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Que Igreja vemos 
se a olhamos sem o Espírito Santo?

É maioritariamente negativo o olhar da cultura de hoje para a acção da Igreja. Te-
remos consciência disso? Se sim, que fazemos para que tal não aconteça? Se não, 
de que mais estamos à espera para um  olhar realista? E será realista um tal olhar 
«negativo»?
Ponho-me estas questões como alguém que comunga das «mágoas» mas que não se 
resigna às mágoas. Porque não pode simplesmente dizer que o Espírito Santo «meteu 
férias» e deixou a Igreja entregue a si mesma. Haja coragem de ir à História e perceber 

que houve momentos bem  trágicos em que 
se vaticinou a falência da Igreja e muitos se 
acomodaram e até entraram no exército dos 
que tentaram reduzi-la a escombros. Quem 
se atreverá hoje a dizer que o Espírito Santo 
se cansou da Igreja ou que Jesus esqueceu a 
promessa «Eu estarei convosco até ao fim dos 
tempos»?

Celebramos a Festa do Pentecostes, com que se termina o tempo pascal, segundo a 
cronologia de Lucas, que retoma a cinquentena dos judeus, entre a Pascoa e a Festa das 
colheitas. «Páscoa, Ascensão e Pentecostes», três maneiras de dizer o mesmo aconteci-
mento pondo em destaque a sua riqueza».
Logo na I Leitura (At. 2, 1-11), Lucas põe em destaque  a irrupção do Espírito Santo 
provocada pela Ressurreição: vento, fogo, línguas, que atingem todas as pessoas 
de boa vontade de todas as regiões da terra, segundo os conhecimentos de então. 
Apesar das suas diferenças e origens, o Espírito faz deles uma Unidade e os torna, 
a todos, capazes de «compreender, cada um na sua língua, as maravilhas de Deus».  
Tal como nós, também eles viviam os contrastes entre a carne e o espírito, as ten-
dências para a terra, o mundo, e as tendências para o Céu, a tensão entre o divino e 
o humano. Na Carta aos Coríntios (5, 16-25) Paulo deixa bem claro, a partir da sua 
própria experiência, o dom do Espírito Santo, que nos torna capazes das afirmações de fé e de uma vida em harmonia uns 

com os outros, numa riqueza enorme que, diferenciando-nos, 
nos possibilita ir ao encontro criando unidade. O único Espírito 
Santo faz de todos um só Corpo e torna-se Perdão, Reconci-
liação em acção permanente, recriando e garantindo sempre 
novidade. A Igreja testemunha essa acção do Espírito, que não 
a deixa nunca entrar na letargia do charco, das águas tranquilas 
mas paradas, onde a vida não acontece. 
A alegria da manhã de Páscoa, quando Jesus aparece aos Após-
tolos e lhes diz «recebei o Espírito Santo» para o perdão dos 
pecados, repete-se na Ascensão, no contraste da sua tristeza 
ao verem Jesus elevar-Se ao céu, e na manhã de Pentecostes 
quando todos reconhecem «as maravilhas de Deus».
Não, não podemos dizer que «o Espírito Santo meteu férias e 
deixou a Igreja entregue a si mesma». Não será já tempo de 
acordarmos para tantos sinais de uma «Igreja que mexe», que se 
renova e que renova à sua volta? Ou será que uma cultura de 
trevas tem mais força e força capaz para anular toda a acção do 
Espírito e os «milagres» que acompanham a vida dos crentes?

