
Tiragem semanal: 650 ex.

Rua D. António Barroso, 116, 4750-258 Barcelos. Tel. 253 811 451, Telm. 966 201 411, email: paroquiadebarcelos@sapo.pt
Web: paroquiadebarcelos.org - Facebook: www.facebook.com/paroquiadebarcelos/

Até Jesus passou por louco
Permitam-me os meus leitores que reafirme uma vez mais: vive-
mos sob uma ditadura cultural, chamada do politicamente cor-
recto, que sacrifica a verdade e impede a discordância respeitosa 
e honesta. Impõe-se, sabe-se lá por quem, um preço a pagar por 
uma leitura pessoal dos acontecimentos que não corresponda à 
voz maoritária. Por mais que se diga e defendam as minorias. O 
medo impõe-se e a pessoa retrocede. E assim vamos sacrificando 
valores, alimentando maiorias artificiais e permitindo injustiças 
terríveis. Tornamo-nos cadeias de transmissão da «voz do dono», 
muitas vezes sem o conhecermos. Mas ai dos povos que impe-
çam a voz dos profetas! Sem estes, a factura inevitável recairá 
sobre todos. Não nos prometiam mundos e fundos na véspera da 
entrada da troika no nosso país?
Olho agora para o título em epígrafe: até Jesus passou por louco 
perante os seus próprios parentes, com a recta intenção de O 
proteger de tantas multidões que nem O deixavam comer.
Mas o Reino que Jesus anunciava vinha mesmo para ficar e tra-
zia novidade não sonhada: era pelo poder de Deus que Jesus 
actuava convidando à conversão, que obrigava a deixar o reino 
do demónio para se libertar e viver como ser livre. Nem todos 
abriam o coração à altura de entender a palavra do Mestre. Nem 
os próprios parentes, necessitados também de conversão para 
entenderem que o parentesco não pode sobrepor-se à vontade 
de Deus: «o que faz a vontade de Deus é que é verdadeiro irmão, 
irmã ou até Mãe de Jesus». E a verdade é que Maria, antes de con-

ceber Jesus como 
ser humano era 
já toda Ela de 
Deus, agarrada 
pela sua Palavra.
Converter-se é 
atitude chamada 
à repetição, a tornar-se hábito. Porque converter-se significa atenção permanen-
te a cada hora que passa para não perdermos o comboio. 
A vida, dinâmica por si mesma, é uma constante provocação a tomarmos deci-
sões, nem sempre fáceis. S. Paulo recomenda perseverança no processo contínuo 
de renovação a que somos chamados diante da certeza do «peso eterno de gló-
ria» que o Senhor nos prometeu.  Caminhando lado a lado, o homem interior e 
o homem exterior, importa que aquele adiante o passo, no olhar para as coisas 
«invisíveis, que são eternas», já que as que se vêem são enganosas e tendem a 
impor-se como mais imediatas e sedutoras. Viver da fé implica esta permanente 
atenção para não trocarmos o eterno pelo passageiro, e, assim, evitarmos cair no 
passa-culpas dos nossos infortúnios, como se Deus fosse o autor e merecesse 
que se Lhe atribua as consequências desastrosas das nossas decisões. O mal ro-
deia-nos a todos e pode trazer-nos subjugados a ele. Não nos libertaremos dele 
enquanto gastarmos o tempo a encontrar culpados e responsáveis. Enquanto 
não nos olharmos e assumirmos a responsabilidade do mal que nos atinge, o que 
exige a virtude da humildde, nunca nos reabilitaremos como pessoas, recuperan-
do a liberdade interior. 
È um processo maravilhoso mas difícil. Precisamos da graça do Senhor para nos 
mantermos nesta «loucura» de nos tornarmos santos. Um apelo de Deus sem 
tréguas porque o Amor dele por cada um nunca desiste de nós.

