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Que testemunho de Jesus o nosso, hoje?
Urge seguir, ainda hoje, a grande recomendação vinda do Concílio Vaticano II: 
voltar às fontes. A Igreja que somos continua ou não na fidelidade às origens?
A questão da fidelidade dá sentido ao hoje da vida eclesial porque obriga a um 
exame de consciência constante e torna actual uma outra, aquela que se pôs aos 
primeiros seguidores de Jesus, depois da pregação de Pedro: «que devemos fazer, 

irmãos?» (Act 2, 36-41).
Para a cultura do nosso tempo, 
alheada de valores de ordem es-
piritual, pode ser revolucionário o 
testemunho dos cristãos: de facto, 
perante as maiores barbaridades, 
cometidas ao longo da história, 
sempre o cristianismo se tornou 
uma força única e especial para 
alavancar a recuperação dos po-
vos. Porquê? Porque a mensagem 
de Jesus sempre é uma mensagem 
de vida, de recuperação, de «con-
versão» aos valores esquecidos e 
até amordaçados, o húmus onde 
se geram as carnificinas e desuma-
nidades que, hoje como sempre, 
nos envergonham. Sim, diante da 
injustiça irreparável cometida na 
morte do Inocente e Justo, Jesus, 
os apóstolos respondem sempre: 
«convertei-vos e sereis salvos». 
Ou seja, diante de Deus é sempre 
possível uma reparação do passa-
do, uma verdadeira conversão de 
coração, que refaz a História e a 
projecta para algo de novo. 
Aos discípulos de Emaús, o Senhor 
Ressuscitado aparece, eles reco-
nhecem-nO e Ele «abriu-lhes o en-

tendimento... para serem testemunhas». Quão necessário, nos dias de hoje, este 
«entender» e este «testemunhar» o Cristo Ressuscitado. Não será que são também 
estes os dois pecados dos cristãos de hoje? 
Quanto trabalho a fazer para «entender» o Cristo ressuscitado! A Escritura con-

tinua a fornecer-nos as chaves de 
entendimento do plano de Deus ao 
longo da história. E esta, tornada 
lugar onde se realiza a nossa procu-
ra de sentido, por sua vez, torna-se 
«Tradição», que «capitaliza» o teste-
munho inicial dos apóstolos. Porque 
o desígnio de Deus, para quem crê, não está encerrado com a vinda de Jesus ou 
com a Igreja deposit ário da missão d’Ele. Deus continua a amar o mundo de hoje, 
de cada tempo, e a revelar-Se novidade. A cada um de nós a missão de decobrir no 
seu quotidiano a acção de Deus e de a testemunhar para que outros a ela adiram. 
Que ninguém se demita. Que ninguém se sinta só ou abandonado nas suas pro-
curas. Até aquele que diz que não acredita... saiba que Deus não deixou de o amar.

