
BAPTISMO DO SENHOR - E o teu Baptismo?
O início de um novo tempo litúrgico, chamado Tempo Comum, convida-
nos a ir ao Jordão, onde João Baptista se encontra a baptizar, ele que urgia 
a conversão pessoal como caminho para o encontro com o Messias, que 
ele próprio indicaria aos discípulos.
A festa do Baptismo de Jesus marca assim, na liturgia, o encerramento 
das festas natalícias e mostra-nos a passagem de um Jesus Menino a um 
Jesus Cristo, o Ungido de Deus. E é a Isaías que os evangelistas vão buscar 
os traços da identidade do Messias, traços esses que, uma vez em acção, 
levaram ao reconhecimento de que Jesus era mesmo o Messias, o alvo das 
esperanças de gerações de judeus ao longo dos séculos.
Não precisava Jesus de ser baptizado nas águas do Jordão, já que Ele não 
era o pecador chamado a converter-se. Mas era necessário, como pregava 
já no século V o bispo São Máximo de Turim, que Ele fosse «envolvido por 
aquela voz de Deus, seu pai, que diz: Este é o meu Filho, no qual pus toda a 
minha complacência» e ainda: «Cristo fez-se baptizar, não para ser santifi-
cado pelas águas, mas para santificar as águas e para purificar a torrente 
com o contacto do seu corpo’. A consagração de Cristo é a consagração 
das águas. Quando o Salvador desce à água, toda ela fica limpa para o 
nosso Baptismo e é purificada a fonte, para que os povos futuros possam receber a graça baptismal».
O local do Baptismo de Jesus era o mesmo da travessia do povo de Israel, no seu caminho de libertação do Egipto para entrar na 
Terra Prometida. Sim, ali fora a entrada das tribos de Israel na Terra Prometida. Agora, ali mesmo, inicia-se um caminho novo, 
uma nova etapa, em que o novo Israel, isto é os que hão-de seguir a Cristo, qual novo Moisés que vai à frente de todos para 
que todos aprendam o «caminho da cruz», que é o caminho da salvação. Sim, é este caminho que se torna necessário aprender 
a seguir, o da cruz que salva, isto é o da transformação das dores, próprias da caminhada humana, em glória, porque é para a 
glória que a nossa vida se orienta, como a cruz de Jesus se tornou Ressurreição, vida gloriosa para sempre no seio do Pai.
Com Jesus, que o Pai afirma ser a última Palavra, a escutar sempre como Palavra 
da Verdade, dá-se o processo da transformação permanente do humano em divino, 
isto é, da exaltação da Humanidade chamada à missão de tornar o mundo criado a 
habitação preferida de Deus. É que a Encarnação do Verbo de Deus, que veio habitar 
no meio dos homens, implica a salvação de cada um de nós, porque nos tornamos, 
pelo Baptismo, habitação, templo ou morada de Deus. De facto, cada pessoa é o 
templo de Deus, o lugar que Deus quer habitar.
Importa, urge mesmo, retomarmos a teologia do Baptismo e o que ela implica na 
atitude do crente cristão. Diz ela que o Baptismo nos torna filhos de Deus, membros da Igreja e templos do Espírito Santo. A 
salvação, isto é o viver novo e em graça neste nosso mundo, é obra de Jesus que, na oferta da sua vida de amor total para com 
a Humanidade, purificando-a do mal, a apresenta agora digna de Deus. A Humanidade infiel a Deus, que nasce do pecado de 
Adão, transforma-se agora em Humanidade fiel, a partir de Jesus.
No fazer-se cristão, cada um de nós procura, ao longo de toda a vida, aprender o caminho que Jesus ensinou, o do amor a todos, 