O Prior - P. Abílio Cardoso

UM OLHAR OUTRO 
Dando continuidade ao assunto da semana passada, em que 
me referia aos mandatos autárquicos, no exercício de um poder 
regulamentado em democracia para se tornar justo e eficaz no 
serviço aos cidadãos, vamos olhar agora para o que se passa no 
interior da própria Igreja.
Um dia, em desabafo amigável, dirigi-me a um bispo - aquando 
do serviço desempenhado no âmbito da Conferência Episcopal - 
dizendo que, no exercício da missão profética que se espera de 
um pastor atento, não se pode ignorar o que se passa com os 
cristãos. Quis eu dizer que, antes de olhar para o que se passa 
na vida política, se torna necessário olhar primeiro para o que se 
passa no interior da Igreja.
Sabemos como, ao longo dos séculos, a Igreja foi o palco primeiro 
e às vezes único, onde o povo manifestava as suas capacidades 
de liderança, o adro da igreja era o espaço das relações humanas, 
e até dos negócios que, pela seriedade e honradez, apareciam 
como abençoados, feitos à sombra do campanário. 
Houve, nos últimos tempos, um grande desenvolvimento cívico: 
basta considerar a democratização do ensino, acessível a todos, 
ricos e pobres. As nossas freguesias, como realidades humanas, e 
com autonomia na representação de aglomerados populacionais, 
evoluíram imenso, mantendo a sua ligação umbilical, ao menos 
no nome, à Igreja. Os fregueses são oriundos dos filii eclesiae.
Mas voltemos ao assunto: que se passa na organização das asso-
ciações de fiéis? Algumas delas têm séculos de existência. Outras 
foram extintas nos últimos tempos por já não terem actividade, 
o que se compreende. Muitas delas evoluiram, mantendo a raiz 
inicial, enquanto outras se fundiram no nome e nas finalidades. 
Um processo normal, sem litígio, e necessário, atentos os novos 
tempos: sobretudo com o Concílio Vaticano II, o voltar às fontes 
corrigiu e ampliou, valorizando até, o associativismo eclesial.
Vêm de 2008 as Normas pelas quais se regem hoje as associações 
de fiéis na Igreja, que conhecemos como Irmandades e Confrarias. 
As Normas são revistas de tempos a tempos pela Conferência Epis-
copal. Elas são o ponto de partida para a elaboração dos Estatutos 
de cada Associação, estatutos que cada Irmão deve bem conhecer, 
isto é direitos e deveres de cada associado, que tem de ser sempre 
um baptizado com vida consentânea com a fé, seja no seio da Igre-
ja ou Paróquia, seja na vida civil. Numa palavra, não chega ser bom 
cidadão, tem de se ser antes um bom cristão.
Com ligeiras diferenças no articulado, as diversas Confrarias 
de Barcelos, seguem as Normas e têm estatutos aprovados se-
gundo as mesmas. Voltaram a refazer os estatutos, em 2016, 
quando houve necessidade de ajustes à lei civil, passando os 
mandatos de três para quatro anos, mas «não é permitida a 
eleição de qualquer membro por mais de três mandatos con-
secutivos para qualquer órgão».
O mandato dos órgãos das confrarias da cidade terminou, 
para quase todas,  em 2020. É, portanto, recente a nova com-
posição dos Órgãos que as gerem. Como Órgão Vigilante, 
acompanhei o processo de eleição. E verifiquei, por um lado, 
a dificuldade na renovação dos Corpos Sociais, obrigando a 
alguma condescendência, no desejo repetido de que se cami- 
nhe no sentido do cumprimento rigoroso dos Estatutos e, por 
outro, a recta intenção de continuar um serviço eclesial que 
os nossos maiores criaram e mantiveram.
Na relação com o Órgão que, na Cúria, cuida do sector das con-
frarias, verifiquei, com agrado, que a nenhuma Confraria é passa-
da a Provisão sem que os relatórios de contas tenham sido apre-
sentados e aprovados. Mais ainda, registe-se que é assinalado na 
Provisão o número de mandatos que cada Irmão leva nos Órgãos 
Sociais. Pequenos/grandes passos, que saudamos, para um inte-
gral cumprimento dos Estatutos, certamente um bom sinal de 
eclesialidade que sempre é apenas suposta.

