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Deus diz-Se numa Comunhão de Amor
Na solenidade da Santíssima Trindade, que a Igreja hoje celebra, olhamos para 
o mistério dos mistérios e tentamos a resposta possível à eterna questão que 
acompanha a história da Humanidade crente. Se acreditamos que Deus existe, 
inevitavelmente nos perguntamos: Quem é Deus?
Se a experiência nos diz quão difícil, se não impossível, é a resposta, a História nos 
revela que nunca os seres humanos deixaram de a tentar. Desde o abandono dos 
deuses, a que a nossa cultura mundanista sempre tenta regressar,  à afirmação de 
que Deus só pode ser Único, firma-se a condição humilde de que não nos fizemos 
a nós mesmos, de que precisamos uns dos outros e de que a Humanidade precisa 
da Divindade para sair do seu ego, que fecha... enquanto que a Divindade atrai.
Definir Deus não é possível se dizemos que Deus é infinito e superior a nós. Mas 
não nos fica mal tentar: somos da terra mas queremos o céu, somos deste mundo 
mas ansiamos por um mundo novo: carregamos em nós uma indisfarçável sede 
de absoluto.
Na sua caminhada histórica, depois do povo de Israel afirmar a sua fé num Deus 
ùnico, eis que chega Jesus, o Verbo Incarnado, que nos fala do Pai, o Deus Criador, 
Ele próprio Se afirma Filho e nos quer tornar filhos de Deus. E Ele próprio, divino, 
nos promete enviar o Espírito Santo de junto do Pai. 
Foram precisos três séculos para que os crentes tomassem consciência de que 
o Ser de Deus os habita e os teólogos encontrassem uma palavra para dizer o 
Mistério de uma Comunhão de um só Deus em três Pessoas. E é deste modo que 

o Deus cristão se 
afirma: numa 
Comunhão de 
amor entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
Esta Comunhão foi revelada por Jesus e tornou-se o modelo da 
comunhão que deve haver, como marca dos seguidores de Je-
sus, entre todos os seres humanos: o amor uns aos outros. Mais 
ainda, a Comunhão em Deus, nas três Pessoas divinas, torna-se 
também força para a Unidade entre os seres humanos, criados 
diversos mas oriundos do mesmo Pai. Logo, as diferenças só se 
podem considerar riquezas a partilhar. 
Com maior ou menor vigor, o certo é que quase toda a gente 
afirma as suas «crenças». Poderemos viver sem elas? Não será 
melhor interrogarmo-nos sobre as nossas crenças? Serão elas 
libertadoras e próprias da condição de filhos de Deus, assim fei-
tos pelo Baptismo? 
O mandato de Jesus aos apóstolos, de  ensinar todas as nações, 
baptizando-as em nome 
do Pai, do Filho e do Espí-
rito Santo» é seguido do 
«ensinando-as a cumporir 
tudo o que vos mandei». E 
é garantida aos Apóstolos 
a Presença de Jesus até 
ao fim dos tempos. 
Não vivamos, então, como 
Mestres que sabem tudo, 
não precisam de aprender 
e se dispensam de cumprir 
os mandamentos.

