do meu ser, atraído para o teu Ser de amor e de paz.

Ajuda-nos a ser como Isaías, no seu olhar o futuro,
como João Baptista na inteireza de carácter,
como Maria, de coração aberto para a missão.

E, assim, o nosso Natal, diferente porque em pandemia,
tornar-se-á memorável por nos ter revelado que
sempre estiveste connosco e não Te reconhecíamos
e a pandemia se tornou oportunidade para o essencial: 
TU, DEUS MENINO.

Boas Festas 

P. Abílio Cardoso, Prior de Barcelos

LOUVOR AO CARLOS CARVALHO
Foi há um ano. Mercê da genero-
sidade de duas famílias - Olivei-
ra Carvalho e Fitas Peres Filipe 
- a Igreja Matriz foi enriquecida 
com três candeeiros em ferro, 
que não só embelezaram e en-
riqueceram o património, como 
permitem melhor iluminação 
com menor consumo.
Foi uma apresentação discreta, a 

22 de Dezembro. E discreta continuou, pois que quem 
entra na igreja nem se dá conta, revelando que os mes-
mos estão especialmente bem enquadrados no espaço, 
levando a pensar que eles ali se encontram há séculos.
A Paróquia já tornou públi-
co um agradecimento espe-
cial ao Carlos Oliveira Car-
valho, o mentor e executor 
do trabalho. No entanto, o 
Conselho Económico deci- 
diu lavrar em ata tal louvor 
e agradecimento ao Carlos, 
em nome de todos os pa-
roquianos.
Ao fim de um ano e estan-
do já todos «afeiçoados» à 
presença dos três cande- 
eiros na nossa Igreja Matriz, 
tornamos público este bem 
merecido louvor ao Carlos 
de Oliveira Carvalho.



ServiÇo liTÚrGiCo da SeMana
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Cantarei eternamente as misericórdias 
do Senhor

A VIDA DO POVO DE DEUS TORNADA ORAÇÃO

IV DOMINGO DO ADVENTO

SeGunda, 21 - Leituras: Cânt 2, 8-14
          Lc 1, 39-45

09.00 (Senhor da Cruz): Leonor Matos Rios Novais e
            familiares
15.30 (Terço): Maria de Lurdes Oliveira Barbosa
19.00 (Matriz): Afonso Pinheiro de Castro (aniv.)
    e esposa Rita de Jesus Pinto

TerÇa, 22 -  Leituras: 1 Sam 1, 24-28
    Lc 1, 46-56

09.00 (Senhor da Cruz): José Narciso Costa Alves
    Maria Rodrigues Alves
19.00 (Matriz): Palmira de Lima Gonçalves

QuarTa, 23 - Leituras: Mal 3, 1-4. 23-24
       Lc 1, 57-66

09.00 (Senhor da Cruz): Armindo Sá
15.30 (Terço): Maria da Paz Lima Amaral e família
19.00 (Matriz): Carlos Manuel Faria Arantes (2º aniv.)

QuinTa, 24 - Leituras: Is 62, 1-5
     Act 13, 16-17. 22-25
      Mt 1, 1-25

08.00 (São José): Familiares de Maria da Glória
09.00 (Senhor da Cruz): Manuel Gonçalves Coutinho
15.30 (Terço): Em acção de Graças à Sagrada Família
17.00 (Matriz - Intenções colectivas): 
- Maria Cândida Barbosa da Costa
- Francisco Duarte Carvalho
- Luís Soares, Alzira da Silva Carvalho e filho Manuel
- Maria Laura Matos Viana Lopes e marido
- David Carvalho, Glória Alves e Sebastião Matos
- Elvira Barbosa Coelho (30º dia)
- Francisco da Silva Martins

SExTA, 25 - NATAL DO SENHOR
 Leituras: Is 52, 7-10
   Hebr 1, 1-6
   Jo 1, 1-18

09.00 (Senhor da Cruz): Elvira Barbosa Coelho e marido
15.30 (Terço): Maria dos Anjos da Silva Pereira
18.00 (Matriz): Dra. Clementina Rosa Rego Graça Esteves e mãe

