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PÁSCOA - anúncio de vida nova
De tão ricas que são, as 
narrativas evangélicas 
da paixão de Jesus, pro-
vocam a todos, crentes e 
não crentes. Reportam-
se a factos históricos mas 
vertem-se em linguagem 
da fé, que enriquece o 
acontecimento, tornan-

do-o vida, experiência situada mas aberta a novos olhares.
O espectador que sempre tentamos ser diante delas não chega 
lá, ao âmago do texto. É preciso entrar, meter-se na pele dos 
intervenientes, particularmente no de Jesus, fiel ao Pai e à sua 
missão de Salvador do mundo. Ele veio visitar a condição hu-
mana para a elevar, tornando-a também divina: sim, nascemos 
humanos e naturais, mas somos chamados a ser sobrenaturais. 
É necessário ousar sair de si mesmo, das nossas medidas aper-
tadas, para entrarmos na pele dos discípulos, fracos aprendizes 
de um caminho, o da cruz, condição de uma glória verdadeira. 
E quando fazemos a experiência de ser discípulo de Jesus, facil-
mente nos damos conta da nossa fragilidade, do nosso pecado, 
da necessidade que temos, todos, da graça de Deus. 
Pela segunda vez celebramos a Semana Santa em contexto de 
pandemia. Melhor este ano, em que nos é permitida a cele-
bração comunitária. Mas ainda com restrições. Olhando para 
trás, não faltam acontecimentos marcantes a dizer que a fé, 
ou a sua expressão, nunca poderá estar confinada. Com com-
passo ou sem compasso, a Páscoa aí está a dizer a «passagem» 
permanente que a vida é, num avançar na confiança para um 
encontro anunciado face a face com Deus. 
O caminho que Jesus percorreu é o mesmo que Jesus está a per-
correr nos dias de hoje em tantos irmãos nossos desgraçados 
ou nas periferias existenciais, como lembra o Papa Francisco 
repetidamente e, em continuidade, também os nossos bispos.
Não nos é difícil entender o drama do Calvário quando se olha 
para ele a partir da nossa vida frágil ou de coração aberto para 
aqueles que nos rodeiam, martirizados na sua existência. Saber 
que toda a cruz, experimentada no silêncio de um abandono, 
terá uma resposta na Hora de Deus, é reconfortante e profun-
damente inovador. Esta sabedoria só é possível na fé. Pelo que 
esta é uma riqueza indispensável. A sua ausência torna o mun-
do mais frio, mais apertado, apenas natural. Neste encontra-se 
o túmulo trancado com as portas do medo de que Alguém, 
morto, nos venha importunar.  E veio mesmo. E vem agora. 
Porque Jesus ressuscitou e nenhum túmulo feito pelos homens 
tem força para O calar. Aleluia.

