
Diante de um Presépio 
Diante de uma Família Sagrada

Diante do presépio (na foto ao  lado,  a obra 
de arte do nosso paroquiano Miguel Arcan-
jo, que todos podem apreciar à entrada da 
Igreja Matriz), como de todos os presépios 
do mundo, reais ou figurados, é obrigatório 
pôr-se de joelhos. Só o humilde tem capa-
cidade de entrar no santuário de si mesmo 
para se «exceder» a si próprio na contempla-
ção do maravilhoso que qualquer presépio 
representa.
Não é verdade que, desde a sua «primeira 
hora», a de S. Francisco de Assis, não mais 
um presépio deixou de se fazer? Numa to-
lerância enorme de gostos, dizeres, pensa-
mentos, atitudes, artes, meios utilizados, 
num encadeamento harmoniosamente má-
gico da natureza e do sentimento, do dito e 

do inaudito, em que o material contemplado aponta sempre para mais além, 
para um transcendente, um Outro, que até pode ser o imanente do nosso mun-
do concreto de todos os dias, onde abundam os «meninos» Jesus e as famílias 
sagradas, pobres porventura de bens materiais mas ricas, muito ricas de valores 
que tornam a vida equilibrada e feliz, em harmonia e paz uns com os outros?
Olho para este «nosso» presépio em dia em que se fala da Sagrada Família, a de 
Jesus, de Maria e de José. Mas olho para esta família, a partir da minha própria 
experiência de família: a de segundo filho de uma família de 9, que viu nascer 
e crescer 7 irmãos mais novos, onde abundavam os produtos colhidos no campo mas mingavam todos os outros que tinham de 
ser adquiridos. Mas onde nunca mingou a alegria e a inter-ajuda de pais e irmãos, lado a lado crescendo juntos com profundo 
sentido de responsabilidade uns pelos outros, criado na «escola da vida».
Olho para José e contemplo o meu pai, todos os pais, empenhado em que nunca falte na mesa o pão para os filhos, fosse a broa 
de milho semanalmente renovada, fosse o pão do espírito, na missa dominical a que nunca se poderia faltar ou o terço diário à 
noite, fosse o pão da cultura, pela escola garantida e pelos estudos superiores propostos e garantidos.
Olho para Maria e contemplo a minha mãe, todas as mães, solícita para com o «bando de filhos», bênção de Deus que cuidava, 
companheira sempre presente nas lides do campo ao lado do marido. 
Olho para Jesus e revejo-me na criança indefesa que fui, que fomos todos, com a sorte de uns pais que nos acolheram e cuida-
ram para ser, para sermos, o que hoje somos. E nele contemplo o que sou chamado a ser: humano e humanizador, responsável e 
responsabilizante, grato e cuidador do que me foi doado. Mas neste Jesus, em tempos de pandemia, olho os anseios de libertação 
da nossa Humanidade de um vírus que a todos aflige, olho com gratidão os investigadores e os cuidadores dos infectados, olho 

para todos os «meninos da rua», pobres e abandonados que ainda 
continuam a desejar um Natal de alegria e paz e de pão na mesa 
de todos os dias. 

O Prior - P. Abílio Cardoso
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José DE MacEDo GoMEs
Faleceu José de Macedo Gomes, de 77 anos, 
a 22 de Dezembro, ele que era casado com 
Júlia Lopes de Macedo Gomes. O funeral 
foi celebrado na quarta-feira, dia 23, com 
missa às 16.00 na Igreja da Misericórdia. A 
missa de 7º dia foi celebrada ontem, dia 
26, e a de 30º dia será a 22 de Janeiro, 
às 19.00, na Igreja Matriz. Que descanse em paz.

