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A mão de Jesus que toca e dá vida
Mesmo sem grandes e sonantes coros, a liturgia católica, se bem celebra-
da, é um acto de profunda beleza, que ajuda a entrar no mistério de cada 
um de nós, envolto no mistério de Deus.  Infelizmente pouco compreen-
dida, a Missa é um acto religioso muito completo, que exige um mínimo 
de conhecimento da sua estrutura, que corresponde às necessidades de 
ordem espiritual do ser humano.
A Liturgia da Palavra, ao ritmo de um sentar para uma escuta atenciosa 
e de um levantar porque se trata da palavra do Evangelho, ou do pró-

prio Jesus, instrui e educa, 
desperta e provoca, não 
deixando cair na indife-
rença. A oração saída do 
coração de cada um, tra-
duz a resposta individual 
e comprometida. Feita em 
assembleia manifesta pro-
ximidade, família e acolhi-
mento por parte de Deus. 
Se vamos de saco carrega-
do, dali saímos leves, por-
que Deus nos aliviou dos 
pesos que Lhe deixámos.
Eis-nos, no domingo de 
hoje, a ouvir o sábio da Es-
critura a dizer que não fo-
mos criados para a morte 
e que Deus intervém sem-
pre para dar vida. E Jesus 
aparece rodeado por mul-
tidões, que O procuram cansadas de morte mas sempre à procura de vida, mesmo 
que aquela acabe por se impor.  Como connosco hoje. Ou como Jairo prostrado 
aos pés de Jesus a suplicar pela sua filhinha de 12 anos, em luta com a morte. Ou 

como aquela mulher «desenganada dos médicos» que há 12 anos não sabia já o que era uma vida digna. Ninguém desiste. Muito 
mais quando sabemos que Jesus está ao nosso alcance. Não há morte que nos atire definitivamente para o desânimo.
E Jesus dispõe-se a acompanhar Jairo e a «perder-se » pelo caminho dando atenção a todos, mesmo àquela mulher que, discreta 
e anónima, carrega uma fé tão forte que o 
próprio Jesus não a pode deixar no ano-
nimato. Curada, recebe do Mestre a «co-
roa» da sua fé: «a tua fé te salvou». E Jairo, 
certamente aflito pela demora do Mestre 
em chegar a sua casa, recebe a primeira 
mensagem de Jesus quando lhe dizem que 
a sua filha foi vencida pela morte: «Crê 
somente». E acreditou: a sua filhinha, ao 
toque de Jesus, levantou-se. A morte «to-
cada» por Jesus só pode dar vida. 
Pobres daqueles que vivem apenas anco-
rados no presente, que dominam. Desliga-
dos de um futuro em que não acreditam, 
nada mais podem contar senão com a 
morte. Quem acredita avança para o fu-
turo de uma vida sem fim. Na fé em Jesus, 
está a nossa verdadeira riqueza.

