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Olhares pequenos que impedem milagres
Eis que nos sentimos tantas vezes desgraçados, quando Deus nos olha 

com graça. E as páginas da Bíblia 
tornam-se um clamor constante 
a olharmos para além do que os 
olhos atingem. Ver bem é ver com 
o coração, é ver para além do que 
os olhos atingem. 
Jesus foi Ele próprio vítima deste 
olhar pequeno, rasteiro, porven-
tura preconceituoso. Os seus con-
terrâneos não conseguiram arre-
dar de um olhar redutor de «filho 
do carpinteiro», que levou Jesus 
a ficar «admirado com a falta de 
fé daquela gente». É bem verdade 

que «os de fora» vêem com mais isenção que «os de dentro», porque estes 
agem como «sabendo tudo e de tudo de uma pessoa».
Como corrigir o nosso olhar? Diante da doutrina que o Mestre Jesus en-
sina, há apenas uma decisão a tomar: converter-se ao olhar de Jesus, que 

olha para o mundo que o 
rodeia como criação do 
Pai, necessitada de salva-
ção. Converter-se é pôr-se 
em causa, atitude saudá-
vel e necessária por parte 
de todos. Converter-se é 
decidir gastar as nossas 
energias  descentrados de 
nós mesmos. Converter-se 
é não olhar para os outros 
de cima para baixo - um olhar que apouca o outro, o despreza e até o pode esma-
gar - mas lado a lado, partilhando as dificuldades da caminhada. Converter-se é 
reconhecer em Jesus mais que uma Humanidade perfeita e santa mas a própria Di-
vindade que Se aproxima das nossas misérias e pecados, nos acolhe e nos alivia dos 

«nós» que infernizam a vida de cada ser humano. Converter-se é aceitar-se fraco e disponível para deixarmos a graça de Deus nos 
trabalhar e nos tornar verdadeiramente livres. Converter-se é acautelar-se para não sermos «um povo de cabeça dura e coração obs-
tinado», que não sabe ler os sinais, não escuta a voz dos profetas, uma voz que sempre incomoda quem prefere a mentira à verdade. 
Não estaremos nós hoje em igual situação à dos conterrâneos de Jesus, com olhar pequeno sob um tecto baixo, incapazes de ver 
para além do que já sabemos e damos como adquirido, sem nos abrirmos à sempre possível surpresa que vem do Alto? Vindos 
de um tempo de cristandade, de um tempo de fórmulas feitas, contentamo-nos com muito pouco, o rotineiro e banal que nos 

cerca e nos esmaga. 
«Às vezes, por termos os olhos tão embrenhados na terra, nas coisas da terra, não 
conseguimos ver o céu» (D. António Couto).
Com o salmista (Sl 123), rezemos, abrindo as mãos para as mãos de Deus, com os olhos 
escancarados para o Céu, a alma aberta para Deus. 

