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UM OLHAR OUTRO 
VERGONHA. Esta foi a palavra muitas vezes repetida nestes 
últimos dias com uma intensidade muito especial na boca e 
gestos do Papa Francisco. Comungo do mesmo sentimento e da 
mesma revolta. Certamente como todos aqueles que me lêem. 
A situação é conhecida: os bispos franceses mandataram uma 
Comissão Independente para uma investigação exaustiva aos 
abusos sexuais no seio da Igreja em França. O relatório foi 
agora publicado e, diante dos números reveladores de uma 
situação trágica, que envergonham qualquer crente e mesmo 
qualquer ser humano, só podemos centrar-nos numa questão: 
como tal foi possível? Os títulos dos jornais, embora não co-
incidentes, destacam aspectos do relatório mas não põem em 
causa a gravidade da situação: um caso que fosse seria já grave; 
perpetrado o crime por um ser humano seria já grave, mais 
ainda por um crente, pior ainda por um sacerdote. Estamos de 
acordo quanto à gravidade e quanto à censura pública.
O relatório «identifica cerca de três mil abusadores, dois terços 
dos quais padres, que trabalharam na Igreja francesa duran-
te 70 anos», «cerca de 216 mil crianças ou adolescentes foram 
abusados ou agredidos sexualmente por clérigos católicos ou 
religiosos em França entre 1950 e 2020. O número de vítimas 
sobe para 330 mil quando considerados ‘agressores leigos que 
trabalham em instituições da Igreja católica’» (JN, 07/10).
Ainda antes da publicação anunciava-se (Diário de Coimbra, 
4/10) que «o relatório dará uma visão quantitativa do fenóme-
no incluindo o número de vítimas. Irá comparar a prevalência 
da violência sexual na Igreja com a identificada noutras insti-
tuições (associações desportivas, escolas) e no círculo familiar».
Da entrevista do responsável da equipa de investigação, Jean-
Marc Sauvé a I.Media, transcrita na Aleteia (7/10) destaco algu-
mas afirmações: «Não há dúvida sobre a vontade da Santa Sé 
de enfrentar o problema»; «a falta de firmeza de Roma nessas 
questões até o início dos anos 2000 pode ter tido consequências 
para a extensão da crise na Europa»; «até o início do ano 2000, 
a Santa Sé não estava extremamente atenta a essas questões. 
As primeiras medidas apareceram em 2001 sob o pontificado de 
João Paulo II. Então houve uma virada com o novo século. Na 
França foi nessa época que despertou uma maior sensibilidade 
perante essas questões. No entanto, notamos que as institu-
ições civis também evoluiram neste período».
Que fazer então diante desta Vergonha? Espero que, passada a 
onda de estupefação e de revolta, bem como de comentários 
condenatórios, alguns deles carregados de hipocrisia, não po-
demos cruzar os braços sem assumir que a questão em apreço 
toca a todos, crentes e também não crentes. Porque todos so-
mos seres humanos, antes de tudo. 
Em vez de uma conversão pessoal, que é dever de todos, a hi-
pocrisia que nos atinge a todos manifesta-se no procurar sem-
pre identificar os algozes, aqueles que têm a missão de vigiar 
para que tais abusos não aconteçam, e não será difícil identi-
ficá-los. Na Igreja, são os bispos que têm a missão primeira de 
vigiar, de cuidar de todos, particularmente dos mais frágeis e in-
defesos. Mas... aceitaremos que eles vigiem e tomem medidas? 
Diante do discurso oficializado da «tolerância»...
O que aconteceu estende-se ao longo de décadas. O relatório 
refere-se a 70 anos. O que hoje comentamos é a percepção de 
um fenómeno, não o fenómeno em si: o abuso sexual de cri-
anças pelo clero ou/e leigos responsáveis na Igreja. Ninguém 
pode excluir-se de uma reflexão responsável pelo que acontece 
hoje, no mundo e na Igreja, para que não seja preciso esperar 
décadas para nos darmos conta do que está a acontecer nos 
nossos dias e que é indigno da condição humana. As barbáries, 
os atentados à dignidade pessoal, as injustiças são o pão nosso 
de cada dia. Vamos olhar as do passado e esquecer as do pre-
sente? Não podemos deixar que aconteça hoje a mesma Verg-
onha de ontem. Que escandalizará no amanhã.