O Prior - P. Abílio Cardoso

UM OLHAR OUTRO 
Olho-me hoje, em quinta-feira santa. Sou padre, porque 
quis e quero. Porque decidi livremente. E livremente que-
ro continuar a ser padre. Num olhar mais profundo, o da 
fé, sou padre porque fui chamado. Lendo as circunstân-
cia da vida no seio familiar onde nasci e cresci, a figura 
de padre que conheci na minha Paróquia foi o meio de 
Deus se cruzar no meu caminhpo e me inquietar.
No meu horizonte de criança e de jovem seminarista não 
entrava quase nada daquilo que foi tecendo os 43 anos 
de padre que já levo. Do mesmo modo que acontecerá 
na vida de todos: uma aventura maravilhosa pelo desco- 
nhecido. Felizmente que, na fé, posso dizer «guiado pela 
mão de Deus».
A figura de padre dos inícios foi substituída pela reali-
dade de uma missão bem menos compreendida hoje, bem 
menos considerada socialmente hoje. Aprender a ser pa-
dre é missão de todos os dias. Dou graças a Deus, sabendo 
que o meu amanhã não está só nas minhas mãos e  me 
faço a ele aberto à surpresa.
Fala-se no tempo das igrejas vazias. É um sinal negativo, 
não pela Igreja, barca de Pedro que desde o início en-
frentou sempre grandes tempestades. Mas porque é bem 
melhor estarmos juntos numa barca agitada pelo vento 
do que naufragarmos sozinhos. O tempo das igrejas va-
zias revela-se como terreno fértil para ídolos de modas, 
egoísmos inchados e solitários, horizontes curtos e tetos 
baixos, barrigas cheias mas corações vazios.
Mas a barca continua rumando sempre para mares mais 
profundos. E nunca foi abalroada ou afundada em dois 
mil anos. Antes se afirma mais capaz ainda para resistir 
a sempre novos e mais fortes vendavais. O que nos dá 
uma confiança para nela continuarmos a navegar. E até 
a contemplar, com mágoa, tantos náufragos atirados 
para a margem porque nela não quiseram enfrentar as 
tempestades. Não repararam que Cristo continuava nela, 
mesmo que dormindo enquanto os discípulos remavam 
exaustos.
É bom sentir o afecto de tantos que nos rodeiam e 
com quem contemplamos os ventos e marés que nos 
amedrontam. A todos. Porque todos no mesmo barco. 
Mas é melhor ainda transmitirmos uns aos outros a se- 
rena paz que nos dá a certeza de que Jesus também está 
no mesmo barco.
É bom olhar para a História, mestra da vida, e reconhecer 
que o evangelho nunca perdeu o frescor inicial para re- 
novar e libertar, dar sempre sentido novo à vida e trans-
formar a morte em vida. E perceber que a Igreja, Deus a 
quer, Jesus a acompanha, o EspíritoSanto a move.  E re-
confortar-nos reconhendo que Deus sabe bem para onde 
conduz a sua Igreja e que não nos dispensa de remar.
Quero ver a Igreja que sou, que somos, cheia de Deus, de 
dádiva, de dom, de profecia, de silêncio para que não seja 
em vão a procura crescente de tantos, cada vez mais nu-
merosos, que a procuram, até por caminhos enviesados. 
Quero ver a nossa Igreja sem medo de falar, de denun-
ciar e sobretudo de anunciar novo e diferente. Quero ver 
a nossa Igreja não estacada diante de um túmulo com 
pedra rolada a esconder um Cristo morto, com lamen-
tos repetidos e desejosa da «justiça de Deus», mas, antes, 
com o vigor de Paulo, a humildade de Pedro e a doçura 
de João, todos eles trabalhados pelo Mestre e gastos na 
construção de uma barca de muitas cores, sempre re- 
novadas, precisando sempre de novos remadores.
Graças, Senhor, pelo Padre que sou. Perdão pelo Padre 
que devo ser: na esperança de ser o que queres que eu 
seja.

P. Abílio Cardoso
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“QUe A ViRgeM SAnTíSSiMA cUide diSSO”
Charles Péguy (1873-1914), escritor místico francês, inicialmente 
ateu e próximo do socialismo, antes de se converter ao cristianis-
mo. A partir de então, ele passou a rezar durante toda a sua vida, 
pela conversão de sua esposa. Charles morreu em batalha, durante a 
guerra de 14-18. A esposa aceitou receber o batismo, um ano depois. 
Em junho de 1912, seu filho, Pierre, ficou gravemente enfermo. Pe-
guy fez uma promessa e foi em peregrinação a Chartres. 
“Meu caro - escreveu a seu amigo Lotte -, eu senti que o caso era 
sério... Fiz, então, uma peregrinação a Chartres... Foram 144 km, 
em apenas três dias... A 17 km nós pudemos ver o campanário de 
Chartres, na planície... Assim que o vi, fiquei extasiado. Não senti 
mais nada, nem fadiga, nem meus pés. Todas as minhas impurezas 
caíram, de repente, fazendo-me sentir que eu era um homem dife- 
rente. No sábado à noite, na Catedral, rezei durante uma hora; rezei 
outra hora no domingo, pela manhã, antes da Santa Missa... Rezei, 
como jamais havia rezado, pude até rezar pelos meus inimigos... Meu 
filho está curado, confiei meus três filhos a Nossa Senhora. Eu não 
tenho como me ocupar de tudo... Meus pequeninos não são batiza-
dos. A Santa Virgem é que deve cuidar deles.”