O Prior - P. Abílio Cardoso

UM OLHAR OUTRO 
A linguagem dos milagres é facilmente sedutora, mesmo 
para os não ctrentes, inseguros, como todos, no que toca ao 
certo e errado, particularmente quando se olha para o que 
acontece ou pode acontecer no fima da vida de cada um.
Em contexto religioso, facilmente se vê milagre em tudo. So-
bretudo se em contexto de pouca reflexão teológica. Ou, en-
tão, em contexto de racionalidade exclusivista, a linguagem 
do milagre cheira a mofo, desprezível e própria de crendices.
A verdade, porém é que, no dia da Ascensão, o evangelista 
Marcos regista que Jesus, no envio dos Doze, apresenta os 
milagres «que aconpanharão aqueles que acerditarem ». E 
acrescenta, já no final do texto lido, que «o Senhor cooper-
ava com eles , confirmando a sua palavra com os milagres 
que a acompanhavam».
Impus-me o desafio de falar dos milagres, tentando ajudar a 
ver tantos sinais no nosso tempo da Presença do Ressuscit-
ado, que confirmam a palavra que os Apóstolos, de geração 
em geração, foram transmitindo. A começar pelo dom da 
vida e do seu processo contínuo numa misteriosa síntese de 
humano e divino, de tereno e celeste, de busca e de encon-
tro, de desejo e de esperança em aberto. Quem de nós, cren-
te, não passou já por momentos em que diz, referindo-se 
a momentos especiais da vida, que «foi a mão de Deus que 
me salvou»?! E como precisamos todos, num tempo e numa 
cultura alheia ao mistério e voltada para o que é terreno, de 
sinais, de leituras crentes da realidade!.
Em contexto religioso católico, Maio torna-se o mês das opor-
tunidades «milagrosas». A devoção mariana, que precisa sempre 
de ser cuidada para nos conduzir à Pessoa do Verbo salvador.
Olho a realidade e reconheço verdadeiros milagres que Nos-
sa Senhora vai fazendo, no encaninhar para Jesus. Apercia-
va-o de modo especial quando, na emigração, via os por-
tugueses orgulhosos da sua dimens~ºao nariana: qualquer 
fest de Nossa Senhora de Fátima atraía multidões para es-
panto e admiração dos países de acolhim,ento. Olho agora 
em Barcelos como as multidões aparecem sem que se tenha 
de gastar um euro em publicidade. Maria atrai, de facto. 
Nela está toda a dimensão materna, de que todos precisa-
mos: ninguém dispensa a Mãe.
No mês que acaba voltei a sentir e a apreciar o carinho espe-
cial que os barcelenses dedicam a Nossa Senhora. Foram  nove 
dias em que, em três zonas diferntes da cidade, a imagem de 
Nossa Senhora de Fátima congregou à sua volta uma vizin-
hança em oração. Mesmo em condições atmosféricas muito 
desfavoráveis, a presença de tanta gente a rezar, confiando e 
atirando amarguras e dores  para um rosto de Mãe acolhedor, 
revelava o coração humano aflito mas confiante. E, por mais 
«racional» que seja o olhar, a verdade é que, no interior de cada 
um há algo não dito mas aliviado. Tentar perceber este hu-
mano atirado para o divino é desafio para todos. E tornou-se, 
naqueles dias, para mim um sinal/milagre da Presença da 
Mãe de Deus em Barcelos. Vi-o no gosto e desenvoltura com 
que os grupos se organizaram, nos laços de vizinhança que 
criaram - como eles se tornam necessários numa sociedade 
cada vez mais individualista! - e no modo como acolheram, 
algumas, poucas famílias, sobretudo com pessoas doentes 
em casa,  a imagem que com eles «pernoitava». Eu próprio, 
no sentir o peso da imagem quando a levava de casa para o 
lugar de oração e deste para nova casa, me sentia agradecido 
por poder contemplar a alegria interior dos que me acompan-
havam e daqueles que se sentiam orgulhosos por poderem 
ter consigo a imagem de Nossa Senhora. Como se fosse Ela 
própria a abençoar a sua casa.
Não procuremos «outros» milagres. Ao verdadeiro crente 
basta abrir os olhos para ver e apreciar tantos sinais da pre-
sença de Jesus no nosso mundo.

P. Abílio Cardoso
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FESTA DO COMPROMISSO
E

Celebraram a Festa do Compromisso (9º ano de catequese), 
no passado sábado: Ana Francisca, Ana Francisca, André, 
Guilherme, Leonor, Leonor, Margarida, Mariana e Ricardo. 

FESTA DO ENVIO
22 de Maio de 2021

Celebraram a Festa do Envio (10º ano de catequese), no 
passado sábado: António, Carolina, Cláudia, Madalena, 
Mónica, Paulo e Tiago. 