O Prior - P. Abílio Cardoso

UM OLHAR OUTRO 
Não, não fica a dever-se à pandemia a situação financeira grave 
das instituições da Igreja. A pandemia não a criou: pô-la a des- 
coberto e agravou-a. Mas já antes dela a situação financeira de 
paróquias e instituições eclesiais não era famosa. Quando os 
jornais, ávidos de novidades, sobretudo daquelas que chocam a 
opinião pública - eles vivem obcecados pelas audiências e pelos 
lucros que elas podem gerar - trazem títulos do tipo Igreja tem 
paróquias falidas, reportando-se a declarações do presidente 
da Conferência Episcopal, certamente que vão despertar para 
um tema cada vez menos «discreto» e mais responsabilizante 
para os que ainda frequentam a Igreja. Porém, para os que, na 
praça pública, opinam sobre tudo, nada acrescentarão à «hipo- 
crisia» banal de quem tudo critica mas nada faz.
Abordemos de frente o problema: a Igreja e as suas instituições 
vivem primariamente da generosidade dos fiéis, dos crentes que, 
ao longo dos séculos, alimentaram vínculos de sociabilidade a 
partir do crer em Jesus. Se hoje se reconhece que os vínculos 
eclesiais são bem menos fortes - como todos os outros vínculos 
sociais numa cultura do efémero - facilmente se tem de admitir 
que a situação financeira tende a agravar-se: os participantes 
são menos em número, a generosidade é afectada, enquanto 
que os encargos, alguns de séculos, se continuam. Mais ainda, 
numa sociedade organizada, um Estado laico ignora em grande 
parte a génese e a finalidade de uma instituição religiosa que 
não vive para o lucro mas para o serviço ao bem comum. E até 
se serve de muito voluntariado alimentado pela fé cristã.
Quando em 2004 a nova Concordata obrigou a uma nova or-
ganização das paróquias, sujeitas a impostos e taxas, que se 
mantêm independentemente de se saber se há ou não fontes 
de financiamento - estas estão alicerçadas na generosidade dos 
fiéis - acabou por pôr em causa o futuro de muitas. No nosso 
caso concreto, quantas das nossas paróquias do concelho têm 
sérias e reais dificuldades para manter as igrejas abertas, para 
já não falar dos salários justos a quem as serve?
Na cidade, um olhar objectivo e honesto, mesmo que abale cer-
tos críticos que sempre têm a última sentença sobre os dinheiros 
da Igreja, fruto da generosidade dos outros, que não deles, diz-
se em poucas palavras: quer a Paróquia, quer as confrarias com 
encargos de gestão de espaços, têm a sua contabilidade orga-
nizada, administram com rigor mas preocupam-se com o futu-
ro. As esmolas das missas ficam-se pelas moedas negras, numa 
descida cada vez mais acentuada. Para as igrejas estarem abertas 
durante o dia é necessário pessoal. Que deve ser pago justa e 
legalmente. Se os participantes diminuem, facilmente se com-
preende que o futuro fica em risco e que os que frequentam as 
igrejas terão de ser mais sacrificados. E se as igrejas são espaços 
que favorecem a comunhão e o encontro entre as pessoas, logo 
lugares de humanização, seria de esperar que os poderes pú-
blicos os reconhecessem como «lugares de alma» necessários. 
E como tal, se comprometessem a que eles continuem a existir. 
Respeitar a identidade de um povo é bem mais importante que 
o turismo. Porque razão têm de ser apenas os crentes a garantir 
igrejas abertas durante todo o dia para que os turistas as pos-
sam visitar, como lugares de cultura e de história?
As notícias que trazem o tema dos dinheiros da Igreja para a 
praça pública são também, e ainda bem, um estímulo a uma 
gestão rigorosa das ofertas dos fiéis. Sei por experiência de mais 
de 40 anos o que é gerir nos limites do deve/haver. E sei também 
que, partindo da confiança em Deus e na sua capacidade de 
surpreender quem nele confia, as dificuldades são ultrapassa-
das quando se confia também nos cristãos que, nas paróquias, 
gerem com sentido de responsabilidade e transparência. Alguns 
deles chamados a integrar a gestão de paróquias e confrarias, 
assumem até pessoalmente algumas das despesas de todos. A 
minha palavra de gratidão e de louvor a todos esses, que eu 
conheço e reconheço pelo nome.

P. Abílio Cardoso
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MARiA isAbeL PeReiRA RibeiRO
Faleceu Maria Isabel Pereira Ribeiro, de 86 
anos, a 26 de Junho, ela que era solteira. O 
funeral foi celebrado na segunda-feira, dia 
28, com missa às 11.00 na Igreja Matriz. A 
missa de 7º dia foi celebrada ontem, dia 3, e 
a de 30º dia será no dia 27 de Julho, na Igreja 

Matriz. Que descanse em paz.

FeRnAndO JOsé dOs sAnTOs 
MAcHAdO FigUeiRedO

Faleceu Fernando José dos Santos Macha-
do Figueiredo, de 59 anos, a 28 de Junho, 
ele que era casado com Margarida Maria 
Martins da Quinta e Costa. O funeral foi 
celebrado na terça-feira, dia 29, com mis-
sa às 16.30 na Igreja da Santa Casa da Mi-
sericordia. A missa de 7º dia foi celebrada 
ontem, dia 3, e a de 30º dia será no dia 28 de Julho, na 
Igreja Matriz. Que descanse em paz.

sUsPensÃO de 
MissAs nO VeRÃO

como acontece todos os anos dev-
ido à pouca frequência, serão sus-
pensas as missas das 12.15 no sen-
hor da cruz e a das 15.30 na igreja 
do Terço, a partir de 11 de Julho, 
sendo retomadas a 12 de setembro.
no domingo, 18 do corrente, já não 
haverá tais celebrações.

cARTÓRiO enceRRAdO
Por motivo de férias da nos-
sa colaboradora, o Cartório Pa-
roquial estará encerrado de 5 
até 11 de Julho. Para qualquer 
assunto poderão sempre contac-
tar o Pároco, de preferência por 
SMS ou email (966201411/pa-
roquiadebarcelos@sapo.pt).
Voltará a estar encerrado na 
quinzena de 2 a 15 de Agosto, 
pelo mesmo motivo.