P. Abílio Cardoso

 Entrou e saiu do Caminho: 
triste, o homem rico perdeu-se

Aprender de Jesus e com Jesus a verdadeira sabedoria, a do ser 
e não do ter, eis o que se espera de cada cristão, de cada «pra-
ticante da fé religiosa».
No nosso mundo de abundância, no meio de terríveis desigual-
dades económicas e sociais mas sempre ávido de ter, sedento de 
bens materiais, que nunca satisfazem, haverá ainda espaço para 
a salvação, a vida eterna, à semelhança do homem rico que se 
aproxima de Jesus, preocupado com a sua salvação, com obter a 

vida eterna?
Aquele homem 
não se sentia 
satisfeito com 
cumprir os man-
damentos, preci-
sava de uma pa-
lavra autorizada 
do Mestre Jesus 
que lhe desse a 
tranquilidade de-
sejada, que o cer-
tificasse na sua 
«prática religiosa». Ele vai porque lhe falta «uma coisa» porque as muitas «coisas» 

que tem não lhe são suficientes. Estará ele disposto a agarrar a «coisa» que lhe falta?
O evangelho diz-nos que a resposta de Jesus, com a «coisa que falta» foi demasiado elevada para aquilo de que ele dispunha e 
que o «atrapalhava»: os muitos bens que possuía. E logo acrescenta que ele se retirou «pesaroso», triste «porque tinha muitos 
bens». Os tais bens que são «muita coisa» em vez da «única coisa em falta». 
O ensinamento de Jesus continua a propósito das riquezas que impedem «ficar» no Caminho, que é Jesus. De facto, é preciso 
libertar-se das coisas - as riquezas que nos têm na ilusão de que somos nós que as temos - para agarrar a «coisa». As coisas 
materiais, a que nos agarramos ao longo dos tempos, terão de, forçosamente ser deixadas para agarrarmos a salvação que Jesus 
oferece. Uma salvação que é dom e não construção nossa. Por isso, «não há maneira de nos salvarmos; há apenas maneira de 

sermos salvos» (D. António Couto).
A verdadeira sabedoria está, afinal, 
no viver dignamente e livre no meio 
das coisas que nos rodeiam, servin-
do-nos delas e não servindo a elas, 
como acontece com a azáfama cons-
tante pelos bens materiais: mesmo 
que necessários, pertence a cada um 
cuidar da sabedoria de viver livre e 
não escravo das coisas. Estas, pesan-
do demasiado nas nossas decisões, 
trazem tristeza e medo, mas não pas-
sam de uma ninharia. E muitas ninha-
rias nunca dão a «coisa» que falta, a 
única necessária para sermos salvos. 
E, como o homem rico perdeu a sua 
oportunidade, ficando «soterrado» nas 
suas riquezas, saiu do Caminho e aca-
bou por perder-se. Jesus aceitou-o no 
Caminho mas ele quis sair dele «por-
que tinha muitos bens». 

O Prior - P. Abílio Cardoso

"AdsUMUs, sAncTe spiRiTUs":
A ORAçãO dO sínOdO

Oração de invocação ao Espírito Santo para uma assembleia 
eclesial de  governo ou discernimento (portanto sinodal).
Cada sessão do Concílio Vaticano II começou com a oração 
Adsumus Sancte Spiritus, “Estamos diante de Ti, Espírito San-
to”, que tem sido historicamente usada em Concílios, Sínodos 
e outras reuniões da Igreja desde há centenas de anos, sendo 
atribuída a Santo Isidoro de Sevilha.
“Ao sermos chamados a abraçar este caminho sinodal do Sínodo 
2021-2023, esta oração convida o Espírito Santo a operar em nós 
para que sejamos uma comunidade e um povo de graça. Para o 
Sínodo 2021-2023, propomos usar esta versão simplificada, para 
que qualquer grupo ou assembleia litúrgica possa rezar com mais 
facilidade”, pode ler-se na página oficial do Sínodo.