como caminho para o Pai, Deus, que é amor. E a caminhada acontece em 
Igreja, em comunidade, de mãos dadas uns com os outros. Caminhada de ir-
mãos e no amor. Nunca sozinhos ou cada um para si. E a Igreja diz-se comu-
nidade dos salvos por Jesus, com a missão de tornar o mundo, as pessoas, as 
estruturas, as sociedades, imagens de Deus, Presença do Divino no Humano. 
Em tempos de secura espiritual, começam a surgir cada vez com maior 
evidência, sinais de uma necessidade de Deus, do verdadeiro Deus, e de um 
testemunho credível de que Deus não está fora do nosso mundo.
Precisamos nós, os cristãos, de rever, com urgência, as nossas práticas re-
ligiosas para que elas correspondam ao evangelho de Jesus, tornando-se 
sinais de uma novidade de que o mundo sempre precisa.
Voltar ao Baptismo, que nos tornou cristãos, impõe-se para que haja ver-
dade no que digo quando me digo cristão: ser livre diante de um dom 
admirável, na comunhão íntima com o Senhor que me salva e irmão na 
peregrinação de todos rumo à casa do Pai.

O Prior - P. Abílio Cardoso
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BODAS DE PRATA
Celebram na próxima quarta-fei-
ra, dia 13, as suas bodas de Prata 
de casamento Francisco Manuel 
Duarte Sousa e Paula Isabel Vilas 
Boas Freitas. O casamento foi ce-
lebrado na Igreja de Barcelinhos no 

dia 13 de Janeiro de 1996. A Paróquia une-se à acção 
de graças e felicita o casal por este jubileu.

Para eles os nossos Parabéns

UM olHar oUTro
Início de ano. Convite a olhar o futuro. Que nos reserva ele?
Apetece-me dizer: mais do mesmo. Sim, porque reconheço uma cons-
tante de ano para ano: a nossa cultura promove a repetição, não favo-
rece a procura de saltos qualitativos, que nos podem levar a patamares 
mais elevados de humanização.
Por isso mesmo sou de opinião que o cristianismo é o maior salto quali-
tativo jamais conseguido. Mais ainda, tal salto está ainda em curso, sem 
parar, como proposta desafiadora para não nos deixarmos cair no imo-
bilismo, no cruzar de braços e na desculpa de que «não há nada a fazer».
De facto, do núcleo central da proposta de Jesus faz parte a «conver-
são», o olhar-se a si mesmo em confronto com uma proposta mais 
elevada: sai de ti e contempla os outros, o Outro. Fico, por vezes, in-
quieto diante de acusações torpes vindas do mundo da política e de 
análises jornalísticas: o cristianismo é retrógrado, é conservador... E 
até se assume, sem crítica, que a esquerda é progressista e a direita 
é conservadora. Não me revejo nestes considerandos. Quem mais re-
volucionou e alterou o curso da História foi mesmo Jesus Cristo. E a 
mensagem que deixou continua, e com força, a ser a grande inspiração 
dos saltos de civilização. Que não acontecem, sabemo-lo bem, do dia 
para a noite, mas exigem tempo, muito tempo, tanto quanto a nossa 
resistência a sairmos de nós mesmos para nos pormos em peregrinação 
de confiança. À procura de uma Beleza e de uma Bondade e Verdade 
superiores àquelas que nos têm, tantas vezes, reféns. Ora sabemos que 
estamos marcados por uma azáfama constante de tudo querermos novo 
e imediato. Mas a novidade exige tempo, maturação, confronto. A rapi-
dez torna tudo apenas momentâneo e passageiro.
Estamos agora envolvidos por uma campanha política para as eleições 
presidenciais. Correspondendo às expectativas e imposições legais, eis-
nos diante de candidatos que expôem os seus projectos para o nos-
so país. À partida todos merecem a consideração e gratidão públicas. 
Propondo-se servir o bem comum, na nobre arte da política, eles su-
jeitam-se às apreciações mais díspares, dispõem-se a pagar um preço 
elevado, a arriscar a sua honra, a ver a sua vida «escancarada» às vezes 
de maneira torpe e injusta, na praça pública. E não só a deles, mas tam-
bém a dos seus mais próximos. Respeito-os e admiro-os pela coragem 
demonstrada, ainda que a experiência nos diga e a realidade acabe por 
demonstrar que nem sempre as intenções de serviço público são as 
mais evidentes. A democracia, que não tem apenas virtudes, ainda é, 
nos nossos tempos, a melhor forma de organizar a vida colectiva. 
Por trás das afirmaçõies feitas, das causas publicitadas, das histórias 
de vida daqueles que as protagonizam, há sempre um corpo de valores 
que deve presidir à avaliação que vamos fazendo. 
Diante da coragem demonstrada, dos riscos que uma campanha é para 
cada um dos que se candidatam, das avaliações dos seus percursos po-
líticos, cada um de nós deve pensar não apenas na conjuntura presen-
te mas na capacidade do candidato em gerir as surpresas da história, 
muitas delas mais ou menos previsíveis. De modo especial a honradez 
de cada um, na fidelidade aos compromissos assumidos com os eleito-
res, na prioridade sempre ao bem comum e na sua independência face 
a pressões de grupos. Há um país a servir, uma História a respeitar, um 
Futuro a cuidar e um seguir en frente com todos, sem deixar ninguém 
para trás. 
A sensatez diante das realidades sociais e políticas leva-nos a tomar 
consciência de que nem tudo o que se diz e anuncia será exequível. 
Quantos projectos anunciados que ficam de lado logo que alguém se 
senta na cadeira do poder! E é assim que tantos anseios ficam frus-
trados e apenas retomados no ciclo eleitoral seguinte. E o povo de-
fraudado lá vai dizendo «são todos iguais». Claro que não deverá ser 
assim. Mas é necessário dizer também que os projectos anunciados em 
campanha esbarram muitas vezes com a realidade, bem mais comple-
xa do que apenas idealizada. Também aí deve prevalecer o bom senso 
popular: «nem tudo o que luz é ouro».
E na hora de votar, responsável e livre, dispomo-nos a aceitar os resul-
tados e a colaborar, honesta e criticamente, com os eleitos.
A Igreja, inclusive, reza todos os dias «pelos governantes das nações».