PRePARAÇÃO dO bAPTisMO
Na próxima sexta-feira, às 21.00 nas salas de 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.

TOdOS OS dIAS há MIlAgReS,
MAS NãO OS VeMOS PORQue

Só PROCuRAMOS O exTRAORdINáRIO 
O excerto evangélico do próximo domingo interro-
ga-nos sobretudo sobre a nossa atitude habitual e 
quotidiana: atitude que em profundidade não es-
pera nada, e portanto não aguarda ninguém; e so-
bretudo, atitude que não consegue imaginar que do 
quotidiano, do outro que nos é familiar, daquele que 
conhecemos, possa brotar para nós uma palavra ver-
dadeiramente de Deus. Não temos muita confiança 
no outro, em particular se o conhecemos de perto, 
mas estamos sempre prontos a acreditar no “ex-
traordinário”, a quem quer que se imponha. Estamos 
de tal maneira pouco munidos de fé-confiança, que 
impedimos que aconteçam milagres, porque, mesmo 
que aconteçam, não os vemos, não os reconhecemos, 
e portanto permanecem como eventos insignificantes, 
sinais que não alcançam o seu fim. 
Eis o que espera cada pessoa que tenha recebido um 
dom de Deus, mesmo que apenas uma miga- lha de 
profecia: torna-se insuportável, e portanto domina 
a convicção que é melhor não lhe dar confiança… 
Jesus «admira-se com a sua falta de fé», e todavia 
mantém-se firme: continua com fidelidade a sua 
missão em obediência àquele que o enviou, indo 
para outros lugares, sempre a pregar e a fazer o bem. 
Mas sem receber fé-confiança, Jesus não consegue 
nem converter nem curar, e tão-pouco fazer o bem.

Enzo Bianchi, In Altrimenti (SNPC, 30/6/2021)

O sistema educativo está a 
criar burros, com uma pala 
de cada lado e à frente um 
computador. Está a criar 
funcionário. Ser funcionário 
é o contrário de alguém 
elaborar o seu próprio pro-
jeto. É treinar para ser o 
melhor servidor de um pro-
jeto alheio. Estamos a viver 
projetos que não sabemos 
de onde surgem, que a gente 
não escolhe. No fundo, é um 
só e único projeto, o de tudo 
ser dominado pelos valores do mercado.

Luís Miguel Cintra, In A Revista do Expresso, 30.04.2021

AULAS DE RELIGIÃO E MORAL
É a hora dos pais. Não deixem

de matricular os vossos filhos.
A disciplina de eMRC (educação Mor-
al e Religiosa Católica), que é de oferta 
obrigatória e de escolha livre em todas as 
escolas do estado, não se confunde com 
a catequese paroquial nem concorre com 
ela. esta disciplina, assegurada pela Igre-
ja Católica, oferece aos alunos, em con-
texto escolar, uma “sabedoria de vida”, 
aberta à transcendência e mobilizadora 
dos valores do humanismo cristão. 
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Os nossos olhos estão postos no senhor,
até que se compadeça de nós

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

segUndA, 5 - s. AnTÓniO MARiA ZAcARiAs
 Leituras: Gen 28, 10-22a
   Mt 9, 18-26

09.00 (Senhor da Cruz): Maria de Lurdes Oliveira Barbosa
15.30 (Terço): Em honra do Santíssimo Sacramento
19.00 (Matriz): Dra. Clementina Rosa Rego Graça Esteves (22º aniv.)

TeRÇA, 6 - s. MARiA gOReTTi
 Leituras: Gen 32, 22-32 (hebr. 23-33)
  Mt 9, 32-38

09.00 (Senhor da Cruz): Pais, irmãos, sobrinhos e primos de 
         Teresa Jesus Fernandes
19.00 (Matriz): Margarida Alzira de Carvalho Fonseca 
               Furtado (3º aniv.)  e marido

QUARTA, 7 - Leituras: Gen 41l, 55-57 - 42, 5-7a. 17-24a
    Mt 10, 1-7

09.00 (Senhor da Cruz): António Pereira
15.30 (Terço - Intenções colectivas): 
- Pelos irmãos, vivos e falecidos, da Confraria do Terço
- Familiares de Conceição Simões
19.00 (Matriz): Venâncio B. Miranda Arantes (aniv.) e esposa