A orAção
Estamos diante de Ti, Espírito Santo,
reunidos em Teu nome.
Tu que és o nosso verdadeiro conselheiro:
vem a nós, apoia-nos, entra nos nossos corações.
Ensina-nos o caminho, mostra-nos como alcançar a meta.
Impede que percamos o rumo como pessoas débeis e pecadoras.
Não permitas que a ignorância nos leve por falsos caminhos.
Concede-nos o dom do discernimento,
para que não deixemos que as nossas acções se guiem
por prejuízos e falsas considerações.
Conduz-nos à unidade em Ti, para que não nos desviemos 
do caminho da verdade e da justiça, 
mas sim que na nossa peregrinação terrena 
nos esforcemos por alcançar a vida eterna.
Tudo isto Te pedimos,
Tu, que operas em todos os lugares e tempos,
na comunhão com o Pai e o Filho, para todo o sempre. Amén.

o Serviço de 
Ministérios Litúrgi-
cos do Departamen-
to Arquidiocesano 
para a Liturgia irá 
dinamizar uma for-
mação online para 
zeladores e sacris-
tães, a decorrer no 
próximo dia 15 de 
outubro, às 21h00.
Subordinada ao tema 
“Gestos de cuidado 
com a nossa casa”, 
a formação conta 
com a intervenção 
de Isabel Stadler Dias 
Costa e do Cón. José 
Paulo Abreu.
"o objectivo desta 

formação por meios digitais é que os fiéis que exercem estes 
serviços de zeladores e sacristães se reúnam por paróquia ou 
conjunto delas, assistindo à formação num salão paroquial ou 
numa sala que permita a transmissão e visualização da for-
mação. No final da transmissão, serão deixados alguns tópi-
cos de reflexão para que o grupo de pessoas aí presente possa 
partilhar, debater e alargar horizontes sobre estes serviços de 
cuidado ao património nas suas comunidades cristãs concre-
tas", refere o Serviço de Ministérios Litúrgicos em comunicado.

O Prior convida para esta formação todos aqueles que cuidam das igrejas 
(sacristães, zeladores e outros que queiram colaborar). Vamos juntar-nos 
na residência paroquial para participarmos e dialogarmos.

ForMAção DE JoVENS E ADULToS
Na próxima quinta-feira voltamos à catequese de adultos. 
PARA TODOS, às 21.00 na residência dos Priores de Barcelos. 
Um apelo se lança de modo especial a todos os membros do 
Conselho Pastoral da nossa Paróquia. Porquê? Porque a aber-
tura do Sínodo - que ocorre hoje em Roma e na Sé Catedral 
de Braga, como nas dioceses de todo o mundo, no próximo 
domingo - exige uma reflexão de base sobre a Igreja que o Es-
pírito Santo quer nos nossos dias. E o Papa Francisco não nos 
dispensa de uma reflexão ao nível das paróquias, dos mov-
imentos, de todos os grupos e confrarias. A qual deverá dar 
origem a um relatório a enviar para o delegado diocesano até 
Abril de 2022. Vamos nós começá-la ao nível da catequese 
quinzenal, mas envolvendo a todos.
O apelo vai ainda de modo mais particular para todos os cate-
quistas (um dos temas será o documento do Papa que insti-
tui o Ministério do Catequista), dos Leitores, que têm de ser 
preparados para igual Ministério oficial, e para a Pastoral Fa-
miliar pois vamos, todos, estudar (será um dos temas) a Amo-
ris Laetitiae, uma vez que estamos no Ano da Família Amoris 
Laetitiae e precisamos de fazer a descoberta de tanta riqueza 
doutrinal e tantos desafios pastorais. Todos os crismandos, jo-
vens e adultos deverão participar sempre nestas formações.