P. Abílio Cardoso

EcuMENISMO: PROPOSTA PARA SEMANA DE 
ORAçãO cHEgA DAS MONjAS DE gRANDcHAMP

Iniciativa anual mobiliza milhões de cristãos, entre 18 e 
25 de janeiro
As monjas da comunidade ecuménica de Grandchamp, 
na Suíça, foram as responsáveis pela proposta de reflexão 
que vai mobilizar este ano milhões de cristãos, na Sema-
na de Oração pela Unidade dos Cristãos que decorre, no 
hemisfério norte, de 18 a 25 de janeiro.
“Permanecendo em Cristo, a fonte de todo amor, o fruto 
da comunhão cresce: comunhão com Cristo exige co-
munhão com os outros. Quanto mais nos afastamos de 
Deus, mais nos afastamos uns dos outros; quanto mais 
nos afastamos uns dos outros, mais longe de Deus va-
mos ficando”, assinala o guia do ‘Oitavário pela unidade 
da Igreja’. A proposta refere que “pode ser um desafio” 
procurar a proximidade com outros, “viver juntos em co-
munidade”, com pessoas, às vezes, “bem diferentes”, mas 
as divisões entre cristãos, “que se afastam uns dos outros, 
são um escândalo, porque afastam também de Deus”.
Muitos cristãos, movidos pela tristeza dessa situação, 
rezam ferventemente a Deus pela restauração daquela 
unidade pela qual Jesus orou. 
A Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos de 2021 
tem como tema ‘Permanecei no meu amor e produzireis 
muitos frutos’, uma passagem do Evangelho de São João, 
apelando à “reconciliação e unidade na Igreja e na família 
humana”. O guia contextualiza que, na década de 1930, 
um grupo de mulheres “redescobriu a importância do 
silêncio na escuta da Palavra de Deus” e, ao mesmo tem-
po, “reviveu a prática de retiros espirituais para alimentar 
a sua vida de fé”. Atualmente, a Comunidade Monástica 
de Grandchamp, perto do Lago Neuchâtel, tem 50 irmãs 
de diferentes gerações, tradições eclesiais, países e conti-
nentes, com visitantes e voluntários que as procuram para 
um “tempo de retiro, silêncio, cura e em busca de sentido 
de vida”. O ‘oitavário pela unidade da Igreja’, hoje com 
outra denominação, começou a ser celebrado em 1908, 
por iniciativa do presbítero anglicano norte-americano 
Paul Wattson que mais tarde se converteu ao catolicismo. 
Ecumenismo é o conjunto de iniciativas e atividades que 
favorecem o regresso à unidade dos cristãos; as princi-
pais divisões entre as Igrejas Cristãs ocorreram no século 
V, depois dos Concílios de Éfeso e de Calcedónia – Igreja 
Copta, do Egito, entre outras; no século XI com a cisão 
entre o Ocidente e o Oriente – Igrejas Ortodoxas -; no 
século XVI, com a Reforma Protestante e depois a sepa-
ração da Igreja de Inglaterra (Anglicana).