QUinTA, 8 - Leituras: Gen 44, 18-21. 23b-29 - 45, 1-5
   Mt 10, 7-15

08.00 (são José): José Narciso Costa Alves e sogros
09.00 (senhor da cruz): Em honra de São João Baptista
15.30 (Terço): José Maria Ribeiro Rodrigues e pais
19.00 (Matriz - Intenções colectivas): 
- Dra. Clementina Rosa Rego Graça Esteves (48º aniv.)
- Luciana da Silva
- Maria de Lurdes Figueiredo Torres (aniv.)
- Amélia Alda Amaral Neiva
- Pais de João Loureiro
- Rui António dos Santos Correia de Oliveira (1º aniv.)
- José da Costa Ventura (aniv. nascimento) e esposa

SexTA, 9 - SS. AgOSTINhO ZAO RONg
    e COMPANheIROS

Leituras: Gen 46, 1-7. 28-30
  Mt 10, 16-23

09.00 (Senhor da Cruz - Intenções colectivas):
- Maria Olívia Pinheiro da Cunha, marido e neto
15.30 (Terço): Em honra de São Bento
19.00 (Matriz): Maria do Carmo Sousa Faria (aniv. nasc.)

sábAdO, 10 - SANTA MARIA
 Leituras: Gen 49, 29-33 - 50, 15-26a
   Mt 10, 24-33

09.00 (Senhor da Cruz): Maria de Lurdes Oliveira Barbosa
17.30 (S. José): M.ª Conceição Monteiro Soares, marido e filhos
19.00 (Matriz - Intenções colectivas):
- M.ª Gracinda Rego de Sousa Graça Esteves e Ana da Silva Rego
- Maria Eugénia Fernandes Ribeiro, filho Luís e genro Manuel
- Maria Augusta Fernandes
- Bernardino Pereira da Costa e familiares de Teresa Carreiras
- Pais de Alice Lima
- Maria Virgínia Pereira da Cunha Arantes
- António da Silva Ferreira (30º dia)

dOMingO, 11 - XV dO TeMPO cOMUM
 Leituras: Ez 2, 2-5
   2 Cor 12, 7-10
               Mc 6, 1-6

09.00 (Senhor da Cruz): Joaquim Jesus Lopes Martins
11.00 (Matriz): Pelo povo
12.15 (Senhor da Cruz): Irmãos da Real Irmandade
15.30 (Terço): Augusto Dias Salgueiro, esposa e familiares
19.00 (Matriz): Pelos irmão, vivos e falecidos,
                 da Irmandade de Santa Maria Maior

OFeRTAS PARA BOleTIM 
Pedimos a colaboração generosa para com o Boletim, 
que é distribuído gratuitamente. 

- Família n.º 339 - 10,00
- Familia n.º 842 - 10,00
- Família n.º 136 - 15,00

TOTAl dA SeMANA - 35,00 euros

A transportar: 25.487,55 euros
despesas até agora: 33.233.75 euros

FAlAMOS de AMOR, MAS SABeReMOS AMAR?
Uma sociedade ruidosa acaba inevitavelmente por se con-
verter numa sociedade palavrosa. A páginas tantas, as pala-
vras despontam como ingredientes do ruído que nos cerca. 
Falamos quase sempre, falamos de quase todos e falamos 
de quase tudo. Mas será que fazemos mais do que ruído? 
Muitas vezes, parecemos «mónadas incomunicantes». Todos 
temos muito para dizer. Alguém terá vontade de escutar? Já 
teremos percebido que a comunicação também se faz – e 
muito – de escuta?
É sabido que falamos muito de amor. Ou – para ser mais 
exacto – costumamos fazer muito ruído com a palavra 
«amor». Mas saberemos amar? O amor é uma palavra muito 
presente nos lábios. Mas não será uma realidade bastante 
ausente da vida? Se o amor fosse uma prioridade, haveria 
tanta injustiça na humanidade? Haveria tantos preferidos 
que ignoram tantos preteridos? Haveria tantos seres hu-
manos deixados para trás nas curvas da existência? Amor 
que selecciona – e que, portanto, exclui – merece o nome 
de amor? Amor que se distancia nas adversidades honra a 
condição de amor?
Acresce que laboramos num persistente equívoco.
Sendo o amor o que há de mais «desegoízador», até no amor 
nos colocamos no centro. Amamos o outro não pelo que é, 
mas enquanto nos apraz, nos serve ou nos interessa. Quan-