Um minuto com Maria, 28.03.2021

A MinHA ORAçãO de PáScOA

Não é fácil, Senhor, abstrair do meu mundo
para o deixar permear pela luz do teu amor.
Sinto-me demasiado preso
enquanto contemplo a liberdade que me ofereces.
Quero seguir-Te, sem dúvida,
mas estes «deveres» quotidianos são mais fortes
que tantos sonhos acumulados de me deixar seduzir por Ti.
Percebo-te luz, amor, perdão.
Mas sinto trevas que me invadem,
egoísmo que me reduz, feridas que me inibem.
A Tua mesa, Senhor, não tem medidas.
O teu coração de Pai tem lugar para todos.
Mesmo para quem atraiçoa.
Assim aconteceu com Teu Filho Jesus:
disse a Verdade e convidou para a Liberdade.
Mataram-no.
Preferimos ignorar a História
para construirmos o nosso Hoje sem Ontem.
Tornamo-nos ilhas sem pontes.
Que bom e belo saber que nunca desistes de nós,
olhando-nos como Pai, um Pai fiel a si mesmo
para me amar, mesmo na minha infidelidade.
Por isso não houve túmulo capaz de encerrar
o corpo de Teu filho morto. Tu O ressuscitaste.
E me abres hoje, como ontem, a porta do teu Reino.
E me convidas a entrar, livre do meu passado infiel.
Porque a tua fidelidade é para sempre.
Obrigado, Senhor, por este grito de vida, de esperança,
que teu Filho Ressuscitado me deixou.
E que todos os dias me convida a escutar.
E a levar a todos:
A Vida venceu a morte. Aleluia.

O Prior de Barcelos - P. Abílio Cardoso

PáScOA eM BARceLOS
A iniciativa não veio do Prior, mas dos moradores. O Prior aco-
lheu-a, tornou-a pública e apelou a que as famílias de Barcelos 
«vestissem» a cidade de Páscoa. Nas casas, às janelas, nas va-
randas, nas ruas e praças... acontece Páscoa. Quiseram enviar 
fotos. Reportam-se ao Domingo de Ramos, mas prontas para a 
cor festiva, o branco, em dia de Páscoa. Por agora publicam-se 
estas, na esperança de que outras nos sejam enviadas.
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este é o dia que o Senhor fez:
exultemos e cantemos de alegria

A VIDA DO POVO DE DEUS TORNADA ORAÇÃO
PÁSCOA DA RESSURREIÇÃO DO SENHOR

SegUndA, 5 - Leituras: At 2, 14. 22-33
       Mt 28, 8-15

09.00 (Senhor da Cruz): Pelas almas do Purgatório
15.30 (Terço): Maria da Glória de Jesus e marido (aniv.)
19.00 (Matriz): Dra. Clementina Rosa Rego Graça Esteves

TeRçA, 6 - Leituras: At 2, 36-41
            Jo 20, 11-18

09.00 (Senhor da Cruz): Pelas almas do Purgatório
19.00 (Matriz): José Manuel Alves de Brito e pais

QUARTA, 7 - Leituras: At 3, 1-10
    Lc 24, 13-35

09.00 (Senhor da Cruz): António Pereira
15.30 (Terço - Intenções colectivas): 
- Pelos irmãos, vivos e falecidos, da Confraria do Terço
- Augusto Dias Salgueiro, esposa e filhos
19.00 (Matriz): Maria Emília Pereira da Costa