O Prior - P. Abílio Cardoso

UM OLHAR OUTRO 
Não podemos calar o grito de vida que todos desejamos dar, 
um grito audível e superior a todas as restrições pandémi-
cas. Somos herdeiros de um anúncio que ecoou na História 
da Humanidade há dois mil anos e que, desde então, não 
mais se deixou de ouvir, fruto de uma ousadia que os não 
crentes não conseguem entender mas conseguem invejar.
O Livro dos Actos dos Apóstolos, que a liturgia lê neste Tempo 
Pascal, relata-nos a força do testemunho dos apóstolos, que 
vence todos os entraves e se impõe por entre perseguições e 
proibições. É mais forte que tudo, dizem os apóstolos peran-
te os seus acusadores.
Entretanto, olhamos à História e podemos envergonhar-nos 
de tantas carnificinas, fruto de ideologias ateias e também  
de, assumamo-lo, concepções de poder no seio dos crentes 
e das igrejas. Deus «esquecido» e sem direitos sociais, numa 
cultura rasca e redutora, foi muitas vezes invocado para jus-
tificar barbaridades e desumanidades. 
E olhamos também para o presente: o cristianismo é actual-
mente a religião mais perseguida pelo mundo fora, «tolerada» 
apenas no seu berço, o Ocidente, perante o silêncio de alguns 
(ir)responsáveis, cuja missão é dar testemunho e fazer ouvir a 
voz incómoda que defende direitos e reclama justiça.
Só que, lembrou-o há dias o Papa, a novidade do cristianismo 
só atrai com o testemunho dos seguidores de Jesus. E quer 
para a ousadia de não se calar, quer para a ousadia de O viver, 
sempre é necessária a oração: nela se encontra a força e ali-
menta a sabedoria para as decisões oportunas.
Vem isto a propósito de várias situações que interpelam a 
realidade do quotidiano, marcada por uma pandemia de que 
temos dificuldade em nos libertar e por uma crise social e 
económica que se adivinha em crescendo, além da crise cul-
tural ou de valores que há muito exige uma vacina forte, 
mas para a qual não se vislumbram financiadores.
Vêm aí eleições autárquicas e repete-se o frenesim de 
constituição de listas. O que deveria ser um verdadeiro 
serviço à «nobre arte da política» acaba por transformar-se 
num desfile de interesses corporativistas e de uma corri-
da a possíveis e ambicionados «tachos» sob a capa de um 
serviço honesto, só pelos próprios reconhecido. Honra seja 
dada a todos aqueles que se empenham em escolher os 
melhores e até em libertar as máquinas partidárias de ele-
mentos àvidos de poder e influência em proveito próprio.
Tive ocasião, em tempos, de dar a um possível candidato, 
um conselho a partir de uma experiência pessoal: deter-
minado autarca, frequentador habitual da igreja, uma vez 
eleito, deixou de aparecer e dava a desculpa pública de ser 
presidente também daqueles que não vão à igreja. E eu co-
mentava: até onde vai a hipocrisia e a desfaçatez. Como se 
deixar de ir à igreja por causa dos que não vão abonasse a 
sua idoneidade pessoal e partidária de autarca ao serviço 
de todos. E o meu conselho foi este: não o faça nunca. Se 
frequenta continue a frequentar. E que vejam e reconheçam 
o testemunho de bom serviço à causa pública, intuindo o 
que deveria ser comum a todos aqueles que, como cristãos 
na vida política, se impõem pelo serviço desinteressado a 
todos: a oração no seio da comunidade cristã torna-se força 
necessária para ultrapassar dificuldades e incompreensões 
e se manter na fidelidade ao serviço comprometido que as-
sumiu. É que a fidelidade à sua consciência é o caminho mais 
curto para uma verdadeira fidelidade ao povo que o elegeu.
É bem triste o espectáculo, e de uma incoerência confrange-
dora, de um povo crente, em que as celebrações religiosas 
fazem parte da sua identidade, ser governado por gente 
ateia ou agnóstica mas que não dispensa certos momentos 
para vestir o «fato domingueiro» de missas e procissões.

P. Abílio Cardoso
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PÁSCOA EM BARCELOS
Verdadeiramente festiva a cidade de Barcelos em tempo de 
Páscoa, conforme as fotos documentam. Parabéns aos gru-
pos de moradores.

Decreto n.º 6/2021 de 3 de abril, que regulamenta o 
novo estado de emergência. Artigo 42.º

EvEnTOS
1 – É proibida a realização de celebrações e de outros 
eventos, à exceção de cerimónias religiosas, incluindo 
celebrações comunitárias.

OraçãO Pelas VOcações

senhor Jesus,
por quem José abraçou 

sonhos maiores que os medos,
peço-Te uma capacidade de sonhar

como a de José e de Maria.
ensina-me a sonhar livremente,

confiado apenas nos sonhos do Pai.
Vence em mim as inseguranças
e bloqueios que me impeçam 

de abraçar os sonhos que 
nascem do coração de Deus.

concede à Tua Igreja
corações disponíveis para viver
um sonho que é maior que nós.

ensina-me, senhor Jesus,
a fazer meus os sonhos que são Teus.

são José,
homem capaz de sonhar a vocação, 

rogai por nós.

BAPTIZADOS
Havendo já alguns pedidos de baptiza-
do, que foram adiados devido à pan-
demia, informam-se as famílias que 
vamos retomar a preparação destinada 
a pais e padrinhos, mesmo que o bap-
tizado seja celebrado noutra paróquia.
A próxima sessão será na quinta-feira 
às 21.00 nas salas de catequese, que 
permitem o distanciamento entre os 
participantes (que se prevê que seja 
um número reduzido).