do deixa de nos aprazer, servir ou interessar, o amado passa a 
descartado. Terá havido amor? Quando compreenderemos que 
o amor é belo quando é descentrado, quando aos outros dá a 
primazia? O amor é luminoso quando não tem prazo nem fim. 
E o amor faz prodígios quando está disponível para recomeçar 
e para resistir a todos os vendavais e intempéries da convi-
vência.
Dá, porém, a impressão de que enchemos os lábios de amor 
para suprir o vazio de amor no coração. Talvez seja necessária 
alguma – ou muita – «loucura» para amar, acolhendo o outro 
e até suportando o outro (cf. Gál 6, 2; Col 3, 13). É assim que 
Deus nos ama: «loucamente». O teólogo Nicolau Cabasilas não 
hesitou em evocar o «amor louco» («manikos éros») de Deus 
pela humanidade. Mas é essa «loucura» – sinalizada por São 
Paulo (cf. 1Cor 1, 18) – que nos liberta, salva e alenta. Deus 
não Se limita a dizer que ama (cf. Jer 31, 3). Deus ama, Deus 
é amor (cf. 1Jo 4, 8.16). E, como notou Paul Evdokimov, Deus 
opta, frequentemente, «por Se remeter ao silêncio do Seu amor 
sofredor». Este silêncio não recusa a palavra; pelo contrário, 
está dentro da Palavra. É por isso que – já avisavam os escri-
tores antigos –, antes de ouvir as palavras do Verbo, há que 
escutar o Seu silêncio. É ele que nos permite «abrigar» o amor. 
E reparti-lo por todos. Desmedidamente…

P. João António Pinheiro Teixeira, Teólogo, in DM 29/6/2021

VATicAnO: PAPA eVOcA
sOFRiMenTO dOs MAis VeLHOs 

dURAnTe A PAndeMiA
MensageM para o I DIa MunDIal Dos avós e Dos IDosos 
Destaca IMportâncIa De acoMpanhar queM foI MaIs afetaDo 
pela covID-19
O Papa publicou hoje a sua mensagem para o I dia Mundial 
dos Avós e dos Idosos, que a Igreja Católica vai celebrar a 
25 de julho, evocando o sofrimento dos mais velhos duran-
te a pandemia. “A pandemia foi uma tempestade inesperada 
e furiosa, uma dura provação que se abateu sobre a vida de 
cada um, mas a nós, idosos, reservou-nos um tratamento 
especial, um tratamento mais duro”, escreve Francisco, de 
84 anos. A mensagem, intitulada ‘eu estou contigo todos os 
dias’, dirige-se na primeira pessoa aos avôs e avós de todo 
o mundo, num “tempo difícil”. “Muitíssimos de nós adoece-
ram – e muitos partiram –, viram apagar-se a vida do seu 
cônjuge ou dos seus entes queridos, e tantos – demasiados 
– viram-se forçados à solidão por um tempo muito longo, 
isolados”, recorda o Papa. Francisco apresenta-se como um 
idoso e sublinha a importância de manter viva a fé, num 
momento de particular sofrimento.
“Toda a Igreja está solidária contigo – ou melhor, connosco 
–, preocupa-se contigo, ama-te e não quer deixar-te aban-
donado”, refere. O texto evoca a experiência de sofrimento 
de São Joaquim e Santa Ana, os pais de Maria, mãe de 
Jesus, para falar das “noites de insónia” de muitos idosos, 
“povoadas por lembranças, inquietações e anseios”.
“Mesmo quando tudo parece escuro, como nestes meses de 
pandemia, o Senhor continua a enviar anjos para consolar a 
nossa solidão”, indica.
O Papa sublinha que este dia Mundial se celebra pela pri-
meira vez depois de “um longo isolamento e com uma reto-
ma ainda lenta da vida social”
“Oxalá cada avô, cada idoso, cada avó, cada idosa – espe-
cialmente quem dentre vós está mais sozinho – receba a 
visita de um anjo”, deseja.
Neste período, aprendemos a entender como são impor-
tantes, para cada um de nós, os abraços e as visitas, e muito 
me entristece o facto de as mesmas não serem ainda pos-
síveis em alguns lugares”. Francisco sustenta que os mais 
velhos têm um papel a desempenhar na Igreja e na so-
ciedade, afirmando que “não existe uma idade para refor-
mar-se da tarefa de anunciar o evangelho, da tarefa de 
transmitir as tradições aos netos”. “Como sabeis, o Senhor 
é eterno e nunca vai para a reforma. Nunca”, acrescenta. 
A mensagem considera que avós e idosos têm a missão de 
“salvaguardar as raízes, transmitir a fé aos jovens e cuidar 
dos pequeninos”. “há necessidade de ti para se construir, 
na fraternidade e na amizade social, o mundo de amanhã: 
aquele em que viveremos – nós com os nossos filhos e netos 
–, quando se aplacar a tempestade”, realça.
O Papa aponta três “pilares” para esta reconstrução – “os 
sonhos, a memória e a oração” – em que os mais velhos têm 
um papel fundamental.
O texto cita Bento xVI, Papa emérito, “um idoso santo, que 
continua a rezar e trabalhar pela Igreja”, para referir que 
“a oração dos idosos pode proteger o mundo, ajudando-o 
talvez de modo mais incisivo do que a fadiga de tantos”.
em janeiro deste ano, Francisco anunciou a instituição do 
“dia Mundial dos Avós e dos Idosos”, que se vai assinalar 
anualmente no quarto domingo de julho, junto à celebração 
litúrgica de São Joaquim e Santa Ana (26 de julho).