O Prior - P. Abílio Cardoso

UM OLHAR OUTRO 
Em dia de Corpo de Deus é oportuno lembrar aos fiéis o 
cuidado de bem comungar. De facto, nem todas as atitudes 
revelam a fé necessária para se aproximar da Comunhão, 
como também os modos como alguém se apresenta podem 
levar a concluir o contrário. Será que o Amen, que, em si,  
exprime a fé do fiel no Corpo de Cristo que lhe é apresenta-
do, diz a verdade de quem comunga, isto é, que ele acredi-
ta mesmo que se trata do próprio Jesus que Se lhe oferece 
como Pão da Vida?
Sabemos que não faltam contestações à prática seguida pela 
Igreja de dar ao fiel a escolha do modo de comungar, se na 
mão ou se directamente na boca. A pandemia veio impor a 
comunhão na mão. Mas temos consciência dos riscos de prof-
anação, mesmo quando são seguidas as orientações oficiais.
Li há dias o comentário de um colega que, no Brasil, chama-
do à atenção para uma hóstia caída no chão, atirada por um 
comungante «que não gostou do sabor dela», denunciava a 
falta de sentido do sagrado, característica da nossa cultu-
ra, alheia ao fenómeno religioso ou propondo uma religião 
light, ao gosto de cada um.
Perdeu-se o sentido do sagrado. Reconheço-o eu também. E 
não faltam sinais. Nem consequências. Deus, ou o Sagrado, 
encarnou na vida de todos. Deus tornou-Se humano em Je-
sus Cristo, mas não se trata de um «abaixamento» de Deus, 
mas antes uma elevação do Humano. Porque não ver, nesta 
perda do sentido do Sagrado, uma das causas de tantos jo-
gos de mentira e de exploração, de tanta violência no con-
texto familiar, nas relações juvenis e de namoro, em que a 
violência parece ter-se tornado regra? Se não há respeito 
por Deus (numa cultura em que Ele Se tornou supérfluo), 
se não há limites para a liberdade do eu, o ser humano as-
sumiu-se num pedestal de onde olha para todos os outros, 
que estão abaixo dele. Como falar então daquilo que, no 
contexto da fé, com repercussões evidentes na vida social 
e política, se apresenta como «o outro é sagrado» diante de 
mim: não posso abusar dele, explorá-lo, esmagá-lo, pô-lo 
ao meu dispor. É uma interdição absoluta. O Absoluto, que 
é Deus, diz-me: «é teu irmão. Cuida dele». Como poderemos 
viver sem interditos, balizas que assumo e que me levam a 
olhar para os outros apenas como «cuidador» deles? Se mais 
frágeis, mais ainda merecedores do meu cuidado.
Voltemos ao modo de comungar. Reconhecendo que se tor-
na necessário insistir na educação dos gestos e expressões 
da fé católica, o que tenho evitado, confesso, sinto-me des-
confortado por vezes. Particularmente quando me vêm com 
os dedos a «pegar» no Senhor, em vez de fazerem das mãos, 
uma sobre a outra, um «altar» onde ofereço (oferta, dom, 
graça...) o Corpo do Senhor que o fiel acolhe, recebe, deixa 
entrar em si livremente para se alimentar do Pão do Céu. É 
Ele, e só Ele, Corpo do Senhor, que merece toda a atenção. 
Ninguém mais. Nem vénias a imagens, nem «abanos» de per-
nas, nem «cruzes» sobre si próprio... nada. Apenas Ele, Corpo 
de Deus, na feliz expressão dos portugueses.
Permanece e permanecerá sempre o Mistério. Que ao aprox-
imar-se de modo fisico - os olhos continuam a ver pão - 
mais me envolve, compromete e provoca. Esta provocação 
do Mistério existe deste sempre: o Cristo total é o Verbo 
Encarnado, que, na sua entrega de amor pela Humanidade, 
quis permanecer no nosso meio de um modo de tal maneira 
extraordinário que não dá para entender pela racionalidade. 
Mas pela Fé: Creio. Naquela partícula de pão, o crente «vê» 
o Jesus Vivo. Ao comungá-lo, ele sabe e sente que Jesus Se 
transforma nele e ele é chamado a transformar-se em Jesus. 
É Mistério, que resiste a todas as tentativas de «racional-
ização» ao longo dos séculos. Diante do Pão Eucarístico, a 
única palavra ajustada: CREIO.