FORMAçãO pARA ceLeBRAçÕes
Na próxima quarta-feira, às 21.00 na residência paroquial, o Prior vai dedicar-se 
a formar leigos que possam, num futuro próximo, presidir a celebrações na aus-
ência de presbítero. Por enquanto, tais celebrações deverão ocorrer apenas à 
semana, em Barcelos. Tudo aponta, no entanto, para que, também ao domingo, 
venha a acontecer tal necessidade.
A Igreja já o promove face à escassez de sacerdotes e não faltam regiões, também 
no nosso país, onde raramente o sacerdote preside às celebrações da comunidade. 
Quem serão os escolhidos? Para já é necessário preparar. Por isso, o Prior faz um 
apelo forte a quem os «potenciais» eleitos possam participar da formação. o ape-
lo estende-se a todos os MEC’s, aos catequistas, leitores e membros dos diversos 
grupos paroquiais. Especial convite se faz às Mesas das confrarias: de futuro, os 
actos de culto que agora ainda são possíveis nas igrejas da cidade podem vir a ser 
reduzidos. Importa que, não sendo possível a celebração da Eucaristia todos os 
dias como actualmente, seja possível, no horário habitual, alguém que se preparou 
e se apresenta mandatado para tal possa presidir a uma celebração da Palavra ou a 
qualquer outro acto devocional. Ninguém o fará sem estar preparado.
Compreensão das dificuldades e colaboração nas mudanças é o que se pede a 
todos aqueles que frequentam a missa diária: não é só o padre que sabe estar à 
frente de uma assembleia litúrgica.

SÍMBoLoS DA JMJ
No próximo domingo vamos começar 
a preparação para a Jornada Mun-
dial da Juventude em 2023. os jov-
ens do grupo Miryam vão apresentar 
nas diversas celebrações, os símbolos 
das JMJ. Estes vão estar presentes na 
nossa Paróquia durante uma semana, 
de 18 a 24 do corrente mês de out-
ubro, sendo entregues, no dia 25, às 
paróquias do P. Albino Faria (Alheira, 
Alvito, Igreja Nova).



seRViçO LiTÚRGicO dA seMAnA inFORMAçÕes
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A VIDA DO POVO DE DEUS TORNADA ORAÇÃO
XXVIII DOMINGO DO TEMPO COMUM

seGUndA, 11 - s. jOãO XXiii
 Leituras: Rom 1, 1-7
  Lc 11, 29-32

09.00 (Senhor da Cruz): Beatriz da Silva Rego e marido
15.30 (Terço): Rui Manuel da Silva Rosas
19.00 (Matriz): Rosalina Lopes Coelho
             e filhos Domingos e João (2º aniv.)

TeRçA, 12 - Leituras: Rom 1, 16-25
   Lc 11, 37-41

09.00 (Senhor da Cruz): Rosa Delfina Pereira e marido
19.00 (Matriz): Joaquim Carlos Ramalho Vieira

QUARTA, 13 - Leituras: Rom 2, 1-11
       Lc 11, 42-46

09.00 (Senhor da Cruz): Manuel Gonçalves Coutinho
15.30 (Terço - Intenções colectivas):
- Pelos irmãos, vivos e falecidos, da Confraria do Terço
- Maria do Carmo da Silva Fernandes e irmã Elvira
19.00 (Matriz): Maria do Carmo da Silva Fernandes
              e marido António

QUinTA, 14 - s. cALisTO i
 Leituras: Rom 3, 21-30a
   Lc 11, 47-54

08.00 (são josé): José Narciso Costa Alves e sogros
09.00 (senhor da cruz): Josefa Alves de Sá e marido
15.30 (Terço): Maria Amélia Correia Esteves, pais e irmãos
19.00 (Matriz - Intenções colectivas): 
- Venâncio Bonifácio Miranda Arantes e esposa
- Elisabete Coutinho da Costa Melo
- Manuel Augusto Ribeiro Rodrigues (30º dia)