O Prior - P. Abílio Cardoso

UM OLHAR OUTRO 
Impõe-se-nos uma visão da vida sem Deus. Quem? Na ditadu-
ra do politicamente correcto, o «anonimato» como sujeito não 
mostra a cara. Disfarça-se numa outra ditadura, a da medio- 
cridade. Pensar por si próprio e agir segundo a consciência (que 
formação há da consciência?) incomoda sempre. E o preço é 
muitas vezes exorbitante, pelo que é sempre mais fácil não fa- 
zer ondas.
Na Europa dos valores (onde estão eles actualmente?) tudo se 
discute, mas certos assuntos ou questões ditas fracturantes 
avançam rapidamente, quase em segredo, com a conivência dos 
grandes media, subjugados ao capital, o grande deus do nosso 
tempo. E assim se vão impondo modos de pensar e atitudes que 
claramente se afastam dos grandes princípios que orientaram a 
constituição de um «Comunidade» de nações. Os pais da Europa 
devem estar às voltas nos seus túmulos, venerados por alguns 
ainda, mas ostensivamente relegados para o esquecimento. Pri-
meiro foi a negação da realidade: o cristianismo constitui a raiz 
mais forte da União, afirmação rejeitada quando se debatia a 
constituição europeia, projecto que viria a ser abandonado.
Em sentido contrário, eis-nos diante da atitude do papa que 
acaba de declarar Venerável um dos pais fundadores, Robert 
Schuman.
Umas vez mais passou com discreção nas notícias o «dia negro» 
ou o «dia triste», como foi classificado o dia 24 de Junho em 
que o Parlamento Europeu aprovou o Relatório Matic, apesar 
da contestação permanente de muitos sectores. A Igreja não se 
calou e aos mais diversos níveis clamou contra este atentado 
grave à vida e à civilização. Mas quem a ouviu? Adivinha-se 
facilmente de que lado estiveram os deputados portugueses.
Mas o que diz tal relatório e o que ele traz de novo? Ele 
recomenda o fim das limitações à prática do aborto nos Esta-
dos-membros e ameaça a liberdade de consciência dos médicos. 
Falando da saúde sexual e reprodutiva (eufemismo que procura 
esconder o aborto), ele impõe como direito humano o aborto, e 
recomenda abolir todas as restrições ao mesmo, obrigando os 
Estados a apoiá-lo. Dá também um rude golpe na objecção de 
consciência reconhecida ao pessoal médico.
Mais revoltante ainda é que o mesmo Parlamento Europeu, em 
2019 mostrou-se firme na condenação do nazismo e do comu-
nismo, como ideologias totalitárias e responsáveis de genocídios, 
condenando as atrocidades cometidas por ambos os regimes to-
talitários. No documento histórico, que foi aprovado em Setem-
bro de 2019 com 535 votos a favor, 66 contra e 52 abstenções, 
o Parlamento Europeu “recorda que os regimes nazi e comunista 
são responsáveis por massacres, pelo genocídio, por deportações, 
pela perda de vidas humanas e pela privação da liberdade no sé-
culo XX numa escala nunca vista na História da humanidade, e 
relembra o hediondo crime do Holocausto perpetrado pelo re-
gime nazi. Damos a palavra aos historiadores: «os números de 
mortes às mãos de ditadores comunistas: 65 milhões de mortos 
na China; quase 20 milhões na União Soviética; um milhão no 
Vietname; dois milhões no Cambodja e outros dois milhões na 
Coreia do Norte. “Ao todo, regimes comunistas mataram cerca 
de 100 milhões de pessoas — cerca de quatro vezes mais que 
o número de mortos pelos nazistas — tornando o comunismo 
a ideologia mais assassina da história humana”,escreveu Marc 
Thiessan no Washington Post.
Diante de tudo isto, diremos apenas: até quando este plano in-
clinado que sacrifica a dignidade humana e destrona os grandes 
referenciais da cultura e da espiritualidade europeias?
Desde o Génesis bíblico que os paraísos tentados sem Deus se 
revelaram sempre infernos terríveis que animalizam em vez de 
humanizar.
Pobre do povo que não deixa surgir no seu seio os profetas que, 
discernindo os sinais do presente, se impõem para acautelar um 
futuro de paz para todos.

P. Abílio Cardoso
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Foi quando, perante o cadáver do meu irmão 
Denis, na missa de corpo presente, o meu pai 
começou a rezar o Pai Nosso em voz alta. Não fui 
capaz de o acompanhar e isso entristeceu-me. 
Foi o pontapé de saída para uma nova fase.

Luís Miguel Cintra, In A Revista do Expresso, Edição 2531, 30.04.2021

ATividAde “SeR PARóqUiA”
O Centro de Catequese da Matriz da Paróquia de Santa Maria Maior de Barcelos, no 
encerramento do ano catequético terminou com a atividade “Ser Paróquia”. Divi- 
didos em grupos, catequizandos e respetivos Encarregados de Educação/familiares, 
deslocaram-se para as várias igrejas da Paróquia, nomeadamente, S. José, Igreja do 
Terço, Templo do Senhor Bom Jesus da Cruz e Igreja de Santo António. Esta atividade 
deu a conhecer a paróquia no seu todo e todos os que nela trabalham.
Os grupos, através da pessoa responsável por cada igreja, tiveram conhecimento 
da sua história bem como das competências dos membros das confrarias. Adultos e 
crianças foram convidados a escreverem uma palavra positiva que retratasse o ano 
2020/21 na catequese e na paróquia. Tal como demonstra o gráfico da última pági-
na, as palavras com maior ênfase foram: Amor, Fé, Esperança, Família e Fraternidade.
Os catequistas agradecem, assim, a presença e colaboração de todos os partici-
pantes nesta atividade, pois sem eles não seria possível a realização destes mo-
mentos que, esperamos nós, serão para recordar.