CORPO DE DEUS - ADORAÇÃO
Na próxima quinta-feira celebramos 
a solenidade do Santíssimo Corpo e 
Sangue de Cristo, conhecida como Festa 
do Corpo de Deus. É, entre nós, o dia da 
Primeira Comunhão, a festa das crianças 
do 3º ano de catequese. É também dia 
da Procissão do Corpo de Deus, que não 
se realiza.
Em dia tão solene e tão importante na 
caminhada da vida cristã não nos vamos 
reduzir apenas às missas da solenidade, 
nos horários previstos para o domingo 
(mais a das 8.00 em S. José). Vamos ex-
por o Santíssimo à adoração dos fiéis a 
partir das 17.00, terminando com pro-
cissão no interior da Igreja Matriz, es-
paço capaz para se garantir o distancia-
mento físico. Convido de modo especial 
os grupos da Paróquia - todos devem 
manter hábitos de adoração eucarística 
- com menção especial à Confraria do 
Santíssimo e aos Ministros e ex-Minis-
tros Extraordinários da Comunhão.

MISSAS NO DIA
DO CORPO DE DEUS

Vespertinas na Quarta:
- 15.30 na Igreja do Terço;
- 19.00 na Igreja Matriz.

Quinta-feira:
- 08.00 na Capela de S. José;
- 09.00 no Senhor da Cruz;
- 10.00 na Misericórdia;
- 11.00 na Matriz (1ª Comunhão);
- 12.15 no Senhor da Cruz;
- 15.30 na Igreja do Terço;
- 19.00 na Igreja Matriz.

NOSSA SENHORA EM VISITA À CIDADE

Rua Irmã São Romão - 07 a 09 de Maio

Largo Martins Lima - 10 e 11 de Maio

Urbanização de São José - 12 a 15 de Maio

Um olhar realista para o ano pastoral
com olhos no novo ano

Como todos os anos acontece, no mês de Junho todos os 
grupos são convidados a reunir e a avaliar em ordem à 
programnaçlão do próximo ano.
Também o faremos este ano que, por causa da pandemia 
viu reduzidas as actividades e impedidas várias reuniões.
Vamos olhar para o futuro com esperança e programar 
como se a pandemia estivesse ultrapassada. Mas sem des-
considerar as lições e as novas soluções experimentadas. 
Peço aos responsáveis de grupo que ousem continuar na 
missão que desempenham, sonhar e propor. É tempo de 
nos deixarmos «sacudir» pelo Espírito Santo e acreditar-
mos que Deus faz milagres hoje nos corações que nos 
parecem fechados.
E a todas as confrarias e grupos da Paróquia peço que 
me entreguem até ao final de Junho as suas propostas 
de actividade para serem consideradas no Plano de Acti-
vidades da Paróquia.
Proponho que as reuniões sejam feitas nas salas de cate-
quese, que dispõem de espaços suficientes. Assim:
Terça, 1 de Junho - Secretariado Permanente 
Quarta, 2 - Preparação do Baptismo (21.00)
Quinta, 3 - Equipa Sócio-caritativa  (21.00)
Sábado, 5 - CATEQUISTAS (16.00)
Segunda, 7 - Leitores
Terça, 8 - Ministros Ext. da Comunhão
Quarta, 9 -  Pastoral Familiar
Quinta, 10 - Conselho Económico

A Ti, Maria, eu me consagro com amor
Contigo vou aprender

Como em verdade dizer: Eis-me aqui, Senhor!
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Mandai, Senhor o vosso Espírito,
 e renovai a terra

A VIDA DO POVO DE DEUS TORNADA ORAÇÃO
DOMINGO DA SANTÍSSIMA TRINDADE

SEGUNDA, 31 - VISITAÇÃO DE NOSSA SENHORA
 Leituras: Sof 3, 14-18
  Lc 1, 39-56

09.00 (Senhor da Cruz): Maria Teresa Pereira
15.30 (Terço): Rita Ricardo
19.00 (Matriz): Luís Miguel Ribeiro de Faria (aniv.)

TERÇA, 1 - S. JUSTINO
 Leituras: Tob 2, 9-14
  Mc 12, 13-17

09.00 (Senhor da Cruz): Pelas almas do Purgatório
19.00 (Matriz): António Araújo Ferreira (aniv.)
       e filho António Carlos C. Ferreira

QUARTA, 2 - S. MARCELINO E S. PEDRO
 Leituras: Tob 3, 1-11a. 16-17a
   Mc 12, 18-27

09.00 (Senhor da Cruz): J
15.30 (Terço - Intenções colectivas): 
- Pelos irmãos, vivos e falecidos, da Confraria do Terço
- Carla Patrícia e pai
19.00 (Matriz): Manuel Fernando do Vale (aniv.)