P. Abílio Cardoso
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FESTA DO PAI NOSSO-29 Maio 2021

Celebraram a Festa do Pai Nosso (2º ano de catequese): 
Afonso, Áurea, Madalena, Pedro, Santiago, Simão, Sofia e 
Tomás.

FESTA DA FÉ-30 Maio 2021

Celebraram a Festa da Fé (6º ano de catequese), no passado 
domingo: Ana Beatriz, Francisco, Gonçalo, João Filipe, João 
Tiago e José Miguel e João Costa.

É Deus que nos converte, não o contrário 
   

«Há uma contestação radical à oração, que deriva de uma 
observação que todos fazemos: nós rezamos, pedimos, mas 
por vezes as nossas orações parecem ficar por escutar: o 
que pedimos – para nós ou para os outros – não se real-
iza – temos esta experiência muitas vezes. Se Deus é Pai, 
porque não nos escuta? Ele que nos assegurou dar coisas 
boas aos filhos que lhe pedem, porque não responde aos 
nossos pedidos? É fácil escrever num estandarte «Deus está 
connosco»; muitos estão ansiosos por assegurar que Deus 
esteja com eles, mas poucos se preocupam em verificar se 
eles estão efetivamente com Deus.» 

Papa Francisco, 26/5/2021

Há um século era 
pároco de Barcelos o 
sr. Cónego Joaquim 
Alexandre Gaiolas; de-
pois dele, a Paróquia 
foi servida pelos Pa-
dres Rocha (Alfredo e 
Alberto) até à chegada 
de Mons. Manuel Fer-

reira de Araújo, que a governou desde 12/09/1993 até à 
chegada do actual Prior, em 26/09/2004.
Ao passar o 2º aniversário de falecimento, no domingo de 
Pentecostes, 23 de Maio passado, a Paróquia de Barcelos 
prestou-lhe homenagem rezando por ele na missa das 
11.00. No final, um pequeno grupo de entre os membros do 
Conselho Económico e Conselho Pastoral deslocaram-se 
ao cemitério 
de Macieira 
de Rates para 
ali deixarem 
uma lápide 
que assinala a 
sua passagem 
pela Paróquia 
de Barcelos.

Homenagem a Mons. Manuel Araújo ENCERRAMENTO DA CATEQUESE - 
Será no sábado, dia 19 ou domingo, dia 20,  
a última sessão por grupos. No domingo, 
dia 20, será o encerramento da catequese 
na missa das 11.00.
Entretanto, o grupo dos catequistas 
começou já a preparar o próximo ano, 
terminado que foi o prazo de inscrição/
re-inscrição. Se alguma família ainda não 
inscreveu o seu filho para o próximo ano 
deve fazê-lo de imediato.

CONSELHO ECONÓMICO - Vai reunir 
o Conselho Económico na próxima quin-
ta-feira às 21.00. Entre outros assuntos 
(na Igreja Matriz foi substituída a cabla-
gem eléctrica e regularizado o piso), anal-
isará o relatório de contas do ano 2020.

SECRETARIADO PERMANENTE - Vai re-
unir na próxima Sexta-feira às 21.30 o 
Secretariado Permanente do Conselho 
Pastoral para preparar o próximo ano pas-
toral. Recomenda-se a todos os grupos e 
confrarias que entreguem  o seu planea-
mento anual patra ser integrado no Plano 
de Actividades da Paróquia.
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No Senhor está a misericórdia 
e abundante redenção

A VIDA DO POVO DE DEUS TORNADA ORAÇÃO
X DOMINGO DO TEMPO COMUM

SEGUNDA, 7 - Leituras: 2 Cor 1, 1-7
       Mt 5, 1-12

09.00 (Senhor da Cruz): António Pereira
15.30 (Terço): Rosalina Pereira dos Santos (aniv.)
19.00 (Matriz): Maria Fernandes da Silva

TERÇA, 8 - Leituras: 2 Cor 1, 18-22
             Mt 5, 13-16

09.00 (Senhor da Cruz): Acção de graças ao Senhor da Cruz
19.00 (Matriz): Manuel Gomes de Sá