UM oLHaR oUTRo 
No último número do boletim relativo a 2020, importa um olhar 
retrospectivo, em jeito de balanço.
Nos dois primeiros meses, quando algumas notícias faziam 
soar os alarmes, pensávamos que o vírus não chegaria a in-
comodar-nos. Em pouco mais de duas semanas ele se aproxi-
mou de nós, entrou nas nossas conversas e cautelas sem pedir 
licença e impôs-se. 
No primeiro domingo de Março ainda se realizou a procissão dos 
Passos em Barcelos mas logo no sábado seguinte já fechávamos 
as igrejas e as missas passaram a ser sem assistência de fiéis. E 
foi-se a Quaresma com todas as actividades pastorais que a ca- 
racterizavam. E foi-se também a Semana Santa. E foi-se a Visita 
Pascal, de tão ricas tradições entre nós. Experimentámos o recol-
her forçado, as igrejas de portas fechadas, a incerteza e o medo 
diante de notícias dramáticas, com número de infectados a subir 
e os sistemas de saúde dos diversos países a aprenderem a lidar 
com uma situação totalmente nova. Soubemos o que era ousar 
quebrar gelos, restrições porventura abusivas e desnecessárias 
mas compreenssíveis em razão de uma pandemia que impunha 
o seu próprio ritmo descontrolado. E fomos para a rua em quin-
ta-feira santa levando Jesus Eucaristia em bênção às famílias de 
Barcelos. E voltámos no domingo seguinte para deixar uma men-
sagem de boas festas em dia de Páscoa, aos moradores que, das 
janelas de casa, contemplavam a cruz do ressuscitado, eles que 
se esmeraram em sadia vizinhança a embelezar de cruzes floridas 
as praças da cidade.
E chegou o mês de maio. E as portas das igrejas continuavam 
fechadas. E as cruzes saíram, das praças, para assentarem ar-
raiais à volta do templo do Senhor da Cruz. E, deste modo, houve 
cruzes festivas em 3 de Maio, como houve pombas lançadas em 
mensagem de paz e de esperança porque Cristo Ressuscitado, 
que venceu a própria morte, garante a esperança de que o Covid 
19, como todos os outros vírus que afectam a nossa saúde, como 
também a vida social e comunitária, serão vencidos.
E houve mês de Nossa Senhora, não celebrado nas igrejas, mas 
nas igrejas domésticas, as casas dos cristãos que, impedidos de ir 
à Igreja, perceberam que era já altura de a Igreja ir até eles. Melhor 
ainda, de se darem conta de que a Igreja, a verdadeira Igreja, ou o 
espaço sagrado para o culto a Deus, é a sua própria casa, onde se 
vive a caridade, como presença de Deus, ou o templo onde Deus 
é cultuado, o coração de cada habitado por Deus. E não faltaram 
esquemas de oração, de celebrações familiares, numa aprendiza-
gem de ministérios laicais no seio da própria família.
Mas Maria saiu à rua no mês de Maio, ou as ruas da cidade tor-
naram-se marianas. E rezou-se em público com muitas pessoas 
à janela contemplando a imagem da Virgem de Fátima. Na Urba- 
nização de S. José, na Quinta do Aparício e na Av. João Paulo II. Sem 
perturbar ninguém e sem triunfalismos, pudemos significar que 
há lugar para Nossa Senhora no coração e na rua dos barcelenses, 
que A contemplaram quando Ela passou pelas ruas da cidade, em 
Maio e Outubro.
O mês de Junho permitiu abrir as igrejas. E voltámos ao culto 
comunitário com alegria. Mesmo com as restrições de máscaras, 
distanciamento físico e redução de participantes. Que ainda se 
continua. Mesmo assim, pudemos realizar as festas da catequese 
das crianças e celebrar o Crisma de 50 jovens e adultos.
E programámos mais um ano pastoral. Na esperança de uma 
certa normalidade. Que se continua, a esperança. E sabemos, a- 
gora, o que é viver durante três meses em que a pandemia vai 
galopando atingindo mais e mais e ferindo o coração de tantas 
famílias atingidas e tantos irmãos nossos que morrem. E passá-
mos o Natal confinados. Numa mesa mais curta. Porque o vírus 
é perigoso, é mortal e a Vida exige ser cuidada. E a esperança 
não morre. Agora chama-se vacina que todos desejam. Vai-se 
2020. Venha 2021. Que este se imponha pelos beijos e abraços 
possíveis, daquela proximidade afectiva que ninguém dispensa.

P. Abílio Cardoso

VEspERTinas:
15.30 - igreja do Terço
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

CONSTRUIR
E foram-se 16 anos.
No próximo número iniciaremos o 17º ano 
de publicação.
Nunca interrompido, o boletim Construir, 
para além de informar e registar a «tem-
peratura» da Paróquia, torna-se «desperta-
dor» para a vida eclesial e social. Porque 
anuncia e desperta, ele torna-se, ou deve 
tornar-se por natureza incómodo: ao apon-
tar para mais longe, ele desinstala e faz 
desejar algo de melhor.
Mas o boletim dá trabalho. Muito trabalho. 
Que se faz com gosto e só isto explica a sua 
existência.
E dá também muita despesa. Mesmo que 
seja cada vez maior o número de leitores da 
edição digital. Os exemplares distribuidos, 
agora pelos 600/700, têm um custo eleva-
do e certo. Há algumas pessoas que com-
preendem e, de vez em quando, contribuem. 
Mas, infelizmente, são muito poucas. O que 
leva a um défice actual de 8.000 euros. Se 
cada pessoa ou família que o recebe con-
tribuisse com 25 euros por ano (isto é 50 
cêntimos por cada número ou por semana) 
não teríamos dívida. Quem pode dar esta 
prenda em dia de aniversário?