In Ecclesia, Lisboa, 04/01/2021

ao celebrarmos o batismo de Jesus, somos 
convidados a refletir no nosso próprio ba-
tismo, dizendo que urge voltar às fontes da 
identidade cristã. estamos a viver uma crise de 
identidade cristã. Demitimo-nos facilmente 
das nossa responsabilidades.
o batismo não é uma imposição, mas uma 
oferta da graça... Hoje é fundamental beber 
nas fontes do cristianismo primitivo, o exem-
plo de como os primeiros cristãos se prepara-
vam para o batismo. Daí, uma pastoral do ba-
tismo «por etapas», ao estilo catecumenal. Diz 
Tertuliano que "um cristão não nasce, faz-se". 
Também nós nascemos dentro da cristandade 
que hoje já não existe.

P. armindo Patrão, in rumo e ação, 1572

DIz O PAPA FRANcIScO:
“Renovo o apelo aos responsáveis políticos e ao 
sector privado para que tomem as medidas a- 
dequadas a garantir o acesso às vacinas contra a 
covid-19 e às tecnologias essenciais necessárias 
para dar assistência aos doentes e a todos aque-
les que são mais pobres e mais frágeis”.

A começar no dia de S. josé , p.f., “Vai haver 
um ano de reflexão sobre a Amoris Laetitia. Será 
uma oportunidade para aprofundar os conteú-
dos do documento. Estas reflexões vão ser colo-
cadas à disposição das comunidades eclesiais e 
das famílias, para os acompanhar no caminho”. 
(Para comemorar os 150 anos em que o Papa Pio 
IX proclamou S. josé como padroeiro da Igreja, 
Francisco proclamou um ano especial, dedicado a 
S. josé que vai de 8 de Dezembro de 2020 até 8 
de Dezembro de 2021).

enConTro De noIVos sUsPenso
Face ao agravamento da pandemia, com as inevitáveis 
restrições à vida comunitária, importa decidir pela 
suspensão do projectado encontro de noivos, que se 
inscreveram para o casamento na nossa Paróquia. Ele 
estava previsto para a tarde de sábado, 23 de janei-
ro. Ficando em suspenso, ele poderá ser reagendado, 
caso as condições evoluam favoravelmente. Se não 
for possível o encontro de todos, será sempre pos-
sível alguns encontros entre os noivos com o pároco. 
Deverão eles, após o mês de Março, contactar para 
agendar tais encontros, com o Prior.

asseMbleIa Geral 
ConFrarIa Das alMas

Por motivos de confinamento, a As-
sembleia geral da confraria das Almas 
marcada para domingo às 18.00 será 
antecipada para as 11.45.



serVIÇo lITÚrGICo Da seMana InForMaÇÕes
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o senhor abençoará o seu povo na paz
A VIDA DO POVO DE DEUS TORNADA ORAÇÃO

DOMINGO DO BAPTISMO DO SENHOR

seGUnDa, 11 - Leituras: Hebr 1, 1-6
          Mc 1, 14-20

09.00 (Senhor da cruz): Em acção de Graças 
              ao Senhor Bom Jesus da Cruz
15.30 (Terço): Elvira de Sá Faria, marido e filhos
19.00 (Matriz): 

TerÇa, 12 - Leituras: Hebr 2, 5-12
                Mc 1, 21-28

09.00 (Senhor da cruz): Deolinda da Silva Gomes de Sá, 
          marido e filhos
19.00 (Matriz): Maria do Carmo da Silva Fernandes (30º dia)