QUARTA, 9 - S. EFRÉM
 Leituras: 2 Cor 3, 4-11
   Mt 5, 17-19

09.00 (Senhor da Cruz): Maria Olívia Pinheiro da Cunha, 
          marido e neto
15.30 (Terço - Intenções colectivas): 
- Pelos irmãos, vivos e falecidos, da Confraria do Terço
- Matias Martins, esposa e filhos
19.00 (Matriz): Maria de Lurdes Figueiredo Torres

QUINTA, 10 -
 Leituras: Ex 24, 3-8
   Hebr 9, 11-15
   Mc 14, 12-16. 22-26

08.00 (São José): José Narciso Costa Alves e sogros
09.00 (Senhor da Cruz): Rosa Delfina Pereira e marido
15.30 (Terço): Joaquim Faria Durães e esposa
19.00 (Matriz - Intenções colectivas): 
- M.ª Gracinda Rego de Sousa Graça Esteves e família Sousa Graça
- António Martins Pereira
- Maria Eugénia Fernandes Ribeiro, filho Luís e genro Manuel

- Dulcínio Duarte Vasconelos (24º aniv.)
- José da Costa Ventura e esposa Isaura da Piedade Ramos Silva
- Maria Virgínia Pereira da Cunha Arantes
- Maria da Conceição Gomes Quintão (30º dia)
- Luís Mário Linhares Pereira Faria Durães (aniv. nascimento)

SExTA, 11 - SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
 Leituras: Os 11, 1. 3-4. 8c-9
   Ef 3, 8-12. 14-19
   Jo 19, 31-37

09.00 (Senhor da Cruz): Joaquim Abilheira
15.30 (Terço): José Luís Martins e esposa
19.00 (Matriz): Venâncio Bonifácio Miranda Arantes e esposa

SÁBADO, 12 - IMACULADO CORAÇÃO
          DA VIRGEM SANTA MARIA
 Leituras: Is 61, 9-11
   Lc 2, 41-51

09.00 (Senhor da Cruz): Em honra de Santo António
17.30 (S. José): M.ª Conceição Monteiro Soares, marido e filhos
19.00 (Matriz - Intenções colectivas):
- Bernardino Pereira da Costa e familiares de Tereza Carreiras

DOMINGO, 13 - XI DO TEMPO COMUM
 Leituras: Ez 17, 22-24
   2 Cor 5, 6-10
               Mc 4, 26-34

09.00 (Senhor da Cruz): Emília Rosa de Sá, marido e filhos
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 Irmandade de Santa Maria Maior

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

- Família n.º 660 - 5,00
- Anónimo - 10,00
- Família n.º 1278 - 10,00

TOTAL DA SEMANA - 25,00 euros

A transportar: 25.262,55 euros
Despesas até agora: 33.233.75 euros

Até a esperança já cansa?
1. É o cansaço um dos sintomas mais acoplados à Co-
vid-19. Sucede que tal cansaço – ao alvejar o orga-
nismo – parece não preservar o espírito, a mente, o 
ambiente, a vida. Cansados, porque feridos e duradou-
ramente enlutados, como recobrar o ânimo, recuperar 
a alegria e reacender a esperança?
2. Não falta, aliás, quem expenda a sua fadiga em re-
lação ao próprio discurso da esperança.
E se até a esperança cansa, então é porque o padeci-
mento se alojou bem fundo.
3. Nem nós, cristãos, conseguimos ocultar o quanto, 
por vezes, nos deixamos cair, extenuados.
A título de exemplo, Pierangelo Sequeri lastima o fac-
to de a Teologia «mover lábios, «encher páginas», mas 
quase «não ter voz».
4. E este é um dado que emerge não só da sociedade 
civil, afectando igualmente a comunidade cristã.
Dá a impressão de que a Teologia «fala apenas para 
si mesma», mantendo pertinência, mas não alcançando 
a tão desejada relevância.
5. Também ela vai emitindo sinais de uma certa aste-
nia, repetindo-se nos textos, nas teses, nas propostas.
Pode ser muito robusta conceptualmente. Mas osten-
ta uma indisfarçável debilidade testemunhal. Comenta 
comentadores, arriscando distanciar-se daquela singu-
laríssima ousadia com sabor a Evangelho.