Sábado, 26 - S. Estêvão
 Leituras: Act 6, 8-10
  Mt 10, 17-22

09.00 (Senhor da Cruz): Familiares de Laurentina Braga
15.30 (Terço): Augusto Dias Salgueiro, esposa e filhos
17.30 (S. José): P. Joaquim Faria de Brito e familiares
19.00 (Matriz - Intenções colectivas):
- Pais de Alice Lima
- Maria Teresa de Sousa Pinto
- Manuel João Jesus Amaral
- José Fernando Lopes de Sousa (aniv.)
- Maria do Carmo Sousa Faria
- Rosa de Lurdes da Costa Amorim (10º aniv.)
- Maria Carminda Ferreira Gomes Costa
- Ana Pereira da Silva
- Fernando Alves Rodrigues e esposa
- Alberto Jesus da Cruz Martins, esposa Mariana e filhos
- Silvestre Martins Coutada, esposa Adelaide e filho Custódio
- Maria da Glória Pereira Simões (7º dia)

doMinGo, 27 - SaGrada FaMÍlia de JeSuS,
         Maria e JoSÉ
 Leituras: Sir 3, 3-7. 14-17a (gr. 2-6. 12-14)
               Col 3, 12-21; Lc 2, 22-40

09.00 (Senhor da Cruz): José de Jesus Vilas Boas
11.00 (Matriz): Pelo povo
12.00 (Senhor da Cruz): Irmãos da Real Irmandade

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

- Família n.º 42 - 10,00
- Família n.º 848 - 10,00
- Anónimo - 20,00

TOTAL DA SEMANA - 40,00 euros

A transportar: 23.929,75 euros
Despesas até agora: 32.019.80 euros

uM naTal Para «Sair» (TaMbÉM) Para denTro!
1. «Sair para fora» é um dos pleonasmos mais notados na lin-
guagem verbal. «Para fora» está a mais porque não é suposto 
que «sair» seja «para dentro». Já na vida, o que parece estar a 
mais é «sair». Vivendo nós tanto «por fora», que necessidade 
teremos de «sair»?
2. Só saímos para onde não estamos. Se estamos quase 
sempre no exterior, não é seguramente para lá que temos de 
«sair». Com todas as precauções decorrentes da pandemia, 
as autoridades determinaram que, pelo Natal, se possa «sair» 
mais. Mas sempre com a ressalva de que não se desaproveite 
o «recolhimento» possível.
3. Por hábito – e por pressão –, fomo-nos tornando seres 
estruturalmente «extro-vertidos», isto é, «voltados para fora». 
Em princípio, esta «extro-versão» até deveria ser saudável. 
Sair é o nosso desígnio.
4. O problema está no que mostramos quando saímos. É que 
o excesso de exposição no exterior destapa, frequentemente, 
uma tremenda ausência de vivência interior.
5. Acresce que, ao contrário do que seria de esperar, todo 
este vendaval de «extro-versão» não nos desamarra do egoís-
mo que (teimosamente) nos aprisiona. No exterior, queremos 
mais competir do que cooperar.
6. Daí a aposta no aparato e o investimento na aparência. E 
daí também as ambições, as rivalidades e as desconfianças. A 

prioridade não é estar com os outros; é impor-se aos outros e 
ser louvado pelos outros.
7. Como têm pouco no seu interior, as pessoas sentem-se ca- 
rentes de aprovação exterior. Quando esta não vem, vêm to- 
neladas de frustração, abatimento e depressão. É por isso que 
as pessoas pugnam por estar permanentemente «cá fora», a 
«mendigar» reconhecimento e aplausos.
8. Hoje em dia, praticamente deixou de haver vida íntima.
Pomos tudo «cá fora», incluindo o que devia ser mantido den-
tro: a nossa intimidade. Nem no Natal serenamos. Até no Natal 
corremos e nos agitamos.
9. Nem sequer reparamos que o Natal começa por dentro, pelo 
interior. O Menino que nasceu em Belém veio do interior do Pai.
10. São João usa a palavra «kólpos», que significa «seio»: «O 
Filho Unigénito, que está no “seio” do Pai, é que O deu a con-
hecer» (Jo 1, 18). Eis a perene lição do mistério da Encarnação: 
Deus não Se fica pelo interior, mas vem a partir do Seu interior. 
É a partir do interior que tudo (re)começa.
11. A ter de «sair», saiamos também para onde não temos es-
tado: «saiamos» também para dentro. É um paradoxo, mas é 
sobretudo uma urgência. Um acréscimo de vida interior per-
fumará – com tintas de paz e cores de esperança – este nosso 
sobressaltado e muito sofrido mundo exterior!