SExTA, 15 - S. TErESA DE JESUS
 Leituras: Rom 4, 1-8
   Lc 12, 1-7

09.00 (Senhor da Cruz - Intenções colectivas):
- Teresa da Costa Ferreira e marido
15.30 (Terço): Maria Adelaide Lopes Araújo, marido e filhos
19.00 (Matriz): Manuel Celso da Silva Cunha, pais e avós

sáBAdO, 16 - SANTA MArIA, S. hEDwIGES
E S. MArGArIDA MArIA ALACoQUE
 Leituras: Rom 4, 13. 16-18
   Lc 12, 8-12

09.00 (Senhor da Cruz): Dulcínio Linhares de Sousa
     e esposa M.ª do Céu Fernandes
17.30 (S. José): M.ª da Conceição Monteiro Soares,
     marido e filhos
19.00 (Matriz - Intenções colectivas):

- Manuel Pereira Sousa Monteiro, esposa Maria Amélia e família
- Maria Emília Fernandes da Cunha Arantes
- Eduardo Cardoso de Oliveira
- Crispim Cruz Gonçalves
- Joaquim Gomes Pereira Carreiras (1º aniv.) e esposa Maria José

dOMinGO, 17 - XXiX dO TeMpO cOMUM
 Leituras: Is 53, 10-11
   Hebr 4, 14-16
                Mc 10, 35-45

09.00 (Senhor da Cruz): António Jorge Vilas Boas Araújo e avós
11.00 (Matriz): Pelo povo
15.30 (Terço): Augusto Dias Salgueiro, esposa e família
19.00 (Matriz): Pelos irmãos, vivos e falecidos,
                                    da Confraria das Almas

saciai-nos, senhor, com a vossa bondade,
 e exultaremos de alegria

oFErTAS PArA BoLETIM 
Pedimos a colaboração generosa 
para com o Boletim, que é dis-
tribuído gratuitamente. 
- Família n.º 279 - 5,00
- Eduardo Esteves - 10,00
- Família n.º 113 - 10,00
ToTAL DA SEMANA - 25,00 euros
A transportar: 26.131,75 euros
Despesas até agora: 33.987.01 euros

1. Eles queriam assinalar uma efeméride. Mas ressalvaram 
– de imediato – que a celebração tinha de ocorrer numa 
«Missa particular» (sic). Era seu desejo que SÓ estivessem 
presentes os familiares e, porventura, alguns convidados.

2. Estavam, portanto, a excluir – pelo menos, implicitamente – 
os irmãos na fé. Acresce que estavam também – embora não 
o declarassem abertamente – a desvirtuar o sentido da Euca-
ristia. Esta é comunitária e, nessa medida, integradora, nunca 
excludente. Porque é que a comunidade não pode estar na cel-
ebração dos momentos mais significativos dos seus membros?

3. Convenhamos que é doloroso notar que nem dois mil 
anos bastaram para percebermos o essencial. E, não rara-
mente, até se trata de pessoas que participam habitual-
mente na Eucaristia. Por conseguinte, seria de esperar que 
compreendessem que não se pode «particularizar» o que, 
por natureza, é universal, ilimitado; ou seja, maximamente 
abrangente.

4. Na Eucaristia actualiza-se a entrega que Jesus fez de Si 
mesmo ao Pai pela salvação da humanidade (cf. 1Cor 11, 23-
25). É Deus que quer que TODOS os homens se salvem (cf. 
1Tim 2, 4). Foi este desígnio que levou Jesus – «ephapax» (de 
uma vez para sempre) – a dar a vida por nós.

5. Daí que a locução «Missa particular» seja, como observou 
Mark Francis, «uma espécie de oximoro», isto é, um para-

doxo, uma contradição. A Eucaristia, enquanto celebração co-
munitária, nunca é restringível.

6. Aliás, já em 1962, o Papa João XXIII avisava que «a Santa 
Missa é um acto de culto público, oferecido a Deus em nome 
de Cristo e da Igreja, pelo que o termo “Missa privada” deve 
ser evitado». Apesar disso, não falta quem insista em «Missas 
particulares», apenas para familiares e amigos.