6. Há, porém, que ser persistente e – se for esse o caso – 
obstinado. Mesmo com a alma a sangrar, temos de convo-
car algum alento pelos caminhos transitáveis do possível.
7. Não esqueçamos que – lembrava São João Paulo II – 
«somos o povo da Páscoa e o “Aleluia” é a nossa canção».
A alegria pascal é filha do amor e – assim observa Filippo 
Morlacchi – «o amor é empastado de felicidade e sacri-
fício, em simultâneo».
8. Como é sabido, o sacrifício não apouca a qualidade – 
muito menos, a intensidade – do amor. Pelo contrário, 
emoldura-o com extremos de autenticidade, comoção e 
beleza. Não é o Jesus exangue e ilimitadamente exausto 
o ser absolutamente belo, como reparou Dostoiévski?
9. Leonard Cohen percebeu lucidamente que «o amor 
não é uma marcha triunfal, mas [muitas vezes] um “Ale-
luia” frio e despedaçado».
Trata-se – volto a Filippo Morlacchi – de um Aleluia «feri-
do pelas provações da vida e, não obstante, pleno de con-
fiança, porque animado por uma esperança invencível».
10. Não vivemos na ilusão; estamos nas mãos de Deus e 
Deus também conta com as nossas (sofridas) mãos.
Com a alegria possível e com a persistência até ao limite 
do impossível, avancemos para o trabalho e lancemo-nos 
na missão. Nem tudo ficará bem. Mas, pela nossa parte, 
façamos sempre – e só – o Bem!

João António Pinheiro Teixeira, In DM 01.06.2021

IGREJA QUE SOFRE - Amanhã, às 
14.30 na Igreja do Terço, haverá um mo-
mento de oração, inserido no dinamismo 
da Fundação Ajuda à Igreja que sofre. É 
aberto a toda a gente.

GRUPO DE LEITORES - Vai reunir 
amanhã, às 21.00 nas salas de cate-
quese, o Grupo de Leitores para aval-
iação do ano e traçar perspectivas para 
o próximo ano de actividades.

PASTORAL FAMILIAR - Vai reunir na 
quarta-feira, às 21.30 nas salas de cate-
quese, o Grupo de Pastoral Familiar para 
avaliação e preparação do plano de ac-
tividades para o próximo ano.

LOC/MTC - Vai reunir na segunda-feira, 
dia 14, às 21.00, nas salas de catequese, 
para avaliar o ano pastoral e preparar as 
actividades para o próximo ano..

MINISTROS EXTRAORDINÁRIOS DA 
COMUNHÃO - Vai reunir, na próxima 
terça-feira, às 21.00, nas salas da cate-
quese, o grupo dos MEC’s, para análise 
do ano pastoral e programação do próx-
imo.