VaMOs Às crUZes
está em elaboração um projecto de Festa 
das cruzes que respeite as condicionantes 
da pandemia mas tire partido do descon-
finamento faseado (o dia 3 de Maio assinala 
uma nova etapa), beneficiando de condições 
mais favoráveis do que no ano passado.
além da missa habitual das 9.00, haverá 
também uma missa solene, que será presi-
dida, a convite do Prior, pelo sr. arcipreste.
a real Irmandade garante a confecção 
de um tapete no interior do templo. O 
Município apoia o concerto que a real 
Irmandade promove com o P. sandro e 
colabora em várias outras iniciativas que 
vão compor o «programa minimalista», a 
ser tornado público em breve.
seria muito bom contar com o empenho 
dos residentes em Barcelos. lembremos o 
empenho de vários grupos cristãos da ci-
dade que, no ano passado, com todas as 
condicionantes e medos, deram um tom 
festivo nunca antes visto ao adro do sen-
hor da cruz. O Prior conta com todos para 
trazermos para a rua Direita as 14 cruzes 
de uma Via lucis, a juntar a muitas ou- 
tras, iluminadas, que o Município contra-
tou para dar um tom de «cruzes» à cidade.
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Fazei brilhar sobre nós, Senhor,
 a luz do vosso rosto

A VIDA DO POVO DE DEUS TORNADA ORAÇÃO
III DOMINGO DA PÁSCOA

SEGUnDA, 19 - Leituras: At 6, 8-15
          Jo 6, 22-29

09.00 (senhor da cruz): José Daniel Pereira
15.30 (Terço): João Cruz da Costa, esposa e filho
19.00 (Matriz): Laurinda Alves Pereira

TERÇA, 20 -  Leituras: At 7, 51-8, 1a
   Jo 6, 30-35

09.00 (senhor da cruz): José Narciso Costa Alves
19.00 (Matriz): Manuel Rosa Batista da Costa, esposa e filho

QUARTA, 21 - S. AnSELMO
 Leituras: At 8, 1b-8
  Jo 6, 35-40

09.00 (senhor da cruz): Joaquim Pinto de Azevedo,
            pais e sogros
15.30 (Terço - Intenções colectivas): 
- Pelos irmãos, vivos e falecidos, da Confraria do Terço
- Maria de Lurdes Oliveira Barbosa
19.00 (Matriz): M.ª Gracinda Rego de Sousa Graça Esteves 
         (88º aniv. nasc.)

QUInTA, 22 - Leituras: At 8, 26-40
     Jo 6, 44-51

08.00 (São José): Firmino Bezerra Barbosa
09.00 (Senhor da Cruz): Pais e familiares de 
      Fernanda Filipe Carvalho
15.30 (Terço): Augusto Dias Salgueiro, esposa e filhos
19.00 (Matriz - Intenções colectivas): 
- Maria da Conceição de Sousa Pinto Martins
- Luís Soares, Alzira da Silva Carvalho e filho Manuel
- Maria Fernanda Faria Dantas
- Pais e familiares de Maria Manuela Relho
- Belarmina da Costa e marido

sexTa, 23 - s. JOrGe e s. aDalBerTO
 Leituras: At 9, 1-20
  Jo 6, 52-59

09.00 (senhor da cruz: Manuel Gonçalves Coutinho
15.30 (Terço): Maria de Lurdes Oliveira Barbosa
19.00 (Matriz): Maria Cândida Barbosa da Costa

SÁBADO, 24 - s. FIel De sIGMarINGa
 Leituras: At 9, 31-42
  Jo 6, 60-69

09.00 (senhor da cruz): Dulcínio Linhares de Sousa e
              esposa M.ª do Céu Fernandes
17.30 (s. José): Rui Nuno Silva Loureiro
19.00 (Matriz - Intenções colectivas):

- Ana Pereira Silva
- Manuel João Jesus Amaral
- Maria Fernanda Lopes Martins
- Maria do Carmo Sousa Faria
- Francisco Duarte Carvalho
- Maria Carminda Ferreira Gomes Costa
- Manuel Vieira Antunes (aniv.)
- Maria do Carmo e marido

DOMInGO, 25 - Iv PÁSCOA
 Leituras: At 4, 8-12
  1 Jo 3, 1-2
               Jo 10, 11-18

09.00 (senhor da cruz): Júlia de Sá da Silva, pais e irmãos
11.00 (Matriz): Pelo povo 
12.15 (senhor da cruz): Irmãos da Real Irmandade 
e acção de graças (Jubileus de prata e Ouro de casamento)
15.30 (Terço): Manuel Sousa Machado (aniv.)
19.00 (Matriz): Pelos Benfeitores da Paróquia

OFerTas Para BOleTIM 
Pedimos a colaboração generosa para com 
o Boletim, que é distribuído gratuitamente. 