7. Até dá a impressão de que padecemos de «fraternofobia». 
Há quem mostre ficar incomodado com a presença dos irmãos 
na mesma fé. Esquecemos que a Eucaristia alarga o conceito – 
e o horizonte – da família. Em Cristo, não somos todos irmãos?

8. Não foi em vão que Teilhard de Chardin nos legou a mag-
nífica obra «A Missa sobre o mundo». Num contexto muito es-
pecífico, ela ajuda-nos a combater a estreiteza do olhar e a 
ampliar o entendimento acerca da Eucaristia.

9. Por vezes, há quem pergunte se pode entrar no templo para 
rezar enquanto decorre uma celebração matrimonial. «Porque 
não pode?» A Casa de Deus não é alugável.

10. Esta «alergia aos irmãos» constitui uma das maiores des-
olações para o coração de um padre. Não é tão belo incluir as 
comemorações pessoais nas celebrações comunitárias? A pre-
sença dos irmãos nunca empobrece; pelo contrário, torna-nos 
ricos em fraternidade. E aproxima-nos mais de Deus!

João António Pinheiro Teixeira, In DM 05.10.2021

«MissAs pARTicULARes» OU «ALeRGiA AOs iRMãOs»?

pROMessA de escUTeiROs - O 
próximo domingo é dia grande para 
os nossos escuteiros. O Agrupamento 
XIII vai acolher a promessa daqueles 
jovens que, desde há meses, se prepa-
ram para este momento, ingressando 
ou avançando nos diversos graus do 
escutismo, um dos maiores e dos mel-
hores movimentos mundiais de edu-
cação da juventude. Haverá Vigília de 
oração na véspera.

sínOdO dOs BispOs - No próximo 
domingo haverá a Abertura da XVI 
Assembleia Geral Ordinária do Sínodo 
dos Bispos «Por uma Igreja Sinodal: 
comunhão, participação e missão». 
Hoje deu-se a abertura em Roma e no 
próximo domingo será a abertura em 
todas as dioceses do mundo.

AUsÊnciA dO pRiOR - O Prior es-
tará ausente de 18 a 22 do corrente, 
pedindo-se que os assuntos a tratar 
pessoalmente com ele o sejam na 
próxima semana. Estará em Fátima, 
no seu retiro anual, habitual neste 
mês de outubro.

cOMUnHãO AOs dOenTes - Ten-
do a Conferência Episcopal decidido 
que se pode retomar a comunhão 
aos doentes, o Prior pede às famílias 
que façam saber que os seus famili-
ares A desejam, dado que os Ministros 
da Comunhão, que há dias reuniram, 
estão disponíveis para retomar este 
serviço na Paróquia. Todos aqueles 
nossos irmãos, muitos deles já as-
sim faziam antes da pandemia - que 
desejem ser visitados pelo Prior e ter 

acesso à comunhão eucarística aos 
domingos, unindo-se deste modo à 
assembleia dominical, devem infor-
mar quanto antes, bastando telefonar 
para o Cartório Paroquial.
Está encarregada deste serviço a Bel-
mira Ramos Lopes, coordenadora do 
grupos dos MEC’s.

cOnseLHO ecOnÓMicO - Vai re-
unir amanhã o Conselho Económico, 
às 21.30 no cartório Paroquial.

FORMAçãO cRisTã de AdULTOs 
- Na próxima quinta-feira, às 21.00 
nas salas de catequese, teremos nova 
sessão de catequese de adultos.

cRisMA - Começámos ontem um 
novo grupo de formação para o Cris-
ma, completando a iniciação cristã. 
Além de uma reunião mensal, pre-
vista já no Programa de Actividades, 
todos os crismandos devem partici-
par na formação quinzenal às quin-
tas-feiras. Nenhum cristão se pode 
dizer adulto na fé sem ter recebi-
do o sacramento da Confirmação. 
Espero mesmo que não haja quem 
não tenha sido crismado entre os 
grupos da Paróquia, particularmente, 
catequistas, leitores e MEC’s.