O DEUS OPORTUNISTA, MANIPULADOR E INTERESSEIRO
Senhor Diretor, Deus, para mim, é um oportunista. Assim, quando estamos tristes, aproveita a ocasião para nos alegrar. Quando 
choramos, ele enxuga as nossas lágrimas. Se caminhamos sozinhos ele apressa-se a caminhar ao nosso lado e até a levar-nos 
ao colo se for preciso. Se estamos a sofrer, Ele dá-nos a paz e esperança num futuro mais feliz. Não se trata de coincidências, 
mas sim de oportunidades. Nós somos instrumentos nas mãos de Deus. Ele usa-nos, para amarmos os amigos e os inimigos. E 
nós respondemos-lhe com o nosso amor, uma vez que somos todos irmãos.
Muitas vezes caminhamos no deserto. Outras vezes na multidão. E quer numa situação quer noutra, sentimos um vazio interior 
que se transforma numa solidão exterior. Mas Deus está lá. Na noite, ilumina-nos e quer que nós iluminemos os outros, que 
acendamos as velas do próximo. De dia indica-nos o norte.
Deus é manipulador. Nós, ainda somos aquele barro que o Deus-oleiro trabalha. Só com o sopro divino ganhamos vida. E Deus 
quer que vivamos em abundância. E que nos suportemos uns aos outros. Por isso nos insufla todos os dias e faz com que a 
nossa vida seja dádiva de amor.
Deus é como o vento. Não se vê mas sente-se. É invisível aos nossos olhos mas está presente em nossos corações. Deus é oxigé-
nio. É alimento. É água. E habita em nós. E nós temos de habitar Nele.
Deus é interesseiro. E o seu maior interesse é que nos amemos uns aos outros como ele nos amou. Ou seja que demos a vida pelo 
outro. Ele não faz nada ao acaso. Tudo tem propósito. Nós é que muitas vezes não sabemos interpretar os sinais que Ele nos dá.
Deus sabe de antemão o que estamos a pensar e o que vamos fazer. Apesar de sermos livres. Para Deus não há passado nem 
futuro. Tudo é presente. Só nós é que estamos limitados pelo tempo. Os vulgares oportunistas procuram a oportunidade para 
atuarem e atuam em proveito próprio. Deus não é assim. Deus é oportunista por natureza e está sempre alerta. Não procura. 
Ele sabe exatamente quando atuar e atua sempre em nosso favor.

José A. Crespo de Carvalho, In Diário as Beiras – 27.04.2021

Deus não me pode obrigar a ir à Missa, 
mas é obrigado a curar a minha doença?

"Esse 'deus' dos tempos modernos é um ídolo", denuncia o pe. Gabriel Vila Verde: 
"nós mesmos subimos num trono e dizemos o que é verdade e o que não é"
Deus não pode me obrigar a ir à Missa, mas é obrigado a curar minha doença? 
Quem faz esse provocativo questionamento é o pe. Gabriel Vila Verde, que, via 
rede social, publicou as seguintes reflexões:
“Nós costumamos dizer que temos sede de Deus, mas qual é o ‘deus’ que muitas 
vezes procuramos? Aquele deus de acordo com as nossas ideias: 
Um deus confortável, que não cobra, que não exige, que não fala, que não vê.
Um deus que atende todos os nossos desejos, como um génio da lâmpada, mas 
que ao mesmo tempo não pode mudar nossos vícios.
Um deus que não pode me obrigar a ir à Missa todos os domingos, porque tira 
o meu lazer, mas que é obrigado a curar minha doença.
Um deus que não pode pedir a minha conversão porque ‘me fez assim’, mas que 
vai me salvar de qualquer jeito, em nome da misericórdia”.
“Deus não pode me obrigar a ir à Missa”.
O padre prosseguiu, falando sobre o deus que nós criamos à nossa imagem e 
semelhança:
“Esse ‘deus’ dos tempos modernos é um ídolo. Na verdade, somos nós mesmos 
que subimos num trono e dizemos o que é verdade e o que não é. Saímos da 
idolatria e entramos na era da ego-latria. 
Onde está o Deus vivo que deve ser adorado e obedecido acima de todas as 
coisas? Nas páginas fechadas da Bíblia”.

FRANCISCO CONVIDA A REzAR ORAÇÃO DOS “PORqUêS”
O Papa disse que os católicos podem rezar uma oração dos “porquês”, 
perante os momentos dolorosos da vida, alertando contra distracções e 
a preguiça espiritual que dificultam a vivência espiritual.
“Quando nos zangamos um pouco com Deus e começamos a dizer ‘por 
quê?’, estamos a atrair o coração do nosso Pai para a nossa miséria, para 
as nossas dificuldades, para a nossa vida.
Zangar-se com Deus faz bem, pois faz despertar a relação de filho com o 
Pai, de filha com o Pai, que nós temos de ter com Deus”, indicou.
Francisco realçou que a vida espiritual de muitos santos incluiu momen-
tos de “desolação” e silêncio, convidando os católicos a nunca desani-
mar, neste esforço de oração.

In DM 20.05.2021