P. Abílio Cardoso
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FESTA DA VIDA
16 de Maio de 2021

Celebraram a Festa da Vida (8º ano de catequese), no 
passado domingo: Ana Carolina, Bia, Diogo, Érica, Ga-
briela, Gonçalo, José Miguel, Matilde e Pedro.

CARTÓRIO ENCERRADO
Por motivo de férias da nossa co-
laboradora, o Cartório Paroquial 
estará encerrado até 13 de Junho.
Para qualquer assunto poderão 
sempre contactar o Pároco, de 
preferência por SMS ou email.

A inscrição na disciplina de EMRC é feita no
momento da matrícula. Veja o vídeo https://www.

youtube.com/watch?v=S9XixIo6crw

A humAnIdAdE prEcISA QuE 
o ESpírIto A SAcudA 

o que é o Espírito Santo? É deus 
em liberdade. Que inventa, abre, 
sacode, faz coisas que não esperas. 
Que dá a maria um filho fora-da-
lei e a Isabel um filho profeta, e que 
em nós cumpre incansavelmente a 
mesma obra de então: torna-nos 
ventres do Espírito, que dão carne 
e sangue e história à palavra. deus 
em liberdade, um vento nómada, 
que leva pólenes aonde quer, leva 
primaveras e dispersa as neblinas, 
e a todos nos faz vento no seu 
Vento. deus em liberdade, que não 
suporta estatísticas. os estudiosos 
procuram recorrências e esquemas 
constantes; dizem: na Bíblia deus 
age assim. não acredites. na vida 
e na Bíblia, deus nunca segue es-
quemas (Snpc, 20/05/2021). 

FElIz AnIVErSárIo, mArIA, 
mãE dA IgrEjA!

Na liturgia da Igreja Católica, a segunda-feira de Pente-
costes, é dedicada, igualmente, à celebração da “memória da 
bem-aventurada Virgem Maria, sob o vocábulo de Mãe da 
Igreja”. E o fato desta celebração coincidir com Pentecostes 
é bem significativo. 
Vejamos como pondera o padre Guillaume de Menthière, 
sacerdote da diocese de Paris e professor de teologia: 
“A maternidade da Igreja deve se inspirar na maternidade 
de Maria, pois para saber o que ela deve ser e o que ela, de 
fato, é, a Igreja olha, observa Maria. A Virgem Maria é o mo- 
delo, a Mãe da Igreja e não foi por acaso que o Papa deci- 
diu colocar esta Memória na segunda-feira de Pentecostes. 
Efetivamente, nós nos recordamos que, segundo as Escri- 
turas, a Virgem Maria estava presente naquele dia, entre os 
apóstolos, e Ela colocava no mundo, se assim podemos dizer 
a Igreja, pois Pentecostes significa o nascimento da Igreja, e 
é a abertura da Igreja no mundo. 
Se a Igreja foi concebida desde muito tempo, desde Abel, o 
justo, como o chamam os Padres, se a Igreja está no projeto 
de Deus desde toda a eternidade, podemos dizer que ela foi 
criada no dia de Pentecostes e Maria preside, de certa forma, 
a este parto da Igreja que sai do cenáculo para anunciar ao 
mundo inteiro as maravilhas de Deus.” 
Neste dia, portanto, vamos clamar com alegria: Feliz 
aniversário, Santa Virgem Maria, Mãe da Igreja!

In Um minuto com Maria, 21/5/2021
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Mandai, Senhor o vosso Espírito,
 e renovai a terra

A VIDA DO POVO DE DEUS TORNADA ORAÇÃO
DOMINGO DE PENTECOSTES

SEGUNDA, 24 - Leituras: Gen 3, 9-15. 20
          Jo 19, 25-34

09.00 (Senhor da cruz): Deolinda Silva Matos e marido
15.30 (terço): Em honra de Nossa Senhora de Fátima
19.00 (matriz): Maria do Carmo Sousa Faria (aniv.)