- Família n.º 1024 - 20,00
- Família n.º 7 - 50,00
- Família n.º 915 - 50,00

TOTal Da seMaNa - 120,00 euros

a transportar: 25.002,55 euros
Despesas até agora: 32.529.71 euros

PALAvRAS «AnTI-ESCARAS»
1. Não são apenas as mãos que desencarceram; há palavras 
que também libertam. Não são somente os medicamentos 
que repõem a saúde; há palavras que também curam. Era 
ponto assente na Bíblia que «não foi uma erva ou uma po-
mada que serviu de alívio; foi a Tua Palavra, Senhor, que a 
todos curou» (Sab 16, 12).
2. É esta Palavra curadora que se prodigaliza na última – 
e assombrosa – obra de D. António Couto: «Do lado de cá 
da meia-noite. Atravessar a crise». De facto, é em crise que 
vivemos. E é em (prolongada) noite que a pandemia nos faz 
estacionar.
3. Acontece que, com Jeremias, é hora de acreditar que já nos 
encontramos «do lado de cá da meia-noite» (Jr 31, 8), isto é, 
«do lado da aurora». É por isso que podemos qualificar estas 
valiosas páginas como uma espécie de «livro anti-escaras».
4. Afinal, as feridas com que a pandemia tem ulcerado a 
nossa vida podem ser saradas e esta (dorida) humanidade 
há-de ser reerguida. Tal (hercúlea) tarefa não passa unica-
mente por aplicações clínicas e por soluções políticas.
5. Deus não pode ser posto de lado, até porque Ele nos olha 
de frente. Com o salmista, é mister invocá-Lo: «Do “con-
finamento” (“min-hammetsar”) invoco o Senhor, e o Senhor 
responde-me» (Sal 118, 5).
6. Com a sua costumada perícia, D. António Couto alude às 
«insistentes mensagens performativas de Deus […], prome-

tendo e já desenhando “novos céus e nova terra”, uma “rea- 
lidade nova”». Daí que a crise não seja só o que está a ocorrer 
no mundo; pode ser igualmente o que vai germinando em 
cada homem.
7. «Crise» é sobretudo «a visitação imprevisível de Deus, que 
entra de rompante em nossa casa, e rebenta a porta fechada 
a cadeado do nosso esclerosado “coração de pedra”» (Ez 36, 
26). A grande transformação tem de consistir na passagem 
do «eu-para-si-mesmo» e do «eu-contra-o-outro» para o «eu-
para-o-outro».
8. Assim sendo, mais do que coligir ideias ou conceitos, do 
que carecemos verdadeiramente é de «rostos, de santos, de 
justos, de pessoas boas». Nesta altura, a questão decisiva «é se 
realmente existe alguém que nos ame a sério».
9. A Bíblia apresenta «o amor em “sentido descensional”, o amor 
“agápico” de Deus que desce sobre o homem». Consequente-
mente, «amar a Deus é amar o outro “como” Deus o ama». Tudo 
isto derruba as evidências que nos cercam a cada passo.
10. Somos romeiros da esperança. Não da esperança de 
restaurar o já vivido ou de reencontrar o já visto. Tanto mais 
que a «esperança vista não é esperança» (Rom 8, 24).
Porque «é sempre possível recomeçar» (Papa Francisco), pre-
paremo-nos para acolher – e celebrar – «o nunca antes visto»!

João António Pinheiro Teixeira, In DM 13.04.2021

SEMAnA DA LOC/MTC SOBRE PRECARIE-
DADE - Vai realizar-se a 19, 21 e 23 via online 
a Semana Temática da LOC/MTC. Os membros 
da LOC vão reunir-se para participar, às 21.00. É 
aberta à participação de outras pessoas.

EQUIPA SÓCIO-CARITATIvA - A equipa terá  
a sua reunião mensal nas salas de catequese no 
próximo sábado às 17.30, seguida de acolhimen-
to aos carenciados.

FESTA DA PALAvRA - Os catequizandos do 4º 
ano vão celebrar no próximo domingo a sua Fes-
ta da Palavra.

InSTITUIÇÕES nO MInISTÉRIO DE ACÓLITO 
- Decorrerão no Seminário Conciliar no próximo 
domingo.

MÊS DE MAIO - MÊS DE MARIA - Aproxima-se 
o mês de Nossa Senhora, de tão belas tradições 
entre nós. Apesar do confinamento, ele foi vivido 
de um modo muito único no ano passado, em que 
as igrejas estavam fechadas ao público. No pre-
sente, tal não se verifica, felizmente, pelo que os 
diversos grupos da Paróquia poderão continuar a 
celebrá-lo antes da Missa diária na Igreja Matriz, 
pelas 18.00.
Entretanto, a bela experiência do ano passado, 
com o Terço às 21.00 em três zonas da cidade, 
pode evoluir para novas e originais devoções 
marianas na cidade. Assim os moradores se mo-
bilizem.