Os catequistas

PROGRAMA de ACTividAdeS
insiste-se, uma vez mais, com os gru-
pos, confrarias e instituições que façam 
o seu planeamento de actividades a in-
cluir no programa da Paróquia para o 
próximo ano.
vamos considerar que a pandemia 
estará resolvida ou, pelo menos, que 
não impedirá as nossas actividades em 
testemunho de serviço à comunidade, 
em razão da nossa fé em Jesus Cristo.
dado que estamos já a agendar os casa-
mentos, que foram adiados nestes dois 
últimos anos, impõe-se que tenhamos 
em conta as condicionantes próprias da 
vida da Paróquia, pelo que urge que to-
dos os grupos dêem a conhecer o que se 
propõem no próximo ano.
A hora é de apelo ao compromisso de 
todos, individualmente e até em família: 
em que posso eu colaborar com a minha 
Paróquia? Há lugar para todos.

RobeRt SchumAn, o ReAliStA míStico
Declarado Venerável pelo papa Francisco neste sábado, 
19 de junho, Robert Schuman está na história como um 
dos pais fundadores da europa, a par de Adenauer e De 
Gasperi. Foi toda a vida um militante católico, com o 
sentido de uma missão. homem austero e piedoso, con-
cebia o compromisso político como um serviço absolu-
to. Fora da cena política viveu com sobriedade. «humil-
de, falso ingénuo, cinzento, afastado», assim o define o 
biógrafo Poidevin, que dele assinala as medíocres quali-
dades oratórias e o escasso fascínio da sua figura física, 
mas também a tenacidade na argumentação, a habilidade 
para desencadear processos e construir estratégias, a 
simplicidade de vida, a tensão ideal do grande estadista. 

in SnPc, 21/06/2021

belíssima imagem: Deus e uma menina, mão 
na mão. não era lícito, segundo a lei, tocar um 
morto, quem o fizesse tornava-se impuro, mas 
Jesus perfuma de liberdade. e ensina-nos que 
é preciso tocar o desespero das pessoas para as 
poder reerguer. uma história de mãos: em todas 
as casas, junto ao leito da dor ou ao do nasci-
mento, o Senhor é sempre uma mão estendida, 
como o é para Pedro quando se está a afundar 
na tempestade. 

ermes Ronchi, in SnPc, 24/06/2021

Deus não está de dedo 
apontado para os teus pecados, 

mas estende-te a mão que
te agarra e reergue
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“A catequese é importantíssima

para as crianças terem mais

conhecimento sobre Deus.”
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e.” “eu gosto de ir à catequese

para aprender sobre Deus.”
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SeRviÇO LiTÚRGiCO dA SeMANA iNFORMAÇÕeS
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eu vos louvarei, Senhor, 
porque me salvastes

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

SeGUNdA, 28 - S.TO iReNeU
 Leituras: Gen 18, 16-33
   Mt 8, 18-22

09.00 (Senhor da cruz): Dinis Augusto Rodrigues
15.30 (terço): M.ª Josefa de Jesus (aniv.) e filha M.ª do Carmo
19.00 (matriz): Pelas almas do Purgatório

TeRÇA, 29 - SãO PedRO e SãO PAULO
 Leituras: At 12, 1-11
  2 Tom 4, 6-8. 17-18
  Mt 16, 13-19

09.00 (Senhor da cruz): Henrique Sousa
19.00 (matriz): Leonel da Quinta Fernandes

qUARTA, 30 - PRiMeiROS SANTOS MáRTiReS
   dA iGReJA de ROMA
 Leituras: Gen 21, 5. 8-20
  Mt 8, 28-34