TERÇA, 25 - S. BEDA VENERÁVEL,
S. GREGÓRIO VII E S. MARIA MADALENA DE PAZZI
 Leituras: Sir 35, 1-15 (gr. 1-12)
  Mc 10, 28-31

09.00 (Senhor da cruz): 
19.00 (matriz): Manuel João Jesus Amaral

QUARTA, 26 - S. FILIPE NÉRI
 Leituras: Sir 36, 1-2. 5-6. 13-19 (gr. 1.4-15a.10-17)
  Mc 10, 32-45

09.00 (Senhor da cruz): Joaquim Abilheira
15.30 (terço - Intenções colectivas): 
- Pelos irmãos, vivos e falecidos, da Confraria do Terço
- Alberto António Teixeira da Silva (aniv.)
19.00 (matriz): Ana Pereira Silva

QUINTA, 27 - S. AGOSTINHO DE CANTUÁRIA
 Leituras: Sir 42, 15-26 (gr. 15-25)
  Mc 10, 45-52

08.00 (São José): Aurora, Maria de Jesus e Alberto Martins
09.00 (Senhor da Cruz): 
15.30 (Terço): Maria Emília Gomes de Faria e marido

19.00 (matriz - Intenções colectivas): 
- Augusto Barros da Silva (30º dia)

SExtA, 28 - Leituras: Sir 44, 1. 9-13
               Mc 11, 11-26

09.00 (Senhor da cruz - Intenções colectivas):
- Dinis Augusto Rodrigues
15.30 (terço): Augusto Dias Salgueiro, esposa e filhos
19.00 (matriz): Pelas almas do Purgatório

SÁBADO, 29 - S. pAulo VI
 Leituras: Sir 51, 17-27 (g. 12-20)
  Mc 11, 27-33

09.00 (Senhor da cruz): João Paulo Gonçalves Vaz (aniv.),
      avós e tios
17.30 (S. josé): Familiares de Fernando Gonçalves
19.00 (matriz - Intenções colectivas):
- Dra. Clementina Rosa Rego Graça Esteves e António S. Graça
- Leonel da Quinta Fernandes
- João Landolt de Sousa (aniv.)
- Rosalina Lopes Coelho (4º aniv.)

DOMINGO, 30 - SANTÍSSIMA TRINDADE
 Leituras: Deut 4, 32-34. 39-40
   Rom 8, 14-17
               Mt 28, 16-20

09.00 (Senhor da cruz): 
11.00 (matriz): Pelo povo 
12.15 (Senhor da cruz): Irmãos da Real Irmandade
15.30 (terço): Avelino Araújo, esposa e família
19.00 (matriz): Fernando Ventura Rodrigues (aniv.)

oFErtAS pArA BolEtIm 
pedimos a colaboração generosa 
para com o Boletim, que é distribuí-
do gratuitamente. 