QUINTA, 3 - SANTÍSSIMO CORPO E SANGUE
       DE CRISTO
 Leituras: Ex 24, 3-8
   Hebr 9, 11-15
   Mc 14, 12-16. 22-26

08.00 (São José): Acção de graças à Sagrada Família
09.00 (Senhor da Cruz): Maria do Rosário F. Pereira

15.30 (Terço): Rosa de Jesus Lima Bandeira e irmãos
19.00 (Matriz - Intenções colectivas): 
- Maria Luísa de Sousa Nunes e familiares
- Maria Celestina da Silva Pereira (30º dia)

SExTA, 4 - Leituras: Tob 11, 5-17
             Mc 12, 35-37

09.00 (Senhor da Cruz - Intenções colectivas):
- José Augusto Ferreira Pedras
15.30 (Terço): Carlos Quinta e Costa, pais e irmãos
19.00 (Matriz): José Celestino do Carmo e Costa, esposa e filhos

SábADO, 5 - S. BONIFÁCIO
 Leituras: Tob 12, 1. 5-15. 20
   Mc 12, 38-44

09.00 (Senhor da Cruz): Maria de Lurdes Oliveira Barbosa
17.30 (S. José): Familiares de Teresa Simões
19.00 (Matriz - Intenções colectivas):
- Dra. Clementina Rosa Rego Graça Esteves
- Amélia Alda Amaral Neiva

DOMINGO, 6 - X DO TEMPO COMUM
 Leituras: Gen 3, 9-15
   2 Cor 4, 13-5, 1
               Mc 3, 20-35

09.00 (Senhor da Cruz): Albertina Costa Martins e marido
11.00 (Matriz): Pelo povo 
12.15 (Senhor da Cruz): Irmãos da Real Irmandade
15.30 (Terço): Augusto Dias Salgueiro, esposa e filhos
19.00 (Matriz): Pelos irmãos, vivos e falecidos,
           da Confraria do Santíssimo Sacramento

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

- Família n.º 82 - 10,00
- Família n.º 120 - 20,00
- Família n.º 180 - 20,00

TOTAL DA SEMANA - 50,00 euros

A transportar: 25.237,55 euros
Despesas até agora: 33.233.75 euros

PREPARAÇÃO DA PRIMEIRA COMUNHÃO - Além de out-
ros momentos preparativos, pais e padrinhos são convidados 
a prepararar-se espiritualmente para a Festa dos seus filhos e 
afilhados. 
A Festa da Eucaristia será na próxima quinta-feira para 12 cri-
anças que vão dar mais um passo na iniciação cristã. 

SECRETARIADO PERMANENTE DO CONSELHO PASTORAL - 
Vai reunir na próxima terça-feira, às 21.30, no Cartório Paroquial, 
para fazer balanço do ano pastoral que agora termina e dar in-
ício à programação pastoral do próximo ano.

EQUIPA SÓCIO-CARITATIVA - Vai reunir na próxima quin-
ta-feira, às 21.30, no Cartório Paroquial. Importando reforçar a 
Equipa e encontrar novos dinamismos para este serviço de cari-
dade, fundamental na acção da Igreja, apela-se a que apareçam 
pessoas disponíveis e atentas às carências humanas e espirituais.

REUNIÃO DE CATEQUISTAS – No próximo sábado, às 16.00, 
haverá reunião de catequistas para avaliação do ano e lançar 
os preparativos para o próximo ano, suposto que é estarem as 
inscrições já realizadas.

PREPARAÇÃO DO bAPTISMO
Na próxima quarta-feira, às 21.00 nas salas da catequese 
haverá uma nova reunião de preparação para o Baptismo 
destinada a todas as famílias com crianças para baptizar nos 
próximos meses e para todos aqueles que pretendam assumir 
o múnus de padrinhos, em Barcelos ou noutras paróquias.