FELIZ 2021
A todos os paroquianos e barcelenses 
o Prior deseja um ano 2021 cheio da 
paz de Deus. Fá-lo com as palavras da 
liturgia do 1º dia do ano: «O Senhor te 
abençoe e te proteja.
O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face 

e te seja favorável. O Senhor volte para ti os seus olhos e 
te conceda a paz».

VaMos «DEsconfinaR» o naTaL?
1. Não queria tanto falar de Ti, Jesus. Desta vez, queria so-
bretudo falar conTigo, Senhor. Dentro de dias vamos celebrar o 
Teu nascimento, a Tua entrada na nossa história, o alvor da Tua 
presença constante, do Teu convívio inacabado.
2. É possível que – para muitos e desde há muito – tenhamos 
«confinado» o sentido do Natal. «Afogamo-lo» numa onda in-
frene de consumismo e numa sucessão alucinante de eventos.
3. Confesso que me doía ver-Te esquecido e negligenciado. 
Nas nossas correrias, nem havia tempo para meditar no grande 
mistério, no Deus que Se faz homem. De repente, tudo mudou. 
O mundo quase parou. Já estivemos – e muitos continuam a 
estar – confinados. Tantos permanecem sós. Quantos não so-
breviverão abandonados?
4. Neste confinamento, ousemos «desconfinar» o Natal. Que o 
nosso olhar pouse na Tua presença, na companhia de Maria e 
de José, dos Pastores e dos Magos. Nada disto é passado. Tudo 
isto continua presente. Porque Tu, Jesus, estás vivo nos que 
lutam pela vida.
5. Tu estás «desconfinado» nos hospitais, nas ruas, nos la- 
res. Tu és a face que ilumina todos os rostos. Para Ti, não 
há distâncias nem indiferenças. Parafraseando Hans Chris-
tian Andersen, perguntaria: «Que é a distância, quando somos 
conduzidos por Ti?».
6. Tu, Senhor, não deixas ninguém sozinho. Tu és a paz que nos 
acompanha neste duro caminho. Tu és a Vida que há-de vencer 
o sufoco da COVID. É claro que vai magoar não poder visitar 
como queríamos, abraçar como desejávamos. O Natal é a festa 
universal. Ele celebra o amor total e a fraternidade ilimitada.
7. Sabemos que, conTigo, vamos suprir as distâncias que a situ-
ação nos impõe. Que sejamos capazes de activar o silêncio para 
sorver a Palavra que és Tu e que Se faz carne na nossa vida.
8. Esse silêncio – que, afinal, vem de Belém – vai fazer-nos 
muito bem. Ele vai dar voz à Palavra que nasce para nós. Aju-
da-nos, Senhor, a «desconfinar» o Natal e que saibamos acolher 
quem mais estiver a sofrer.
9. Há muitas formas de ir, de chegar e de estar. O importante é 
as portas do coração escancarar. Que a vida deste mundo pos-
sa mudar com amor tão profundo. Este Natal não será triste. 
Pois, para nós, a Tua paz é o mais belo que existe.
10. Deixa-Te ficar connosco, Jesus. E que nunca apaguemos da 
vida a Tua interminável luz. Que o Teu amor, de uma beleza sem 
igual, deposite em todos um santo e feliz Natal!

João António Pinheiro Teixeira, In DM 22.12.2020

BRaGa pREpaRa Dia Do cooRDEnaDoR
O Departamento para a Formação e Ministérios Laicais da 
promove, no próximo dia 9 de janeiro, no Espaço Vita, o Dia 
Arquidiocesano do Coordenador. “Coordenador: olha, escuta, 
ama” é o tema/desafio. O encontro começa às 9h00 e terá in-
tervenção de D. Nuno Almeida e do professor Alexandre Freire 
Duarte, licenciado em Teologia pela Universidade Católica Por-
tuguesa. Tendo em conta a pandemia, a participação presencial 
estará «condicionada» às normas restritiva da Direção-Geral da 
Saúde ou da Arquidiocese de Braga. O encontro terá trans-
missão online através dos canais digitais da Arquidiocese. As 
inscrições para os coordenadores já estão abertas. 