QUinTA, 8 - Leituras: At 3, 11-26
   Lc 24, 35-48

08.00 (São José): Rita de Jesus Pinto e Afonso Pinheiro de Castro 
09.00 (Senhor da cruz): Joaquim Jesus Lopes Martins
15.30 (Terço): Pelas almas do Purgatório
19.00 (Matriz - Intenções colectivas): 
- Maria das Dores Pereira Rodrigues
- Maria de Lurdes Figueiredo Torres
- Amélia Alda Amaral Neiva
- Maria Luísa de Sousa Nunes e familiares
- Laurinda Alves Pereira (7º dia)
- Manuel Adriano Ferreira da Cunha (7º dia)

SExTA, 9 - Leituras: At 4, 1-12
           Jo 21, 1-14

09.00 (Senhor da Cruz - Intenções colectivas):
- Maria Olívia Pinheiro da Cunha, marido e neto
15.30 (Terço): Maria de Lurdes Barbosa
15.00 (Matriz): Em honra do Santíssimo Sacramento

SáBAdO, 10 - Leituras: At 4, 13-21
      Mc 16, 9-15

09.00 (Senhor da Cruz): Rosa Gomes da Silva Rosas
17.30 (S. José): P. Joaquim Faria de Brito e familiares
19.00 (Matriz - Intenções colectivas):
- Maria Gracinda Rego de Sousa Graça Esteves
    e pelas almas do Purgatório
- Rita de Jesus Pinto (aniv.) e Afonso Pinheiro de Castro
- Maria Eugénia Fernandes Ribeiro, filho Luís e genro Manuel
- Bernardino Pereira da Costa e familiares de Tereza Carreiras

dOMingO, 11 - ii PáScOA 
(FeSTA dA diVinA MiSeRicóRdiA)
 Leituras: At 4, 32-35
  1 Jo 5, 1-6
               Jo 20, 19-31

09.00 (Senhor da Cruz): Carmo Glória Martins/Fernando Agra
11.00 (Matriz): Pelo povo 
12.15 (Senhor da Cruz): Irmãos da Real Irmandade
15.30 (Terço): Pelas almas do Purgatório
19.00 (Matriz): Pelos imãos, vivos e falecidos,
               da Irmandade de Santa Maria Maior

OFERTAS PARA BOLETIM 
Pedimos a colaboração generosa para com o Boletim, que é dis-
tribuído gratuitamente. 

- Família n.º 12 - 50,00          - Família n.º 324 - 100,00

TOTAL DA SEMANA - 150,00 euros

A transportar: 24.882,55 euros
Despesas até agora: 32.529.71 euros

ViVO PARA nOS dAR VidA!
1. A Páscoa é a diferença absoluta para uma presença 
total. Sem a Páscoa, o máximo que poderíamos dizer era 
que «Cristo viveu». Em Páscoa, podemos – e devemos 
proclamar que «Cristo está vivo» (cf. Act 25, 19)!

2. Efectivamente, o Cristianismo não é a recordação de 
um ausente, mas a contínua celebração de uma pre-
sença. A Ressurreição não provocou uma ausência, ten-
do inaugurado uma nova presença.

3. Aliás, podemos dizer que – neste instante – Cris-
to está em plena «descensão». Após a «ascensão», Ele 
«desce» de novo para acudir à multidão de sofredores 
que povoam o mundo. Dir-se-ia que «não tem mãos a 
medir» no Seu eterno afã de ser vida e dar vida.

4. E é assim que – nesta altura dramática da nossa 
história –, Cristo vivo anda em contínua «visita pascal» 
por tantos hospitais, por tantos leitos. Cristo vivo é fon-
te de vida para todas as vidas.