- Família n.º 3 - 5,00
- Família n.º 183 - 10,00
- Família n.º 679 - 35,00

totAl dA SEmAnA - 50,00 euros

A transportar: 25.187,55 euros
despesas até agora: 33.233.75 euros

UM LIVRO PARA RECONSTRUIR A «CIDADE FELIZ»
1. nesta altura, sentimo-nos todos náufragos de uma 
interminável «tempestade» de aflições e, ao mesmo 
tempo, mendigos de um vislumbre – estreito que seja 
– de felicidade. As dores teimam em não cicatrizar. E a 
felicidade, essa, parece extraviar-se no fugidio estendal 
das recordações longínquas.
2. Ainda não cessaram os (devastadores) efeitos da pan-
demia. mas temos de nos mobilizar para a ingente ta-
refa de reconstrução da humanidade. depois de tantas 
«bátegas» de dor e de tão tormentosos «vendavais» de 
infelicidade, é imperioso que nos centremos no essencial.
3. E o essencial passa por nos recompormos das dores 
e por não vacilarmos na procura da felicidade. É im-
possível uma vida sem dor. mas, mesmo na convivência 
com a dor, é sempre possível deixarmo-nos afagar pela 
felicidade. Incumbe-nos, por conseguinte, reconstruir a 
cidade, combalida após tantos – e tremendos – sobres-
saltos. A ninguém é lícito eximir-se à missão de se tor-
nar reconstrutor de uma «feliz… cidade».
4. É por este meridiano que transitam as páginas da 
magnífica obra de d. manuel linda: «construtores da 
cidade feliz». Editada em plena «explosão» da pandemia, 
a presente colectânea de ensaios assinala a direcção 
certa e aponta o rumo que urge tomar.
5. o Autor remete para a – por vezes, tão negligenciada 
– «doutrina Social da Igreja», nas suas «propostas racio-
nais e sensatas» bem como nas suas «orientações segu-
ras e necessárias». o «elemento central e permanente é 
o anúncio da mensagem evangélica». E, como sabemos, 

o Evangelho transporta o paradoxo insuplantável da vida 
na própria morte. pelo que a felicidade não está excluída 
das situações mais críticas e padecentes.
6. temos de contar com as adversidades que se intensifi-
cam, mas não podemos subtrair-nos às possibilidades que 
se erguem. todos nós, crentes ou não, reconhecemos o 
«valor absoluto da pessoa». deste modo, ninguém há-de 
ser esquecido ou descartado.
7. A «ética do dom» vai ser cada vez mais decisiva. o 
«grande contributo da fé cristã passa pela abertura para a 
relação». Assim sendo, cada «pessoa é chamada a convi-
ver com os outros e a ser irmã». não é legítimo qualquer 
«direito à indiferença».
8. A «abertura do amor é universal: atinge a todos», com 
«uma especial sensibilidade para com aqueles que […] não 
se podem inserir naturalmente na sociedade». de facto, os 
preteridos do mundo têm de ser sempre prioritários para 
os seguidores de cristo na terra.
9. o radicalismo é perigoso, mas uma certa radicalida-
de avulta como imprescindível. trata-se da «radicalidade 
evangélica» no «amor que se entrega sem reservas». A 
educação enquanto «via da felicidade» desponta – aqui 
– como eixo determinante. Ela incluirá até a santidade 
como «pressuposto» e como «meta ética da democracia».
10. É que – já notara o sábio de hipona – verdadeira-
mente feliz é «quem encontra deus». E nem os infortúnios 
são capazes de obstar a esse impreterível – e felicitante 
– encontro!

joão António pinheiro teixeira, In dm 18.05.2021

RECOLECÇÃO MENSAL DO CLERO - A 
Recolecção do clero do mês de Maio será 
no dia 25, em formato online.
Com início às 09h30, começa com a oração 
de Laudes, seguindo-se a reflexão do pa-
dre Nuno Ventura, subordinada ao tema: 
“Comunhão: aprender a estar em Igreja”. 
Entre as 11h00 e as 11h45 haverá tempo 
de intervalo e meditação individual. Das 
11h45 às 12h30, o tempo é de partilha em 
ambiente de fraternidade presbiteral.

colEctAS oBrIgAtÓrIAS
contributo da paróquia para a Igreja universal e serviços diocesanos e da conferência Episcopal