QUANDO A VIRGEM MARIA DESPERTA A 
SUA JOVEM PRIMOGÉNITA…

Neste mês de Maria, tendo em conta os desvios legislativos 
atuais contra o respeito à Vida, promulgados em alguns 
países cristãos, entre eles a França, torna-se importante 
lembrar, não obstante, o quanto, na história recente da Cri-
standade, a Virgem Maria multiplicou suas visitas e seus 
apelos à conversão! E Ela o fez, precisamente, multiplican-
do suas aparições sobre as regiões da “filha primogénita da 
Igreja”, a França, desde 1830! 
Efetivamente, em 1830, Maria apareceu a Catarina Labouré, 
na rua Du Bac (Paris), pedindo-lhe que fosse cunhada uma 
Medalha milagrosa. Apenas dezesseis anos depois, em 1846, 
Nossa Senhora de La Salette, nos Alpes franceses, apareceu 
a duas crianças, vertendo lágrimas; doze anos mais tarde, 
em1858, em Lourdes, Nossa Senhora apareceu a Bernadete 
Soubirous, confirmando o dogma da Imaculada Conceição; 
em 1871, em Pontmain (Mayenne), Maria apareceu, nova-
mente, a algumas crianças; e ainda, em 1875, em Pellevoi-
sin, na região de Berry, sempre na França, a Virgem Maria, 
sob o vocábulo de “Mãe de Misericórdia”, visitou Estela 
Faguette, encarregando-a de difundir o escapulário... Já, 
em 1947, na Île-Bouchard (Indre-et-Loire), Nossa Senhora 
se revelou a quatro crianças, pedindo-lhes que rezassem 
pela França, naquele momento, sob a ameaça de um golpe 
de Estado: o país foi salvo in extremis da insurreição... 
O Papa João Paulo II afirmou: “A vitória, se vier, virá por 
meio de Maria”. Nesses momentos em que estamos viven-
do, a Virgem Maria, mais do que nunca, chama sua filha 
mais velha, a França, mas também todas as suas filhas, quer 
dizer, todas as nações, para o despertar e para a conversão, 
que permitirão a Sua Vitória...

In Um minuto com Maria, 15/05/2021
PAPA INSTITUI MINISTÉRIO DE CATEQUISTA

O Papa Francisco instituiu o ministério de catequista, na Igreja 
Católica, através da carta apostólica (Motu Proprio) ‘Antiquum 
ministerium’.
Francisco convida as Conferências Episcopais a “tornarem re-
alidade” o ministério de catequista, “estabelecendo o percurso 
formativo necessário e os critérios normativos para o acesso ao 
mesmo”, no novo documento.
“Convém que, ao ministério instituído de catequista, sejam 
chamados homens e mulheres de fé profunda e maturidade 
humana, que tenham uma participação ativa na vida da comu-
nidade cristã, sejam capazes de acolhimento, generosidade e 
vida de comunhão fraterna, recebam a devida formação bíblica, 
teológica, pastoral e pedagógica para ser solícitos comunica-
dores da verdade da fé e tenham já maturado uma prévia ex-
periência de catequese”.
O presidente da Comissão Episcopal da Educação Cristã e Doutri-
na da Fé (CEECDF) de Portugal disse à Agência ECCLESIA que o 
ministério do catequista traz mais responsabilidades aos leigos e 
defende o seu alargamento à área socio-caritativa.
“Se começamos a diversificar responsabilidades é evidente que a 
sinodalidade vai aumentando e a missão da Igreja se enriquece. 
E é aqui que pode estar uma mudança grande nas nossas 
paróquias, uma Igreja evangelizadora, uma Igreja de serviço”, D. 
António Moiteiro, bispo de Aveiro.