QUarTa, 13 - s. HIlárIo
 Leituras: Hebr 2, 14-18
  Mc 1, 29-39

09.00 (Senhor da cruz): Manuel Gonçalves Coutinho
15.30 (Terço): M.ª do Carmo da Silva Fernandes e irmã Elvira
19.00 (Matriz): António Carlos C. Ferreira (aniv.)
             e pai António Araújo Ferreira
Francisco Manuel Duarte Sousa e Paula Isabel Vilas Boas Frei-
tas celebram hoje as suas Bodas de Prata

QUInTa, 14 - Leituras: Hebr 3, 7-14
      Mc 1, 40-45

08.00 (São josé): José Narciso Costa Alves e sogros
09.00 (Senhor da cruz): Maria do Carmo Pereira
15.30 (Terço): Pelas almas do Purgatório
19.00 (Matriz - Intenções colectivas): 
- Manuel Alves da Cruz
- Marco Paulo Ferreira Alves de Faria (7º dia)

SEXTA, 15 - Leituras: Hebr 4, 1-5. 11
               Mc 2, 1-12

09.00 (Senhor da cruz - Em honra de Santo Amaro
15.30 (Terço): Pelas almas do Purgatório
19.00 (Matriz): Manuel Celso da Silva Cunha, pais e avós

sábaDo, 16 - Santa Maria
 Leituras: Hebr 4, 12-16
   Mc 2, 13-17

09.00 (Senhor da cruz): Dulcínio Linhares de Sousa
            e esposa M.ª do Céu Fernandes
10.00 (Terço): Augusto Dias Salgueiro, esposa e filhos
11.00 (Matriz - Intenções colectivas):
- Maria Emília Fernandes da Cunha Arantes
- M.ª Rosalina Lopes Coelho e filhos João Manuel e Domingos
- Manuel Pereira Sousa Monteiro, esposa M.ª Emília e família
- Eduardo Cardoso de Oliveira (30º dia)
12.00 (S. josé): João Baptista

DoMInGo, 17 - II Do TeMPo CoMUM
 Leituras: 1 Sam 3, 3b-10. 19
   1 Cor 6, 13c. 15a. 17-20
                Jo 1, 35-42

09.00 (senhor da Cruz): Sebastião Carvalho, esposa Teresa
               e filho José Carvalho
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 distribuí-
do gratuitamente. 
- Família n.º 1131 - 5,00
- Família n.º 509 - 10,00
- Família n.º 629 - 20,00

TOTAL DA SEMANA - 35,00 euros
A transportar: 24.060,55 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:

51. ANTÓNIO jORgE XAVIER cORREIA DE 
FREITAS cORTE-REAL, de 82 anos, residente que 
foi no Campo 25 de Abril, Barcelos. Faleceu a 28 
de Dezembro.
52. MARIA ADELAIDE DA SILVA TEIXEIRA, de 80 
anos, residente que foi na Av. Marechal Humberto 
Delgado, V. N. Famalicão. Faleceu a 31 de Dezembro.
53. ALzIRA cOELHO DA cuNHA PEREIRA, de 
84 anos, residente que foi na Rua Arquitecta Bor- 
ges Vinagre, Edifício Albergaria Hotel-Lar, Barcelos. 
Faleceu a 31 de Dezembro.
1. cARLOS ALBERTO FONSEcA MENESES, de 63 
anos, residente que foi na Rua Dr. Manuel Pais, Bar-
celos. Faleceu a 01 de Janeiro.
2. MarCo PaUlo FerreIra alVes De FarIa, 
de 54 anos, residente que foi na Rua Padre Alfredo 
Rocha Martins, Barcelos. Faleceu a 07 de Janeiro.