Ao longo de 2020 (por causa da pandemia, com períodos em que as igrejas estiveram fechadas ao culto, nem todos os pedi-
tórios foram feitos), foram os seguintes os contributos da Paróquia nas colectas obrigatórias. Acrescentamos também o pe-
ditório para a Sócio-Caritativa (1º Domingo de Dezembro). Esclarece-se que todos os peditórios na cidade, com excepção da 
igreja de Santo António, são incluídos nas verbas da Paróquia, entregues pelo Pároco, pelo que se justifica o quadro abaixo. 
(Cfr. Acção Católica, nº 43, Abril 2021). No mesmo número da Acção Católica consta que a Igreja de Santo António entregou  
200,00 para a Universidade Católica. De missas binadas o Prior entregou 1599,00 euros e o Sr. P. José Novais 305.50. De 
missas acumuladas (intenções colectivas), o Prior entregou  3270,00.
Entretanto, no mesmo número de Acção Católica, por troca de colunas, as quantias referentes ao Contributo Penitencial 
(1.145.00) e Lugares Santos (770.00) aparecem atribuídos à Caritas e Contributo Penitencial, respectivamente, o que, recla-
mado, foi já corrigido na Cúria. 

matriz Senhor da cruz terço misericórdia S. josé totAl
Universidade Católica
(1º Domingo de Fevereiro) 386,23 75,00 94,25 44,52 20,00 620,00

Cáritas (3º Dom. Quaresma) - - - - - -
Contributo Penitencial 1.145,00 - - - - 1145,00
Lugares Santos (13 de Setembro) 691,64 - 28,36 - 50,00 770,00
Comunicações Sociais
(Domingo da Ascensão) - - - - - -

Movimentos Apostólicos
(Domingo de Pentecostes) - - - - - -

S. Pedro (Visita Pascal) - - - - - -
Missões 646,07 180,00 70,79 73,14 50,00 1.020,00
Seminários 413,58 80,00 50,00 11,42 55,00 610,00
Migrações 335, 00 70,00 - - - 405,00
totAl 3.617.52 405,00 243,40 129,08 175,00 4.570,00
Sócio-Caritativa 375,28 281,32 66,21 - 40,00 762,81
Missas acumuladas 3.270,00 - - - - 3.270,00

FESTA DO PAI NOSSO - Os 
catequizandos do 2º ano vão ce- 
lebrar no próximo sábado a sua 
Festa do Pai Nosso.

FESTA DA FÉ - Os catequizan-
dos do 6º ano vão celebrar no 
próximo domingo, solenidade da 
Santíssima Trindade, a sua Festa 
da Fé.

CATEQUESE 2021/2022

INSCRIÇÕES ATÉ DIA
19 DE JUNHO

Porque a catequese vai terminar 
no domingo, dia 20, na missa 
das 11.00 na Igreja Matriz - es-
pera-se que todas as crianças 
estejam presentes com seus pais 
e catequistas - e os catequis-
tas se encontram a preparar o 
próximo ano, todas as fichas de 
re-inscrição deveriam estar já 
nas mãos dos catequistas ou no 
Cartório Paroquial.

A AUSTRÁLIA NO CIRCUITO 
MUNDIAL DO ROSÁRIO

Neste domingo, 13 de maio, dia da primeira 
aparição de Nossa Senhora em Fátima, Portugal, 
a Austrália cumpriu, por sua vez, a realização do 
seu próprio Grande Rosário Nacional, ao redor 
do país, sob os auspícios do antigo bispo auxi- 
liar da arquidiocese de Sidney, Monsenhor Da-
vid Cremin. 
Em 2017, por ocasião da festa de Nossa Senho-
ra da Vitória, conhecida, a partir de então, como 
Nossa Senhora do Rosário, mais de um milhão 
de leigos se reuniram, na Polônia, ao longo de 
suas fronteiras, para rezar pela juventude do 
país. A seguir, foi a vez da Irlanda, que reuniu 
mais de 30 mil leigos, espalhados por 53 loca- 
lidades, selecionadas, no interior do país e ao 
longo de suas costas. 
O número 53 foi escolhido porque o Rosário 
contém 53 “Ave-Marias”. Após o Rosário ser 
enaltecido e honrado pela Irlanda e pelos Es-
tados Unidos, as paróquias costeiras da Itália e 
do Reino Unido entraram neste grande circuito 
universal de oração, por Maria.

In Um minuto com Maria, 13 de Maio 2021