seMaNa De OraçãO Pelas VOcações -  
Decorre até ao próximo domingo do Bom Pastor. 
É compromisso de todos pedir ao Senhor para 
que não falte quem o testemunhe de um modo 
mais radical, na vida consagrada e missionária. 
O tema deste ano é “Sonhar os Sonhos de Deus”.
Na próxima sexta-feira haverá uma Vigília de 
Oração pelas Vocações na Sé Catedral de Braga.

ceNsOs – 2021 -  Após ser recebida, em casa, 
a carta com o CÓDIGO, as respostas devem ser 
dadas entre 19/04 e 03/05, enviadas por internet. 
Podem recorrer a um familiar para preencher e 
enviar. Em caso de necessidade, poderão recorrer 
ao recenseador ou à Junta de Freguesia. O recen-
seamento é obrigatório.

eQUIPa Das PrOcIssões - O Prior convo-
ca os elementos da Equipa que promoveu as 
procissões dos Passos e das Cruzes, para uma 
reunião: amanhã, segunda-feira, às 21.30 no 
espaço amplo das salas de catequese.

Exposição de escultura de Alberto Vieira “Braços 
Abertos” estará patente até ao dia 31 de Outubro. 

A partir do dia 15 de Abril e até 31 de Outubro vai 
ser possível visitar a exposição de escultura de Al-
berto Vieira “Braços Abertos”, no Tesouro-Museu 
da Sé de Braga.
A exposição está acessível de Segunda-feira a 
Sábado, entre as 10h00 e as 13h00 e entre as 
15h00 e as 18h00.
O acesso é feito a partir da Loja do Museu, situada 
na Rua D. Diogo de Sousa, nº 114. 
A entrada é gratuita.

TESOURO-MUSEU DA SÉ DE BRAGA 
RECEBE-O DE “BRAÇOS ABERTOS”

Os eUrOPeUs, esses aGNósTIcOs
(cOM… sUBcONscIeNTe crIsTãO)

Os europeus de hoje, continuam a pensar e a agir segundo um 
substrato moral profundamente herdado da moral cristã. São uma 
nova espécie de “cristãos”, mas nem se apercebem disso; e rara-
mente vão à missa. São uma espécie de “rebanho” pouco pensante 
mas que se toma por “livre-pensador”. E que, na realidade segue 
apenas o que a moda do momento lhes diz para pensarem.
Porém, o que se lamenta é que a parte do Cristianismo que eles va- 
lorizam é a mais difícil, a mais autoflagedora, auto-incriminatória, 
negativa e paralisante. não valorizam a espontaneidade; a amizade e 
respeito pelos outros; a modéstia e boa educação; a franqueza; a não 
intriga; a lealdade. Só conservam o que nos penaliza, o que nos au-
to-censura, o que nos obriga. Um cenário que o dito “saber judaico” 
(e o saber asiático em geral…) se fartam de aproveitar nos tempos 
que correm.

Eduardo Tomás Alves, in DM, 13/04/2021

AnGELA MERkEL: 
OS EUROPEUS DEvERIAM TER A CORAGEM 

DE vOLTAR à IGREJA E à BíBLIA
A chanceler alemã, filha de um pastor protestante, convidou os com-
patriotas a descobrirem suas próprias raízes cristãs. Angela Merkel, 
convidou os seus compatriotas a irem com mais frequência à igreja e 
a conhecerem melhor a bíblia.
A notícia foi publicada pela revista Pro. Merkel participou de um de-
bate público na Universidade de Berna, Suíça, no começo deste mês 
e, diante de uma pergunta sobre o risco de “islamização” da Europa, 
recordou que a melhor resposta é ter “a coragem de ser cristãos, de 
fomentar o diálogo (com os muçulmanos), de voltar à igreja, de se 
aprofundar de novo na bíblia”. Depois acrescentou, com pesar, que 
“se você perguntar a crianças em idade escolar o que é o Pentecostes, 
as respostas serão provavelmente muito decepcionantes”.
A chanceler, que está bastante envolvida na busca de solução para a 
crise dos migrantes, quis mostrar que o medo do islão não contribui 
para melhorar a situação. A afluência de refugiados e os debates em 
torno da crise também constituem, segundo ela, uma oportunidade 
“para descobrir um pouco mais sobre as nossas próprias raízes”. Para 
dialogarmos e falarmos de nós próprios, é antes necessário nos co-
nhecermos e entendermos.
É um convite aos europeus para redescobrirem os tesouros do cristia-
nismo e da sua fé em Jesus Cristo, morto e ressuscitado pela salvação 
de cada ser humano.

In O Jornal de vieira, 15.10.2015