VAMOs A BALAsAR - No próximo 
domingo faremos Tarde Cultural em 
Balasar. Todos são bem-vindos: os que 
não têm transporte próprio devem in-
screver-se no Cartório e aguardarem 
às 14.15 junto à Igreja Matriz. Aqueles 
que dispõem de lugares livres devem 
passar pelas 14.15 junto da Matriz.
Às 15.00, após visionarmos um filme 
de apresentação sobre a Alexan-
drina,  iremos orientar a adoração 
eucarística e, em seguida, teremos 
uma visita guiada, qual catequese 
ao vivo sobre a Eucaristia, fonte da 
santidade da Alexandrina. Estare-
mos de volta pelas 18.00.

«Tende cUidAdO 
cOM A MAneiRA 

cOMO OUVis»
escuta em 
silêncio. se o 
teu coração 
estiver a 
transbordar 
de milhões 
de coisas, 
não conse-
guirás ou-
vir a voz de 
deus. Mas, 
assim que te 
puseres à es-
cuta da voz 
de deus no 
teu coração 
pacificado, ele encher-se-á de deus. isso 
exige muitos sacrifícios; mas, se temos 
realmente o desejo de rezar, se quere-
mos rezar, temos de dar este passo. este 
é apenas o primeiro passo, mas, se não 
o dermos com determinação, nunca al-
cançaremos a última etapa, a presença 
de deus.
por isso, é necessário fazer esta apren-
dizagem desde o início: escutar a voz 
de deus no nosso coração; e deus fala 
no silêncio do nosso coração. depois, da 
plenitude do coração sobe à boca o que 
esta deve dizer. Aí, opera-se a fusão. no 
silêncio do coração, deus fala e tu só 
tens de escutar.
depois, da plenitude do teu coração que 
se encontra repleto de deus, repleto de 
amor, repleto de compaixão, repleto de 
fé, a tua boca falará. Lembra-te, antes 
de falares, de que tens de escutar; só 
então, das profundezas de um coração 
aberto, poderás falar e deus ouvir-te-á.

Madre Teresa de calcutá

 o roSárIo NoS FAz ENTrAr NA SIMPLICIDADE DE DEUS 
Pode parecer estranho que uma oração tão simples assim esteja particularmente asso-
ciada aos Dominicanos. As pessoas não imaginam que os Dominicanos sejam pessoas 
simples... Nós temos a reputação de escrever obras de teologia longas e complexas. 
Entretanto, nós nos esforçamos para conservar o Rosário. Ele é a nossa herança. (...) 
Mas, por que motivo esta simples oração é especialmente querida pelos Dominica-
nos? Talvez porque no coração da nossa tradição teológica, resida uma inspiração 
à simplicidade. São Tomás de Aquino dizia que nós não conseguimos compreender 
Deus, porque Deus é perfeitamente simples. (...) Existe uma falsa simplicidade, da qual 
devemos nos libertar. Trata-se da simplificação daqueles que, com muita facilidade, 
sempre encontram resposta para tudo, aqueles que tudo sabem com antecedência. 
Na verdade, eles são, ou muito preguiçosos, ou incapazes de pensar. 
E existe a verdadeira simplicidade, a do coração, a simplicidade dos olhares claros, 
límpidos. E nós só conseguiremos chegar a esta verdade, lentamente, com a graça de 
Deus, aproximando-nos da ofuscante simplicidade de Deus. O Rosário é simples. Na 
verdade, bem simples, porém, trata-se de uma simplicidade sábia e profunda, à qual 
nós aspiramos, e na qual encontraremos a paz.

Fr. Timothy Radcliffe, o.p. « Prier le Rosaire » (“Rezar o Rosário”), Conferência em Lourdes, outubro de 1998

FesTiVAL de 
GUiTARRA cLássicA

Templo do senhor da cruz
15, 16 e 17 de Outubro

21.30

cOnceRTO de 
ÓRGãO de TUBOs

pela irmandade do senhor da cruz
20 de Outubro

às 21.30