João António Pinheiro Teixeira, In DM 15.12.2020

enConTro de naTal do Clero - No 
próximo dia 22 de Dezembro, terça-feira, às 10 
horas, tem lugar o Encontro de Natal do Clero, 
este ano  via online por causa da pandemia.
O encontro inicia com a oração de laudes. Em 
seguida, às 10h15, haverá uma conferência 
proferida pelo Dr. Alexandre Freire Duarte, dou-
torado em teologia e professor na Faculdade de 
Teologia, com o tema “Revitalizar a Adoração 
em tempos pandémicos”.

NOITE DE NATAL - Aconselha-se vivamente 
que na noite de Natal cada família faça a evo-
cação d’Aquele que é festejado, o Menino Jesus.
Com a Bíblia aberta no capítulo 2 do evangelho 
de S. Lucas, uma pequena celebração presidi-
da pelo pai ou mãe de família pode seguir o 
esquema enviado na Carta aos Paroquianos. 
Quem não tiver este esquema - os que não es-
tão inscritos na Paróquia - podem pedi-lo no 
Cartório Paroquial. Devem, entretanto, adquirir 
a vela da Caritas, que lançou a campanha «10 
milhões de estrelas - um gesto pela paz» como 
ajuda aos carenciados. Custa apenas dois euros 
e foi criada para se acender na noite de Natal.
Que os falecidos da família não sejam esqueci-
dos na oração da noite de Natal.

JUBILEUS DE CASAMENTO - Celebra-se no 
próximo domingo o dia da Sagrada Família, 
ocasião para a Equipa de Pastoral Familiar 
prestar homenagem aos casais jubilados.
Fá-lo-á com a celebração da missa das 11.00.

A PAZ COMO CULTURA DO CUIDADO - A 
mensagem de Francisco para o 54.º Dia Mundi-
al da Paz tem como título ‘A cultura do cuidado 
como percurso para a paz’.
A expressão “cultura do cuidado” aparece na 
encíclica Laudato si’, de 2015: “o amor social 
impele-nos a pensar em grandes estratégias 
que detenham eficazmente a degradação am-
biental e incentivem uma cultura do cuidado 
que permeie toda a sociedade” (n. 231).
O Dia Mundial da Paz foi instituído em 1968 
pelo Papa Paulo VI (1897-1978) e é celebrado 
no primeiro dia do novo ano.

uMa aSSoCiaÇão rainHa da Paz,
noS loCaiS do MarTÍrio CriSTão 

a associação Comunidade rainha da Paz (regina Pacis) de radom 
(cidade da Polónia), colhendo inspiração nas doze estrelas da coroa 
de Maria, rainha da Paz, está construindo 12 centros de adoração 
eucarística e de oração perpétua para a paz nos lugares mais “in-
flamados” do mundo. 
na iniciativa de regina Pacis, em 7 de junho de 2017, o Papa Fran-
cisco abençoou, em roma, o altar destinado ao santuário de nossa 
Senhora do rosário, em namyang, na Coreia do Sul, inaugurado em 
1991, sobre o local do martírio dos católicos coreanos, durante a 
perseguição ocorrida em 1866. 
outro santuário pela paz, por exemplo, foi criado em belém, na “Gruta 
do leite”. a comunidade rainha da Paz de radom criou, igualmente, 
um santuário, em Jerusalém (ivª estação da via Sacra), em Kazakhstan 
(em oziornoje, em memória do antigo “arquipélago do Goulag”), e em 
bosnia-Herzegóvina (Medugorje). 
“regina Pacis”, criada em 2008, corresponde, igualmente, a um apelo 
do Papa Francisco, em sua mensagem durante a jornada mundial da 
paz, de 2007: “eu dirijo um apelo urgente ao povo de deus, para que 
cada cristão se mobilize para ser um operário da paz e defensor da 
dignidade da pessoa humana e de seus direitos inalienáveis”.

inForMaÇõeS

veSPerTinaS:
15.30 - igreja do Terço
16.00 - Santo antónio 
17.00 - igreja Matriz

do dia:
08.00 - Santo antónio
09.00 - Senhor da Cruz
10.00 - Misericórdia
10.00 - Santo antónio
11.00 - igreja Matriz
12.00 - Senhor da Cruz
12.00 - Santo antónio
15.30 - igreja do Terço
18.00 - igreja Matriz
19.00 - Santo antónio

MiSSaS de naTal

veSPerTinaS:
15.30 - igreja do Terço
19.00 - Santo antónio
19.00 - igreja Matriz

do dia:
08.00 - Santo antónio
09.00 - Senhor da Cruz
10.00 - Misericórdia
10.00 - Santo antónio
11.00 - igreja Matriz
12.00 - Senhor da Cruz
12.00 - Santo antónio

MiSSaS de ano novo