In DM 22.12.2020



sERViÇo LiTÚRGico Da sEMana infoRMaÇÕEs
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felizes os que esperam no senhor
e seguem os seus caminhos

A VIDA DO POVO DE DEUS TORNADA ORAÇÃO

SAGRADA FAMÍLIA DE JESUS, MARIA E JOSÉ

sEGUnDa, 28 - sanTos inocEnTEs
 Leituras: 1 Jo 1, 5-2, 2
   Mt 2, 13-18

09.00 (Senhor da Cruz): Maria do Rosário Pereira
15.30 (Terço): Carla Patrícia Simões da Silva e pai
19.00 (Matriz): Henrique Silva Mota Faria

TERÇa, 29 -  Leituras: 1 Jo 2, 3-11
    Lc 2, 22-35

09.00 (Senhor da Cruz): Amindo Sá
19.00 (Matriz): P. Alfredo Martins da Rocha

QUaRTa, 30 - Leituras: 1 Jo 2, 12-17
       Lc 2, 36-40

09.00 (Senhor da Cruz): Pelas Almas do Purgatório
15.30 (Terço): Maria de Lurdes Oliveira Barbosa
19.00 (Matriz): Leonel da Quinta Fernandes

QUinTa, 31 - Leituras: 1 Jo 2, 18-21
      Jo 1, 1-18

08.00 (São José): Pelas almas (Acção de graças)
09.00 (Senhor da Cruz): Dinis Augusto Rodrigues
15.30 (Terço): Maria dos Anjos Silva Pereira e marido
19.00 (Matriz - Intenções colectivas): 
- Dra. Clementina Rosa Rego Graça Esteves e mãe
- Paula Maria Lopes Lourenço
- Carlos José Oliveira da Silva
- Maria de Lurdes Rodrigues da Costa (30º dia)
- Matilde Rosário Guerreiro Luís

SExTA, 1 - SANTA MARIA, MÃE DE DEUS
 Leituras: Num 6, 22-27
   Gal 4, 4-7
   Lc 2, 16-21

09.00 (Senhor da Cruz): Pelas Almas do Purgatório
11.00 (Matriz): M.ª de Lurdes Antunes da Silva (aniv. nascimento) 

     e marido
12.00 (Senhor da Cruz): Pelas Almas do Purgatório

sáBaDo, 2 - S. Basílio Magno
             e Gregório de Nazianzo
 Leituras: 1 Jo 2, 22-28
   Jo 1, 19-28

09.00 (Senhor da Cruz): Padre Manuel Coelho e irmãos
10.00 (Terço): 

11.00 (Matriz - Intenções colectivas):
- Acção de graças (91 anos) de Carolina Caseiro
- Maria Gomes Gonçalves (24º aniv.)
- Familiares de Alice Lima
12.00 (S. José): Maria de Lurdes Antunes Azevedo

DoMinGo, 3 - Epifania Do sEnHoR
 Leituras: Is 60, 1-6
   Ef 3, 2-3a. 5-6
                Mt 2, 1-12

09.00 (senhor da cruz): Em acção de graças ao S.mo Sacramento
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 dis-
tribuído gratuitamente. 

- Família n.º 44 - 10,00            - Família n.º 391 - 10,00
- Família n.º 113 - 10,00            - Anónimo - 20,00

TOTAL DA SEMANA - 50,00 euros

A transportar: 23.979,75 euros
Despesas até agora: 32.019.80 euros

paRTiRaM paRa a 
casa Do pai

Registamos os nomes de irmãos nossos, que 
recomendamos às orações de todos, falecidos ul-
timamente e cujo óbito ficou registado na nossa 
paróquia. Seguindo a data de falecimento:

32. EDUaRDo José GoMEs caMEssELLE MEn-
DEz, de 58 anos, residente que foi na Praceta Flávio 
Sá Leite, Braga (São Vítor). Faleceu a 03 de Setembro.
33. RUi MiGUEL DURãEs faRia MonTEiRo, de 
41 anos, residente que foi na Rua José Estevão, fre- 
guesia de Lomar e Arcos, concelho de Braga. Faleceu 
a 08 de Setembro.
34. João fERnanDo azEVEDo Da siLVa, de 
58 anos, residente que foi na Rua D. Diogo Pinheiro, 
Barcelos. Faleceu a 13 de Setembro.
35. JÚLio Da concEiÇão faRia, de 80 anos, re- 
sidente que foi em França. Faleceu a 11 de Setembro. 
36. cELEsTE MEiRa DE sá, de 95 anos, residente 
que foi na Rua Dr. Manuel Pais, Barcelos. Faleceu a 
14 de Setembro.
37. MaRia DE fáTiMa DanTas Da cosTa, de 
90 anos, residente que foi na Rua Dr. Manuel Pais, 
Barcelos. Faleceu a 19 de Setembro.
38. MaRia ViRGínia ToRREs, de 94 anos, resi-
dente que foi na Travessa de S. José, Barcelos. Fale-
ceu a 20 de Setembro.
39. ana pEREiRa Da siLVa, de 76 anos, residente 
que foi no Largo Dr. José Novais, Barcelos. Faleceu a 
25 de Setembro.
40. fRancisco Da siLVa MaRTins, de 82 anos, 
residente que foi na Av. D. Nuno Álvares Pereira, 
Barcelos. Faleceu a 27 de Setembro.
41. fERnanDo cUpERTino LaMELa E siLVa, 
de 93 anos, residente que foi no Largo das Almas, 
Santa Maria Maior e Monserrate e Meadela, Viana 
do Castelo. Faleceu a 25 de Outubro.
42. Dinis aUGUsTo RoDRiGUEs, de 69 anos, 
residente que foi na Quinta do Aparício, Barcelos. 
Faleceu a 28 de Outubro.
43. MaRia HELEna, de 89 anos, residente que foi 
na Avenida D. Nuno Álvares Pereira, Barcelos. Fale-
ceu a 10 de Novembro.
44. ELViRa BaRBosa coELHo, de 95 anos, resi-
dente que foi na Av. João Paulo II, Barcelos. Faleceu 
a 23 de Novembro.
45. MaRia DE LURDEs RoDRiGUEs Da cosTa, 
de 81 anos, residente que foi no Campo da Repúbli-
ca, Barcelos. Faleceu a 29 de Novembro.
46. anTónia aRanTEs MaRTins, de 90 anos, 
residente que foi no Lar da Santa Casa da Misericór-
dia, Barcelos. Faleceu a 30 de Novembro.
47. MaRia Do caRMo Da siLVa fERnanDEs, 
de 88 anos, residente que foi na Rua da Barreta, Bar-
celos. Faleceu a 12 de Dezembro.
48. EDUaRDo caRDoso DE oLiVEiRa, de 79 
anos, residente que foi na Rua Dr. José A. P. P. 
Machado, Barcelos. Faleceu a 12 de Dezembro.
49. MaRia Da GLóRia pEREiRa siMÕEs, de 86 
anos, residente na Rua Dr. Abel Varzim, Barcelos. 
Faleceu a 17 de Dezembro.
50. José DE MacEDo GoMEs, de 77 anos, resi-
dente que foi na Rua Dr. Manuel Pais, Barcelos. Fale-
ceu a 22 de Dezembro.

JUBiLEUs DE casaMEnTo EM 2020
São hoje, dia litúrgico da Sagrada Família, homenageados pela Paróquia os casais que completaram, em 2020, 60, 50 e 25 
anos de casamento. A Equipa de Pastoral Familiar encarrega-se de lhes proporcionar adequada homenagem. Registamos, 
uma vez mais, os seus nomes:

60 anos:
José Carlos Carvalho Vieira e Maria da Glória Martins Araújo (01-05-1960)

50 anos:
Virgilio da Costa Saraiva e Maria Luísa Fonseca Falcão (15-03-1970)
José Rodrigues Soares e Maria dos Prazeres Magalhães Faria (24-05-1970)
Fernando Fernandes Gonçalves e Maria José Pereira Ballester Crespo Gonçalves (28-05-1970)
Rogério Ferreira e Maria Elisa Baptista Pereira (05-07-1970)
Carlos Alberto Alves e Maria Helena Gomes Alves (26-09-1970)
Agostinho Pereira Pacheco e Maria de Fátima Rodrigues Neiva Pacheco (04-10-1970)
Avelino Pereira de Faria e Zulmira Guimarães de Justa (25-10-1970)
Augusto Cardoso Dias Pimenta e Maria Teresa da Silva Melo (23-11-1970)
João Alves da Silva e Maria de Fátima da Cunha Ferreira e Silva (12-12-1970)