Trará o ano noVo UM TeMPo noVo?
Tendo entrado já no Ano Novo, quem não gostaria de 
também ter ingressado num tempo novo, num mundo 
novo? Sem pandemias nem incertezas, quem não gostaria 
de se ver livre de todas as vilezas que, na vida, se nos vão 
atravessando?
Estamos a ser fortemente testados e não apenas pela 
cOVID-19. À prova estão também a nossa resiliência, a 
nossa persistência e a nossa paciência.
É vital que lutemos contra todos os vírus, não esquecendo 
o «egovírus», que tantos estragos tem feito.
um tempo novo não há-de deixar para trás apenas os 
vírus da natureza.
É urgente remover também os «vírus» que contaminam a 
humanidade. É hora de olharmos para o outro como um 
irmão e não como um rival ou adversário a abater.
Este é um momento em que nos sentimos habitados pela 
incerteza e, ao mesmo tempo, tatuados pela esperança.
Receamos que o futuro seja sombrio, mas, lá no fundo, 
acalentamos o sonho de que o amanhã possa ser mais 
sorridente.
A esta hora, palpita-nos que o presente ano será difícil. 
Mas nem assim deixamos de porfiar para que ele possa 
ser melhor.
O verbo que mais vem à superfície da lembrança é «pas-
sar»: não só «passar» de ano, mas também – e sobretudo 
– (ultra)«passar» todo este pesadelo.
Porventura, poucas vezes teremos sido atropelados por 
tantas dificuldades.

Mas nem as dificuldades deixarão de ser o portal de no-
vas possibilidades.
Eberhard jungel avisou: «Quanto maiores são as dificul-
dades, tanto maiores são as possibilidades».
A felicidade não advém da facilidade. O que vale custa. 
O que custa vale. Os problemas serão grandes. A vontade 
de os vencer terá de ser maior.
A «invasão do pessimismo», a que alude jean Delumeau, 
não nos pode contaminar nem derrotar. É nestas alturas 
que temos de convocar as energias da esperança. Não 
podemos descrer nem capitular. Os problemas existem 
não para nos vencerem, mas para serem vencidos. Há 
que investir todas as energias na busca da nossa verda-
deira vocação: enquanto pessoas e enquanto comuni-
dade. «A humanidade inteira – escreve jean Delumeau 
– tem uma vocação e cada um de nós é chamado a um 
destino que deve levá-lo até Deus».
No fundo, trata-se – em sintonia com o que defendia 
Teilhard de chardin – de «pancristianizar o universo».
É esta, como recomenda john Eccles, a nossa autêntica 
natureza: «Procurar a esperança na busca do amor, da 
verdade e da beleza».
E é assim que o novo ano pode não ser o melhor, mas nós 
poderemos ser melhores no ano novo.
Por isso, que não seja só novo o ano. Que seja nova a 
vida. Sobretudo a nossa vida!

joão António Pinheiro Teixeira, In DM 05.01.2021

NEuROSE cRISTã? 
Participei numa mesa-redonda, há alguns anos, relativa a um as-
sunto que estava, então, muito em voga, a partir da publicação 
de um livro, de Pierre Solignac, com o título “A neurose cristã”. O 
autor retomava e aprofundava a crítica da religião como fenómeno 
ligado a neuroses infantis.
A alguns participantes caberia dar ênfase às teses do livro; a mim e a 
outros caberia ajudar a desfazer eventuais equívocos ou confusões. 
com um nível de conhecimento religioso muito vago e impreciso, 
os primeiros afirmavam que as pessoas religiosas são geralmente 
limitadas humanamente. Muitas doenças têm as suas raízes num 
patológico sentimento de culpa, diante de prescrições absurdas e 
contra a natureza humana. A religião foi sempre um instrumento 
de controlo e de poder das consciências. O pietismo enfraquece o 
caráter e a determinação das pessoas, levando-as a uma resignação 
passiva e submissa. O cristianismo era a causa principal das neuro-
ses contemporâneas. 
Quando me coube a oportunidade de me exprimir, tentei esclarecer 
de que religião se falava, que experiências tinham tido os meus in-
terlocutores a respeito da vida religiosa na infância ou em família, 
ou se algum episódio doloroso poderia condicionar tais afirmações. 
Episódios dolorosos relativos a instituições religiosas, graves con-
tratestemunhos, o dilema enraizado da culpabilidade patológica, a 
difícil relação com as figuras paterno-maternas, o embate confli-
tuoso com o princípio da autoridade, podem condicionar a equi-
distância, quando se trata de distinguir entre ciência e ideologia.
Num ponto estávamos todos de acordo: religião mal assimilada e 
entendida é fonte de constrangimentos e de possíveis patologias. 
Mas isso estende-se a toda a experiência humana, em qualquer 
âmbito. Se não forem adequadamente assimiladas e compreendi-
das, muitas atividades humanas são causas de desequilíbrios e de 
doença. As novas formas de dependência não geraram múltiplas 
neuroses? A fome do “ter”, em desfavor do “ser”, causa danos pro-
fundos no crescimento humano.
Todos reconhecemos como inexistente aquele “deus” mitológico 
que só castiga e ignora o sofrimento humano, um deus carrasco, 
impaciente, intransigente, até maldoso. Mas aquilo que mais vinha 
em evidência era que muitos não tinham feito uma experiência 
profunda da descoberta de Deus Amor, o Pai misericordioso e in-
finitamente Bom, capaz de perdoar e incentivar constantemente a 
novos e felizes recomeços. O Deus revelado por jesus cristo.
Muito cordialmente, o moderador procurou levar os intervenientes 
e o público a traçar denominadores comuns. com grande surpresa 
de todos, várias pessoas do público, sem grande grau académico, 
começaram a relatar as suas experiências de fé, de intimidade com 
Deus, dos efeitos benfazejos da fé na sua vida para enfrentar situa-
ções difíceis, ou de perdão incondicional a quem tinha cometido o 
mal contra elas. Desse modo, reforçaram a atmosfera de empatia 
entre todos.
A fé é, antes de tudo, um dom gratuito de Deus, que nos comunica 
a sua própria vida, que é Amor.
Somos confrontados todos os dias com os desafios de uma fé ma-
dura. Se, podendo amar com uma grande medida, nos fechamos em 
complicados proselitismos ideológicos, aí, sim, poderemos ser reféns 