09.00 (Senhor da cruz): Maria Teresa Pereira
15.30 (terço - intenções colectivas): 
- Pelos irmãos, vivos e falecidos, da Confraria do Terço
- Domingos Silva e filha Carla Patrícia
- António Augusto São Bento
19.00 (matriz): Dra. Clementina Rosa Rego Graça Esteves

qUiNTA, 1 - Leituras: Gen 22, 1-19
   Mt 9, 1-8

08.00 (São José): Acção de graças à Sagrada Família
09.00 (Senhor da Cruz): António Peres Filipe,
               esposa e familiares

15.30 (Terço): Manuel da Mota Gonçalves
19.00 (matriz - intenções colectivas): 
-Pelas almas do Purgatório

SextA, 2 - Leituras: Gen 23, 1-4. 19-24, 1-8. 62-67
            Mt 9, 9-13

09.00 (Senhor da cruz - intenções colectivas):
- Pelas almas do Purgatório
- Margarida Alzira de Carvalho Fonseca Furtado (3º aniv.)
15.30 (terço): João Gonçalves e tia
19.00 (matriz): Maria Luísa de Sousa Nunes e familiares

SábAdO, 3 - SÃo tomÉ
 Leituras: Ef 2, 19-22
   Jo 20, 24-29

09.00 (Senhor da cruz): Albertina Costa Martins e marido
17.30 (S. José): Rui Nuno Silva Loureiro
19.00 (matriz - intenções colectivas):
- Eduardo Cardoso de Oliveira (aniv. nascimento)
- Benvinda da Purificação Pimenta e Silva (30º dia)

dOMiNGO, 4 - Xiv dO TeMPO COMUM
 Leituras: Ez 2, 2-5
   2 Cor 12, 7-10
               Mc 6, 1-6

09.00 (Senhor da cruz): Carmo da Glória Martins e Fernando Agra
11.00 (matriz): Pelo povo
12.15 (Senhor da cruz): Irmãos da Real Irmandade
15.30 (terço): Augusto Dias Salgueiro, esposa e família
19.00 (matriz): Pelos irmão, vivos e falecidos,
           da Confraria do Santíssimo Sacramento

oFeRtAS PARA boletim 
Pedimos a colaboração generosa 
para com o boletim, que é distribuí-
do gratuitamente. 

- Família n.º 140 - 5,00
- Familia n.º 65 - 20,00
- mGlS - 100,00

totAl DA SemAnA - 125,00 euros

A transportar: 25.452,55 euros
Despesas até agora: 33.233.75 euros

mAiS um SínoDo, SemPRe em SínoDo
1. Sendo «católica», a vocação da igreja é chegar a to-
dos. Refira-se que «católico» – vocábulo que terá sido 
usado pela primeira vez por Aristóteles – advém de «kat
-holon», isto é, «segundo o todo».
2. Porque «Deus quer que “todos” os homens se salvem» 
(1tim 2, 4), o Ressuscitado enviou os Seus seguidores 
«por ”todo” o mundo, para anunciar o evangelho a “toda” 
a criatura» (mc 16, 15). Daí que possamos dizer que a 
catolicidade da igreja só é real com este anúncio total. 
3. Jesus sinalizou este horizonte «católico», por exem-
plo, na parábola da «ovelha perdida» (cf. lc 15, 3-7). 
tal como o rebanho apenas fica inteiro com o reagru-
pamento da ovelha que se tresmalhara, também a igreja 
não pode desacelerar enquanto não agregar a totalidade 
dos seus membros.
4. Assim sendo, percebe-se que a igreja tenha um rosto 
sinodal. É com todos que a igreja quer fazer «um cami-
nho em conjunto». Aliás, «Sínodo» vem de «Syn-hodós», 
que significa «fazer caminho juntos».
5. É que, ao fazer parte do novo corpo de cristo – tal 
como Paulo qualifica a igreja (cf. 1 cor 12, 12-13) –, 
cada cristão está vinculado aos outros cristãos. É à igre-
ja que Santo Agostinho chama o «cristo total», pelo que 
só é possível ser cristão ao lado de outros cristãos.
6. não é aceitável, por isso, qualquer individualismo 
eclesial. Se o próprio termo «igreja» remete para «as-