5. Ele faz uma igreja em cada casa e prolonga a Sua Igreja 
em tantos rostos tingidos pela dor, pela ansiedade. Ele é a 
esperança que afaga tantas lágrimas e o calor que aquece 
tantos corações. Ele percorre todo um mundo que sofre, 
geme e chora. A todos Ele vai com Vida para nos ajudar a 
vencer o Covid. É por isso que, neste momento, é funda-
mental não deixar adormecer a fé e o amor.

6. Vejo Cristo vivo, sem qualquer tempo para descan-
sar. Ele está ao nosso lado, no ventre desta humanidade 
sofredora. Por isso, voltemo-nos para Ele, como Ele está
sempre voltado para nós.

7. Não esqueçamos que – mesmo depois de Ressuscitado 
– Ele manteve as marcas do sofrimento. A Tomé (cf. Jo 
20, 27), Ele quis mostrar que estará – para sempre – ao 
lado dos que estão cobertos pelas feridas da dor, do medo 
e da desesperança.

8. «Não tenhais medo» (Mt 28, 10). Continua a ser o con-
vite de Cristo vivo e fonte de vida. 

9. Não estão a ser fáceis estes dias. Mas Cristo está pre-
sente. Ele é a presença que marca toda a diferença. Não 
nos deixemos abater. Cristo, cheio de vida, dar-nos-á 
forças para vencer. Jesus «desalojou-Se» do Céu para, 
na Terra, ser a luz e o ânimo para quem combate nesta 
«guerra».

10. O «inimigo» é eficaz, traiçoeiro e invisível. Mas o nos-
so Deus é bom, amoroso e invencível. Por agora, temo-nos
de nos «esconder» do vírus, que ameaça em todo o lado. 
Mas o bom Deus não deixará ninguém abandonado!

João António Pinheiro Teixeira, In DM 30.03.2021

cATeQUeSe PReSenciAL - Retomadas as actividades escolares, deixa 
de se justificar a catequese online. Ansiosos por se encontrarem de novo, 
saudamos as crianças, os pais e os catequistas. No próximo sábado, às 
15.00, voltamos às salas de catequese. Na esperança de que não volte a 
justificar-se novas interrupções e o ano de catequese possa chegar ao seu 
termo recuperando dos inevitáveis atrasos sofridos.

BAPTiZAdOS - Há já alguns pedidos de Baptismo e datas marcadas. Ape-
la-se a todos os pais com crianças para baptizar para fazerem de imediato 
o pedido, de modo que em breve possamos retomar a preparação de pais 
e padrinhos.

SECRETARIADO PERMANENTE DO CONSELHO PASTORAL - O Prior 
convida os membros do Secretariado Permanente do Conselho Pastoral 
para a reunião prevista para sexta-feira às 21.30, de modo online ou pre- 
sencial, conforme as circunstâncias. Depois de longo período sem reunir 
com os seus conselheiros, o Prior muito espera do discernimento sensato 
dos seus conselheiros na condução da vida paroquial. De modo especial, 
vamos partilhar o que o Espírito Santo nos diz neste tempo diferente na 
vivência da fé e como nos situarmos, no futuro, diante daquilo que é usual 
promover-se na Paróquia.

REUNIÃO DE CATEQUISTAS - Como estava prevista, vamos retomar a re-
união mensal já no próximo sábado às 16.30. Certamente que temos muito 
a partilhar da experiência da catequese online e preparar as festas de cada 
ano, conforme o programa já elaborado.