25 anos:
João Luís Rosas Peres Filipe e Anabela dos Prazeres Alves Brito (09-04-1995)
Ricardo Luis Perry da Câmara Borges e Margarida Isabel F. C. S. Câmara Borges (06-05-1995)
José Gonçalves Pessoa e Delfina Pena Vilas Boas (28-05-1995)
Francisco Vasco Remelhe Pereira e Maria Rosa Azevedo Barbosa Gomes (04-06-1995)
José Domingos Novais da Silva Miranda e Maria Paula Sendim do Nascimento (09-09-1995)
José Francisco Rego Lamela e Anabela Pimenta de Lima Deus Real (23-09-1995)
António Correia Gonçalves Anjo e Sandra Maria Saraiva Pinto (30-09-1995)
José Manuel Pinheiro Pires e Isabel Maria Guimarães Costa Oliveira (05-10-1995)
João Paulo Pinto Cruz e Maria José Cunha Ferreira Cruz (08-10-1995)

conVocaTóRia Da 
confRaRia Das aLMas

Nos termos do artº. 17 do Estatuto da Confraria das Almas, convo-
cam-se todos os irmãos desta Confraria para se reunirem em Assem-
bleia Geral no dia 17 de Janeiro pelas 18 horas, no salão nobre da Igreja 
Matriz de Barcelos, com a seguinte ordem de trabalhos:
ponto 1: Aprovação das contas do ano de 2020.
ponto 2: Eleição dos novos corpos gerentes para o quadriénio 2021/2024.

O Presidente da Assembleia Geral
Carlos Alberto Cunha dos Santos

RELaÇão DE iRMãos:
Manuel Maria Silva Correia
Manuel da Silva Esteves
Sandra Manuela da Silva Ferreira
Abílio Duarte Gomes
Jorge Manuel Silva Correia
António Ricardo Silva Correia
Maria Helena Pereira da Costa
Joaquim José Alves Brito
Maria Emília da Silva Figueiredo
António Paulo Costa
Manuel Gonçalves Fernandes
Manuel Barbosa da Cunha
Maria Idalina Silva Azevedo
M.ª Fátima Azevedo Sousa Cunha
Maria de Fátima Marques Silva
Domingos Evangelista F. da Costa
Sérgio A. Natividade M. Veiga
Maria Fernanda Faria Leite Vieira
Nuno Fernando Gonçalves Rocha
Manuel José Ferreira Cardoso
João Pinto de Castro
Maria de Fátima Simões Gomes
Joaquim Macedo Carneiro
M.ª Dores S. P. M. Quinta e Costa
Lucília Arlete A. P. Amaral Torres
M.ª Glória Pereira Amaral Ferreira
Henrique Cândido Cunha Santos
M.ª de Fátima Machado da Rocha

Agostinho Rodrigues Martins
Joaquina Barbosa Miranda
Maria Augusta Ferreira Barbosa
Ana Joaquina Lopes Correia
Fernando Fernandes Moreira
Ilídia Carmo Figueiredo Costa
Olívia Batista Pereira
José Alexandre Figueiredo Costa
António Paulo Figueiredo Costa
José Correia da Silva
Rosa Marinha da Cunha Freitas
Emília Gonçalves Linhares
Rosinda Morgado
M.ª Rosa Jesus Teixeira dos Santos
António M. Gonçalves da Costa
M.ª Isolete Carmona F. E. Pereira
Maria Isolina Gomes da Costa
João Júlio Alvelos Loureiro
Alice da Conceição da Costa Lima
Ana Maria G. Rocha Fernandes
Maria Paula Costa Lamela da Silva
Carlos Alberto Cunha dos Santos
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D. JoRGE apELa À aMaBiLiDaDE
O Arcebispo de Braga, na sua mensagem de Natal, convida os cristãos 
diocesanos a procurarem «recuperar a amabilidade» nos relacionamentos 
com os outros e na família. E refere que a amabilidade era uma atitude 
que «resplandecia nas relações», mas hoje, fruto da «pressa e o «anonima-
to» em que se vive, «está a ficar esquecida» e até a «desaparecer».
«Quando nos preocupamos com a amabilidade para com os outros, so-
mos capazes de os ajudar para que a sua vida se torne mais serena, 
sempre mas sobretudo quando se encontram envolvidos por problemas, 
angústias, interrogações. Devemos ser capazes de ter amabilidade no 
trato, cuidado para não magoar com as palavras ou os gestos, aliviar os
pesos que incomodam», afirma. In DM 22.12.2020