sembleia reunida», seria um rematado contra-senso per-
tencer à igreja e estar ausente dela.
7. não é invulgar tal acontecer: a ausência completa ou, 
então, a presença ocasional. e é deste modo que, se não 
chegamos ao estado de uma sociedade «desigrejada», cor-
remos o risco de padecer, frequentemente, de uma igreja 
«desconjuntada».
8. Ao convocar um novo Sínodo – e ao alargá-lo à partici-
pação de todas as comunidades – , o Papa Francisco está, 
no fundo, a alertar-nos para a necessidade de caminhar-
mos todos (e sempre) em conjunto, em comunhão. A esta 
luz, compreende-se que, como diz D. António couto, «a 
sinodalidade não seja uma coisa a fazer na igreja, mas a
própria igreja a fazer-se».
9. Somente é possível pertencer à igreja com os outros, 
escutando os outros e estendendo a mão aos outros. em 
conjunto escutaremos Jesus cristo, o «bispo invisível» 
(Santo inácio de Antioquia), que conduz a igreja. Por con-
seguinte, é vital ir ao encontro de todos, assegurando-lhes 
que a sua presença é desejada e imprescindível.
10. É em conjunto que celebramos a eucaristia, abraça-
mos a missão e promovemos a fraternidade. não de uma 
maneira intermitente, mas de uma forma permanente. É 
preciso que todos saibam e que cada um sinta: que a sua 
presença é fundamental. em tuDo e SemPRe.

P. João António Pinheiro teixeira, teólogo, in Dm 22/6/2021

diSPeNSA dA
MiSSA dOMiNiCAL

é eNCeRRAdA NA POLóNiA

Devido à pandemia, os católicos estavam 
provisoriamente dispensados da obriga-
toriedade.
A dispensa da Missa dominical será en-
cerrada na Polónia no próximo domingo, 
20 de junho, em todas as dioceses que a 
adotaram em decorrência das restrições à 
liberdade de movimentos impostas pela 
pandemia de covid-19.
A decisão unânime dos bispos foi tomada 
durante a assembleia plenária da Con-
ferência Episcopal Polaca, nos dias 11 e 12 
de junho, com base na gradual redução 
dos contágios pelo coronavírus no país.

Dispensa da missa dominical
Vale recordar que a participação na Santa 
Missa dominical é de preceito para todo 
católico adulto que não esteja impedido 
por graves limitações, de modo que fal-
tar à Santa Missa aos domingos constitui 
pecado mortal. Este preceito havia sido 
provisoriamente levantado pelo episco-
pado de muitos países durante as fases 
mais críticas da pandemia do coronavírus.
A Polónia está entre os 15 países mais 
atingidos do mundo pela pandemia, com 
quase 2,9 milhões de pessoas infectadas 
e mais de 74 mil mortos. No entanto, a 
média diária de novas infecções tem 
apresentado redução e hoje está em cerca 
de 370 novos casos confirmados por dia. 
Em comparação, a média de novas con-
taminações por dia no Brasil está acima 
de 60 mil.
A última sexta-feira, 11 de junho, foi a 
festa do Sagrado Coração de Jesus. Nessa 
ocasião emblemática, o episcopado po-
laco renovou a consagração do país ao 
Sagrado Coração em plena Basílica do 
Sagrado Coração de Jesus em Cracóvia, 
durante concelebração eucarística presi-
dida por dom Stanisław Gądecki.
O presidente da Conferência Episcopal 
Polaca declarou que, tal como há cem 
anos, os católicos da Polónia dedicam sua 
pátria a Jesus e lhe confiam “toda a nossa 
vida pessoal, familiar e social, que que- 
remos alicerçar nos sólidos princípios do 
Evangelho”.
De fato, os bispos polacos tinham entre-
gado o seu país ao Sagrado Coração de 
Jesus no dia 27 de julho de 1920, em Jas-
na Góra, renovando solenemente a con-
sagração no ano seguinte, já na Basílica 
do Sagrado Coração de Jesus em Cracóvia. 
Este foi, portanto, o ato de consagração 
que acaba de ser renovado por ocasião do 
seu centenário.