OC, In ecclesia, Cidade do Vaticano, 22 jun 2021

SANTIAgO de COMPOSTelA - A Porta Santa na Catedral de 
Santiago de Compostela, espanha, encontra-se aberta até ao 
final de 2021. O ano santo de Compostela, ano jacobeu ou 
jubilar, é celebrado desde o século xII, quando o dia 25 de 
julho, festa de São Tiago, coincide com um domingo.

igReJA QUe sOFRe - Na próxima quinta-feira, às 14.30 na 
Igreja do Terço, haverá um momento de oração, inserido no 
dinamismo da Fundação Ajuda à Igreja que sofre.

MOTOgAlOS - A Associação Clube Moto Galos de Barcelos 
comemora amanhã 24 anos de vida «com uma vasta história 
de trabalho em prol do motociclismo e de Barcelos». No pró- 
ximo domingo, dia 11, na celebração da Eucaristia das 9.00, 
no Senhor da Cruz, o Clube fará memória agradecida e de 
sufrágio pelos sócios falecidos.

MOSTeIRO de BANde - As irmãs carmelitas descalças do 
Mosteiro de Bande (perto de Freamunde), já de nós conheci-
das, voltam à nossa Paróquia pedindo ajuda na compra dos 
seus produtos fabricados no Mosteiro. Será no próximo fim 
de semana, no fim das missas.

ceLebRAÇÃO dO MATRiMÓniO, 
cOM sObRiedAde e PRePARAÇÃO esPiRiTUAL 

A Vigariaria Arquiepiscopal para a Celebração da Fé de Bra-
ga publicou uma nota sobre ‘celebrações do sacramento do 
Matrimónio’, lembrando aos sacerdotes a importância da 
“preparação espiritual” e com indicações sobre a música, a 
ornamentação e fotógrafos. “Exortamos os sacerdotes que 
acompanham os noivos na preparação do seu Matrimónio que 
renovem e reforcem a sua vigilância no que refere a vários as-
petos materiais da preparação dessas celebrações, sem esque- 
cer de pôr sempre em primeiro lugar a preparação espiritual”, 
escreve o cónego Hermenegildo Faria, vigário arquiepiscopal 
para a Celebração da Fé. A nota assinala que um dos sacra-
mentos que “mais viu a sua celebração adiada para melhores 
dias” por causa da pandemia Covid-19 “foi o sacramento do 
Matrimónio”, pelo que no início deste ano 2021 “e na espe-
rança que melhores dias virão”, muitos casamentos “voltam 
a ser agendados”. A Vigariaria partilha várias recomendações, 
nomeadamente quanto ao reportório musical, alertando que 
se “tem verificado um enorme relaxamento nas escolhas mu-
sicais”, que “não honram nem a liturgia nem a vigilância a 
que todos os sacerdotes são obrigados”. “Neste tímido reinício 
de preparação e reagendamento de Matrimónios, recomen-
damos que os sacerdotes redobrem de atenção sem laxismo 
complacente”, acrescenta. Sobre a ornamentação, a Vigariaria 
incentiva a formar os noivos para uma “santa simplicidade”, 
lembrando “as normas” sobre a “preservação do patrimó-
nio, em particular dos altares de talha dourada, e o dever de 
modéstia que a fé impõe”, alertando para o “aumento de a- 
dereços que apenas causam dispersão e ruído visual”. Já sobre 
os fotógrafos e outros repórteres de imagem, pede-se aos pa-
dres que insistam para que “a sua presença e intervenção seja 
o mais discreta possível”. 