A Igreja é mistério e tem ministérios. Os ministérios existem 
precisamente para testemunhar o mistério.
Com efeito, «o ministério – nota von Balthasar – é o de-
positário não de um conjunto de fórmulas, mas do mistério 
para o qual cada fórmula não sabe senão remeter».
Ressalvemos que o mistério é diferente do enigma e do 
segredo. O enigma, quando é decifrado, deixa de ser enig-
ma. O segredo, quando é descoberto, deixa de ser segredo.
Já o mistério, quando é revelado, continua a ser mistério. 
Revela-se – desvela-se – incessantemente como mistério.
Trata-se do desígnio de amor do Pai que atinge a sua pleni-
tude no envio do Filho e do Espírito Santo.
Daí que o equivalente – mais que tradução – de «mistério» 
seja «sacramento», enquanto sinal ou instrumento da amo-
rosa união entre Deus e o homem.
Estamos medularmente perante um mistério de fé, que ac-
tua pelo amor (cf. Gál. 5, 6).
Uma vez que o amor é a grande certificação da fé, não es-
panta que von Balthasar tenha assinalado que «só o amor 
é digno de fé».
Na sua «polifónica» diversidade, os ministérios estão ao 
serviço do anúncio da fé e da vivência do amor, o manda-
mento (sempre) novo (cf. Jo 13, 34).
Um dos ministérios que avultava já nas comunidades pa-
leocristãs era o do «catequista», identificado pelo vocábulo 
grego « » (cf. Act 13, 1); 1Cor 12, 28; Ef 4, 11) e que se traduz 
habitualmente por «mestre», «professor» ou «doutor».

Tal ministério era exercido – como observa o Papa Francisco 
– por pessoas que «transmitiam, de forma orgânica, perma-
nente e integrada nas várias circunstâncias da vida, o en-
sinamento dos apóstolos e dos evangelistas».
Não admira, por isso, que o documento que institui o 
ministério laical de catequista comece justamente por 
reconhecer que estamos perante um «ministério antigo» 
(«antiquum ministerium»).
Ao longo dos tempos e em muitos locais, foram os catequis-
tas que asseguraram a presença do Evangelho. Alguns deles 
fundaram mesmo algumas Igrejas.
Recorde-se que, além do leitor e do acólito, São Paulo VI 
sinalizou já a possibilidade de se promover outros ministéri-
os instituídos.
Quando, a 10 de Maio, institui o «ministério laical do cateq-
uista» – de modo «firme e estável» – , o Santo Padre apresen-
ta-o como «testemunha da fé, mestre e mistagogo, compan-
heiro e pedagogo».
Daí a necessidade de que os chamados a esta missão recebam 
«a devida formação bíblica, teológica, pastoral e pedagógica».
Eis, no fundo, mais um passo para que a Igreja se vá tornan-
do inteiramente ministerial, longe da dicotomia entre «agentes de 
um lado» e «destinatários inactivos do outro».
Afinal, ser cristão é estar disponível para a missão. Não é a Igreja 
por natureza missionária? 

João António Pinheiro Teixeira, teólogo, In DM, 25/05/2021

A caminho de uma Igreja inteiramente ministerial?
Trindade: No princípio era o amor 

   
O Evangelho não oferece, para falar da Trindade, fórmulas 
racionais ou simbólicas, mas a narrativa de um encontro 
e de um envio (Mateus 28, 16-20): Pai, Filho, Sopro santo. 
Nomes que abraçam e fazem viver. Foram todos ao encon-
tro no monte da Galileia. Todos, inclusive aqueles que ainda 
duvidavam, comunidade ferida que conheceu a traição, a 

fuga e o suicídio de um deles…

Mas o Mestre não os larga, e realiza um dos seus gestos mais 
típicos: aproximou-se e disse-lhes… quando ama, Deus re-
aliza gestos muito humanos. Jesus não aceita distâncias; 
ainda hoje não se cansou de se aproximar e de explicar. 
Ainda não se cansou de esperar por mim na minha lentidão 
para acreditar, chega-se mais para perto de mim, olhos nos 
olhos, respiração na respiração. É a viagem eterna do nosso 
Deus “em saída”, pelos caminhos de toda a Terra, que bate 
à porta do humano, e a porta do humano é o rosto, ou o 
coração. E se eu não abro, como tantas vezes aconteceu, 
Ele à porta deixa uma flor. E voltará. E não duvida de mim.

Eu estou convosco todos os dias.
(...)

Como todos os dogmas, também o da Trindade não é um 
frio destilado concetual, mas um cofre que contém a sabe-
doria do viver, uma sabedoria sobre a vida e sobre a morte: 
no princípio de tudo, no cosmo e no meu íntimo, assim no 
Céu como na Terra, foi colocado um laço de amor.

Ermes Ronchi, in SNPC, 27/5/2021)