Polónia, Santuário de Jasna Góra, konradkerker |
Shutterstock, Reportagem local - publicado em 15/06/21

CATeqUeSe NA PARóqUiA
Com o encerramento «oficial» da catequese, ocorrido no passado domingo, 
depois de um sábado rico de experiência comunitária e paroquial com a 
visita dos diversos grupos às igrejas da cidade, há todo um dinamismo que 
se continua: os catequistas preparam o próximo ano, as crianças são acom-
panhadas pelos pais na missa dominical e algumas actividades mantêm-se 
com o empenho de cada catequista no seu grupo. O catequista está, em 
nome da igreja, junto de cada família do catequizando.
Nesta semana, os catequistas estão a preparar uma caminhada com os mais 
crescidos, no Caminho de Santiago, a iniciar-se provavelmente no domingo, 
4 de Julho. Oxalá os pais colaborem e participem.

AdORAÇãO eUCARÍSTiCA – No próximo domingo, na Igreja Matriz às 17h30, 
haverá adoração eucarística, promovida pela Confraria do Santíssimo. Apela-se à 
participação de todos: parar uma hora em adoração e louvor diante do Santíssimo 
exposto é a melhor maneira de nos percebermos amados por Deus.

«A GRANde deSGRAÇA 
deSTe MUNdO 

NãO é HAveR PeSSOAS 
SeM-deUS,

MAS qUe SeJAMOS 
CRiSTãOS TãO MedÍOCReS» 

A mediocridade, no fim de contas, rende. Quando alguém aceita este mo- 
derno mandamento é, de alguma forma, remunerado pela sociedade ou pelo 
grupo a que pertence, que o acolhe precisamente porque não lhe perturba 
o sistema. Quem, pelo contrário, de alguma forma se opõe à mediocridade, 
mesmo sem proclamações particulares, simplesmente porque não renuncia 
à sua identidade de valores, esse é um espinho no grupo, perturba-lhe o 
equilíbrio e coloca o sistema em crise, ou recorda implicitamente a todos 
aquilo que cada um é chamado a ser. ou, em termos ainda mais positivos, 
relembra a todos que a pessoa só é feliz quando dá o máximo de si.

Domenico marrone, in SnPc, 21/06/2021

um eStilo mARiAno Que conViDA toDA A iGReJA A SeR mÃe
O L’Osservatore Romano, em italiano, de 2 de março de 2018, publica uma carta de 
agradecimento do Papa Francisco, a uma teóloga espanhola, Maria Teresa Compte 
Grau, que lançou um livro intitulado “Dez coisas que o Papa Francisco propõe às 
mulheres”. (Madri, Publicaciones Claretianas, 2018, 85 páginas), A escritora aborda 
ensinamentos do Papa às mulheres. 
“Seguindo o pensamento dos meus predecessores, creio que seja necessária uma 
renovada pesquisa antropológica, que inclua os novos progressos da ciência e 
das atuais sensibilidades culturais para que possamos, sempre mais, ir a fundo, 
não somente na identidade feminina, mas também na masculina, para, assim, 
melhor servir o ser humano, no seu conjunto». (...) Parece-me justo, que, em sua 
reflexão, você não se esqueceu de Maria, bendita entre as mulheres. Creio que, do 
ser mulher de Maria, emerge algo de especial que eu nominei ‘estilo mariano’, em 
minha exortação apostólica Evangelii gaudium (n. 288).” Francisco expressou sua 

satisfação pelo fato de a escritora 
citar Maria e o “estilo mariano”, que 
consiste em amar a todos com ter-
nura e afeto. “Homens e mulheres, 
na Igreja, não devem perder de vista 
esta perspectiva tão crucial”. 
“Que essas ‘dez coisas’ possam ajudar 
quem lê e que o Senhor as multiplique, 
caminhando sempre rumo a uma sensi-
bilidade e a um reconhecimento maior 
da missão e da vocação da mulher.”
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