fáceis de muitas neuroses. 
Quem não ama adoece, e o 
amor cura. A falta de um 
sentido para a vida encurta
-a, pois, se cada momento 
for vazio e dobrado sobre si 
mesmo, não vivemos a vida 
na sua plenitude e beleza, 
nos seus desafios e con-
quistas. «No amor o que 
vale é amar», dizia chiara 
Lubich.
Saad zogheib Sobrinho, In cidade Nova, 01/2015

EFEMÉRIDES DESTA SEMANA
com a chegada do dia 11 de janeiro, começa o 
tempo comum na liturgia, em que a cor é o Verde, 
sinal de esperança.
Não se celebra nenhum mistério na especialidade, 
mas celebram-se todos na sua globalidade.
Será interrompida no dia 17 de Fevereiro, para dar 
início à Quaresma, seguido do Tempo Pascal.
Dia 12 de janeiro de 1759: O Marquês de Pombal, 
secretário de Estado do rei D. josé I, determina a 
expulsão dos jesuitas de Portugal.
Para Pombal, a companhia (jesuítas) constituía-se 
num obstáculo à condução da sua política de 
reformas provindas do "Iluminismo". Subjugada a 
nobreza com o Processo dos Távoras e setores do 
povo com a repressão ao motim do Porto (com-
panhia geral da Agricultura das Vinhas do Alto 
Douro), adivinhava-se uma perseguição ao clero. 
O que de facto aconteceu. Ainda hoje Sebastião 
carvalho e Melo (Marquês de Pombal) não goza 
de simpatia entre o clero, sobretudo das ordens 
religiosas, entre as quais em 1.º lugar, os jesuitas.
O mesmo Marquês de Pombal, em 1759, dia 13 
de janeiro, mandou executar em Belém, o Duque 
de Aveiro e os Marqueses de Távora, acusados de 
conspirarem contra o rei D. josé I.
Dia 15 de janeiro, de 1532: Henrique VIII de In-
glaterra casa secretamente com Ana Bolema, con-
tra a doutrina católica, o que contribuiu para o 
aparecimento do Anglicanismo (divisão do catoli-
cismo em Inglaterra).
Dia 16 de janeiro de 1537: a universidade de Lis-
boa, criada por D. Dinis, é transferida para coim-
bra por ordem do rei D. joão III.
No dia 18 de janeiro do ano 1752, morreu o 
alemão Ludwig, arquiteto do convento de Mafra.
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