nA AUTênTicA MeSA dA PáScOA
nãO Há OVOS neM cOeLHOS 
neM FOLAReS, MAS PALAVRA, 

eUcARiSTiA e cARidAde
A mesa é o lugar privilegiado para celebrar a 
passagem da morte de Jesus à sua ressurreição, 
mas sobre ela não se começam por dispor ovos 
e coelhos de chocolate, ou carnes e doces, nem 
sequer o tradicional folar: na ementa da refeição 
pascal estão palavras e gestos, que preparam e 
estimulam prodígios de conversão, vizinhança e 
caridade.
«Nas casas e nas famílias, a mesa é o lugar da 
partilha do pão e do dom da comunhão. A mesa 
continua a ser o lugar do dom da Páscoa: mesa 
da Palavra, mesa da Eucaristia e mesa da caridade 
fraterna. Aqui acontece o milagre da fraternidade 
cristã», apontam os bispos de Portugal na men-
sagem para a Páscoa. Com efeito, «a mesa com 
Cristo» não resulta em estômagos cheios e pesa-
dos de banquetes fartos, mas impele «à missão 
e à proximidade com quantos são atingidos pela 
pandemia e sofrem nos lares, nos hospitais e nas 
instituições, pedindo a bênção de Deus e a recu-
peração da saúde e da esperança».
«Continuamos a partilhar, igualmente, a dor das 
famílias que perderam os seus entes queridos, 
confiando-os aos braços misericordiosos do Res-
suscitado, assim como a angústia dos que per-
deram ou viram substancialmente reduzidos os 
seus rendimentos necessários a uma vida condig-
na», escreve o Conselho Permanente do Episco-
pado. «A fé, a esperança e a caridade que nascem 
e renascem da Páscoa frutificam» quando os 
crentes se «tornam mais irmãos e cidadãos mais 
ativos para se realizar a justiça e a paz, o per-
dão e o amor».  A quem se interroga, com inqui-
etação ou ironia, sobre onde está Deus na doença 
e na morte, os prelados reiteram: «É nos gestos 
de amor, de partilha, de serviço, de encontro, de 
fraternidade, que encontramos Jesus Cristo vivo, 
a transformar e a renovar o mundo». Por isso, a 
Conferência Episcopal renova a «gratidão pela he-
roicidade e dedicação à dignidade da vida huma-
na: aos profissionais de saúde e de segurança, aos 
voluntários e a todas pessoas que fazem avançar 
a história da humanidade nos serviços essenci-
ais e quotidianos ao bem comum». Aos católicos, 
particularmente, a mensagem acentua que «o en-
contro com o Ressuscitado transfigura o coração 
e é a razão para acolher o precioso dom e o com-
promisso da fraternidade e do cuidado integral».
Por esse motivo, «a fé, a esperança e a caridade 
que nascem e renascem da Páscoa frutificam» 
quando os crentes se «tornam mais irmãos e ci-
dadãos mais ativos para se realizar a justiça e a 
paz, o perdão e o amor». «Desta crise temos de 
sair melhores», e ela constitui «um desafio à co- 
ragem criativa e à confiança crente», frisa o Epis-
copado, que salienta a importância da «esperança 
da Páscoa», porque «sem ela a vida torna-se árida, 
insuportável, sem sentido». E remata: «Para todos 
existe a possibilidade de reencontrar a esperança, 
porque Cristo é a nossa Páscoa e a nossa paz».

Rui Jorge Martins, In SNPC, 28.03.2021

PROCLAMAS DE CASAMENTO
Querem contrair matrimónio:
JOSÉ RAFAEL SOARES DA COSTA, de 29 anos, filho de José Valde-
mar Caleiro da Costa e de Júlia da Conceição Silva Soares da Costa, 
residente em Paranhos - Porto, com NATALIYA SERHIYENKO, de 24 
anos, filha de Oleg Borysovych Serhiyeynko e de Olena Serhiyina 
Serhiyenko, residente em Paranhos - Porto. 
«Os fiéis são obrigados a manifestar ao pároco ou ao Ordinário do lugar, antes da celebração do 
matrimónio, os impedimentos de que, porventura, tenham conhecimento» (Cânone 1069).

ESTANDARTE DA PÁSCOA
Lembra-se às pessoas que quiseram assinalar a Quaresma com um 
estandarte de dupla face que é altura de o voltarem para a face 
branca, a cor festiva da Páscoa. Entretanto, as colchas cedidas pela 
Paróquia devem ser devolvidas de imediato.


